Alumne/a...................................................
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Considerem que la relació entre les famílies i l’ escola s’ ha de basar en el respecte i la
confiança mutus. Sense aquests dos elements l’ educació dels infants i dels nois i noies no
és possible.
Mitjançant aquesta carta de compromís, promoguda a l’ article 20 de la Llei d’ educació de
Catalunya (12/2009), volem aprofundir en la comunicació entre la família i l’ Escola i incidir en
la importància de l’ acció conjunta en el procés educatiu.
Família i centre revisaran el compliment d’ aquests compromisos quan una de les parts ho
sol·liciti a l’ altra.

COMPROMISOS
Per part de l’ Escola
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’alumne o
alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Informar a la família del projecte educatiu, de les normes de convivència i de les
normes d’organització i funcionament de l’Escola.
4. Informar a la família de l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar
el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i lliurar a la família el
resultat de les avaluacions.
5. Posar en pràctica les metodologies que possibilitin que l’infant sigui el
protagonista del seu procés d’aprenentatge i adoptar les mesures educatives
que calguin per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna,
optimitzant els recursos disponibles.
6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució
acadèmica i personal de l’alumne o alumna, amb una entrevista amb el tutor o
tutora com a mínim una vegada al llarg curs, un mínim d’una reunió de pares i els
informes , així com atendre les peticions d’entrevista que la família formuli.
7. Facilitar i afavorir la participació de la comunitat educativa en el projecte de
l’Escola, respectant els diferents estils i àmbits de participació, i acompanyant a
les persones en el seu procés d’integració en la vida de l’escola.
8. Dotar l’alumnat d’eines d’autonomia i autogestió per resoldre situacions
habituals i conflictes, de manera assertiva.
9. Vetllar perquè la comunitat educativa sigui sensible a l’educació per la salut i a la
sostenibilitat ambiental.
10. Comunicar qualsevol incidència ocasionada per l’alumnat que afecti les normes
de convivència o de funcionament de l’aula o de l’Escola.
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Per part de la família

1. Conèixer, respectar i compartir el caràcter propi de l’escola
2. Compartir amb l’Escola l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les
complicitats que són necessàries per aplicar el Projecte educatiu del centre.
3. Respectar les persones que formen part de la comunitat educativa, donar valor a
la feina que es fa a l’Escola i confiar en la bona pràctica i en l’autoritat de l’equip
directiu i docent.
4. Vetllar i motivar el fill o filla perquè gaudeixi de les activitats escolars i col·labori
activament en les tasques proposades. Així mateix, vetllar perquè compleixi el
deure bàsic de l’estudi, d’assistència regular i puntual a l’escola i a les activitats,
i faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
5. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al
procés d’aprenentatge.
6. Conèixer l’evolució del fill o filla i adoptar i compartir amb l’Escola les mesures
que es vagin prenent per afavorir el progrés en el seu procés educatiu.
7. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli l’Escola i confirmar-ne l’assistència.
8. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
9. Transmetre els valors de l’esforç i la responsabilitat com a mitjans per a
l’adquisició del coneixement i del desenvolupament personal.
10. Compartir la finalitat educativa que tenen les mesures correctores o les sancions
que s’hagin de prendre.

Carme Gotsens Vila

Nom i cognoms...........................

Directora

Pare/mare/tutor
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