Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades, ...................................................................directora de l’Escola Mogent, i

..............................................................., ................ (pare, mare, tutor tutora) de l’alumne/a
(nom i cognoms)

.............................................................................., reunits a la localitat de Montornès del
Vallès, amb data ....................................................................., conscients que l’educació
d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de
compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos:

COMPROMISOS DEL CENTRE
1. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre, així com
d’altres projectes del centre que contribueixen a la millora de l’educació.
2. Proporcionar una educació que permeti una formació integral, afavoreixi la inclusió escolar, la cohesió
social, la transmissió i la consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la
responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat.
3. Respectar les conviccions de la família, en el marc dels principis i valors educatius establerts en les lleis i
protegir la intimitat de l’alumne o alumna.
4. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne
o alumna.
5. Comunicar a les famílies les absències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra
circumstància, que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal
6. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. Els
tutors/es tenen una hora setmanal per a les entrevistes amb les famílies. Per altra banda, es pot concertar
dia i hora, dintre de l’horari d’atenció, per a qualsevol membre de l’Equip Directiu
7. Informar la família de les tasques d’estudi que cal fer fora de l’horari lectiu, del seu grau d’acompliment i de
la valoració que se’n fa en el procés d’avaluació. Desenvolupar la capacitat d’esforç, de treball i d’estudi.
13. Informar la família dels criteris d’avaluació, de l’evolució dels aprenentatges i del desenvolupament
personal i social de l’alumne o alumna. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries
adients, si escau, per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la
família.
15. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, al
llarg del curs.
16. Garantir les coordinacions de traspàs d’informació de l’alumnat entre els diferents professionals en iniciar
el curs escolar.

COMPROMISOS DE LA FAMÍLIA
1. Respectar i col·laborar en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.
2. Reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu
3. Respectar i col·laborar en el desenvolupament d’altres projectes impulsats per l’escola
4. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que
afecten la convivència escolar, dins el marc democràtic i igualitari, i el desenvolupament normal de les
classes.
5. Respectar i promoure els valors reflectits al projecte educatiu del centre i contribuir a la convivència entre
tots els membres de la comunitat escolar.
6. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i atendre
en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
7. Adreçar-se directament,
directament amb la màxima correcció, al centre per contrastar discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb les activitats educatives i la formació de l’alumnat. No utilitzar cap mena de
xarxa social o mitjà de difusió (WhatsApp, facebook) que difami o malmeti la imatge de qualsevol
professional del centre.
8. Assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions i entrevistes que convoqui el centre i, informar el
fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
9. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats
acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. Interessar-se per
l’evolució personal i els aprenentatges dels fills i filles.
10. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat
escolar i adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
11. Garantir els Drets de l’Infant: els hàbits d’higiene, d’ordre i de puntualitat, i l’assistència diària al centre.
Potenciar el procés de socialització, així com vetllar pel benestar integral del nen o la nena.
12. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions i el compliment de les normes, així
com el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes.
13. Revisar conjuntament amb l’escola el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, al llarg
del curs

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

Directora

La família
(pare/mare o tutor/a)

Montornès del Vallès,

de juny de 2015

