
Les persones sotasignades,  Josep Anton Cardoso Jiménez, director de

l’Escola  Fontmartina  i  ________________________________________,

____________  de  l’alumne/a  _________________________________________,

reunits  a  la  localitat  de  Sta.  Mª  de  Palautordera,  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

comprimís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1. Vetllar per a que l’alumna o alumne rebi una educació integral que
l’ajudi  a  desenvolupar-se  en  funció  de  les  seves  possibilitats,
interessos i capacitats.

2. Vetllar per donar a l’infant un entorn educatiu on pugui expressar-
se i se li garanteixin els seus drets.

3. Respectar  les  diferències  culturals,  les  conviccions  religioses,
morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna.

4. Informar  la  família  del  projecte  educatiu   i  de  les  normes
d’organització i funcionament del centre.

5. Informar la família i l’alumna o alumne dels criteris que s’aplicaran
per avaluar el rendiment acadèmic.

6. Vetllar per a que l’alumne o alumna assoleixi els objectius d’etapa i
adoptar  les  mesures  educatives  alternatives  o  complementàries
adients per atendre les seves necessitats específiques i mantenir-
ne informada la família.

7. Vetllar  perquè  l’alumna  o  alumne  participi   en  les  activitats
complementàries del centre – colònies, sortides, excursions,... –

8. Garantir una relació fluïda amb les famílies amb un mínim de dues
tutories,  segon trimestre i final de curs, per tal d’afavorir un vincle
adequat i un bon intercanvi d’informació de l’evolució acadèmica i
personal de l’alumne o alumna.

9. Atendre,  en  un  termini  raonable,  les  peticions  d’entrevista  o  de
comunicació que formuli la família.

10.Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumna o alumne i de la
família  a  la  comunitat  escolar   i  facilitar  la  seva participació  en
activitats d’escola.

11.Informar l’alumne o alumna del contingut d’aquests compromisos.

12.Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests 
compromisos i, si escau, del contingut al llarg del cicle.



COMPROMISOS

Per part de la família  

1. Considerar el caràcter propi del centre i respectar, valorar i confiar
en el professorat i altres professionals que intervenen en el procés
educatiu.

2. Compartir amb el centre la coresponsabilitat en l’educació del fill o
filla i desenvolupar i afavorir la complicitat necessària per aplicar el
projecte educatiu del centre.

3. Vetllar  perquè  la  filla  o  fill  respecti  les  normes  específiques  de
funcionament  del  centre  i,  en  particular,  les  que  afecten  la
convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4. Vetllar  perquè  el  fill  o  filla  arribi  i  es  reculli  amb  puntualitat  a
l’escola i justificar les absències.

5. Adreçar-se directament al centre, i no a través de la filla o fill, per
contrastar  les  discrepàncies,  coincidències  o  suggeriments
relacionats amb l’educació del fill o filla.

6. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants
per  al  procés  d’aprenentatge  i  adoptar  criteris  i  mesures  que
puguin afavorir el seu rendiment escolar.

7. Atendre,  en  un  termini  raonable,  les  peticions  d’entrevista  o  de
comunicació que formuli el centre.

8. Ajudar la filla o fill  a organitzar-se el temps en l’hàbit d’estudi a
casa i supervisar que faci els deures i que porti el material escolar
necessari  per  al  dia  amb  la  finalitat  d’assolir  una  autonomia
personal.

9. Vetllar perquè el fill o filla tingui cura dels seus hàbits d’higiene, de
descans, d’alimentació i de l’aspecte personal.

10.Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar
de la filla o fill i mantenir informada l’escola.

11.Fer un seguiment diari de l’agenda escolar o llibreta viatgera.

12.Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

13.Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels
compromisos de la carta  i, si escau, del contingut al llarg del cicle. 

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

El centre La família

(pare, mare o tutor/a)

 

Sta. Mª de Palautordera, a _______ de __________________ de 2016


