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Principis educatius del centre: 

PER PART DEL CENTRE PER PART DE LA FAMÍLIA 

 Oferim un Projecte Educatiu, de 
comunitat educativa, que possibilita el 
desenvolupament harmoniós i integral 
dels/les nostres alumnes: el Projecte 
Educatiu del nostre Centre és estable, 
acollidor, té en compte  les dispo-
sicions del Departament d’Educació i 
la Renovació Pedagògica i treballa per 
la sostenibilitat, en un sentit ampli, del 
nostre país. 

 Oferim el compromís de tots i totes els 
i les mestres del claustre de treballar 
per posar a la pràctica el Projecte 
Educatiu. 

 

 Vetllar per a que el fill/a compleixi les 
normes del centre i participi 
activament en l’assoliment d’un clima 
positiu de convivència. 

 El català és la llengua vehicular del 
centre per tant, tots els documents i 
comunicacions es faran en català. 
Oferim la immersió lingüística com a 
mètode contrastat per a l’acolliment 
dels nens/es nouvinguts/es.  

 El centre ofereix: la disponibilitat de tot 
el claustre per ajudar i traduir els 
documents  a les famílies nouvingudes 
en els primers anys d’estada al nostre 
centre.   

 Acolliment de les famílies 
nouvingudes mantenint el català com 
a llengua de comunicació en mostra 
de respecte, amb la finalitat de fer la 
integració més ràpida i fàcil. 

 Compartim informació amb la família 
sobre el funcionament del centre i 
sobre el curs que li correspongui: 
reunió d’inici (setembre/octubre) i de 
valoració de final de curs (juny). 

 Reunió de la família nouvinguda, 
durant el curs escolar, i l’equip directiu. 

 Assistència i participació a les 
reunions programades. 

 Respectar i col·laborar en el 
desenvolupament del Projecte 
Educatiu del Centre. 
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 Oferim mecanismes efectius de 
participació de la comunitat escolar en 
el govern del centre a través de: 
delegats/es, reunions Equip Directiu 
(E.D)-representants AMPA,  

 Oferim canals de participació directa 
per resoldre conflictes o per 
transmetre suggeriments sobre 
aspectes concrets de cada alumne/a.  

 Canals previstos: parlar directament la 
família amb el tutor/a quan és un cas 
que afecta només a un/a alumne/a. 
Parlar els/les delegats/es amb el 
tutor/a quan el cas es refereixi a tot el 
grup. Exhaurits aquests canals, també 
podeu parlar amb l’E.D. 

 Participació activa dins de la 
comunitat escolar: amb la possibilitat 
de presentant-se per delegat/a, 
assistint a les reunions de la junta de 
l’AMPA i a les assemblees, participant 
activament en les eleccions al Consell 
Escolar 

 Respectem totes les conviccions que 
es donin en el si de la família en el 
marc dels principis i valors educatius 
sempre que es protegeixi a l’infant dins 
del marc legal del nostre país. 

 Ens comprometem a protegir la 
intimitat del nen/a i de les famílies amb 
l’exercici del secret professional de 
totes les dades per part de tots els 
docents i administrativa del centre. 

 Respectar i promoure els valors  
reflectits al projecte educatiu del 
centre i contribuir a la convivència de 
tots els membres de la comunitat 
educativa. 

 Ens comprometem a treballar per la 
compensació social i potenciar 
diferents situacions d’aprenentatge per 
a millorar el nivell cultural de tots i totes 
els/les nostres alumnes: Organitzar 
sortides culturals, de treball, lúdiques, 
colònies,… i diferents activitats que 
estaran incloses al Pla Anual de  cada 
curs i aprovades pel Consell Escolar. 

 Donar el vist-i-plau i l’autorització  a 
les activitats que s’organitzin i fer-ne 
un seguiment del què s’hi ha treballat. 
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Comunicació entre centre i família: 

 

 Ens comprometem a informar a la 
família de l’evolució acadèmica i 
personal de l’alumne/a: 

 Dues entrevistes ordinàries cada curs i 
tantes com considerem necessàries per 
ajudar els alumnes que ho necessitin. 

 Disponibilitat  setmanal i flexibilitat, dins 
l’horari laboral, per l’atenció a les 
famílies. 

 Dos informes escrits a P-3 i P-4. 

 Tres informes des de P-5 a 6è. 

 Assistir a les entrevistes concertades  
amb el mestre/a. Facilitar les infor-
macions rellevants que puguin incidir 
en el procés d’ensenyament 
aprenentatge dels i les alumnes. 

 Demanar entrevista quan es consideri 
necessari. Adreçar-se directament al 
centre seguint els canals establerts per 
qualsevol dubte. 

 Ens comprometem a informar a les 
famílies de  les convocatòries de 
beques i de les activitats que es 
desenvolupin en horari escolar i 
extraescolar: Butlletí informatiu de 
començament de curs, full informatiu de 
final de curs, circulars, pàgina Web, 
blocs.  

 Compromís de llegir la informació i 
interactuar amb els fills i filles. 

 Compromís de complir amb els 
terminis establerts per la secretaria del 
centre per l’entrega de la 
documentació. 

 Ens comprometem a informar a les 
famílies de la metodologia emprada en 
el curs corresponent al seu /va fill/a. 

 Donar confiança als i les  mestres i 
reforçar el paper del docent davant 
dels seus fills/a. 

 

Seguiment de l’evolució de l’alumnat: 

 Ens comprometem a treballar per oferir 
una educació que estimuli les 
capacitats, competències i habilitats de 
tots els nostres nens i nenes i potenciar 
l’esforç i el gust per la feina ben feta. 

 Interessar-se per l’evolució personal i 
dels aprenentatges dels fills i filles. 

 Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre, 
puntualitat i assistència diària a 
l’escola. 

 Educar els fills i filles en el deure de 
l’estudi i la necessitat d’esforçar-se per 
aconseguir millorar com a persones i 
com a estudiants. 
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 Ens comprometem a treballar per donar 
respostes individualitzades als nens i 
nenes que presenten dificultats 
optimitzant els recursos disponibles en 
un marc el més normalitzat possible. 

 Educar per l’acceptació de la diversitat 
i la solidaritat entre iguals i la resolució 
dialogada dels conflictes. 

 Informar a les famílies de les tasques 
de treball i d’estudi necessàries fora de 
l’horari lectiu i de la valoració que se’n 
fa en el procés d’avaluació a la reunió 
de començament de curs. 

 Proporcionar l’acompanyament i les 
millors condicions possibles per fer les 
tasques escolars a casa i supervisar la 
preparació de materials necessaris per 
l’escola. En cas de no tenir possibilitat 
de fer-ho, demanar ajuda a l’escola. 

 Ens comprometem a educar en  el bon 
ús de les instal·lacions i els materials 
del centre a través de treballar la 
consciència de pertinença de tota la 
comunitat educativa. 

 Fomentar el respecte i el bon ús dels 
materials i de les instal·lacions i el 
compliment de les normes, també en 
horari extraescolar. 

 

Servei de menjador: 

PER PART DEL CENTRE PER PART DE LA FAMÍLIA 

 L’escola ofereix la supervisió del servei 
per mantenir el nivell de qualitat i 
assessora a l’AMPA pel que fa les 
condicions de contractació de 
l’empresa. 

 El menú és supervisat pel Servei 
Català de Salut, basant-nos en els 
principis de la dieta mediterrània i la 
gastronomia de la Vall,  solament es 
canvia per motius de salut.  

 Tenim establertes unes racions 
mínimes, depenent de l’edat de 
l’alumne/a, i el servei de monitoratge 
vetllarà perquè se les mengin i mengin  
de tot.  

 

 En cas d’intolerància alimentària o 
algun problema de salut, la família ho 
comunicarà al centre i haurà de portar 
un justificant mèdic. 

 En casos puntuals les famílies ho 
comunicaran per escrit als mestres i 
se’ls oferirà dieta. 
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 Utilitzem principalment les matèries 
primeres que ens ofereix la Vall i 
l’entorn més proper, donant prioritat 
als productes biològics i sense 
additius, sempre que es pugui. 

 Vetllem  perquè els nens i nenes que 
fan ús d’aquest servei, tinguin una 
base alimentària correcta. 

 Potenciem i vetllem  les “bones 
maneres” d’estar a taula.  Oferim un 
temps de descans pels nens i nenes 
de P-3 (migdiada).  

 

 Ens comprometem a oferir un servei 
de monitoratge que actuï de  forma 
coherent amb els principis educatius 
del centre i a informar a la família, 
trimestralment, de l’evolució de 
l’alumne/a. 

 Disponibilitat  setmanal, dins l’horari 
laboral, per l’atenció a les famílies. 

 

 La família es compromet a donar 
confiança als i les  monitores i reforçar 
el paper del servei davant dels seus 
fills/es, així com continuar el treball 
educatiu a nivell alimentari a la seva  
llar. 

 Demanar entrevista quan es consideri 
necessari. Adreçar-se directament al 
servei. 

 L’escola es compromet a  coordinar 
amb el  servei de monitoratge per tal 
que actuï de  forma coherent amb els 
principis educatius del centre i a 
informar a la família en el cas de mala 
conducta i treballar-ho a nivell de 
tutoria. 

 Valorem i potenciem l’acte de menjar 
com un mitjà per descobrir sensacions 
noves i un moment idoni per establir 
bones relacions socials. 

 Potenciem el respecte envers el 
menjador contribuint a què aquest es 
conservi net. 

 Valorem i potenciem una correcta 
educació medi-ambiental fent una 
separació correcte de les deixalles 
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Servei de transport:  

PER PART DEL CENTRE PER PART DE LA FAMÍLIA 

 El Departament d’Educació, via Consell 
Comarcal, ofereix un ajut pel servei de 
transport a tots els i les alumnes de 
l’escola que visquin a tres quilòmetres o 
més i que no tinguin línia. 

 S’ofereixen quatre línies de transport 
gratuït: de Sant Pau de Seguries, de 
Rocabruna-Beget, de Molló i de Set-
cases.  

 Cada bus compta amb un acompanyant 
que té les següents funcions: 
- Fer la tutorització  dels nens i nenes 

usuaris del servei durant el trajecte. 
- Acompanyar i notificar a la mestra, 

fins a 1r, l’arribada o l’absència dels 
nens/es de la seva línia. L’hora 
d’arribada a la classe és a les 9 
menys 3 del matí. 

- Recollir als nens i nenes del 
transport a les 5 de la tarda, fins a 
1r, a la sortida de la classe. 

- Informar als tutors/es si es donen 
cassos de comportament ina-
dequat. 

 Tot i que la responsabilitat d’aquest 
servei correspon íntegrament al Consell 
Comarcal, l’escola es compromet a  
coordinar amb els monitors acom-
panyants per tal que s’actuï de forma 
coherent amb els principis educatius del 
centre, a informar a la família en el cas 
de mala conducta i treballar-ho a nivell de 
tutoria. 

 

 Les famílies han de fer un ús responsable 
d’aquest servei i sempre avisaran al 
transportista, de la manera que aquest 
estableixi, quan el seu fill/a no hagi de fer-
ne ús, tant a l’anada com a la tornada. 

 
 
 

 La família es compromet a donar 
confiança als i les  monitores i reforçar el 
paper del servei davant dels seus fills/es.  
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La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en 
què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre. Les funcions 
educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el 
compromís mutu ‘per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables 
i actives en la societat.  
 
La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la relació i el 
diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat 
d’afavorir l’èxit educatiu. 
 
És per això que signem aquesta carta, com a símbol del compromís que prenem com a 
comunitat educativa, en l’educació dels nens i nenes del nostre centre.  
 
 
 
La família ........................................................................................................................... 
Pare/mare/tutor legal de .................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
està assabentada de la carta de compromís educatiu del centre (annex) i signa conforme. 
 
 
Signatura de la família Signat en nom del centre 
 
 
 
 
 
 
 
 Mireia Vilalta Cubí 
 Directora 

 
Camprodon, ..... de ...................................... de 20.... 
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