Carta compromís educatiu infantil

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Josep Nin
Raval de cal Toni, 9
43885 Salomó
Tel. i Fax 977 62 90 85
e3005662@xtec.cat

Benvolgudes famílies de l’alumne/a __________________________________
La Llei d’Educació Catalana, a l’article 20, demana a les famílies i a les escoles
que signin un compromís educatiu.
La família i l’escola no s’haurien de plantejar res més que no fos la col·laboració
per millorar el benestar de l’infant.
Volem agrair-vos l’haver-nos confiat l’educació dels vostres fills i filles. Sabem
que, per vosaltres, són el més important. Volem dir-vos que, com a educadors i
educadores que som, també formen part de les nostres vides i ens importen.
Per aquest motiu treballarem per que es formin com a persones, amb uns
valors i uns coneixements que els ajudin a formar part de la societat en la què
viuen. També volem contribuir a la seva felicitat, ajudant-los a acceptar-se tal
com són, per tal d’estar bé amb ells mateixos i amb la resta de persones.
Les persones sotasignades, EVA M. BARBA SOLIANO, directora de l’escola
JOSEP NIN i .……….............................……....……….............. (nom i cognoms),
..……..……............…. (pare, mare, tutor o tutora legal) de l’alumne/a
........................................................................………., conscients que l’educació
implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de
compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part del centre:
-

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

-

Fomentar hàbits de respecte vers el medi ambient.

-

Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família.

-

Valorar totes les llengües i la diversitat existent al centre.

-

Mantenir comunicació regular i habitual amb la família.
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-

Atendre en un termini raonable les peticions de comunicació que formuli
la família.

-

Guardar secret professional de tots aquells aspectes que ho requereixin.

-

Reconèixer cada infant com únic i respectar-lo en la seva individualitat.

-

Facilitar experiències i relacions que contribueixin al desenvolupament
integral de l’infant.

-

Proporcionar als infants cura de les seves necessitats bàsiques.

-

Respectar el dret a la intimitat de l’infant.

-

Fomentar i vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris dels
infants.

Per part de la família
-

Respectar el caràcter propi del centre, expressat en el projecte educatiu.

-

Respectar i complir les normes de funcionament del centre.

-

Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de les famílies
del centre.

-

Compartir amb els mestres aquelles vivències del nen o la nena que
puguin afectar la seva vida quotidiana.

-

Treballar conjuntament amb el centre la resolució de conflictes de la vida
escolar que viu l’infant.

-

Facilitar les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
educatiu.

-

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

-

Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris del fill/a.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El director/a

La família
(pare, mare o tutor o tutora legal)

Signatura

Signatura

………………………..... (localitat), ……………...........……. (dia i mes) de 20…...
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