Carta compromís educatiu primària

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.

-

Oferir mecanismes efectius de participació en els òrgans col·legiats del
centre.

-

Fomentar hàbits de respecte vers el medi ambient.
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-

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

-

Valorar totes les llengües i la diversitat existent al centre.

-

Ajudar-los

a

resoldre

els conflictes d’una manera pacífica, tot

mostrant-los estratègies de medicació i de cultura de pau.
-

Mantenir comunicació regular i habitual amb la família.

-

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

-

Informar les famílies de les activitats que es desenvolupin en horari
escolar i extraescolar.

-

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.

-

Participar en cursos de formació que millorin, any a any, la competència
professional del professorat.

-

Utilitzar a l’escola les noves tecnologies sempre que ens sigui possible
(treball amb ordinador, Internet, pissarres digitals, ...).

-

Tenir

una

ment

oberta

a

noves

metodologies

d’ensenyament-aprenentatge.
-

Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

-

Adoptar les mesures educatives adients de què disposi per atendre les
necessitats específiques d’alumnes que ho requereixin i mantenir
informada la família.

-

Treballar per la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives
específiques.

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.
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-

Participar, sempre que sigui possible, en les activitats i la vida del centre.

-

Col·laborar, amb la mesura que sigui possible, amb l’associació de pares
i mares de l’escola.

-

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

-

Fomentar en els fills i filles la resolució dialogada de conflictes.

-

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.

-

Informar el nostre fill/a del contingut dels compromisos que hem signat i
demanarem la seva implicació.

-

Comunicar al centre les possibles faltes d’assistència de l’alumne.

-

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

-

Respectar el criteri professional del professorat per acordar mesures i
actuacions que afavoreixin el rendiment escolar i l’educació del vostre
fill/a.

-

Vetllar perquè el vostre fill/a faci les feines escolars encomanades,
ajudant-lo a organitzar el seu temps d’estudi diari i motivant-lo perquè
gaudeixi de les activitats escolars.

-

Garantir l’assistència i puntualitat del vostre fill/a a l’escola.

-

Revisar diàriament la carpeta de deures i l’agenda del vostre 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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