CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les

persones

sotasignants:

Trino

Puertas

Molina

director

de

l’escola

Xarau

i

.........................................................................................(pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne
......................................................................... del nivell ............., reunides a
Cerdanyola del Vallès el dia ...... d................ de ................. , exposen el següent:
Escola i família són dos agents educatius que necessitem anar de la mà com a responsables de
l’educació dels infants. Junts els acompanyem, vetllem per la seva integritat i treballem per a què
siguin persones responsables. La nostra prioritat és acompanyar-los en el procés de descobriment
del món garantint les seves necessitats i per a això cal que assumim conjuntament uns
compromisos que queden recollits en aquesta carta.
COMPROMISOS COMUNS
1. Vetllar pel desenvolupament integral dels infants de manera que siguin únics i singulars,
amb un nom i una història que els fa diferents.
2. Donar-los a conèixer els seus drets reconeguts a la Convenció dels Drets dels Infants, per
tal de garantir-los ara i en un futur.
3. Ajudar els nens i les nenes a construir el seu projecte de vida de forma crítica i responsable,
prenent decisions amb iniciativa i autonomia.
4. Ajudar-los a mirar els altres i el món de forma activa i respectuosa.
5. Ajudar els infants a gestionar les seves emocions i a mediar en els conflictes, entenent
aquests com espais de creixement i respecte.
6. Escoltar-los, consolar-los, riure amb ells i sempre amb respecte i atenció.
7. Potenciar la mediació com a resolució de conflictes, entenent que sempre és millor trobar
solucions pacífiques.
8. Potenciar i transmetre la cultura de l’esforç i la responsabilitat com a valors indispensables
en el creixement personal i acadèmic.
9. Compartir la informació necessària (respectant el dret a la intimitat i la imatge) que
permeti conèixer, entendre i ajudar millor les criatures, tot respectant el seu moment
maduratiu i personal.
10. Compartir amb els infants el contingut d’aquests compromisos
11. Revisar conjuntament entre família i escola el contingut i compliment d’aquests
compromisos quan sigui necessari.

COMPROMISOS PER PART DE L’EQUIP DOCENT
1. Ajudar-los a sentir-se part de la comunitat educativa, creant un clima d’acollida i
convivència que faciliti la seva identificació amb el grup i l’escola.
2. Informar les famílies del Projecte Educatiu de l’escola, el document de convivència i les
normes d’organització i convidar-les a participar en la seva millora.
3. Avaluar-los globalment, sent aquesta avaluació el fruit d’una reflexió i part del procés
d’aprenentatge, tot aclarint per endavant a les famílies i als nois i noies, quins són els
criteris establerts.
4. Valorar i atendre la diversitat i les necessitats especials dels infants, respectant els
diferents ritmes d’aprenentatge i de maduració i mantenint informades les famílies.
5. Motivar-los i engrescar-los per l’aprenentatge, valorant totes les àrees de coneixement,
respectant els temps de lleure i descans i potenciant totes les llengües i els llenguatges
com a instruments de comunicació, expressió, coneixement i relació.
6. Mantenir amb les famílies canals de comunicació i informació àgils i eficaços que facilitin la
feina conjunta en l’educació dels infants.
7. Fomentar la participació activa i cooperativa de les famílies, entenent que tendim cap a
una comunitat d’aprenentatge on tots i totes som agents actius de l’educació dels infants.
COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA
1. Participar, a través dels canals establerts, de la millora del projecte educatiu de l’escola i
altres documents vius del centre que es vagin revisant.
2. Respectar el Projecte Educatiu de l’escola, així com les normes de convivència i
organització que hem decidit assumir entre tots i totes.
3. Estimular i potenciar que els fills i filles se sentin part integrant de l’escola i
corresponsables del seu funcionament.
4. Vetllar per a què els nens i les nens compleixin el deure bàsic de l’estudi, l’assistència
regular i puntual a l’escola.
5. Vetllar per a què facin les tasques encomanades pel professorat, ajudant-los a organitzarse el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar. Tanmateix
respectar el temps lleure.
6. Parlar amb el tutor o tutora de l’infant per tal de resoldre dubtes, discrepàncies o conflictes
que puguin sorgir i, si cal, acudir a la direcció de l’escola.
7. Assistir a les entrevistes i reunions que es convoquen des de l’escola.
8. Col·laborar activament amb l’AFA, participant en totes aquelles propostes que suposen
una millora en la qualitat del procés d’aprenentatge i que impliquen un treball cooperatiu
entre tots els membres de la comunitat educativa.
9. Valorar la feina que es fa a l’escola i transmetre-ho als fills i filles.
I per a què així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu
L’escola

La família

Trino Puertas Molina
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