CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
En
Miquel
Suñé
Mochales,
com
a
director
de
l’Escola
Pràctiques
2,
i
.............................................................(nom i cognoms), ............................(pare, mare, tutor/a) de l’alumne/a
.............................................................................................. conscients que l’educació dels infants implica l’acció
conjunta de la família i l’escola, signem aquesta carta, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS

Principis educatius del centre (veure el díptic de presentació de l’ escola)
Des de l’ escola ens comprometem a:
Des de la família ens comprometem a:
•

Donar a conèixer el Projecte Educatiu de
Centre (PEC), per tal de compartir informació
amb vosaltres sobre: l’ organització, les àrees
curriculars, la manera de fer, l’ atenció a la
diversitat, l’ observació dels processos i l’
avaluació, les normes de funcionament i els
serveis que s’ ofereixen al centre, així com
aquells temes i projectes específics que, cada
curs, l’ escola incorpora al currículum base.

•

Facilitar la vostra participació al Consell Escolar
i a l’ AMPA.

•

Estar oberts i valorar les vostres iniciatives,
sempre que siguin de caire educatiu.

•

Respectar la vostra tasca educativa i donar-ne
el seu valor davant del vostre fill/a.

Respecte envers les persones
Des de l’ escola ens comprometem a:

•

Conèixer, respectar i col·laborar en el
desenvolupament del Projecte Educatiu de
Centre (PEC) i participar, dins de les nostres
possibilitats, en aquells projectes específics
que, cada curs, l’ escola incorpora al currículum
base.

•

Vetllar perquè el nostre fill/a compleixi les
normes de l’ escola i participi activament en l’
assoliment d’ un clima positiu de convivència.

•

Respectar la tasca educativa del professorat i
valorar-la davant del nostre fill/a.

Des de la família ens comprometem:

•

Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució
dialogada de conflictes.

•

Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució
dialogada de conflictes.

•

Respectar les vostres conviccions religioses,
morals i ideològiques i les del vostre fill/a, en el
marc dels principis i valors recollits al PEC, tot
preservant la intimitat d’ uns i altres.

•

Respectar i promoure els valors reflectits al
PEC i contribuir a la bona convivència entre
tots els membres de la comunitat educativa, tot
respectant
les
diferents
conviccions
ideològiques, morals i religioses.

Comunicació entre l’ escola i la família
Des de l’ escola ens comprometem a:
•

Mantenir comunicació regular amb vosaltres
per informar-vos de l’ evolució acadèmica i
personal del vostre fill/a, tot entenent aquest
procés com a un intercanvi positiu per a
ambdues parts.

•

Comunicar-vos les faltes d’ assistència i els
retards del vostre fill/a.

•

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

•

Donar resposta i atendre el més aviat possible
les vostres peticions d’ entrevista.

•

Oferir-vos assessorament per tal d’ ajudar-vos
en l’ evolució del vostre fill/a.

Des de la família ens comprometem a:
•

Comunicar a l’ escola les faltes d’ assistència i
els retards del nostre fill/a.

•

Assistir a les reunions i entrevistes que
convoqueu des de l’ escola.

•

Utilitzar els canals establerts pel Consell
Escolar per comunicar-nos amb l’ escola (veure
document “Canals de comunicació Família – Escola).

•

Comunicar-vos aquelles informacions que
puguin ajudar a entendre aspectes que afectin
el procés d’ ensenyament – aprenentatge del
nostre fill/a.
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Seguiment de l’ evolució de l’ alumnat
Des de l’ escola ens comprometem a:
•

Oferir una educació que promogui el
desenvolupament integral del vostre fill/a com a
persona i estimuli les seves capacitats,
competències i habilitats.

•

Respectar els diferents ritmes d’ aprenentatge
de l’ alumnat i fomentar l’ esforç, segons les
possibilitats de cadascú.

•

Donar respostes individualitzades a les
necessitats educatives específiques de cada
alumne/a, optimitzant els recursos disponibles.

Des de la família ens comprometem a:
•

Interessar-nos per l’ evolució personal i els
aprenentatges del nostre fill/a.

•

Educar el nostre fill/a en l’ hàbit d’ estudi,
ajudar-lo en la gestió del seu temps i
proporcionar-li les millors condicions possibles
per fer les tasques escolars a casa.

•

Garantir i supervisar l’ aportació dels materials
necessaris per a l’ activitat escolar.

•

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

•

Fomentar el respecte i el bon ús dels materials
i de les instal·lacions.

•

Informar-vos de les tasques relacionades amb
el treball escolar que cal fer fora de l’ horari
lectiu i del seu grau d’ acompliment.

•

Informar-vos dels criteris d’ avaluació, de l’
evolució
dels
aprenentatges
i
del
desenvolupament personal i social del vostre
fill/a.

•

Si, per circumstàncies raonades, la família no pot comprometre’s en algun dels punts exposats en
aquesta Carta de Compromís, es redactarà un annex on es justifiquin documentalment les
causes i s’ adjuntarà amb aquesta carta.

Amb la voluntat de fer de la nostra escola un objectiu comú, signem aquesta carta de compromís
educatiu

L’ escola

Signatura

La família
(pare, mare, tutor/a legal)

Signatura

Barcelona, a ...........de ..................... de 20......
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