Carta de compromís educatiu
D’acord amb l’article 20 de la Llei d’educació de Catalunya (12/2009), amb l’objectiu d’assolir
un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats educatives i en
correspondència amb el projecte educatiu i el caràcter propi de l’escola Nou Patufet, les
persones sota signants
Pare – Mare – Tutor/a de l’alumne/a............................................................................................
Conscients que l’educació de l’alumnat implica l’acció conjunta de la família i de l’escola,
signem aquesta carta, que comporta els compromisos següents:

Compromisos per part del centre
A informar la família sobre el projecte educatiu, el caràcter propi i les normes d’organització i
funcionament del centre.
-

A que l’alumnat rebi una educació integral, orientada al ple desenvolupament de la
seva personalitat, amb respecte als principis democràtics de convivència i als drets i les
llibertats fonamentals.

-

A respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de
l’alumne/a.

-

A fomentar les actituds i els valors recollits en el caràcter propi del centre i
especialment els de l’honestedat, la solidaritat, la responsabilitat, el respecte i l’esforç.

-

A informar regularment a la família sobre l’evolució personal i acadèmica, dels criteris
d’avaluació i de la integració socioeducativa del seu fill/a, a través de reunions del
grup-classe, entrevistes personals, butlletins / informes trimestrals, etc.

-

A atendre, en el més curt termini possible, les peticions de reunió o entrevista per part
de la família.

-

A adoptar les mesures educatives adients per atendre les necessitats específiques de
l’alumne/a i mantenir-ne informada a la família.

-

A informar a la família de les tasques d’estudi o recerca que cal fer fora de l’horari
lectiu, del seu grau d’acompliment i de la valoració que se’n fa en el procés
d’avaluació.

-

A comunicar a les famílies les faltes d’assistència al centre o retards no justificats de
l’alumne/a, i en general qualsevol circumstància o incidència que sigui rellevant dins el
procés d’aprenentatge o desenvolupament personal.

-

A procurar una adequada orientació personal, emocional, acadèmica i professional, al
llarg de tota l’escolaritat, a través de l’acció tutorial i del gabinet psicopedagògic.

-

A oferir activitats complementàries, extraescolars, sortides culturals i d’esbarjo que,
dins el projecte educatiu del centre contribueixin al desenvolupament general de
l’alumnat.

-

A facilitar informació sobre tot allò que pot interessar a la família en relació a l’escola a
través de reunions, circulars, pàgina web i xarxes socials.

Compromisos per part de la família
-

A respectar el projecte educatiu del centre i molt especialment el seu caràcter propi i
les normes d’organització i funcionament.

-

A reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu, tot
inculcant al seu fill/a una relació basada en el respecte i consideració a tots els
membres de la comunitat educativa.

-

A instar al seu fill/a a mantenir una bona actitud i a respectar les normes específiques
de funcionament del centre, en particular aquelles que afecten a la convivència escolar
i el normal desenvolupament de les classes i d’altres activitats que es realitzin dins i
fora del centre (assistència, puntualitat, ordre, ús d’aparells electrònics o de
comunicació...).

-

A garantir uns bons hàbits d’higiene i correcta imatge personal.

-

A fomentar el bon ús dels materials i de les instal·lacions escolars.

-

A vetllar i estimular el seu fill/a per tal que compleixi el seu deure bàsic d’estudiar. A
ajudar a l’organització del temps d’estudi a casa i a proporcionar les millors condicions
possibles per fer les tasques escolars.

-

A atendre les peticions d’entrevista i les comunicacions formals que efectuï el centre
en el més curt termini possible.
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-

A sol·licitar entrevista amb el tutor/a del seu fill/a o amb alguna persona de l’equip
directiu, quan sigui necessari per conèixer, participar i recolzar l’evolució acadèmica, o
sobre algun altre aspecte relacionat amb ell/a.

-

A facilitar al centre les informacions del seu fill/a o del seu entorn, que puguin ser
rellevants per al procés d’ensenyament - aprenentatge.

-

A informar al seu fill/a del contingut d’aquests compromisos.

I per a que així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

L’escola

La família

Signatura i segell

Signatura pare, mare, tutor/a

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