Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

L’objectiu d’aquesta Carta de Compromís Educatiu és expressar els aspectes bàsics que l’escola i la
família han de tenir presents per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les
activitats educatives dels seus fills/es dins del Projecte Educatiu del Centre.
Així doncs conscients de què l’educació dels infants i joves implica l’acció conjunta de la família i
l’escola, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del centre

1- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’alumne o alumna.
2- Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.
3- Informar la família del projecte educatiu, de les normes d’organització i del funcionament del centre.
4- Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne
una valoració objectiva i, si s’escau, explicar a la família els resultats de l’avaluació.
5- Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats
específiques de l’alumnat i mantenir informada la família.
6- Vetllar pel principi de la inclusió com un dels valors fonamentals del nostre centre.
7- Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal
de l’alumne/a.
8- Comunicar a la família de les faltes d’assistència de l’alumne o alumna, i qualsevol altra
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
9- Tenir informada a la comunitat educativa de les activitats extraescolars, activitats complementàries,
llibres de text, beques i totes les informacions que afectin als seus fills/es mitjançant circulars o la
pàgina web del centre.
10- Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
11- Afavorir les tasques i les funcions de l’AMPA, tot fomentant la participació de les famílies.

Per part de la família

1- Respectar el caràcter propi del centre clarament definit en el seu Projecte Educatiu.
2- Reconèixer l’autoritat del professorat, la del personal no docent del centre i, més específicament, la
de l’equip Directiu.
3- Compartir amb el centre l’educació de l’infant i desenvolupar i afavorir les complicitats necessàries
per ajudar al procés d’ensenyament-aprenentatge.
4- Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament de l’escola, en particular, les
de convivència i el desenvolupament normal de les classes.

5- Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure d’estudi, assistència regular i puntual a les activitats
acadèmiques dins i fora del centre, sortides, colònies i també perquè faci les tasques encomanades
a casa pel professorat. Justificar, sempre que sigui possible, per escrit, les absències.
6- Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i preparar el material per a l’activitat
escolar, així com controlar l’agenda per veure les tasques que ha de realitzar i /o anotacions del
professorat.
7- Respectar l’horari tant d’entrada com de sortida de l’escola.
8- Adreçar-se directament al centre per consultar dubtes sobre la formació del fill o filla. Caldrà adreçarse en primer lloc a la persona adient i en segon lloc, sempre que es cregui necessari, a la Direcció
del centre.
9- Facilitar a l’escola les informacions, que siguin rellevants, per al procés d’aprenentatge de l’alumne.
10- Atendre, en un termini màxim de quinze dies, les peticions d’entrevista que formuli el centre.
11- Assistir a les reunions que es convoquin al llarg del curs acadèmic.
12- Llegir i respondre, si cal, les circulars que reparteix l’escola.
13- Respectar els criteris de no assistència de l’alumnat al centre a causa de malalties contagioses i
actuar en conseqüència.
14- Col·laborar sempre que sigui possible en les activitats complementàries i extraescolars que es
duguin a terme en el centre (Festes Populars, etc.)
15- Col·laborar amb l’AMPA de l’escola.
16- Donar valor a la feina que es fa a l’escola.
17- Col·laborar en la socialització dels materials i aportació de recursos que es necessiten per garantir el
funcionament global de la dinàmica de l’escola.
18- Conèixer i acceptar el Projecte Educatiu del Centre i les seves Normes d’Organització i
Funcionament, aprovades pel Consell Escolar.

I perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu.

En representació del centre

En representació de la família
(Pare/mare/tutor/a)

Montserrat Julià Torras

Signatura

Directora
Nom: ________________________________________
Nom de l’alumne: ______________________________

Rubí, a _____ de Juny de 2017

