CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades,
la senyora Assutzena Miguel Muñoz, directora
senyor/a

pare/mare/tutor/tutora

l’alumne/a

, amb data

de 201
Escola Dolors Piera

de l’Escola Dolors Piera i el/la
legal

de

de

, conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta amb la

família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta
els següents acords:

COMPROMISOS

Per part del Centre
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la
personalitat de l’alumne/a.
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2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
3. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
4. Valorar cada alumne/a acuradament tenint en compte el seu progrés personal i
rendiment escolar i informar la família.
5. D’acord amb els recursos que disposi el centre, adoptar les mesures educatives
alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques
de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família per mitjà de les tutories.
6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució
acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna, amb la realització d’una entrevista
mínima anual i sempre que sigui necessari i desitjat per ambdues parts.
7. Comunicar a la família les no assistències injustificades de l’alumne o alumna al
centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal.
8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli la família (facilitar en la mesura possible la conciliació de l’horari per
ambdues parts).
9. Implicar els pares en el procés educatiu dels seus fills.
10. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre, el PEC i el RRI i complir les normes de
funcionament i els acords presos pel centre.
2. Respectar el personal del centre i l’exercici de les seves competències tècnicprofessionals i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament la de
l’equip directiu.
3. Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del Centre.
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4. Vetllar que el fill/a respecti les normes específiques de funcionament del centre, en
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les
classes, el bon ús dels materials i de les instal·lacions.
5. Educar el fill/a en el deure de l’estudi i de l’esforç i en l’assistència regular i puntual a
les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel
professorat.
6. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per
a l’activitat escolar.
7. Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al
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fet que no sigui pertorbada l’activitat normal a les aules.
8. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
9. No dur el fill/a a l’escola cas de patir alguna malaltia contagiosa o epidèmica.
10. Assistir a les reunions convocades pel centre.
11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.
12. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes.
13. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos que són punts bàsics pel seu
desenvolupament integral (educatiu, personal, social, psicològic...). Aquests queden
recollits de manera més específica en el Reglament de Règim Intern del curs 20092010.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre

La família (pare, mare o tutor/a)

Signatura

Signatura

Assutzena Miguel
Vilafranca del Penedès ,

de

de 201

