CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU curs 2019-2020
La Llei d’educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20, estableix que “Els centres, en
el marc del que estableix el títol i d’acord amb llurs projectes educatius, han de
formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius
necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de
les activitats educatives. En formulació de la carta participen la comunitat escolar i,
particularment, els professionals de l’educació i les famílies.
D’acord amb la Llei:
Els sotasignants, Glòria Jové Oliva, directora de l’Escola Bressol Municipal “Les
Caragolinetes” de Vilanova de Segrià, i (pare/tutor) ......................................................
( mare/tutora) ......................................................................................…………………….
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:
1.

Facilitar el nostre alumnat una formació de qualitat que contribueixi al
desenvolupament integral de la seva personalitat com a persones i com a
ciutadans/es i crear a l’escola un clima de convivència que faciliti el sentiment de
pertinença a la comunitat educativa i d’identificació amb el centre.

2.

Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de
l’alumnat, que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i en fomenti
l’esforç i el rendiment.

3.

Vetllar per fer efectius els seus drets en l’àmbit escolar.

4.

Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries que convinguin
per atendre les necessitats específiques de cada alumne/a i mantenir-ne informada
a la família.

5.

Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i del
nostre alumne/a

6.

Informar a la família sobre el projecte educatiu del centre i sobre les seves
normes específiques de funcionament.

7.

Mantenir una comunicació diària amb la família per informar-la de l’evolució del
nostre alumne/a

8.

Atendre les peticions d’entrevista i comunicació que formuli la família, en un
termini raonable dins de la disponibilitat del centre.

9.

Oferir i impulsar mecanismes de participació de les famílies a través del Consell
Escolar de Centre.

10. Revisar juntament amb la família el compliment d’aquest contracte quan escaigui.
11. Informar a les famílies de les activitats que es desenvolupin en horaris escolars i
extraescolars.
12. Oferir mecanismes per facilitat la participació de les famílies amb el centre.
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LES CARAGOLINETES.

COMPROMÍS PER PART DE LA FAMÍLIA:
La família de l’alumne/a: ................................................................ es compromet a:
1.

Respectar el caràcter propi del centre definit en el projecte educatiu de l’Escola
Bressol.

2.

Conèixer i respectar les normes de funcionament de l’escola.

3.

Respectar els horaris d’entrada i de sortida de l’escola

4.

Adreçar-nos a l’escola quan hi hagi discrepàncies o algun mal entès amb el
funcionament.

5.

Facilitar a l’escola les informacions que siguin rellevants per al seu
desenvolupament.

6.
7.

8.

Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’escola
Col·laborar amb l’escola sempre que sigui possible, en aquelles activitats en que
requereixi la participació per part de la família aportant idees, propostes o
disponibilitat personal.
No dur el meu fill/a a l’escola quan estigui malalt/a

El centre

La Família
(pare, mare, tutor/a)

La directora
Glòria Jové Oliva

Vilanova de Segrià, ____ de/d’_________ de 20

Signatura:
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I per a que així consti signem aquesta carta de compromís educatiu;

