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Carta de compromís educatiu
ESCOLA ÍTACA
Les persones sotasignants, en representació de l’escola i de la família de
l’alumne: __________________________________________________________
pare/tutor: _________________________________________________________
mare/tutora: ________________________________________________________
mestre/a: __________________________________________________________
directora: __________________________________________________________
Reunits a Manresa, amb data __________________________________________
La família i l’escola tenen funcions complementàries en el procés educatiu de l’infant.
Conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem
aquesta carta de compromís educatiu, la qual cosa comporta els COMPROMISOS de la
pàgina següent.
I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
Per part de la l’escola

Per part de la família

Direcció

Pare, mare o tutor/a legal

Mestre/a

Per part de la família:


Tinc coneixement del projecte educatiu i actuar en coherència en l’educació del meu fill/a.



Em comprometo a assistir a les reunions i entrevistes que se’m convoqui per informar-me
del procés del meu fill/a.



Em comprometo a tenir una actitud respectuosa amb totes les altres persones que formen la
comunitat educativa.



Em comprometo a participar d’aquelles activitats que des de l’escola s’organitzen per les
mares i pares:
Cafi, comissions, consell escolar.
Xerrades que s’organitzen.
Col·laborar com acompanyant de sortides.
Ajudar en algun moment puntual.
Assistir a la festa d’aniversari del meu fill/a.
Participar dels tallers de les festes de comunitat de petits.



Em comprometo a no superar les 8h d’estada a l’escola del meu fill, inclòs servei de
menjador, activitats complementàries i serveis d’acollida o horari prolongat.

Per part de l’escola:


L’escola es compromet a posar els mitjans a l’abast per facilitar l’assistència del seu fill/a a
les activitats educatives que es facin dins i fora de l’escola i de l’horari escolar: sortides,
colònies, celebracions de la comunitat,...



El personal del centre es compromet a tenir una actitud respectuosa amb totes les famílies
de la comunitat educativa.



Els mestres es comprometen a posar els mitjans perquè el desenvolupament del vostre fill/a
sigui harmònic i respectuós amb el potencial que li és propi.



Els mestres es comprometen a mantenir informada la família del procés evolutiu global
d’aprenentatge del seu fill/a.



L’escola es compromet a atendre les diferents situacions socio-culturals de manera que
faciliti l’assistència de tots els alumnes a les activitats educatives que es facin dins i fora de
l’escola i de l’horari escolar: sortides, colònies, celebracions de la comunitat,...

De les revisions successives i dels complements de continguts específics,
n’haurà de quedar constància documental al centre i a la família.

