CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades, ……………………………….., directora de l’Escola Verd de Girona i
....................................................................................... (pare/mare/tutor/tutora) de
l’alumne/a............................................................, reunits a la localitat de Girona amb
data ................................., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta
de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els
següents:

COMPROMISOS
Per part de l’escola
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del
centre.
Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de
l’alumne/a.
Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
Atendre les necessitats específiques de l’alumne/a adoptant les mesures educatives adients
tenint en compte els recursos dels quals disposa el centre.
Mantenir una bona comunicació amb la família i facilitar la informació pertinent sobre l’evolució
acadèmica i personal del seu fill/a a través de comunicats escrits i entrevistes.
Potenciar la integració dels alumnes en el medi sociocultural català del qual forma part
l’escola, tot respectant els orígens i la cultura de la família.
Comunicar a la família les faltes de puntualitat o inassistències no justificades de l’alumne/a.

Per part de la família
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conèixer i respectar el projecte educatiu de l’escola i complir les normes d’organització i
funcionament. http://www.escolaverd.cat/lescola/carta-de-compromis-educatiu/
Compartir amb l’escola la responsabilitat de l’educació del fill/a vetllant perquè compleixi el
deure d’estudi, els hàbits d’higiene, la puntualitat, l’esforç, el respecte i el bon comportament.
Respectar el caràcter propi de l’escola i reconèixer l’autoritat de l’equip directiu i de l’equip
docent.
Fomentar en el seu fill/a actituds de respecte vers tots el membres de la comunitat educativa.
També de tot el material, mobiliari i instal·lacions de l’escola.
Facilitar al centre les informacions relacionades amb el fill o filla que siguin rellevants per al
procés d’aprenentatge i/o convivència.
Adoptar criteris i mesures, si cal conjuntament amb el centre, que puguin afavorir el rendiment
escolar del fill/a.
Informar i compartir amb el fill/a sobre el contingut d’aquests compromisos.

I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu
A Girona, .. .............. de/d’ ..................................... de................
Per part del centre

Per part de la família

La directora
………………………………………….

(pare/mare/tutor/tutora)
............................................
............................................
(nom i cognoms)

