Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Castelldefels

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU DE L’ESCOLA LLUÍS VIVES

Les persones sotasignants Mª Jesús Pina Juste
Escola

Lluís

Vives,

i

com a directora del centre educatiu

…………………………………………..………………………….com

a

………………(pare, mare, tutor/a legal) de l’alumne/a ………………………………………, reunits a
la localitat de Castelldefels, amb data …………………………, conscients que l’educació dels
infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta, la qual
comporta els següents COMPROMISOS:
Per part del centre:
1. Potenciar el desenvolupament integral de l’alumne/a tant a nivell emocional com
intel·lectual.
2. Ajudar l’alumne/a en l’assoliment dels aprenentatges a fi que cadascú tregui el
màxim rendiment escolar segons les seves habilitats, capacitats i competències.
3. Fomentar l’esforç personal per assolir l’èxit educatiu.
4. Donar a conèixer les activitats que es fan al centre en horari escolar i extraescolar.
5. Facilitar informació sobre els continguts i objectius a treballar a cada nivell, així com
els criteris d’avaluació i promoció.
6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica
i personal de l’alumne/a, així com les absències i/o incidències que es produeixin.
7. Potenciar la participació de tots els membres de la comunitat escolar.
Per part de la família:
1. Implicar-nos en l’evolució personal i els aprenentatges dels nostres fills/es.
2. Respectar la figura del mestre/a i totes les persones que intervenen en la formació
dels nostres fills/es.
3. Conèixer i complir les normes d’organització i funcionament del centre i instar als
fills/es a respectar-les per afavorir un clima positiu de convivència.
4. Promoure actituds i valors que afavoreixin la convivència entre els diferents sectors
de la comunitat educativa.
5. Conèixer el Projecte Educatiu de Centre.
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6. Col·laborar i implicar-nos en les activitats, actes festius i tradicions que s’organitzen
a l’escola.
7. Assistir a les reunions d’inici de curs programades per l’equip de mestres així com a
les reunions convocades des de la tutoria dels nostres fills/es i comprometre’s a
respectar els acords presos.
I, per a què així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre

La família
(pare, mare o tutor/a)

