Educació infantil

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
COMPROMISOS
Pares i centre educatiu ens comprometem a:
1. Reconèixer-nos mútuament l'autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a
cadascú correspon. La dels progenitors, prioritàriament, en l'àmbit familiar, i la del
professorat, en el marc escolar i pel que fa a les qüestions acadèmiques.
2. Abordar les possibles diferències des del respecte a l'autonomia de cada àmbit i el diàleg, sense
menystenir mai l'autoritat d'uns i altres davant l’alumne.

D'una manera específica, el centre es compromet a:
3. Facilitar un entorn educatiu de qualitat per al desenvolupament acadèmic i el creixement
personal de cada alumne:
•

Oferint un clima, un ambient i una metodologia que ajudi els infants a fer-se
preguntes, a interactuar, a estimular la curiositat per tot el que els envolta, a viure
i a conviure amb alegria, per tal d’ajudar-los a assumir una formació integral més
plena i feliç.

•

Fent activitats educatives que contribueixin a desenvolupar hàbits i valors expressats en
el Caràcter Propi del centre i en el Projecte educatiu, com són les acollides de cada matí,
les campanyes de solidaritat i apadrinaments, la festa dels avis, els padrins de lectura, els
treballs per Projectes...

•

Procurant un adequat acompanyament personal i acadèmic al llarg de tota
l’escolaritat, a través de la figura del tutor/a, les activitats específiques
programades en les hores de tutoria, el gabinet d’orientació...

•

Oferint la possibilitat de viure els nostres valors i creences mitjançant les activitats
celebratives de classe i les celebracions per a tota la Comunitat Educativa.

•

Oferint uns serveis com el menjador i unes activitats extraescolars que contribueixin al
desenvolupament de diverses dimensions de l’alumnat: activitats esportives, musicals,
d’idiomes...

•

Respectant les conviccions de la família, en el marc dels principis i valors educatius establerts a
les lleis i protegir la intimitat de l’alumne

4. Facilitar una bona relació amb els pares de cada alumne:
•

Facilitant informació sobre allò que interessa a la família en relació a l’escola a través
de reunions de pares, la pàgina web, circulars informatives...

•

Establint canals de comunicació per tal de facilitar un seguiment de l’evolució
acadèmica i personal de l'alumne/a: les entrevistes personalitzades de tutoria, les
reunions del tutor/a amb el grup classe, els fulls informatius de cada trimestre i
la comunicació a través de l’agenda escolar, així com el contacte diari amb la tutora
al matí i a la tarda.

•

Atenent, dins les possibilitats del centre, les peticions d'entrevista o de comunicació que
formuli la família amb el tutor, amb les mestres, amb la cap d’estudis, amb el director i amb
el titular.

•

Essent receptiu amb les propostes que, dins l'àmbit de participació de les famílies, facin
arribar al centre els pares i mares.

Per la nostra banda, el pare i la mare ens comprometem a:
5. Assumir conseqüentment el nostre rol educatiu

6.

•

Respectant de manera activa el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu de l'escola,
esforçant-se per compartir al màxim els criteris educatius, especialment sobre el valor de
la persona, l'autonomia personal, la integritat, la responsabilitat i el respecte...

•

Procurant la major harmonia entre els hàbits, normes i valors promoguts en l'àmbit
familiar i els que promou l'escola, especialment pel que fa a una actitud positiva i activa
del fill/a davant l'aprenentatge i l'estudi, la convivència respectuosa i d'altres aspectes de la
vida del col·legi.

•

Instant el fill/filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en
particular aquelles que afecten la convivència escolar i el normal desenvolupament
de les classes i activitats: puntualitat, atenció, esforç, respecte a les persones i als mitjans
disponibles.

•

Col·laborant amb el centre per fomentar la responsabilitat personal i corregir
aquelles conductes que siguin contràries a les normes elementals de convivència, al
necessari respecte a totes les persones que integren la comunitat escolar o al
correcte comportament durant les activitats escolars.

Facilitar, dins de les possibilitats de la família, la màxima col·laboració amb l'escola:
•

Respectant els mecanismes establerts i els canals oportuns per a la comunicació amb
l'escola i atenent les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

•

Participant en les reunions i activitats per als pares i mares que convoqui l'escola.

•

Abonant puntualment les quotes i aportacions establertes conforme a la normativa
vigent i contribuint voluntàriament al manteniment econòmic de l'escola en tot allò que
no està cobert pel concert educatiu que l'escola té subscrit amb l'Administració educativa.

•

Formant part de l’AMPA i participant de les seves activitats.

