CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
La nostra escola està arrelada al barri, entén la diversitat social, cultural i lingüística,
com un valor educatiu.
En el nostre ideari manifestem ser una escola acollidora, integradora i oberta a
tothom que tingui com a valor indiscutible el respecte, el diàleg i la tolerància vers les
persones.
Som una escola participativa, democràtica i plural.
Pretenem el desenvolupament de la personalitat de l’alumnat, educant-lo en la
coeducació, la igualtat, en els valors de la pau i la solidaritat.
Creiem en la participació directa dels pares i mares des de l’AMPA per aconseguir
conjuntament amb tota la comunitat educativa un camí planer per el benestar del
nostre alumnat.
COMPROMÍS PER PART DEL CENTRE
1- Facilitem una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la
personalitat de l’ alumne o alumna.
2- Vetllem per fer efectius els drets i els deures de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3- Respectem les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de
l’alumne o alumna.
4- Informem la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament de l’escola.
5- Informem la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el
rendiment acadèmic, fent una valoració objectiva, i expliquem els resultats de les
avaluacions a la família.
6- Adoptem les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre
les necessitats específiques de l’alumne o alumna, dins les possibilitats de l’escola i
mantenim informada la família.
7- Tenim comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i
personal de l’alumne o alumna.
8- Comuniquem a la família qualsevol circumstància de l’alumne o alumna que sigui
rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
9- Atenem en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli la família.
10- Revisem conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si
escau, el contingut.
11- Altres compromisos que es puguin donar al llarg del curs.

PER PART DE LA FAMÍLIA
1- Respecto el caràcter propi de l’escola i reconec l’autoritat del professorat i, la de
l’equip directiu.
2- Comparteixo amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupo i afavoreixo les
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3- Insto el meu fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del
centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament
normal de les classes.
4- Vetllo perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular,
complint l’horari establert per l’escola tant a les entrades com a les sortides, també
perquè faci els deures i les tasques encomanades a casa pel professorat.
5- Ajudo el meu fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material
per a l’activitat escolar.
6- M’adreço directament a la tutora/or per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del meu
fill o filla.
7- Facilito a l’escola les informacions del meu fill o filla que siguin rellevants per al seu
procés d’aprenentatge.
8- Atenc en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli
l’escola.
9- Adopto criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del meu fill o filla.
10- Informo el meu fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
11- Reviso conjuntament amb l’escola el compliment dels compromisos de la carta i, si
escau, el contingut.
12- Altres compromisos que es puguin donar al llarg del curs.

Les persones sotasignants, Josep Ramón Aymerich Martínez, director de l’Escola
Cavall Bernat i ……………………….……………………………………(pare, mare o
tutor/a) de l’alumne/a…………………………………..…………, reunits a la localitat de
Barcelona amb data …………..………….……., conscients que l’educació dels
infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta Carta de
Compromís Educatiu.

Signatura pare/mare/tutor/a

Director de l’escola,
Josep Ramón Aymerich Martínez

Rambla Badal 113, 08014 Barcelona. Tel i fax: 933322930

