GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament d’Ensenyament
ESCOLA TANIT

Carta de compromís educatiu
Alumne/a ..............................................................................................................
L’article 20 de la Llei d’educació12/2009, de 10 de juliol, defineix la carta de compromís educatiu com un el document que expressa i formalitza la corresponsabilitat
entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant. Vol potenciar
la participació de la família en l'educació del seu fill o filla.
L'escola Tanit som un Centre d'Atenció Educativa Preferent implicat en un projecte
de Comunitat d'Aprenentatge per tal d'aconseguir l'enriquiment de l'entorn amb tots
els elements de la Comunitat Educativa, on estan implicats i prenen un paper actiu,
col·laborant per tal de millorar l'aprenentatge; amb l’objectiu d’assolir amb èxit les
competències bàsiques per part de tot l'alumnat.
COMPROMISOS PER PART DE L'ESCOLA
1.

Facilitar una educació integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2.

Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.

3.

Respectar les conviccions, religioses, morals, ideològiques de la família i de
l'alumnat.

4.

Informar a la família del projecte educatiu i de les normes de funcionament
del centre.

5.

Informar a les famílies i l'alumnat de l'avaluació i del seu seguiment.

6.

Adoptar les mesures educatives necessàries per atendre les necessitats específiques de l'alumnat i informar a la família.

7.

Mantenir comunicació amb la família mitjançant l'agenda i les entrevistes.

8.

Comunicar i demanar a la família el justificant de la inassistència i retards
no justificants de l'alumnat.

9.

Atendre les peticions d'entrevista o comunicacions acordades pel centre
facilitant l'horari de major participació.

10.

Respectar els drets d’imatge dels menors segons la llei vigent i l’autorització
pactada amb la família.

11.

Revisar conjuntament, si s'escau, aquest compromisos.
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COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l'autoritat del professorat i la
de l’equip directiu.
Compartir amb el centre l'educació del fill o filla i col·laborar en l’aplicació del
projecte educatiu del centre.
Instar el fill o filla a respectar les normes de funcionament del centre.
Vetllar per a què el fill o la filla compleixi els deures bàsics d'estudi , assistència i
puntualitat, respectant els horaris d'entrada i sortida a les activitats
acadèmiques, dins i fora del centre.
Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d'estudi a casa i a preparar el
materials per a l'activitat escolar.
Conservar en bon estat el material didàctic i socialitzat que el centre posa a
disposició de l'alumnat.
Adreçar-se directament al centre, per les vies establertes per aportar opinions
o suggeriments sobre l’educació del fill o filla.
Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al
procés d'aprenentatge. Atendre, en un termini raonable, les peticions
d'entrevista o de comunicació que formuli el centre.
Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
Informar el fill o filla del contingut d'aquests compromisos.
Respectar la prohibició de gravar imatges o captacions de fotografies de cap
acte o activitat organitzat per l’escola. La Direcció del centre declinarà
qualsevol responsabilitat derivada de l’ús incorrecte a la família que hagi
incomplert la norma.
Revisar conjuntament amb el centre el compliment dels compromisos de la
carta, sempre que sigui necessari.

Les persones sotasignades, Montserrat Ruiz Martín, Directora de l'Escola Tanit i
el/la (pare/mare, tutor/tutora)............................................................................... de
l’alumne/a ....................................................……..............………........., reunits a la
localitat de Santa Coloma de Gramenet, 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.
El centre
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La família

Signatura

