Escola Tiziana

Carta de compromís educatiu
Les persones sotasignades, GEMMA PÉREZ , com a directora de l’Escola Tiziana i
_________________________________________________________ com a pare,
mare o tutor/a legal de l’alumne/a _________________________ _______________,
a Tiana, a _______ de _________________ de 20___, conscients que l’educació dels
infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aqueta carta
de compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos:

L’Escola Tiziana es compromet a...
1. Promoure el desenvolupament integral de tot l’alumnat creant espais i moments on
puguin experimentar, gaudir i construir els seus pensaments, les seves emocions i les
seves relacions, perquè tinguin oportunitat de formar part de la societat de manera
activa i plena.
2. Crear un ambient d’aprenentatge agradable on l’alumnat se senti motivat, afrontant els
nous reptes amb interès i il·lusió i convidant-los a desenvolupar una actitud de vida
positiva vers l’aprenentatge.
3. Estimular l’autonomia i l’esforç personal de l’alumnat motivant iniciatives i
responsabilitats que el permetran viure, conviure, compartir i avançar.
4. Ajudar a l’alumnat a estimar-se i a valorar-se creant una imatge positiva d’ells mateixos
i dels companys, proporcionant-los eines per interpretar, canalitzar i transmetre les
seves emocions i promoure que l’alumnat sigui reflexiu i creatiu a partir de la
descoberta.
5. Oferir un espai i un temps per a que tot l’alumnat pugui desenvolupar les seves
capacitats, formant persones competents capaces de desenvolupar-se amb èxit en el
seu entorn i mantenir a la família informada de les mesures educatives
complementàries per atendre les necessitats específiques de cada alumne/a.
6. Proposar activitats funcionals i significatives per l’alumnat vinculades al seu entorn
proper, utilitzant els recursos propis de la seva generació, participant dels actes
propers i gaudint de les possibilitats que ofereix l’entorn.
7. Vetllar per la innovació educativa, adaptar-nos als nous reptes socials impulsant el
treball en equip, coherent i cohesionat, promoure l’avaluació de centre com una eina
per millorar i informar a les famílies i als alumnes dels criteris que s’aplicaran per
avaluar el rendiment acadèmic, així com, si escau, explicar a les famílies els resultats
de les avaluacions.
8. Formar una comunitat educativa que faci possible el desenvolupament intel•lectual i
humà de l’alumnat informant a les famílies del Projecte Educatiu i de les Normes
d’Organització i Funcionament de Centre, per tal de promoure un bon clima de
convivència i respecte, i comunicar a les famílies les inassistències no justificades de
l’alumne/a i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic.
9. Transmetre valors de respecte a la pluralitat, tolerància, empatia, actitud de diàleg...
per gaudir d’una bona convivència, fomentar un model solidari i cooperatiu incorporant
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la mediació com a eina de gestió positiva i fomentar la cohesió social oferint les
oportunitats i els estímuls que cada alumne/a necessita.
10. Atendre a les famílies quan sorgeixin discrepàncies, coincidències o suggeriments en
relació amb les actuacions dutes a terme dins del Projecte Educatiu, així com atendre,
en un termini raonable, les peticions d’entrevista que formulin les famílies.
11. Incorporar criteris ambientals i de sostenibilitat en el fer de cada dia i que promoguin
un estil de vida sà.
12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau,
el seu contingut, en el moment que sigui necessari dins de cada etapa educativa.

La família es compromet a...
1. Respectar el Projecte Educatiu de l’escola i reconèixer l’autoritat dels mestres i de
l’equip directiu.
2. Compartir amb el centre l’educació del/de la nostre/a fill/a i implicar-se per
desenvolupar les complicitats que siguin necessàries per afavorir la seva evolució.
3. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del/de la nostre/a
fill/a.
4. Instar el/la nostre/a fill/a a respectar les Normes d’Organització i Funcionament de
Centre, donant especial importància a les que afecten la convivència escolar i el
correcte desenvolupament de les classes.
5. Vetllar perquè el/la nostre/a fill/a assisteixi a l’escola de manera regular i respectar els
horaris d’entrada i sortida amb puntualitat.
6. Vetllar i ajudar perquè el/la nostre/a fill/a tingui bons hàbits i bona organització en
l’estudi diari, perquè faci les tasques encomanades a casa pels mestres i prepari el
material necessari per les activitats escolars.
7. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb les actuacions dutes a terme dins del Projecte Educatiu,
així com atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista que formuli l’escola.
8. Facilitar al centre les informacions del/de la nostre/a fill/a que siguin rellevants per al
procés d’aprenentatge.
9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau,
el seu contingut, en el moment que sigui necessari dins de cada etapa educativa.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
EL CENTRE

LA FAMÍLIA
(pare, mare o tutor/a legal)

Tiana, _______ de ________________ de 20___

