Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Xoriguer
Carta de compromís educatiu
La Llei d’Educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20, estableix que “0101Els centres en el marc del que estableix el títol I i d’acord amb llurs projectes educatius, han de
formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les
activitats educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals de l’educació i les famílies”. D’acord amb la llei:
Les persones sotasignades: director/a de l’escola Xoriguer i representant de l’alumne/a, conscients que l’educació dels infants i joves implica l’acció conjunta de la família i
de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents COMPROMISOS :

Per part del centre
1. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
2. Facilitar i afavorir la participació de la comunitat educativa en el projecte d’escola,
respectant els diferents estils i àmbits de participació, i acompanyant les persones
en el seu procés d’integració en la vida del centre.
3. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista formulades per parts de
les famílies.
4. Posar en pràctica les metodologies que possibilitin que l’infant sigui el protagonista
del seu procés d’aprenentatge.
5. Respectar els valors de la convivència, el reconeixement de les persones i l’esperit
crític, a partir del diàleg i el consens.
6. Donar valor afegit a la cultura de l’esforç, a la responsabilitat en la sociabilitat i a
l’autonomia personal.
7. Dotar a l’alumnat d’eines d’autonomia i autogestió per resoldre situacions habituals
i conflictes de manera assertiva.
8. Enriquir en el procés d’aprenentatge de l’alumnat ampliant la intervenció del
professorat amb altres persones especialistes d’algun tema en concret.
9. Implicar els infants i/o joves i fer-los partícips actius, tant en el seu procés
d’aprenentatge com en altres aspectes relacionats amb la vida del centre.
10. Vetllar perquè la comunitat educativa sigui sensible a una bona sostenibilitat
ambiental.
11. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i , si
s’escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar del centre.

Per part de la família
1. Conèixer, respectar i compartir els trets fonamentals del centre.
2. Conèixer el procés d’evolució del fill/a.
3. Assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions i entrevistes que
convoqui el centre.
4. Compartir amb el centre l’educació del fill o la filla i desenvolupar i afavorir
complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del
centre.
5. Fomentar el respecte i la resolució dialogada en els conflictes.
6. Participar en el projecte d’escola o conèixer i respectar la possibilitat de
fer-ho des de les diferents disponibilitats i estils de cada persona.
7. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal•lacions i el
compliment de les normes en els fills i filles.
8. Vetllar i motivar el fill o filla perquè gaudeixi de les activitats escolars i
també perquè col·labori activament en les tasques proposades.
9. Ajudar al nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar
el material per l’activitat escolar.
10. Facilitar al centre les informacions del fill o de la filla que siguin rellevants
per al procés d’aprenentatge.
11. Vetllar per garantir l’assistència amb regularitat i puntualitat dels fills/es.
12. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels
compromisos de la carta i, si s’escau, el contingut, en el termini que
proposi el Consell Escolar del centre.

