Escola Gayarre

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les

persones

sotasignades,

Carles

Valero,

............................................................……..……..….

director

(pare,

mare,

de

l’Escola

tutor/a)

de

Gayarre,
l’alumne/a

...................................................................................., conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta de la
família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos:
El centre es compromet a:


Facilitar a l’alumne/a una formació de qualitat que l’ajudi a desenvolupar la seva personalitat.



Vetllar pels drets escolars de l’alumne/a.



Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’infant.



Informar a la família sobre el funcionament del centre, les normes d’organització i de les possibilitats
d’assessorament psicopedagògic.



Informar a la família sobre els resultats acadèmics del seu fill/a.



Atendre les necessitats específiques dels alumnes que ho necessitin i informar-ne a la família.



Mantenir una comunicació regular amb la família mitjançant entrevistes i reunions periòdiques amb el tutor/a.



Comunicar a la família les absències no justificades del seu fill/a.



Promoure una bona relació de l’escola amb l’entorn fent activitats per tota la comunitat educativa i per la zona.



Informar i ajudar a la família en la tramitació de beques i ajudes

La família es compromet a:


Conèixer i respectar el caràcter propi del centre.



Reconèixer l’autoritat tant del professorat com de l’equip directiu.



Vetllar perquè el nostre fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i realitzi els deures escolars.



Demanar al nostre fill/a respectar les normes del centre.



Vetllar per una assistència regular i puntual.



Tractar qualsevol conflicte o suggeriment sobre l’escola a través del diàleg.



Facilitar al centre les informacions del nostre fill/a que siguin rellevants.



Atendre a les peticions d’entrevista amb el mestre/a.



Vetllar per la higiene i salut del nostre fill/a.



Conèixer, participar i col·laborar amb l’AMPA de l’escola.



Informar al nostre fill/a del contingut d’aquests compromisos.



Complir els compromisos adquirits amb l’equip d’assessorament psicopedagògic.



Autoritzar el dret d’imatge amb objectius pedagògics.

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

La direcció

La família
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