CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les

persones

sotasignades,

Alba

Ferré

Fornós,

en

representació

de

l’EBM

Criassó

i

________________________________, pare/mare de l’alumne/a __________________________,
reunits a la localitat de Xerta el dia _________________, conscients que l’educació d’infants 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:
o Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’infanti.
o Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del
centre.
o Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de cada família.
o Adaptar el nostre treball a les característiques de cada infant per tal de potenciar al màxim
les seues capacitats.
o Deixar participar la família directament en activitats per afavorir els vincles entre els infants i
els seus pares/mares.
o Respectar el nen com a persona, estimar-lo i gaudir amb ell de la seua infància.
o Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució
de l’infant.
o Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució de l’alumne/a.
o Atendre individualment a l’infant i a la seua família en cas de que la llengua habitual no sigui
el català.
o Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquest compromisos i, si escau, el seu
contingut.

Per part de la família:
o Respectar el procés d’adaptació i separació afectiva que han de dur a terme els 3 agents
implicats en aquest: infant – família – educadores.
o Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments
en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.
o Facilitar al centre les informacions del nostre fill o filla que siguin rellevants pel procés educatiu.
o Fomentar una alimentació sana i saludable al nostre fill/a.
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o Acceptar que la llengua vehicular de la Llar és el català, tot i que s’atendrà individualment a
l’infant i a la família sempre que sigui necessari.
o Assistir a les reunions d’inici de curs i a totes les que des del centre se’ns convoqui, així com
també, a les entrevistes individuals.
o Vetllar perquè el nostre fill o filla tingui sempre a l’escola el material necessari per a l’activitat
escolar (bolquers, bata, pitet, got, tovallola, etc.).
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable
Ajuntament de Xerta
Finalitat
Gestionar la seva de compromís educatiu del nen/a del qual vostè és pare/mare/tutor legal.
Drets
Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les quan correspongui, oposar-se al tractament, sol·licitarne la limitació i la portabilitat, si s’escau.
Informació addicional
Podeu consultar-la al portal de transparència de l’Ajuntament:
https://www.seu-e.cat/ca/web/xerta/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-iorganitzativa/informacio-institucional/porteccio-de-dades-de-caracter-personal-1833
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

Escola Bressol Criassó,

La família,

A _____________________, el _____ d_______________ de _______
La carta de compromís educatiu es pot ampliar amb una addenda de continguts específics addicionals per facilitar el seguiment
individualitzat de cada alumne o alumna. L'addenda recull els acords concrets i els compromisos que la família i el centre s'avenen
a adquirir per ajudar l'alumne a millorar el rendiment escolar i la integració escolar i social. Cal revisar-la periòdicament per fer
el seguiment dels acords i valorar si s'han assolit els objectius
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