
  

CARTA   DE   COMPROMÍS   EDUCATIU   

  

Les  persones  sotasignades,  Xavi  Rio  Nuñez,  com  a  Director  de  l’Institut  Sant  Feliu  de                

Guíxols,  i  ..................................................................  (nom  i  cognoms),  com  a  pare,  mare,            

tutor,  tutora  de  l’alumne/a  ...............................................................................................       

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,  la  qual  comporta  els  següents             

COMPROMISOS:   

  

Per   part   del   centre:   

1. Assignar  un  professor/a  com  a  tutor/a  del  seu  fill/a.  Amb  ell  mantindreu,  com  a  mínim,                 

una  entrevista  per  curs  i  podreu  posar-  vos-hi  en  contacte  sempre  que  sigui  necessari  a                 

través  de  la  Secretaria  del  Centre.  Amb  ell  tindreu  una  primera  reunió,  iniciat  el  curs,  en                 

la   qual   s'informarà   de   les   característiques   de   cada   nivell.   

2. Lliurar   quatre   informes   d'avaluació   i   de   seguiment   a   les   famílies.   

3. Utilitzar  diferents  estratègies  (canvis  de  grup,  desdoblaments,  atenció  individualitzada,           

treball  conjunt  de  dos  professors,  grups  de  reforç,  etc.)  per  tal  d'exigir  a  cada  alumne  el                 

màxim   de   les   seves   possibilitats   i   proporcionar   un   alt   nivell   acadèmic.   

4. Explicar  als  alumnes  els  criteris  d'avaluació  de  cada  una  de  les  matèries  a  fi  que                 

coneguin   amb   precisió   què   se'ls   demana   i   com   es   qualificarà.   

5. Assegurar  un  control  estricte  d'assistència,  amb  una  revisió  diària  de  totes  les  aules  i                

amb  comunicació  telefònica  amb  la  família  si  es  detecta  una  absència  no  justificada               

prèviament.   

6. Proporcionar  als  alumnes  el  màxim  de  les  següents  experiències:  visita  a  museus,              

visites  a  exposicions  artístiques,  assistència  a  concerts  i  obres  de  teatre,  visita  a               

indústries,  sortides  de  camp  per  a  l'estudi  de  les  ciències  experimentals,  participació  en               

activitats  de  protecció  del  medi  ambient,  visita  a  algun  mitjà  de  comunicació,  assistència               
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a  alguna  conferència  o  xerrada,  possibilitat  de  participació  en  concursos  i  certàmens  i               

contactes   amb   personalitats   del   món   cultural.   

7. Ensenyar  l'ús  de  les  biblioteques  i  oferir  als  alumnes  el  servei  de  préstec  de  llibres  de  la                   

biblioteca  del  centre.  Posar-la  a  disposició  de  l’alumnat  que  vulgui  utilitzar-la  fora  d’hores               

de   classe   com   a   espai   de   consulta   o   de   treball   personal.   

8. Promoure  les  afeccions  i  les  iniciatives  culturals  dels  alumnes  i  dels  professors  dins  de                

l'Institut.   

9. Lliurar  una  contrasenya  a  cada  alumne,  en  matricular-se,  per  accedir  als  entorns  digitals               

d'aprenentatge   per   iniciar-s'hi   de   forma   progressiva.   

10. Revisar  i  millorar  la  nostra  acció  de  manera  constant,  amb  les  aportacions  de  tota  la                 

comunitat  educativa  (opinions,  suggeriments  i  enquestes)  i  també  amb  els  processos  de              

reflexió   i   innovació   del   Claustre   de   professorat.   

  

Per   part   de   la   família:   

1. Satisfer  les  necessitats  bàsiques  de  cura,  higiene,  descans,  alimentació,  ajuda  i             

educació   emocional   del   fill/a.   

2. Respectar  el  caràcter  propi  del  centre  i  reconèixer  l’autoritat  del  tutor/a,  de  tot  el                

professorat   i,   més   específicament,   la   de   l’equip   directiu.   

3. Instarelfill/aarespectarlesnormesespecífiquesdefuncionament  del  centre,  en  particular,  les        

que   afecten   als   deures   de   qualsevol   alumne:   

-  Assistir  a  classe,  participar  en  les  activitats  formatives  previstes  en  la  programació               

general   del   centre   i   respectar   els   horaris   establerts,   ser   molt   curós   amb   la   puntualitat.   

-  Realitzar  les  tasques  encomanades  pel  professorat  en  l'exercici  de  les  seves  funcions               

docents.   

-  Respectar  l'exercici  del  dret  a  l'estudi  i  la  participació  dels  seus  companys  en  les                

activitats   formatives.   

-  Contribuir  al  desenvolupament  correcte  de  les  activitats  del  centre  i  fer  un  bon  ús  de  les                   

instal·lacions   i   el   material   didàctic.   
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4. Ajudar  el  fill/a  a  organitzar  el  temps  d’estudi  a  casa  i  a  preparar  el  material  per  a  l’activitat                    

escolar.   Procurar   que   tingui   sempre   el   material   escolar   necessari   pel   treball   a   l’Institut.   

5. Adoptar   criteris   i   mesures   que   puguin   afavorir   el   rendiment   escolar   del   fill/a.   

6. 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/a.   

7. Facilitar  al  centre  les  informacions  del  fill/a  que  siguin  rellevants  per  al  procés               

d’aprenentatge.   

8. Atendrelespeticionsd’entrevistaodecomunicacióqueformuliel   centre.   

9. Informar   el   fill/a   del   contingut   d’aquests   compromisos.   

10. Revisar  conjuntament  amb  el  centre  educatiu  el  compliment  dels  compromisos  de  la              

carta   i,   si   escau,   el   contingut,   a   final   de   curs   

  

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

  

Nom:   _______________________   Xavi   Rio   

  

  

Pare,   mare   o   tutor/a   legal   Director  
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