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CARTADECOMPROMÍSEDUCATIU

Conscients que l’educació dels nois i noies implica l’acció conjunta de la família i l’institut,
determinem, de mutu acord, que la relació família-centre es regirà d’un esperit de col·laboració i
confiançapertaldecontribuiriincidirconjuntamentenlaformaciódelsalumnes.
Pelsmotiusexposats,signemaquestacartadecompromíseducatiu.
COMPROMISOS
Perpartdel’InstitutCanPeriquet
1. En el centre s’imparteix el tipus d’educació definit en el Projecte Educatiu i en els seus tres
d’identitat propis: som un centre educatiu català, obert, inclusiu, democràtic, participatiu,
innovador,laic,emprenedorienpermanentcreixement.
2. Facilitar una educació i una formació que permeti el desenvolupament integral de la seva
persona.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a i vetllar
pelrespecteentretotselsmembresdelacomunitateducativa.
4. Fomentar la participació de la comunitat educativa en la vida del centre mitjançant el Consell
Escolar,l’AMPAid’altresquees
puguinconstituir.
5. Informar a la família del Projecte Educatiu del centre, de les normes d’organització i
funcionamentidelProjectedeConvivència.
6. Informar la família i l’alumne/a dels criteris d’avaluació , el seguiment i l’evolució del seu
procés d’aprenentatge, fent una valoració objectiva per explicar els resultats de les
preavaluacionsiavaluacions.
7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries necessàries per atendre les
necessitatseducativesdel’alumne/a,sempredesdelavessantinclusiva.
8. Mantenir una comunicació regular amb la família per garantir el seguiment de l’alumne/a,
funció
quequedadeterminadaperlafiguradeltutorindividual.
9. Fomentar un bon clima de convivència al centre basat en el diàleg, en la resolució pacífica dels
conflictesienl’aplicaciódeprocessosrestauratiuseneldiaadiadelcentre.
10. Prioritzarlacohesiósocialdelsnostresalumnesatravésdeltreballdevalorsienvalors
Perpartdelesfamílies
1. Respectar el caràcter propi del centre que s’inclou en el Projecte Educatiu, així com les
normesd’organitzacióifuncionamentielseuProjectedeconvivència.
2. Reconèixer l’autoritat del professorat i de l’Equip Directiu i abordar les possibles diferències
desdeldiàlegielrespectemutu.
3. Compartir amb el centre l’educació del fill/a , desenvolupant i afavorint les complicitats que
sónnecessàriesperaplicarelprojecteeducatiudelnostreinstitut.
4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic d’assistència regular i puntual al centre, de
participació en les activitats i sortides acadèmiques, així com de la realització de les tasques
encomanadespelprofessorat.
5. Adreçar-se al tutor individual per a qualsevol aspecte que afecti a la formació i seguiment del
seufill/a.
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6. Atendre a les peticions d’entrevista o de comunicació per part del centre i participar en les
reunionsiactivitatsperalsparesimaresqueespreparindesdel’institut.
7. Acceptar l’intercanvi d’informacions amb altres professionals externs al centre en relació a
l’alumnat.
8. Vetllar per una bona alimentació, higiene i uns hàbits de descans del seu fill/a, així com
l’assistènciaaclasse,vestitsd’unamaneraadequada
9. Garantir que el seu fill/a assisteixi a l’institut amb el material necessari per desenvolupar la
tascaacadèmica(ordinador,estrisperescriure,robad’esportpereducaciófísica…).
10. Revisar, conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos d’aquesta
cartaitambéelseucontingut,enelterminid’unany.

ElClaustredeProfessordel’InsitutCanPeriquet

Elspares,l’alumneieltutorindividualexpliquenaquestacartadecompromíseducatiuiper
fer-ho
constar,signenque,hanllegit,entèsi
acceptenaquestscompromisosdel’InstitutCanPeriquet.
Tutorindividual:....................................................................
Nomde‘alumne/a:..................................................................
Pare/mare/tutor:....................................................................
Data:..................................................................................

SignaturaalumneSignaturapare/mare/tutor

LaLLeid’EducaciódeCatalunyapreveulaconfecciódelaCartadeCompromísEducatiu,iel
decret
102/2010d’Autonomiadelcentreseducatiu,alseuart.7laregula.

