Generalitat de Catalunya
Departament d’ Ensenyament
Institut Collbató

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignants, Jaume Vergés director de l’ INS Collbató i
................................................................................................................(nom i cognoms),
.........................................................................................................(pare, mare , tutor,
tutora) de l’alumne/a...................................................................................(noms i cognoms)
reunits
a
la
localitat
de....................................(Collbató,
El
Bruc),
amb
data......................................... conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta
de la família i el centre educatiu signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual
comporta els següents compromisos.

COMPROMISOS
Per part del centre
Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat
de l’alumne o alumna.
2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne
o alumna.
3. Complir amb la normativa vigent respecte la seguretat al centre i establir els
mecanismes d’actuació en cas d’accident o emergència.
4. Informar a la família del projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament
de centre a l’ inici de cada curs escolar.
5. Fer el seguiment del desenvolupament dels nois i noies. Lliurar abans de finalitzar
l’octubre un informe d’hàbits de treball a les famílies i lliurar a la finalització dels
trimestres un butlletí de notes.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre
les necessitats específiques de l’alumne o alumna. Mantenint informada a la família.
7. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli la família.
8. Comunicar a la família les inassistències justificades o no justificades del noi o noia
al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal de forma telemàtica. Excepcionalment la
família que ho manifesti podrà continuar rebent la informació en suport paper.
9. Revisar conjuntament amb les famílies el compliment dels compromisos de la carta i,
el seu contingut durant el curs escolar.
10. Complir les normes d’ús de la biblioteca, assumint el cost econòmic en cas de perdre
o fer malbé llibres de la biblioteca.
1.
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Per part de la família
1.

Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més
específicament, la de l’equip directiu.

2.

Compartir, desenvolupar i afavorir amb el centre educatiu les complicitats
necessàries per aplicar el projecte educatiu de centre.

3.

Instar a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular,
les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes i
el que respecta a la normativa en matèria de salut i seguretat.

4.

Vetllar i motivar al noi o noia perquè gaudeixi de les activitats escolars i també
perquè col·labori activament en les tasques proposades.

5.

Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli el centre i confirmar l’assistència o la impossibilitat d’assistir a les reunions.

6.

Vetllar per garantir l’assistència amb regularitat i puntualitat dels nois i noies i
justificar les inassistències per escrit.

7.

Facilitar al centre les informacions del noi o noia que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.

8.

Ajudar al nostre noi o noia a organitzar el temps d’estudi a casa i també a preparar
el material per a l’activitat escolar.

9.

Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la
carta i, el seu contingut durant el curs escolar.
COMPROMISOS ESPECÍFICS ENTRE LA FAMÍLIA I EL CENTRE

10.

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

La família
( mare, pare o tutor/a )

Signatura

Signatura
Collbató .............................................( dia i mes ) de 20...
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