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Vic,

de

de 201

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Na Natividad González Céliz, Titular del centre educatiu Sagrat Cor de Jesús, i
.…………………...............………....…......................., ..……..….. de l’alumne/a ...............
................................................……..............………., reunits a la localitat de Vic, amb
data ……… de .................de 201.., 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. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de
l’alumne/a.
2. Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de l’alumne/a,
que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i en fomenti l’esforç, el
rendiment i l’esperit crític.
3. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
4. Informar la família del caràcter propi, del projecte educatiu i de les normes d’organització
i de funcionament del centre, així com les activitats que es desenvolupin tant en l’horari
escolar com extraescolar.
5. Informar i orientar la família si es requereixen mesures educatives alternatives o
complementàries per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a.
6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i
personal de l’alumne/a: entrevistes personals quan sigui convenient, a través de
l’agenda, informes d’avaluació i informes de preavaluació (ESO), per telèfon o correu
electrònic si és necessari.
7. Comunicar a la família les faltes de puntualitat, les absències no justificades de l’alumne/a
al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament
acadèmic i personal.
8. Atendre en un termini de 15 dies les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la
família. L’escola pot emetre un certificat d’assistència a la reunió sempre que el
pare/mare/tutor ho sol·liciti.
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9. Orientar personalment cada alumne/a en acabar l’ensenyament obligatori a nivell
acadèmic i professional.
10. Vetllar per la bona convivència i informar a les famílies de les mesures preses en cas de
necessitat.
Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre.
2. Reconèixer i respectar l’autoritat del professorat.
3. Compartir amb el centre l’educació del fill/a, desenvolupar i afavorir les complicitats que
són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. Comprometre’s amb l’ideari,
la bona convivència i la participació de les activitats i sortides...
4. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les
classes, així com el respecte a les instal·lacions i materials.
5. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual
a les activitats acadèmiques, i també perquè faci a casa les tasques encomanades pel
professorat.
6. Garantir els hàbits d’higiene, alimentació i salut del seu fill/a.
7. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a
l’activitat escolar, adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar.
8. Adreçar-se al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en
relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.
9. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge a través d’un informe escrit (malalties cròniques, al·lèrgies, dictàmens,
transtorns de conducta, situacions familiars especials...)
10. Assistir a les reunions i entrevistes que convoqui el centre i atendre en un termini de 15
dies les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
11. Avisar de les absències el mateix dia i portant una justificació en el moment de
reincorporar-se o prèviament si l’absència és programada.
12. Informar al centre dels canvis en les dades personals de l’alumne/a en el moment de
modificar-se.
13. Fer-se càrrec de les quotes que han de permetre el bon funcionament de l’activitat al
centre.
14. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
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