Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Institut Joan Brudieu
Carta de compromís educatiu
Nom i cognoms del pare, mare, tutor/ra legal de l’alumne/na

DNI / Passaport / NIE

pare
mare
de l’alumne/na
tutor
tutora

Nom i cognoms de l’alumne/na

i Xavier Falcó Gres, director de l’Institut Joan Brudieu, o amb representació seva
Nom i cognoms del professor o professora

Càrrec

s’han reunit a La Seu d’Urgell conscients que l’educació de l’alumnat implica l’acció conjunta de la
família i de l’escola, i signen aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part del centre
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Contribuir activament a la formació i al desenvolupament integral de la personalitat de
l’alumne o alumna.
Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar, així com la igualtat
d’oportunitats en un marc de coeducació, prevenint la violència de gènere.
Fomentar la no discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social de l’alumne o alumna i protegir-ne la intimitat.
Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del
centre.
Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment
acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les
avaluacions.
Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries establertes i que siguin més
adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne
informada la família.
Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i
personal de l’alumne o l’alumna.
Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i
personal.
Atendre per part del tutor/tutora personal les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli la família.
Informar les famílies de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i extraescolar.
Assessorar les famílies en l’orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills/es.
Impulsar les relacions i facilitar l’acció de les institucions associatives legalment establertes al
centre.
Fomentar les relacions amb els agents externs (institucions públiques i privades) per tal
d’orientar la formació a la realitat econòmica, social i de l’entorn.
Revisar periòdicament amb els representants de les famílies (AMPA) els compromisos
adquirits pel centre
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Doc: carta_de_compromis_educatiu_INSJB.
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès (9-març-20).
La versió vigent es troba en el sistema informàtic de l’institut

Pàgina
1 de 2

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
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Per part de la família
Respectar les característiques del projecte educatiu del centre i reconèixer l’autoritat del
professorat i la de l’equip directiu com a referents educatius envers l’alumnat.
2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les col·laboracions
que siguin necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3. Implicar-se en què el seu fill o filla respecti les normes específiques de funcionament del
centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de
les classes, fomentant el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes.
4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi, ajudar-lo a organitzar el seu
temps d’estudi i supervisar la preparació dels materials necessaris per a l’activitat escolar.
5. Vetllar per l’assistència diària i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les
tasques encomanades a casa pel professorat.
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 o filla.
7. Procurar l’assistència a les reunions i entrevistes que convoqui el centre.
8. Comunicar al centre les informacions rellevants que puguin incidir en el procés
d’ensenyament i aprenentatge del fill o filla.
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
10. Revisar conjuntament i periòdicament amb el tutor/tutora personal el compliment dels
compromisos de la carta.
11. Assegurar-se de la higiene diària del seu fill o filla, garantint-ne els hàbits d’higiene personal, i
fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions del centre.
12. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
________________________________________________________________________
1.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
L’Institut

La família
(pare, mare, tutor/ra)

Nom i cognoms del professor o professora

Nom i cognoms del pare, mare, tutor/ra legal de l’alumne/na

Càrrec

La Seu d’Urgell, _____ d_______________ de 20___
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