CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Natàlia Torres Costa representant del centre Educatiu Vedruna El
Carme Mollerussa i en/na....................................................................... i
en/na.............................................................................................. pares
o responsables legals de l'alumne/a ..........................................................
....................................... conscients que l'educació implica a l'acció
conjunta de la família i de l'escola, signem aquesta carta de compromís
educatiu, tot acceptant els següents compromisos:
Pare i mare i centre educatiu ens comprometem a
1. Reconèixer-nos mútuament l'autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa

que a
cadascú correspon. La dels progenitors, prioritàriament, en l’àmbit familiar, i la del
professorat en el marc escolar, especialment pel que fa a les qüestions acadèmiques
i de convivència.
2. Abordar les possibles diferències des del respecte a l'autonomia de cada àmbit i

el diàleg, sense menystenir mai l'autoritat d'uns i altres davant l'educand.

D'una manera específica, el centre es compromet a
1- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la

personalitat de l'alumne/a, oferint uns continguts i una metodologia d'ensenyament
que procuri estimular el progrés de l'alumne/a de cara a l'obtenció dels millors
resultats acadèmics d'acord amb les seves potencialitats.
2- Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne/a en l'àmbit escolar.
3- Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de

l'alumne/a, sempre que no afectin la convivència escolar i no alterin el normal
desenvolupament del caràcter propi i Projecte Educatiu del centre.
4- Informar la família del Projecte Educatiu i de les normes d'organització i

funcionament del centre.
5- Fer activitats educadores que contribueixin a desenvolupar hàbits i valors des de

la visió cristiana expressada en el caràcter propi del centre, i oferir a la vegada la
possibilitat de viure la fe mitjançant diverses activitats.
6- Informar la família i l'alumne/a dels criteris que s'aplicaran per avaluar el rendiment

acadèmic , fer-ne una valoració objectiva i, si s'escau, explicar a la família els
resultats de les avaluacions. 7- Afavorir un clima de respecte entre tots els
membres de la comunitat escolar per tal d'ajudar a créixer en la convivència.

8-

Adoptar les mesures educatives alternatives, complementàries o d'adaptació
adients establertes en el Projecte Educatiu per atendre les necessitats específiques
de l'alumne/a i mantenir- ne informada la família.

9-

Facilitar una bona relació amb els pares de cada alumne/a establint canals de
comunicació per tal de facilitar un seguiment de l'evolució acadèmic/a i personal de
l'alumne/a (notes trimestrals, reunions amb el tutor, entrevistes personalitzades...).

10-

Comunicar a la família les absències no justificades de l'alumne/a i qualsevol
altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i
personal.

11-

Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació que
formuli la família, buscant conciliació en els horaris.

12-

Exercir la tasca docent d'acord amb la metodologia i organització establerta en
el Projecte Educatiu.

Per la seva banda, el pare i la mare ens comprometem a
1-

Respectar el caràcter propi i el Projecte Educatiu del centre.

2-

Mostrar interès per les informacions, actes o esdeveniments que organitzi el
centre i l'AMPA. Participar-hi en la mesura que ens sigui possible.

3-

Instar els nostres fills a respectar les normes específiques de funcionament de
centre, en particular les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament
normal de les classes (puntualitat, atenció, esforç, col·laboració, moderació,
discreció en el vestir, respecte a les persones, prohibició de l'ús de telèfons mòbils
o qualsevol aparell d'enregistrament i reproducció durant la jornada escolar...).

4-

Vetllar perquè els nostres fills compleixin el deure bàsic de l'estudi, la higiene i
l'assistència regular i puntual a les activitats organitzades per l’escola, i també
perquè facin les tasques encomanades a casa pel professorat.

5-

Ajudar els nostres fills a organitzar el temps d'estudi a casa i a preparar el material
per a l'activitat escolar.

6-

Acceptar la metodologia i organització recollida en el Projecte Educatiu de
l'escola.

7-

Reconèixer i respectar l'autoritat de l'equip directiu i del professorat, així com les
seves decisions.

8-

Confiar en la tasca educativa de l’equip de mestres i professors, i aclarir
directament, primer a través dels tutors, els possibles conflictes o malentesos que
hi poguessin haver.

9-

Facilitar al centre les informacions dels nostres fills que siguin rellevants per al
procés d'aprenentatge.

10- Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació que

formuli el centre, buscant conciliació en els horaris.
11- Facilitar la màxima col·laboració amb l'escola, abonant puntualment les quotes i

altres despeses establertes.
12- Informar els nostres fills del contingut d'aquests compromisos.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu de
l'Escola Vedruna El Carme Mollerussa.

Representant del centre

La família (pare i mare o tutors) DNI

Mollerussa, a .........de ........................... de .........

