Educació Secundària Obligatòria

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades, Josep Sanz Vela, representant de la titularitat del Col·legi Claret, i en/na
.………………….........................………....…..................……..……..…. (pare mare, tutor, tutora) de
l’alumne/a
...........................................................................................................……..............……….,
conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de
compromís educatiu, tot acceptant els següents COMPROMISOS:
Per part del Col·legi Claret
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de
l’alumnat.
2. Donar a conèixer els principis educatius del centre inclosos al Caràcter Propi del Centre,
les Normes d’organització i funcionament del centre i el Projecte Educatiu.
3. Promoure una convivència basada en els valors de respecte i la responsabilitat per
construir una escola, en pau i solidaritat, amb una actitud atenta i sensible per a la
resolució dels conflictes que es puguin generar.
4. Procurar una adequada orientació personal, acadèmica i professional al llarg de tota la
escolaritat, a través de la figura del tutor/a, les activitats específiques programades en
les hores de tutoria, el gabinet d’orientació...
5. Oferir la possibilitat de viure la fe mitjançant les activitats celebratives de classe i les
celebracions per a tota la Comunitat Educativa.
6. Potenciar els valors específics de la nostra realitat social afavorint l’arrelament a la terra
i a la cultura en què vivim, promocionant la llengua i les tradicions que identifiquen el
país.
7. Oferir uns continguts i una metodologia d’ensenyament que procuri estimular l’alumnat
a l’obtenció dels màxims aprenentatges acadèmics dels quals sigui capaç mitjançant el
treball personalitzat i l’avaluació continuada
8. Informar i explicar a l’alumnat i a la seva família els criteris que s’aplicaran per avaluar el
rendiment acadèmic de manera objectiva i diversa, i els resultats de les avaluacions.
9. Mantenir comunicació regular amb la família (entrevistes personals, trucades, correus
electrònics, informes...) per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat
10. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumnat, les faltes de
respecte a professorat, companys i centre, i qualsevol altra circumstància que sigui
rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
11. Respectar les conviccions de la família, en el marc dels principis i valors educatius establerts
a les lleis i protegir la intimitat de l’alumne.

Per part de la família i de l’alumne/a
1. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que
són necessàries per aplicar el Projecte Educatiu.
2. Respectar els principis educatius i valors del centre i reconèixer l’autoritat del professorat ,
tot respectant a totes les persones que treballen en el centre.
3. Instar el fill/a a valorar i a respectar el Caràcter Propi del Centre i les Normes d’organització
i funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el
desenvolupament normal de les classes.
4. Procurar la major harmonia entre els hàbits, normes i valors promoguts en l’àmbit familiar
i els que promou l’escola, especialment pel que fa a una actitud positiva i activa del fill/a
davant l’aprenentatge i l’estudi, la convivència respectuosa i d’altres aspectes de la vida del
centre.
5. Ajudar el fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa, a preparar el material per a l’activitat
escolar i a fer-se responsable de les tasques que implica el ser estudiant.
6. Mantenir una comunicació regular amb el centre facilitant les informacions rellevants per al
procés d’aprenentatge (signatura de documents, justificants, accedir a les entrevistes,
assistir a les sessions informatives...) i mantenir informat al seu fill/a.
7. 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 les tasques encomanades a casa pel
professorat (deures i preparació de proves i lliurament de treballs, activitats...).
8. Facilitar, dins de les possibilitats de la família, la màxima col·laboració amb l’escola:
- Participant en les reunions i activitats er als pares i mares que convoqui l’escola
- Abonant puntualment les quotes i aportacions establertes conforme a la normativa vigent i
contribuint voluntàriament al manteniment econòmic de l’escola en tot allò que no està
cobert pel concert educatiu que l’escola té subscrit amb l’Administració educativa.
- Formant part de l’AMPA i participant de les seves activitats.

I, perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu.

El centre

La família

Barcelona,............. d................................................. de ..................

