CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades,
Magda Cos i Sellarès, representant legal del Centre Docent Privat Concertat PEDAGOGIUM COS,
i................................................................................................................................ (pare, mare, tutor/a)
de l’alumne/a.............................................................................................................................…...........,
reunits a la localitat de Sant Boi de Llobregat, amb data .....................................................

MANIFESTEN
Que la Llei d’Educació de Catalunya, preveu la confecció de la Carta de Compromís Educatiu, i el
Decret 102/2010 d’Autonomia dels Centres educatius, al seu Art.7 la regula.
Que, conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola,
determinen que la relació família - centre, es regirà per un esperit de col·laboració mútua i confiança
per tal de contribuir i incidir conjuntament en la formació dels alumnes.
Que, pels motius exposats, 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 l’alumne/a segons el
Caràcter Propi del Centre.

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 siguin contràries al Caràcter Propi del Centre.

4.

Informar a la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del
centre.

5.

Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les
necessitats específiques de l’alumne/a (en el marc dels recursos disponibles) i mantenir-ne
informada la família.

6.

Facilitar informació a la família sobre l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a.

7. Utilitzar els canals de comunicació adients per tal de procurar el seguiment acadèmic i
personal de l’alumne/a.

8. Oferir activitats complementàries relacionades amb el projecte educatiu i activitats
extraescolars i de serveis que contribueixin al desenvolupament dels alumnes.
9.

Escoltar als pares/les mares en aquelles qüestions que afectin a l’orientació acadèmica i
professional dels seus fills.

10. Procurar l’adequada col·laboració entre el centre i la família per assolir la millora permanent
en la tasca educativa.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre inclòs en el projecte educatiu i les normes
d’organització i funcionament del centre
2. Reconèixer l’autoritat del professorat i de l’equip directiu.
3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que
són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
4. Col·laborar econòmicament per al sosteniment del centre conforme a la normativa vigent
mitjançant l’abonament de les quotes en concepte d’activitats complementàries,
extraescolars, serveis i material escolar, aprovades pel Consell Escolar i, si s’escau, pel
Departament d’ Ensenyament.
5. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
6. Vetllar perquè el fill o filla 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.
7. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a
l’activitat escolar.
8. 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.
9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge i autoritzar la intervenció del Servei d'Orientació Psicopedagògica del Centre.
10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

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

El centre

La família
(pare, mare o tutor/a)

Signatura

Sant Boi de Llobregat , a ........ de ................. de 20....

Signatura

