CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU (de l’INS Daniel Blanxart)

Les persones sotasignants,
Xavier FAVÀ I AGUD (Director) i Jose Luís ESPEJO DÍAZ (Cap d’Estudis Adjunt),
de l’Institut Daniel Blanxart i Pedrals, d’Olesa de Montserrat,
i ......…………………...............………....…..................……...................……..…. (pare, mare o tutor/-a legal) de
l’alumne/a ............................................................................................................……..............…….,
conscients que l’educació de fills/-es implica l’acció conjunta i coordinada de la família i de
l’Institut, signem aquesta Carta de compromís educatiu, la qual comporta aquests compromisos:

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de
l’alumne/-a i que l’ajudi a integrar-se en la nostra societat.
2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’alumne/-a en l’àmbit escolar, d’acord amb les
normatives vigents.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de l’alumne/-a i de la seva família
(sempre que s’ajustin a la legalitat vigent).
4. Informar la família del Projecte Educatiu de Centre [PEC] i de les Normes d’Organització i
Funcionament de Centre [NOFC], els quals regeixen la formació de l’alumnat i el bon funcionament
de l’Institut.
5. Informar l’alumne/-a i la família dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i, si
s’escau, explicar i valorar els resultats de les avaluacions amb l’alumne/-a o amb la seva família.
6. Adoptar les mesures educatives diversificades o complementàries, adequades per atendre les
necessitats específiques de l’alumne/-a, i mantenir informada la família d’aquestes mesures.
7. Notificar per escrit les avaluacions parcials i finals a l’alumne/-a i a la seva família; així com els
deures d’estiu, en el cas que fossin necessaris.
8. Mantenir comunicació regular amb la família (mitjançant el tutor/-a de grup) per informar-la de
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/-a.
9. Comunicar a la família (principalment per mitjans telemàtics) les absències no justificades de
l’alumne/-a al Centre, i qualsevol altra circumstància que sigui considerada rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal.
10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista, o de comunicació, que formuli la
família; en primer lloc al respectiu tutor/-a de grup, i després, si calgués, als membres de l’Equip
directiu: Caps d’Estudis o Director.

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA
1. Respectar el caràcter propi de l’Institut i la seva idiosincràsia, i assumir el Projecte Educatiu del
centre.
2. Compartir, amb els professionals del Centre, el procés de formació educativa, i afavorir les
complicitats mútues per poder desenvolupar amb èxit la formació escolar dels fills. Això inclou
facilitar les informacions que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge del fill/-a.
3. Ajudar el fill/-a a organitzar el temps d’estudi i a preparar el material per a l’activitat escolar.
També caldrà guiar-lo perquè faci les diverses tasques encomanades pel professorat, inclosos els
deures (d’estiu).
4. Vetllar perquè el fill/-a compleixi el deure bàsic de l’estudi, i el deure de l’assistència regular i
puntual a les activitats acadèmiques, sense absències injustificades.
5. Adreçar-se directament al Centre per contrastar les discrepàncies o les coincidències, i proposar
suggeriments, en relació amb l’aplicació del Projecte Educatiu, en la formació del fill/-a.
6. Acatar les NOFC, especialment pel que fa a les normes de convivència: respecte escrupolós a tots
els membres de la comunitat educativa (professorat, conserges, administratives, etc.), limitacions en
l’ús de telèfons mòbils i altres aparells electrònics, etc.
7. Assumir (i acceptar) també que les NOFC contenen un Reglament disciplinari, imprescindible per al
bon funcionament del Centre, on estan tipificades totes les faltes disciplinàries: fugides de l’Institut,
furts de material, insults o vexacions, i un llarg etcètera.
8. Tenir cura de tot el material escolar. I assumir que els desperfectes produïts, als béns del Centre,
per una mala conducta personal, hauran de ser reparats o restituïts (a costa dels culpables).
9. Respectar la prohibició estricta del consum de productes tòxics (tabac, alcohol, drogues...), en tot
el perímetre del Centre.
10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista i els comunicats que formuli l’Institut
(el qual farà servir el mitjà de comunicació que prèviament hagi acordat amb la família); tot
informant el fill/-a del contingut i de les decisions preses en aquestes entrevistes.

I, perquè en quedi constància, signem tot seguit aquesta Carta de compromís educatiu a Olesa de
Montserrat, el dia ................................................. de 201 .

l’INS Daniel Blanxart i Pedrals

la Família

