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Carta compromís educatiu. Curs 20___-20___
La

Directora

Dolors

Sànchez

Garcia,

del

centre

educatiu

Institut

Escola

Industrial,

i

______________________________________________________________(pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a
_____________________________________________________________, 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 la personalitat de l’alumnat.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumnat.
4. Informar a la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre.
5. Informar a la família i a l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una
valoració objectiva coherent amb els objectius de les matèries i, si escau, explicar a la família els resultats de les
avaluacions.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de
l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família, d’acord amb les directrius dels especialistes corresponents.
7. Mantenir comunicació escrita trimestral regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de
l’alumne o l’alumna. En casos puntuals es procedirà al lliurament en mà als pares del butlletí de notes, si l’equip
docent ho considera necessari.
8. 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.
9. Atendre en un termini raonable no superior a una setmana lectiva les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli la família (s’ha de facilitar en la mesura possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb l’horari
del centre).
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment dels compromisos presos.
11. Altres compromisos que la família proposi, i que el centre accepti afegir, els quals poden comportar, o no, nous
compromisos per a la família amb concordança amb les lleis i normes vigents.)

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut.
Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió
dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el
consentiment.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html
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Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip
directiu.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.
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. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
8. Atendre en un termini no superior a una setmana les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta.
12. Altres compromisos en consonància amb les normes i lleis vigents que el centre proposi, i
que la família accepti afegir.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El centre

La família (pare, mare o tutor/a)

Signatura:

Signatura:

Sabadell ,_________ de ________________ de 20___

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu. Finalitat: Gestió de la acció educativa i orientadora. Legitimació: Missió d’interès públic.
Destinataris: A les administracions i entitats públiques que tinguin competències en matèria de protecció de menors i adolescents, serveis socials i protecció de la salut.
Als ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en matèria de vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria. Als Consells Comarcals per a la gestió
dels serveis de transport escolar i ajuts de menjador. No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat estiguem obligats per una llei o vostè ens doni el
consentiment.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a:
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/alumnes-centres-departament.html

