Carta de compromís educatiu

Les persones sotasignats, Josep Maria Soler Segura, director de l’Institut Jaume Huguet de Valls,
la o les persones tutores i l’alumne/a, conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la
família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS
Per part del centre
1. Contribuir a l’assoliment dels coneixements, de les habilitats, de les actituds, dels valors i de
les capacitats establertes per a cada cicle o etapa educativa que facilitin el desenvolupament
integral de l’alumne o alumna i la seva preparació per a incorporar-se a la vida activa o accedir
a estudis posteriors.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar, i respectar les seves
conviccions religioses, morals i ideològiques així com les de la seva família.
3. Informar la família del projecte educatiu de centre, de les normes d’organització i
funcionament del centre, dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i la
seva evolució, i, si s’escau, de les mesures educatives alternatives o complementàries
adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna.
4. Lliurar les dades d’accés a iEduca (jaumehuguet.ieducacio.com) a les famílies i alumnat i
facilitar-ne l’accés.
5. Comunicar a la família, a través d’iEduca, les incidències que tingui l’alumne/a, i qualsevol
altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
6. Oferir una plataforma de gestió de la informació (www.institutjaumehuguet.cat) i un entorn
virtual d’aprenentatge, basat en Moodle.
7. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la
família. Cal recordar que el professorat tutor disposa d’una hora setmanal per a les entrevistes
amb les famílies.
8. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si s’escau, el
contingut, en el termini d’un curs escolar.

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 la filla, i desenvolupar i afavorir les complicitats
que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3. Instar el fill o la 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 la filla compleixin el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i
puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè facin a casa les tasques encomanades
pel professorat.
5. Ajudar el fill o la filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a
l’activitat escolar, adoptant criteris i mesures que puguin afavorir-ne el rendiment escolar; cal
informar-los d’aquests criteris, i compartir-los amb ells perquè en resultin compromisos
d’estudi.
6. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge de
l’estudiant, i atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que
formuli el centre.
7. Accedir a iEduca (jaumehuguet.ieducacio.com) per tal de rebre les incidències i altres
comunicacions que el centre considera importants (faltes d’assistència, comportament,
deures...), i fer que iEduca (jaumehuguet.ieducacio.com) sigui el principal mètode de
comunicació Família-Escola i Escola-Família.
8. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos d’aquesta
carta i, si s’escau, el contingut, en el termini d’un curs escolar.

Per part de l’alumne/a
1. Vetllar per obtenir bons resultats acadèmics.
2. Col·laborar en el bon ambient de l’Institut.
3. Vetllar sobre el meu comportament i actitud.
4. Complir i fer complir la normativa vigent.
5. Mostrar una actitud de respecte envers companys, professorat, monitors, PAS i tot el personal
del centre.
6. Tenir cura del mobiliari, dels estris i del material del centre, i col·laborar en el manteniment
de la neteja dels espais de l’Institut.
7. Ajudar i responsabilitzar-me de les tasques que se m’encomanin.

8. Participar en trobades de mediació com a mitjà per a resoldre conflictes.
9. Col·laborar en tasques de tutorització i acollida, tant dels alumnes nouvinguts, com dels
alumnes més petits del centre.
10. Respectar les diferències, entenent que tots tenim els mateixos drets i deures, i que aquests
no depenen de l’edat ni del lloc de procedència.
11. Col·laborar per fer del centre un lloc segur, i no discriminar ningú pel seu origen, aspecte,
idees o manera de ser.
12. Generar un ambient favorable a l’estudi, una conducta correcta i un clima d’ordre i silenci,
tant a l’aula, com en altres espais del centre (passadissos, cantina, espais d’esbarjo,
vestidors, lavabos, autocars...).
13. Mostrar interès, participant i col·laborant en la dinàmica de treball, amb actitud positiva per
atendre les explicacions i indicacions del professorat, PAS i monitors.
14. Revisar iEduca (jaumehuguet.ieducacio.com) per consultar els deures, treballs i previsions, i
fer servir la pàgina com a contacte habitual entre l’Institut i la família.
15. Denunciar davant d’un adult (família, tutor/a, psicopedagogues, equip directiu...) qualsevol
situació que posi en perill la integritat física o psicològica de qualsevol membre de la
comunitat educativa, o que en suposi qualsevol tipus de vexació o humiliació.
16. Protegir els meus drets i els drets dels altres.
17. Respectar les propietats dels altres.
18. No excloure ningú de participar en les activitats del grup.
19. Revisar conjuntament amb el centre educatiu i la meva família el compliment dels
compromisos de la carta, i si s’escau, el contingut, al llarg del curs.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu,
El centre

La família
(pare, mare o tutor/a)

Signatura

Signatura

Valls, ...........de .............................. del 20.....

L’alumne/a

Signatura

