Institut Creu de Saba
Av. Francesc Maciá, 193
08640 Olesa de Montserrat
Telf. 937786622
a/e: centre@creudesaba.cat

Carta de compromís educatiu
Les persones sotasignants, Alexandre Sala Paixau, Director de l'Institut Creu de Saba,
_________________________________ i ___________________________________
com a tutors/es de l'alumne/a _______________________________________,
conscients que l'educació d'infants i joves implica l'acció conjunta de la família i de l'institut,
signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents compromisos:
Per part del centre, amb l'alumne/a i la seva família
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proporcionar una formació integral i de qualitat.
Vetllar pel compliment dels seus drets i deures acadèmics.
Respectar les seves conviccions religioses.
Informar sobre el projecte educatiu i les normes de funcionament.
Comunicar els criteris d'avaluació i els resultats de cada trimestre.
Atendre les necessitats educatives específiques amb els recursos disponibles al nostre
abast.
7. Mantenir comunicació regular per informar de l'evolució acadèmica i personal de
I'alumne/a.
8. Comunicar les faltes d'assistència i qualsevol altra circumstància rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal.
9. Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista.
10. Revisar conjuntament amb el Consell Escolar el compliment d'aquests compromisos
en iniciar-se cada curs acadèmic.
11. Mantenir una relació de respecte mutu.
12. Garantir la total discreció i confidencialitat en l'ús de les informacions obtingudes sobre
l'alumne/a.
Per part de la família, amb el centre i la comunitat educativa
1. Conèixer el projecte educatiu del centre, col·laborant-hi si és necessari.
2. Respectar i fer respectar al professorat i a tots els membres de la comunitat
educativa.
3. Reconèixer i fer reconèixer l'autoritat del professorat, de I’equip directiu i del personal
d'administració i serveis (conserges, personal d'administració...).
4. Instar el nostre fill o filla a respectar les normes i propostes del centre.
5. Fer el seguiment dels deures i de l'assistència.
6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d'estudi a casa, i a preparar el material
per a I'activitat escolar.
7. Esforçar-se per tal d'inculcar-li el principi de treball, responsabilitat i esforç.
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8. Garantir la participació del fill o filla en les activitats acadèmiques complementàries
(sortides, tallers, xerrades...).
9. Adreçar-se directament al tutor/a en cas de qualsevol consulta.
10. Facilitar les informacions del fill/a que siguin acadèmicament rellevants.
11. Atendre en un termini raonable les peticionis d'entrevista o de comunicació que formuli el centre.
12. Informar el fill/a del contingut d'aquests compromisos.
13. Revisar conjuntament amb el centre el seu compliment i, si escau, el contingut, en començar
cada curs acadèmic.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
Olesa de Montserrat, ______ de setembre de 2020.

El director

Alexandre Sala Paixau

Tutor 1

Nom i cognoms tutor 1

Tutor 2

Nom i cognoms tutor 2

