Carta de compromís Educatiu
Acords i compromisos
Aquesta carta de compromís sorgeix de la necessitat de posar en valor els aspectes relatius a
l’educació i la formació dels alumnes de l’Institut Arquitecte Manuel Raspall.
L’alumne/a, la família i la director/a del centre signen que subscriuen i estan d’acord en tots i
cadascun dels punts recollits en aquesta carta de compromís educatiu, conscients que l’educació i
l’èxit educatiu implica compartir deures i una acció conjunta i coordinada entre alumne/a, família i
institut.
La formació és l’aprenentatge per a la capacitació i l’assoliment de competències. El centre és
responsable de la formació dels seus alumnes. La família i l’alumne o l’alumna col·laboren per a
garantir l’èxit de les estratègies del centre assegurant uns hàbits de treball i d’estudi d’acord amb
el nivell educatiu corresponent.
COMPROMISOS PER PART DE L’INSTITUT ARQUITECTE MANUEL RASPALL






Respecte a l’educació dels alumnes
1. Oferir un servei educatiu públic de qualitat, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre, que
respongui a les necessitats de l’alumne/a i de la família, que el/la formi d’acord amb els estudis
escollits i en els valors de la nostra societat.
2. Afavorir el desenvolupament integral dels alumnes a partir d’un treball en educació emocional
que afavoreixi l’autoestima i el coneixement d’un mateix.
3. Donar eines per a desenvolupar les habilitats socials que permetran a l’alumne interactuar amb
els seu entorn.
4. Impulsar actuacions per assegurar el desenvolupament de la responsabilitat de l’alumne en el
seu procés maduratiu.
Respecte a la formació dels alumnes
5. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la persona tot respectant
a les característiques pròpies de cadascú.
6. Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes en l’àmbit escolar.
7. Adoptar les mesures educatives més adients per atendre les necessitats específiques de cada
alumne des dels principis de l’escola inclusiva.
8. Impulsar activitats d’aprenentatge significatiu per formar alumnes competents i autònoms.
9. Informar l’alumne/a i la família dels criteris d’avaluació del rendiment acadèmic i dels resultats
de les avaluacions, una vegada feta una valoració objectiva.
10. Mantenir comunicació fluïda i constant amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i
personal de l’alumne/a, a banda d’altres qüestions que puguin tenir caràcter extraordinari o
urgent.
Respecte a la comunicació amb l’alumne i la família, si escau.
11. Donar a conèixer a l’alumne i la família el Projecte educatiu del centre (PEC) i les normes
d’organització i funcionament per les qual es regeix l’institut (NOFC)
12. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família,
atenent, en la mesura del possible, la conciliació de la vida laboral i familiar amb l’horari de
l’institut.
13. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
14. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el
contingut d’aquesta carta, en el termini d’un trimestre, sempre que calgui.
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COMPROMISOS PER PART DE L’ALUMNE/A I LA FAMÍLIA






Respecte a l’educació, els hàbits de treball i la conducta
1. Respectar el caràcter del centre.
2. Demostrar respecte vers els companys i els membres de la comunitat escolar reconeixent
l’autoritat del professorat i el personal del centre.
3. Col·laborar amb el centre en l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que
són necessàries per aplicar el Projecte educatiu del centre.
4. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament de l’Institut, en particular, les
que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
5. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i de l’assistència regular i puntual a les
activitats acadèmiques i justificar les absències. Procurar, també, que faci les tasques
encomanades pels/per les professors/es.
6. Respectar les normes específiques de funcionament del centre per garantir la convivència
escolar, així com fer un ús responsable de les instal·lacions, equipaments i materials del centre,
així com les mesures de seguretat necessàries en cada espai.
7. Portar el material necessari per a desenvolupar l’activitat docent amb normalitat.
Respecte a la formació pròpia
8. Assumir el compromís i la responsabilitat en el procés d’aprenentatge per esdevenir alumnes
autònoms.
9. Assumir el repte de l’autoexigència i la superació en el procés d’aprenentatge.
10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del/de la fill/a.
11. Complir amb el deure bàsic de l’estudi i de l’assistència regular i puntual a les activitats
acadèmiques.
Respecte a la comunicació amb el centre (amb el suport de les famílies, si escau)
12. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per assegurar una bona atenció al
procés d’aprenentatge del fill o de la filla.
13. Adreçar-se al tutor/a per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació
amb l’aplicació del projecte educatiu.
14. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre i ser puntual en el
lliurament d’autoritzacions i pagaments relacionats amb les activitats del centre.
15. Compartir amb el fill/a el contingut d’aquests compromisos.
16. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si
s’escau, el contingut, sempre que sigui necessari

Signatura de compromís
Les persones sotasignants, conscients que l’educació dels joves demana l’acció conjunta dels
agents implicats (institut, alumne i família), signem aquesta carta que comporta l’acceptació de
tots aquests compromisos.

S/_________________________

S/___________________________

Alumne/a

Família (pare, mare o tutor/a legal

S/ Sílvia Genís Filbà
Directora de l’Institut arquitecte Manuel Raspall

Cardedeu, a

INS arquitecte Manuel Raspall
Av. Verge de Montserrat s/n. 08440 Cardedeu
Telèfon 93 844 47 40 Fax: 93 871 27 14
www.raspall.cat |

iesarquitecteraspall@xtec.cat |

@INSRaspall

de

de 20__

