Institut Salvador Espriu

Compromisos del Centre
1. Oferir una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’alumne i vetllar
per aconseguir una convivència fonamentada en el respecte entre la comunitat
educativa.
2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de les famílies i dels
alumnes, segons tal com està descrit en el Projecte Educatiu del Centre.

3. Treballar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat i compartir la responsabilitat
de la seva formació acadèmica amb la família.
4. Corresponsabilitzar l’alumnat de les conductes relacionades amb la convivència i
explicar el significat d’aquests compromisos
5. Informar la família del Projecte Educatiu de Centre i de les normes
d’organització i funcionament.
6. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades i informar-la de
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a.
7. Atendre les peticions d’entrevista que formulin les famílies i revisar conjuntament el
compliment dels compromisos.
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Institut Salvador Espriu

Cognoms de l’alumne/a:

Nom:

Compromisos de la família
1. Respectar el projecte educatiu i la normativa del centre.
2. Treballar conjuntament amb el centre per transmetre els valors necessaris per assolir
una bona convivència basada en el respecte entre tota la comunitat educativa.
3. Col·laborar amb el centre en l’educació dels fills procurant l’assistència i puntualitat.
En cas d’absència la família es compromet a comunicar-ho.
4. Vetllar perquè els fills portin el material necessari per fer les activitats acadèmiques,
comprovar que facin els deures anotats a l’agenda i procurar que controlin la seva
higiene personal.
5. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés
d’ensenyament i aprenentatge i pel seu desenvolupament personal.
6. Atendre les peticions d’entrevista que formuli el centre i adreçar-s’hi per contrastar
fets i proposar suggeriments.
7. Parlar amb el fill o filla sobre els continguts d’aquests compromisos i revisar amb el
centre el seu compliment.
8. Estan informats del Projecte Lingüístic del centre el qual permet una bona immersió
lingüística en català i castellà i en correspondència amb els indicadors de centre.
I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu,

El centre

La família
Cognoms i Nom del pare/mare o tutor/a legal
.............................................................................

Signatura

Signatura
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