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CARTA-CONTRACTE
DE
COMPROMÍS
L’INSTITUT FERRAN TALLADA

EDUCATIU

DE

Barcelona, a ................... de.................................................................... de 2015
En Manuel Belda Moreno, com a Director de l’Institut Ferran Tallada, i
en/na.........................................................................,com alumne/a, conscients
que l’educació implica l’acció conjunta de l’alumne i l’escola, signo aquesta
carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents
COMPROMISOS:
Per part de l’Institut:
1. Facilitar a l’alumne/a una formació que contribueixi al desenvolupament
integral de la seva personalitat
2. Vetllar per fer efectius els seus drets en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de ’alumne/a
4. Informar l’alumne sobre el projecte educatiu del centre i sobre les seves
normes específiques de funcionament.
5. Informar a l’alumnat sobre els criteris que s’aplicaran per a l’avaluació
del rendiment acadèmic de l’alumnat.
6. Fer una valoració objectiva i col·legiada de l’alumnat, i informar
personalment trimestralment , oferint en aquesta els aclariments que es
considerin necessaris dels resultats de les avaluacions.
7. Adoptar les mesures educatives complementàries que s’escaiguin per
atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
8. Mantenir comunicació regular des de les tutories, per informar de
l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat.
9. Comunicar les faltes d’assistència no justificades reiterades al centre, i
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal
10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de
comunicació que formuli l’alumne.
11. Revisar, si es considera necessari, aquests compromisos al llarg del
curs.
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Per part de l’alumne
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del
professorat, i més específicament la de l’equip directiu
2. Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en
particular aquelles que afecten la convivència escolar i el normal
desenvolupament de les classes.
3. Respectar tot el col·lectiu de la Comunitat Educativa.
4. Acomplir les sancions que la Direcció del centre imposi.
5. Complir amb el deure bàsic d’estudi i d’assistència regular i puntual a les
activitats acadèmiques i també fer les tasques encomanades pel
professorat.
6. Adreçar-nos directament al centre per contrastar les discrepàncies,
coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte
educatiu en relació amb la seva formació.
7. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants pel seu procés
d’aprenentatge.
8. Atendre, en un termini raonable,les peticions d’entrevista o de
comunicació que formuli el centre.
9. Durant el desenvolupament de les pràctiques en centres de treball,
complir amb la normativa específica de FCT
10. Revisar si s’escau amb el centre educatiu el compliment d’aquest
contracte.
I perquè així consti, signem carta de compromís Educatiu

Manuel Belda
Director
Institut Ferran Tallada

En/Na................................
L’alumne

Segons el nou Decret 102/2010 de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, en el seu article 7,
aquesta carta és un document de compromís que signen les famílies i el centre educatiu, i és necessària
per totes les famílies que formen part de la Comunitat Educativa, que han de tenir una còpia signada per
la Direcció; el centre també tindrà còpia. Aquesta carta ha estat aprovada en Consell Escolar de dia 3 de
setembre de 2010.
Si necessiteu el document en castellà, demaneu-lo a Secretaria.

