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CARTA  DE COMPROMÍS EDUCATIU

Les persones sotasignades, IGNASI MARIA CANALS ÁLVAREZ, director del Centre Educatiu Bell-lloc

i       ____________________________________________________________________________ (pare, mare, tutor,

tutora) de l'alumne, reunits a la localitat de Girona, amb data __________________________________

declarem que som ben conscients que l’educació d’infants i joves 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.    A Bell-lloc “procurem educar persones íntegres, amb un profund sentit cristià de la vida, que
desenvolupin totes les seves capacitats intel•lectuals i que forgin una voluntat que els faciliti assolir
els propis objectius posats al servei dels altres, per al bé de la societat” .

2.    Per això, considerem com a valors preferents l'educació en l'esperit de treball, la formació del
propi criteri, l'ús responsable de la llibertat personal, l'educació per a la convivència, el respecte vers
els altres, la utilització responsable i ordenada de les coses materials i la promoció de les aptituds i
qualitats de cada alumne.

3.    L’educació que impartim a Bell-lloc s'inspira en un profund sentit cristià de la vida i,   per això,
impartim ensenyaments de Religió Catòlica, amb respecte a les conviccions religioses, morals i
ideològiques de la família i de l'alumne.

4.    Per mitjà de la tutoria personal, de les reunions de pares i publicacions de Bell-lloc, informarem
les famílies del caràcter propi, del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament
de Bell-lloc.

5. Informem les famílies que, per tal d’afavorir l’assoliment dels seus objectius educatius, Bell-lloc
és un col•legi masculí, excepte a l'etapa d'Educació Infantil.
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6.    Vetllarem per fer efectius els drets de l'alumnat en l'àmbit escolar, mitjançant una educació
personalitzada. Assignarem a cada alumne un tutor personal, que li realitzarà un seguiment
acadèmic i personal.

7.   Ens comprometem a informar les famílies dels criteris d’avaluació, les tasques d’estudi i els
deures escolars dels seus fills.

8.   Adoptarem   les   mesures   adequades   per   atendre   les   necessitats   educatives específiques
de l'alumne i mantenir-ne informada la família, per garantir que tot l’alumnat rebi l'atenció
personalitzada que les seves circumstàncies requereixin.

9.   Trimestralment,  tindrem  una  entrevista  amb  cada  família,  a  través  del  tutor personal, per
informar-la de l'evolució acadèmica i personal del seu fill.

10. Comunicarem  a  la  família  de  cada  alumne  les  faltes  d'assistència  i  retards  no justificats
del seu fill,  així com qualsevol altra circumstància que repercuteixi en el seu desenvolupament
acadèmic i personal.

11. Revisarem, conjuntament amb la família, el compliment d'aquests compromisos i, si s'escau, el
contingut, en iniciar la Primària i en iniciar l'ESO.

12. Bell-lloc  elabora   totes  les  normatives  que   ajudin  a  dur   a   terme  aquests compromisos i
les que facilitin la formació humana dels alumnes, la convivència, l’ús dels mitjans audiovisuals i de
les instal•lacions.

Per part de la família:

1.   Acceptem el caràcter propi de Bell-lloc del qual forma part l'ensenyament de la
Religió Catòlica.

2.   Estem d’acord que Bell-lloc, centre que hem escollit lliurement per al nostre fill, desenvolupi i
afavoreixi el seu caràcter propi i el projecte educatiu que té establert.

3.   Reconeixem l'autoritat del professorat i, més específicament, la de l'equip directiu.

4.   Ens comprometem a acceptar les mesures disciplinàries que els òrgans de govern del col•legi
considerin oportunes per al nostre fill, amb la clara voluntat d’afavorir les relacions entre la família i
l’escola.
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5.   Ajudarem el nostre fill, d’acord amb les indicacions  rebudes en la tutoria personal, a organitzar
el temps d'estudi a casa i a preparar i tenir complet el material per a l'activitat escolar. Així mateix
vetllarem perquè el nostre fill compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a
les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.
Acceptarem les normatives que sobre aquests aspectes té establertes Bell-lloc.

6.   Ens  comprometem  a  entrevistar-nos  trimestralment  amb  el  tutor  personal  del nostre fill,
per tal de contribuir al seu procés d’aprenentatge i desenvolupament personal.

7.   Ens comprometem a assistir regularment a les reunions trimestrals de pares i a mostrar la nostra
disponibilitat per formar-nos com a pares en els Cursos d’Orientació Familiar.

8.   Informarem el nostre fill del caràcter propi de Bell-lloc, de les normatives que té establertes i
dels compromisos que hem adquirit en matricular-lo en aquest centre. Exigirem el nostre fill que
respecti les normes de funcionament de Bell-lloc, en particular, les que afecten la convivència
escolar i el bon desenvolupament de les classes.

9.   Abonarem les quotes per les activitats complementàries, extraescolars i pels serveis escolars que
realitzi i en faci ús el nostre fill. Entenem que les aportacions que l’escola ens demana, per garantir-
ne el sosteniment, són voluntàries i, alhora, imprescindibles per al seu funcionament.

10. Fomentarem en el nostre fill hàbits d'higiene, ordre, puntualitat, assistència diària a classe, cura
de l'uniforme, bon ús dels materials i de les instal•lacions, compliment de les normes, solidaritat i
respecte a totes les persones.

11. Transmeterem al nostre fill, amb la   paraula i amb l’exemple, que a la tutoria personal, amb un
diàleg sincer i confiat, és on es poden resoldre eficaçment les inquietuds, els problemes i/o els
conflictes.

12. Revisarem, conjuntament amb Bell-lloc, el compliment d'aquests compromisos i, si s'escau, el
contingut en iniciar la Primària i en iniciar l’ESO. Acceptarem totes les normatives que elabori Bell-
lloc per dur a terme aquests compromisos i les que facilitin la formació humana dels alumnes, la
convivència, l'ús dels mitjans audiovisuals i de les instal•lacions.

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El Centre Pare, mare, tutor/a

Signatura                                                                Signatura


