CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU FERT BATXILLERAT
Les persones sotasignades,


Gemma Mir, Directora de Fert Batxillerat (Fundació Familiar Catalana) i



......................................................................................................................, pare, mare o tutor

de l'alumne/a .............................................................................…………………………………….
reunides a Barcelona, amb data .........................................................………………………….
conscients que l'educació dels joves implica l'acció conjunta de la família i del col·legi, signen
aquesta Carta de Compromís Educatiu, la qual comporta els següents

COMPROMISOS

PER PART DEL COL·LEGI:
1. Fert Batxillerat ofereix a l'alumnat una formació intel·lectual, humana, cultural i religiosa que
s'inspira en un sentit cristià i transcendent de la vida, respectant altres conviccions
ideològiques o religioses. El centre promou l'aprenentatge de les virtuts humanes i cíviques
que són el fonament de la maduresa personal.
2. Fert Batxillerat ofereix, per tal d'aprendre i obtenir un alt rendiment acadèmic i intel·lectual,
una sèrie d'eines de treball a fi que la preparació per assumir els estudis posteriors
(universitaris) sigui el més completa i competent possible. S'ofereixen despatxos individuals
de seguiment acadèmic així com els procediments d'aprenentatge més convenients per a
cadascú (per exemple: tallers d'ortografia, tècniques d'estudi i formació en treballs
cooperatius).
3. Fert Batxillerat ofereix al seu alumnat activitats d'orientació professional i universitària, amb la
finalitat que cadascú sàpiga triar els estudis més adients als seus interessos i habilitats.
4. A Fert Batxillerat es conreen les habilitats de pensament i reflexió per tal que els/les alumnes
siguin cada vegada més rigorosos en els seus raonaments i més justos en els seus judicis.
5. Fert Batxillerat ofereix una educació personalitzada i es compromet a comunicar-se amb les
famílies mitjançant entrevistes amb els tutors, reunions trimestrals i a través de la intranet.
6. Fert Batxillerat compta amb un Servei a l'Estudiant que fomenta activitats de voluntariat i
cooperació, així com jornades d'estudi.
7. Fert Batxillerat compta amb un Projecte Educatiu i una Normativa d'Organització i Convivència
que es donen a conèixer a les famílies abans de formalitzar la matrícula dels seus fills/es.
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PER PART DE LES FAMÍLIES:
1. Acceptar i respectar el Projecte Educatiu i la Normativa establerta pel centre, comprometentse a informar al fill/a de la necessitat d'assumir i complir aquesta normativa. Això implica
donar suport als hàbits d'assistència, puntualitat, correcció en el vestir, cura del material i
sobretot el respecte a les persones.
2. Reconèixer l'autoritat del professorat i de l'equip directiu, respectant les orientacions i
recomanacions educatives que s'indiquin.
3. Vetllar perquè el fill/a compleixi amb els seus deures d'assistència puntual a les classes,
d'estudi i de realització de les tasques indicades pel professorat.
4. Procurar assistir amb regularitat a les reunions convocades per Fert Batxillerat, així com a les
cites programades pels tutors del seu fill/a amb la finalitat d'aconseguir la desitjada
col·laboració família-col·legi.
5. Complir amb els compromisos adquirits quant al pagament de l'escolarització que s'hagin
establert amb el col·legi.

Aquesta carta de compromís educatiu fa referència al que disposa l'article 7 del Decret 102/2010,
de 3 d'agost de 2010, d'autonomia dels centres educatius.

El Centre

Pare, mare, tutor/a

Signatura

Signatura
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