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Introducció 
 
El Campus Docent Sant Joan de Déu- Fundació Privada és una institució dedicada a la 
formació de professionals dels àmbits de la salut i social. Un dels aspectes més destacats del 
centre és l’acollida a nous professionals i estudiants perquè siguin partícips dels valors 
institucionals. 
Per fer més fàcil l’acollida dels alumnes, el Campus Docent ha elaborat una Carta de 
Compromís, amb la finalitat de donar tota la informació a les famílies sobre la nostra filosofia i 
quines són les bases de la nostra comunitat educativa.  
En aquesta carta recollim els elements més significatius que defineixen el Campus Docent Sant 
Joan de Déu, com són els nostres valors i principis.  
Estem convençuts que les famílies són fonamentals per contribuir al bon desenvolupament del 
futur alumne/a en les activitats educatives i és per això que l’objectiu d’aquesta carta és doncs 
que les famílies i el Campus col·laborin conjuntament pel benestar del seu fill/a, tant a nivell 
personal com en l’acadèmic. 
 
Principis del Campus Docent Sant Joan de Déu 
 

1. L’estudiant és el centre de tota l’activitat educativa. 
2. El model es basa en una educació integral i personalitzada. 
3. El respecte per la dignitat humana constitueix el fonament de totes les intervencions 

educatives. 
4. Es respecta la diversitat de creences i altres plantejaments existencials, com a 

expressió de pluralisme i tolerància democràtica. 
5. La dimensió ètica adquireix un relleu especial en l’educació de l’alumnat. 
6. El Campus fomenta, molt especialment, la interrelació dels seus membres mitjançant la 

participació i la integració en l’exercici d’activitats. 
7. El Campus tendeix a crear un estil educatiu propi que reflecteixi l’esperit sociocultural, 

per poder respondre les necessitats de les persones i de la societat. 
8. S’adopta el català com a llengua pròpia amb la voluntat d’integrar-se a la societat a qui 

es serveix i de contribuir a la normalització del seu ús, i com a tipus d’enriquiment 
lingüístic, es respecta així mateix l’ús del castellà. 
 

COMPROMISOS PER PART DEL CAMPUS DOCENT 
 

1. Informar les famílies/alumnes del projecte educatiu del Campus, del document  sobre la 
convivència i de les normes de funcionament i d’organització o convidar-les a participar 
en la seva millora. 

2. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’alumne. 
3. Fomentar la participació de les famílies com a agents actius del procés educatiu dels 

seus fills i filles. 
4. Vetllar pels hàbits saludables dels alumnes. 
5. Compartir amb les famílies/alumnes aquella informació que pot ajudar a conèixer, 

entendre i ajudar millor a l’alumne, respectant sempre el dret a la seva intimitat i a la 
seva bona imatge. 

6. Vetllar d’una manera preferent pels alumnes i alumnes amb necessitats educatives 
especials i fer conscient d’aquesta realitat la resta del Campus. 

7. Ajudar als alumnes/as a construir el seu projecte de vida, a compartir la seva 
experiència humana i a fer-se responsables de la pròpia vida i de la dels altres. 

8. Donar-los a conèixer els seus drets reconeguts a la Convenció dels Drets dels alumnes 
i els seus deures, a mesura que van creixent i poden anar assumint responsabilitats. 

9. Ajudar-los a mirar-se, a mirar els altres i a mirar el món d’una manera crítica i 
responsable. 

10. Ajudar-los a resoldre els conflictes d’una manera pacífica, tot mostrant-los estratègies 
de mediació i de cultura de la pau, ajudant-los a entendre que han de ser subjectes 
actius en la construcció d’una societat de tots. 
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COMPROMISOS DE LES FAMÍLIES/ALUMNES 
 

1. Respectar i complir les normes internes del Campus Docent. 

2. Comunicar les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés educatiu. 

3. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli 
el tutor/a del centre. 

4. Implicar-se i participar en la vida escolar. 

5. Col·laborar i compartir amb el Campus tot allò que fa referència a l’aprenentatge dels 
alumnes. 

6. Vetllar per tal que els alumnes compleixin amb el seu deure d’estudi i d’assistència 
regular i puntual a les activitats acadèmiques. 

7. Assistir a les reunions que convoqui l’escola. Si no és possible, avisar el tutor o la 
tutora. 

8. Adreçar-se al tutor o tutora de cada alumne/a per resoldre els conflictes que puguin 
sorgir. Si és necessari, parlar-ho amb la Cap d’Estudis. 

9. Donar valor a la feina que es fa a l’escola. 

10. Adoptar les mesures que afavoreixin el rendiment escolar de l’alumne/a. 
 
LA FAMÍLIA/ALUMNES I EL CENTRE ENS COMPROMETEM, CONJUNTAMENT A 
 
Reconèixer mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú 
correspon. La dels pares i mares, prioritàriament, en l’àmbit familiar i la dels professors/es en el 
marc escolar. 
 
En relació amb la llei d’educació de Catalunya de 2009, l’article 20 estableix que aquesta carta 
s’haurà de formalitzar en el moment de la matrícula.  
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de Compromís educatiu. 
 

 

 

El centre                                                                                           La família/alumnes 
 
 
 
 
 
Lorena Molina Raya 
Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu 
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