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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
Les persones sotasignades, Mª Luz Lozano (Cap d’Estudis de l’Institut Pere Borrell) i 

................................................................................. (pare, mare, tutor/a legal de l’alumne/a 

...............................................................................) conscients que l’educació dels i de les joves 

implica l’acció conjunta de la família i de l’Institut, signem aquesta carta que comporta els 

compromisos següents:  

El centre es compromet a:  

1. Treballar per a l’èxit pedagògic, la igualtat i la integració social; fomentar l’educació compartida 

entre pares i professors, el diàleg i la tolerància tot vetllant per fer efectius els drets de l’alumnat.  

2. Ajudar l’alumnat quan tingui problemes d’entesa amb la resta de companys i companyes o amb 

el professorat i oferir-li vies de resolució constructives basades en el diàleg (mediació).  

3. No discriminar l’alumnat ni la família per raons ideològiques, religioses ni morals i actuar si 

s’atempta contra la llibertat i dignitat de la resta de membres de la comunitat educativa.  

4. Informar la família i l’alumnat del projecte educatiu; de l’organització i funcionament del centre 

així com de les normes de convivència.  

5. Informar la família i l’alumnat dels criteris d’avaluació, de l’evolució del rendiment acadèmic i de 

l’assistència al Centre; de les necessitats educatives específiques de l’alumne/a així com del seu 

desenvolupament integral com a persona.  

6. Afavorir la flexibilitat curricular per fer possible l’atenció a la diversitat i la construcció d’un 

centre inclusiu.  

7. Orientar l’alumnat i les famílies sobre el món acadèmic i laboral així com de tots els recursos 

socioeducatius de la comunitat.  

8. Mantenir una comunicació regular amb les famílies (reunió informativa de grup a l’inici del curs 

escolar i entrevistes de seguiment al llarg de l’any segons les necessitats de l’alumne/a) tot 

respectant la confidencialitat de la informació.  

9. Potenciar les vies de participació amb les famílies i l’alumnat per tal de de millorar la 

convivència i la cohesió del centre. 

10. Proposar activitats de lleure per millorar la integració social i el compromís cívic que 

complementin el desenvolupament del procés educatiu de l’alumnat. 
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La família es compromet a:  

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, de l’Equip Directiu 

i, en definitiva, de qualsevol professional que treballi al centre i fer veure al seu fill/a la necessitat 

de respectar les normes de funcionament de l’institut.  

2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i facilitar les informacions que siguin rellevants tant 

pel que fa a l’aprenentatge com pel que fa als àmbits sanitari, social i legal.  

3. Assistir a les entrevistes proposades pel centre en un termini raonable. Adreçar-se al centre per 

contrastar les diferències, dubtes, coincidències i suggeriments en relació a la formació integral del 

fill/a (amb demanda prèvia de cita).  

4. Ajudar el fill/a a organitzar-se en el temps d’estudi a casa i a realitzar les tasques encomanades 

així com a preparar el material.  

5. Adquirir el material necessari per al desenvolupament de les activitats escolars entenent que 

sense ell es fa molt difícil seguir el ritme d’aprenentatge adequat per superar el curs.  

6. Vetllar perquè el fill/a assisteixi al centre diàriament i amb puntualitat.  

7. Vetllar perquè el fill/a complexi les normes de convivència del centre col·laborant així al clima 

necessari per a l’estudi i la integració de les persones.  

8. Comunicar al centre educatiu qualsevol situació que posi en perill la integritat física o 

psicològica i/o suposi la vexació i humiliació de qualsevol alumne/a o membre de la comunitat 

educativa.  

9. Ser flexibles en l’acceptació de mesures, suggerides pel centre o per la pròpia família, que 

puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.  

10. Acceptar que les tardes són un temps lectiu per al compliment de sancions disciplinàries i que 

l’incompliment de sancions pot comportar l’obertura d’un expedient per falta i una expulsió del 

centre de tres dies lectius.  

11. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos i revisar-los conjuntament.  

I, perquè així consti, signem aquesta carta que tindrà vigència mentre duri l’escolarització del fill/a 

a l’Institut. Aquest document es reiterarà i revisarà a l’ inici de cada curs escolar.  

                  L’ Institut               La família  

Mª Luz Lozano, Cap d’Estudis     Pare / mare / tutor  

 
 
 
Puigcerdà, a ............. de/d’ ......................................... de 201.... 


