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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

Les persones sotasignades, Pere Parramon Rubio, director de l’Institut Rafael Campalans, i 

_________________________________________________________ (pare, mare, tutor/a legal) 

de l’alumne/a _________________________________________________________, reunits a la 

localitat d’Anglès, en data ____________________, conscients que l’educació de l’alumnat 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. Donar una educació integral que afavoreixi i desenvolupi en cada alumne les capacitats humanes 
bàsiques, que tendeixi a desvetllar els interessos i potencialitats dels alumnes i enforteixi les seves 
vocacions incipients a base d’una bona orientació psicopedagògica. 

2. Vetllar per aconseguir entre tota la comunitat educativa un clima de convivència, igualtat, respecte i 
cooperació mutus. 

3. Donar  a conèixer a les famílies, a través de les reunions amb els pares, mares o tutors, el projecte 
educatiu del centre i les normes d’organització i de funcionament. 

4. Procurar adaptar els ensenyaments al nivell de competències de l’alumnat, amb el coneixement i 
consentiment de la família. Atendre tots els alumnes tenint present les necessitats que es determinen 
en funció dels objectius previstos en el currículum. 

5. Periòdicament, concertar reunions amb cada família, a través del tutor o de la tutora, per informar-la 
de l’evolució acadèmica i personal del seu fill o filla. Així mateix atendre les peticions d’entrevista que 
formuli la família. 

6. Promoure el coneixement i respecte entre totes les cultures i grups humans. La descoberta de la 
diversitat cultural és un enriquiment per a tots els que conformem la vida del Centre. 

7. Utilitzar la llengua catalana com a llengua vehicular en totes les comunicacions, tant internes com 
externes, dins l’àmbit escolar. Així mateix és la llengua que s’ensenya als alumnes provinents d’altres 
procedències lingüístiques o culturals. 

8. L’institut Rafael Campalans elabora totes les normatives que ajudin a dur a terme aquests 
compromisos i les que facilitin el to humà dels/de les alumnes, la convivència, l’ús dels mitjans 
audiovisuals i de les instal·lacions i materials. 

9. Revisar, quan escaigui i si cal, conjuntament amb la família, el compliment dels compromisos que 
figuren en aquesta Carta de Compromís Educatiu. 
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COMPROMISOS (per part de la família o tutors legals): 

 

1. Respectar les fórmules de funcionament i d’organització del Centre. 
2. Respectar el caràcter propi del Centre, definit en el Projecte Educatiu, i estimular que el nostre fill o 

la nostra filla se senti part integrant del centre i, per tant, corresponsable del seu funcionament. 
3. Reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu. 
4. Ajudar el/la nostre/a fill/a, d’acord amb les indicacions rebudes del/ de la  tutor/a, a organitzar el temps 

d’estudi a casa a preparar i tenir complet el material per a l’activitat escolar. 
5. Vetllar perquè el/la nostre/a fill/a 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.  
6. Assistir a les reunions de pares i mares, i ser presents quan som convocats al centre per part del/de 

la tutor/a, ja que la nostra col·laboració i participació és un exemple positiu per als nostres fills. 
7. Fomentar en els nostres fills/es hàbits d’higiene, ordre, puntualitat, assistència diària a classe, bona 

utilització dels materials (propis i de centre) i de les instal·lacions, compliment de les normes, 
solidaritat i respecte a les persones. 

8. Revisar, quan escaigui i si cal, juntament amb l’institut Rafael Campalans, el compliment d’aquests 
compromisos. 

9. Acceptar totes les normatives que elabori l’institut Rafael Campalans per dur a terme aquests 
compromisos i les que facilitin el to humà dels/ de les alumnes, la convivència, l’ús dels mitjans 
audiovisuals i de les instal·lacions i materials. 

 

 

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

 

 

En nom del centre, el director:    Pare, mare, tutor/a legal 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura       Signatura 
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