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L’educació és l’arma més poderosa que es pot emprar per canviar el món. 

L'educació és el gran motor del desenvolupament personal. És a través de 

l'educació que la filla d'un camperol pot arribar a ser mèdic, que el fill d'un miner 

pot arribar a ser cap de la mina, que el descendent d'uns llauradors pot arribar a 

ser el president d'una gran nació. 

Nelson Mandela (1918-2013) 
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1. SALUTACIÓ 

 

 

 

 

Benvolgudes famílies : 

 

Amb aquest quadern que els hem lliurat volem informar-los del funcionament i 

de  totes les activitats que es duen a terme en el nostre centre i que realitzaran els/les 

seus/seves fills/es al llarg del curs. Esperem que els sigui útil i els permeti ajudar els 

seus/seves  fills/es en el dia a dia  a l’institut..  

Una bona educació per als seus/seves fills/es és l’objectiu que compartim amb 

vostès i per això des del primer dia creiem necessari treballar junts. 

Aprofitem aquestes paraules  per oferir-los el suport del claustre en tot allò que 

creguin oportú i desitjar-los un bon curs 2015-16. 

 

 

 Cordialment, 

 

 

 L’Equip Directiu 
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2. L'INSTITUT 

 

Adreça  Selva de Mar 211, Barcelona (08020) 

Telèfon 93 307 34 02 

Fax  93 266 31 51 

 

3. ESTUDIS  

 

La nostra oferta educativa es concreta en els estudis de ESO, Batxillerat i cicles formatius de la 

família d’informàtica. Pel que fa a Batxillerat, s’ofereixen les modalitats científica , tecnològica 

humanística i social. Els cicles formatius que s’ofereixen aquest curs són el cicle formatiu de 

grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE), els cicles formatius de grau superior 

d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (LOE), el de Desenvolupament d’Aplicacions 

Web (LOE) i i el de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma (LOE, en modalitat DUAL) 

 

4.  ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 

 

L’estructura organitzativa del centre està formada per: 

Equip directiu 

Martín Martín Jorge Director 

Raquel Calonge Cap d’estudis 

Mercè Roman Secretària 

Miquel Tarazona Cap d’estudis adjunt 

Francisca Jiménez Coordinadora pedagògica 

 

Les tutories dels grups de Batxillerat estan assignades a: 

 

Tutories 
1r SMX A Estanis Casanova 2n SMX A Joaquim Sabrià 

1r SMX B Joan Iznardo 2n SMX B Amèlia Lores 

Coordinador de cicles formatius - Empresa: Juan Aguilera 
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5. CALENDARI DE CENTRE 2015-2016 

SETEMBRE 

Dilluns 14 setembre: Inici de curs i rebuda alumnat. 

Dimarts 15 setembre:   Inici de les classes. 

Dijous 24 setembre:   Festa de la Mercè. 

 

NOVEMBRE 

Dilluns 2 novembre:   Festa 1r dia de lliure disposició. 

 

DESEMBRE 

Dilluns 7 desembre:   Festa 2n dia de lliure disposició. 

Dimarts 8 desembre:   Festa de la Immaculada Concepció. 

Del 23 desembre al 7 gener: Vacances de Nadal. 

Divendres 8 gener: Festa 3r dia de lliure disposició. 

 

FEBRER 

Divendres 5 febrer:   Celebració Carnestoltes a l’institut. 

Divendres 12 Febrer:  Festa de Sta. Eulàlia (Barcelona). 

 

MARÇ 

Del 19 al 28 de març:   Setmana Santa. 

 

MAIG 

Divendres 13 maig:   Festa 4t dia de lliure disposició. 

Dilluns 16 maig:   Festa 2a Pasqua. 

 

6. ESTRUCTURA HORÀRIA I HORARI 

 

Els cicles formatius tenen definida una franja horària de 8 del matí fins 14:30 (o abans) per a 

primer curs i de 14:30 (o 15:30) fins 21:00 (o abans) per a segon curs amb un descans a les 

17:30h de 30 minuts de durada. L’horari de cada alumne es podrà consultar a Clickedu. 
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7. PROJECTES I ACTIVITATS DE L´INS JOAN D’ÀUSTRIA 

 

L´INS Joan d´Àustria ha volgut sempre oferir una formació integral de l'alumnat. Ha pretès que 
els estudiants s´impliquin en el seu propi procés d´aprenentatge i  per això s’ha impulsat la 
participació en projectes diferents com: 

a. Projecte interdisciplinar a 1r d’ESO dels departaments de català, visual i plàstica i 
música. “So, paraula i traç”. El projecte l’ apliquen a les aules de primer les professores 
Marta Nadal, Helena Xicola i Anna Casals. 

b. Projecte TEI a 1r i 3r d’ESO. “Tutoria entre iguals”. És un projecte que es porta a terme 
a les tutories de 3r i 1r . L’apliquen la Xisca Jiménez, Coordinadora pedagògica, la Mercè 
Raurell, Coordinadora de primer cicle, la Laura Rodríguez, Coordinadora de segon cicle i 
tots els tutors i tutores dels grups de primer i tercer de l’ESO. 

c. Projecte de Diversificació Curricular. “PDC”. Aquest projecte es realitza a l’Aula oberta. 
En són responsables l’Elvira Martí, Orientadora del centre, i la Xisca Jiménez, 
Coordinadora pedagògica. 

d. Projecte d’Aprenentatge i Servei: SexAffect per l’alumnat de 4rt d’ESO. L’aplica 
l’Assumpta Durà, professora de català i tutora del 4rt B. 

e. El projecte de les TRES SSS, Escola Verda. És un projecte que afecta a tots els cursos 
de l’ESO i n’és responsable la Mercè Raurell, Coordinadora mediambiental. 

f. Projecte ILEC . “Impuls a la lectura”. Aquest projecte s’aplica a tot l’alumnat dels 
cursos de 1r, 2n i 3r de l’ESO i pretén ajudar a l’alumnat a millorar la comprensió lectora, 
així com a fomentar el gust per la lectura. La Gemma Castro, Coordinadora LIC, n’és la 
responsable i hi participa tot el professorat dels diferents departaments. 

g. Projecte Porta 22. L’alumnat de 4rt de l’ESO assisteix a Barcelona Activa per rebre 
informació Acadèmica. És un projecte relacionat amb la tutoria. 

L’institut també participa en el projecte ÈXIT1 del Consorci d’Educació de Barcelona: 

- -D’Acompanyament escolar que permet a l’institut organitzar “tallers de deures” per als 

alumnes d’ESO i 5è i 6è de primària de l’escola ”Els Porxos” cada dimarts i dijous a la 

tarda de 16:30 a 18:00. Els tallers són impartits per exalumnes que s’anomenen “els 

amics i les amigues grans” i que volen ajudar als alumnes en el seu dia a dia escolar. 

- Cinema en curs. Projecte per l’alumnat de l’Aula oberta. El seu responsable és l’Enric 

Bernal, professor de català i socials a l’AO. 
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- Internacionals: intercanvi amb un institut d'Holanda (cada dos cursos). 

- Investigació: Congrés de Treballs de Recerca. 

 

8. COL·LABORACIÓ FAMÍLIA-INSTITUT 

 

L’educació dels seus fills/filles és tasca de tots i per això ens cal mantenir una col·laboració 

estreta famílies i institut al llarg del curs. Amb aquesta intenció fem servir “la plataforma 

Clickedu” que ens ajuda a agilitzar i millorar la comunicació amb vostès. 

Des de la plataforma podran: 

- Tenir un resum detallat de les faltes d’assistència dels seus fills. 

- Comunicar per anticipat i justificar les faltes d’assistència. 

- Concertar una entrevista amb el tutor/a i confirmar-ne l’assistència. 

- Conèixer l’horari  i accedir a l’agenda electrònica dels seus fills. 

- Mantenir un contacte amb el tutor/a mitjançant la missatgeria interna. 

- Visualitzar la informació que els professors donen als seus fills: notes d’actitud, control de 

deures, observacions generals del curs, etc. 

- Accedir als llibres digitals o materials que empren els seus fills en cada matèria. 

 

 

9. CONVIVÈNCIA AL CENTRE  

 

Per aconseguir un bon ambient de treball cal respectar uns mínims de convivència: 

NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA 

a)  AULA 

1. L’assistència a classe és obligatòria. Quan un alumne falti ha de justificar la falta 

(ensenyant-la a cada professor afectat i lliurant-la al tutor).  

2. S’ha de ser puntual a l’hora d’entrar a les diferents classes del dia, en el canvi d’aula  i 

l’entrada i sortida al matí, a la tarda i quan torneu de l’esbarjo . Tanmateix, els alumnes 

no pujaran a les aules fins que no toqui el timbre d’entrada (a les 8h). 

3. Entre classe i classe no es pot sortir al passadís.  
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4. Quan el professor/a arriba tothom ha de tenir el material preparat i 

a punt per començar la classe. 

5. En entrar el professor/a, l’alumnat restarà en silenci i esperarà les seves indicacions. 

6. Cal mantenir el silenci i respectar el torn de paraules (es demana paraula aixecant la 

mà). 

7. Durant les classes, no és permès aixecar-se de la cadira sense permís. 

8. S’ha de tenir cura del mobiliari i material. No es pot escriure ni guixar les taules ni 

cadires... Els desperfectes ocasionats són responsabilitat de qui els ha comès i les haurà 

de pagar. 

9. No es pot menjar a les aules ni als passadissos (xiclets , pipes, entrepans...) 

10. Les aules restaran tancades quan no hi hagi classe. 

 

 

11. No es romandrà a classe amb el cap cobert (ni per gorra, mocador, barret o similar), ni 

amb ulleres de sol. 

 

b)  PASSADISSOS I ESCALES 

- El desplaçament en el centre amb motiu de les matèries optatives , desdoblaments o ús 

d’instal·lacions com laboratoris, aules informàtiques, gimnàs, es faran amb la màxima 

agilitat i el mínim de soroll. Per tant no es pot córrer ni cridar al desplaçar-se pels 

passadissos i escales. 

- No llençar papers ni objectes al terra i mantenir nets els passadissos i les escales. 

- No seure a terra. 

 

c)  PATI 

1. A l’hora de l’esbarjo es baixarà de l’aula directament al pati o al carrer (els de 2n cicle 

d’ESO que tinguin autorització). Els lavabos estan al pati. 

2. Mantenir el pati net, llençant tots els papers i objectes a les papereres. No es poden 

menjar pipes. 

3. Els alumnes de 1r cicle tenen prioritat en el joc. 
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d)  EN  TOT EL CENTRE 

1. Cal seguir les indicacions del professorat i de qualsevol personal no docent. 

2. No és permesa l’exhibició ni ús d’aparells electrònics (mòbils, mp3, etc.). Així com 

tampoc voltar pel centre amb vehicles (bicicletes, patinets, monopatins, patins, etc.), els 

quals, en cas de dur-los, cal deixar-los estacionats tan bon punt comenci l’horari lectiu. 

3. S’ha de vestir de manera adequada i no es pot dur gorra. 

 

 

ÚS DE TELÈFONS MÒBILS I ALTRES APARELLS 

Com ja sabeu, no està permesa la utilització d’aparells electrònics de lleure, reproductors de 

música, càmeres digitals i mòbils dins del centre. L’institut recomana que no els portin.  

1. El professorat podrà requisar aquests instruments en cas d’utilitzar-los dins del centre. 

Els aparells custodiats romandran una setmana al centre com a  mínim.  

2. El centre no es farà responsable, sota cap circumstància, dels aparells electrònics que 

porti l’alumnat davant qualsevol desperfecte o robatori dels mateixos. En cas d’urgència 

poden fer servir el telèfon del centre per comunicar-se amb els seus fills/es: 

93 307 34 02   i    93 308 36 92 

 

Malgrat tot de vegades cal aplicar les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), 

que són  la concreció en el nostre institut del decret de drets i deures de l’alumnat.  Poden 

consultar el text íntegre  a la web del centre: http://www.insjoandaustria.org 

 

 

 

10. FALTES I RETARDS 

 

Des del centre fem un seguiment diari acurat de les absències i els retards dels vostres fills/es a 
través de la Plataforma Clickedu. Amés a més a la  primera hora del matí es truca a  les famílies 
per  avisar, si es dóna el cas que el seu fill/a no es troba a l’aula en el moment de passar llista. 
Per aquest motiu resulta imprescindible que comuniqueu qualsevol modificació de les dades 
telefòniques al tutor/a al més aviat possible.  

http://www.insjoandaustria.org/
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És responsabilitat de les famílies l’assistència a l’institut i la seva 

puntualitat és per això que demanem als vostres fills:  (extret de la documentació que es lliura a 

cada alumne a l’inici de curs) 

1. Les  absències previstes es podran comunicar: 

a) Mitjançant una nota firmada pel pare/mare o tutor/a legal a l’agenda de 
l’alumne/a. 

b) Mitjançant un missatge al clickedu, dirigit al tutor/a del grup. 

2. Si un alumne/a, menor d’edat, ha de sortir del centre és necessari que el pare/mare o 
tutor/a legal ho autoritzi:  

a) Amb una nota a l’agenda degudament signada. 

b) Amb un SMS al mòbil del centre 685713577 des d’un dels número de mòbil dels 
responsables de l’alumne/a. 

c) Amb un email al correu del centre ( a8013101@xtec.cat) des d’una compte d’un 
dels responsables de l’alumne/a.  

3. Si has faltat a classe  i no t’ha estat possible comunicar-ho d’avançada, cal que els pares, 
els tutors o la persona responsable ho justifiqui al tutor el més aviat possible. Pot fer 
servir la plataforma clickedu. 

4. En cas d’absència hauràs de recuperar les tasques que el professor consideri més 
adients. 

5. Cal que t’informis mitjançant el professor corresponent,  els companys o plataforma 

clickedu, de què s’ha fet a l’aula i quins deures s’han encomanat.. 

6. Els professors no tenen l’obligatorietat de repetir una prova malgrat que es porti la falta 

justificada (sí si és una avaluació final). 

7. Els retards sense justificar es consideraran una falta lleu, i tres faltes lleus una de greu. 

8. Segons la normativa, l'absència injustificada, sistemàtica i reiterada d’un alumne de 

batxillerat, durant 15 dies lectius, pot comportar l'anul·lació de la matrícula de l'alumne. 

En el moment que s'arribi a acumular aquest període d'absència, aquesta circumstància 

es notificarà a l'alumne absentista i als seus pares o tutors legals en el cas d'alumnes 

menors d'edat. Si en el termini d'una setmana no justifica la seva absència, el director 

del centre podrà anul·lar la matrícula de l'alumne per absentisme continuat no justificat. 

 

 

mailto:a8013101@xtec.cat
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11. L’ACCIÓ TUTORIAL 

 

Per desenvolupar aquesta tasca el tutor té una hora lectiva de tutoria setmanal amb els 

següents objectius generals: 

- Desenvolupament personal: autoconeixement, organització del temps d’estudi i de 

lleure, valors i cura de la imatge, autogestió de les emocions i afectivitat, autoregulació i 

hàbits de vida…  

- Orientació escolar: procés d’aprenentatge, opcionalitats, avaluació i autoavaluació, 

perspectives de futur…  

- Orientació acadèmica i professional: itineraris acadèmics i professionals, situació de 

l’entorn, món laboral, presa de decisions…  

- Convivència i participació: relació amb els altres, participació al centre, habilitats socials, 

reconeixement i respecte per la diversitat, resolució de conflictes, habilitats 

comunicatives, valors per viure en democràcia… 

Cal aclarir, però, que a 1r de Batxillerat, l’hora de tutoria coincideix amb l’hora de Treball de 

Recerca. Els tutors del grup classe poden fer servir aquesta hora quan sigui necessari per 

tractar temes de tutoria tan a nivell de grup classe com a tutoria individualitzada. 

Durant el curs escolar i específicament al 2n de batxillerat l’acció tutorial es pot 

desenvolupar amb tot el grup classe o individualment. En aquest darrer cas, la resta de 

l’alumnat té permís per marxar del centre abans si és l’última hora de classe .   

 

 

12. SORTIDES 

  

Les activitats i sortides fora del recinte escolar estan programades pels diferents departaments 

o formen part del programa d'acció tutorial i l'assistència, per tant, és obligatòria i, en cas 

d'absència, cal justificar-ho com a hores lectives que són. 

S’informarà a les famílies  de les dates, preus, durada específica, mitjà de transport, materials 

necessaris.  

Recordeu que ja es va fer el pagament inicial de les sortides amb la matrícula. 
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13. SERVEI DE MEDIACIÓ 

  

El centre disposa d’un servei de mediació escolar, format per alumnes, professors/res i pares. La 

mediació escolar és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció de dues persones 

amb formació específica amb l’objecte d’ajudar les parts enfrontades a obtenir per elles mateixes un 

acord satisfactori. 

Aquests mediadors són professors, alumnes i pares/mares que es van acreditar com a tals en un curs de 

formació que es va impartir a l’ institut i que s’ha ofert també com a crèdits variables. La mediació 

escolar té com a principis la voluntarietat dels implicats i la imparcialitat. dels  mediadors. Els acords 

presos en la mediació s’han de recollir per escrit i seran, com tot el procés, absolutament confidencials.  

L’ àmbit d’aplicació serà el que tingui relació amb conflictes entre qualsevol membre de la comunitat 

educativa. 

 

14. ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA)  

 

L’ AMPA com ve fent al llarg dels cursos vol facilitar i ajudar en totes les iniciatives que surtin 

dels alumnes i, també en aquelles que les famílies proposin oferint tot el recolzament i ajut 

econòmic que estigui a les seves mans. 

L’AMPA es reuneix al centre quinzenalment i s’hi poden fer arribar totes les propostes que 

considereu oportunes. 

 

 

15. PÀGINA WEB I RÀDIO 

 

Els alumnes del centre disposen d’una contrasenya d’entrada a moodle (pàgina web on 

s’indiquen tasques, treballs per assignatures i a més, disposen d’informació d’interès relacionat 

amb el batxillerat.) 

L’adreça:   http://agora.xtec.cat/insjoandaustria/moodle/ 

La ràdio emet en horari d’optativa de radio a la freqüència de 91.6 FM. 

 

http://agora.xtec.cat/insjoandaustria/moodle/
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16. CONSIDERACIONS FINALS I CONSELLS SOBRE L’ESTUDI ALS 

CICLES FORMATIUS 

 

1. L'assistència a classe és obligatòria. Segons la normativa vigent la no assistència comporta 

una sanció i, fins i tot, l’anul·lació de la matrícula . Ara bé, al marge d'aquesta sanció i abans 

d'arribar-hi, el principal problema que comporta la no assistència a classe és que els alumnes 

perden la intervenció didàctica que el professorat ha previst per aquell dia i, sobre la qual, es 

recolza el desenvolupament posterior de la matèria. Això, sobretot si es repeteix més vegades, 

posa en perill que puguin assolir una avaluació final positiva. 

No val ni l'excusa d'un examen a l'hora següent, ja que al llarg del curs es fan molts exàmens i 

tindrien una excusa cada dia. Les solucions d'última hora no serveixen ni per la matèria de la 

qual s'examinen ni per les altres que, per no assistir a classe, poden quedar ja sentenciades. 

 

2. Estudiar a casa. 

Els cicles formatius suposen un canvi important en les necessitats del treball diari a casa. Els 

alumnes han d'estudiar ...i molt!. I ho han de fer en quantitat i en qualitat; és a dir, hi han de 

dedicar hores i ho han de fer de manera correcta. 

Els costa avançar-se a les dates d'un examen: sovint estan acostumats a estudiar el dia abans 

(per allò de fer servir la memòria recent) i els costa organitzar-se de manera que, amb el treball 

del dia a dia, puguin anar avançant en cada matèria. És més fàcil fer exercicis o problemes que 

no pas estudiar. I a vegades pot semblar més fàcil estudiar de memòria (empollar) que no pas 

entendre. Les “empollades” s'haurien de fer a última hora, però les enteses (la bona 

comprensió i assimilació) cal fer-les dia a dia, per no desaprofitar les classes que es van succeint 

i per evitar els excessos memorístics d'última hora que no serveixen per a quasi res. “Empollar” 

és una manera d'auto-enganyar-nos fent veure que estudiem. Estudiar és primer entendre i 

relacionar; després recordar. Recordem molt més fàcilment les coses enteses i treballades, les 

coses viscudes. En definitiva, cal dedicar temps a l’estudi i a la realització de deures  que 

lògicament ha de ser superior que el requerit a l'ESO. 
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Per estudiar cal disposar d’un lloc d’estudi adequat (preferiblement, 

sempre el mateix lloc) amb il·luminació directa sobre la taula d’estudi; taula i cadira d’alçades 

proporcionals, que evitin les postures físiques inadequades; inexistència de sorolls que puguin 

crear distraccions.  

L'ambient d'estudi requereix una certa organització: 

a. S'ha de tenir preparat tot el material necessari. 

b. Evitar interrupcions (visites, telèfon, germans...).  

c. Prescindir de tots aquells aparells  que puguin distreure: TV, mòbils, mp3·... 

 

3. Desànim. 

Quan es dóna algun desajustament entre l'esforç i els resultats acadèmics sovint apareix el 

desànim. Cal actuar de seguida, abans no porti, o bé a un estat personal que dificulti el treball i 

el rendiment intel·lectuals, o bé a un estat de desmotivació o passotisme que faci abandonar, ja 

sigui de manera explícita o implícita A vegades sembla que preferim evitar avui un petit 

obstacle i no pensem que això ens pot portar a una barrera total més endavant. 

Quines solucions hi ha per evitar o arreglar desànims? No hi ha ni solucions màgiques ni  

universals, però qualsevol arranjament passa sempre per evidenciar i assumir el problema amb 

voluntat de millora... Potser caldrà replantejar la forma o el temps d'estudi, redefinir els 

interessos, reorganitzar el temps lliure, recórrer a suports externs... No podem perpetuar 

situacions que no porten enlloc. Cal prendre decisions de canvi: petit o gran, però canvi! Un 

canvi dinamitzador, conscient i acceptat. 
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CÒPIA DE LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU SIGNADA PER 

LES FAMÍLIES. 

Les persones sotasignants, Martín Martín Jorge, Director de l’Institut Joan d’Àustria 
de Barcelona i el pare/mare/tutor/………................................................................................. de 
l’alumne/a.............................................................................................................. conscients que 
l’educació dels 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. Oferir un servei públic educatiu que respongui a les necessitats i aspiracions de 
l’alumnat i les seves famílies.  

2. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat en l’àmbit escolar. Respectar les 
 realitats diverses dels alumnes i les seves famílies. 

3. Informar la família del  projecte educatiu, de les normes  d’organització i funcionament 
del centre i dels  eixos que desenvolupen l’acció educativa a l’iniciar cada curs. 

4. Informar a la família i a l’alumnat dels  criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 
acadèmic, lliurant trimestralment la valoració dels aprenentatges i desenvolupament 
personal de l’alumne.  

5. Adoptar i comunicar a la família les mesures educatives adients per atendre les 
necessitats específiques de l’alumnat. 

6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 
personal de l’alumnat , de l’assistència i  puntualitat o qualsevol circumstància que sigui 
rellevant per al seu desenvolupament.  

7. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que formuli la família. 
8. Crear un clima agradable de convivència, basat en el respecte mutu i la bona 

comunicació entre tots els membres de la comunitat. 
9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si s’escau, 

el contingut d’aquest document, en iniciar-se cada curs acadèmic. 
 
 

Per part de la família: 
 

1. Compartir i participar amb el centre en la tasca educativa, afavorint complicitats i 
col·laboracions per establir pautes d’actuació conjuntes, que possibilitin la coherència i 
la consistència en l’acció educativa. 

2 Reconèixer  l’autoritat del professorat, del PAS  o qualsevol treballador del centre i més 
específicament la de l’equip directiu, respectant el criteri professional. 

3 Inculcar als seus fills que, per l’aprenentatge eficaç i el manteniment d’una bona 
convivència, són necessaris el respecte, uns hàbits correctes i una actitud participativa. 
Instar el fill o filla a complir les normes de funcionament del centre, respectant les 
propostes educatives i correctives del professorat. 
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4. Vetllar perquè l’alumne compleixi el deure bàsic d’assistència 
regular i puntual a les activitats acadèmiques amb una indumentària neta i adequada a 
un espai educatiu així com instar l’alumne a utilitzar un llenguatge respectuós tot usant 
les normes de cortesia bàsiques.  

5. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi portant els materials 
necessaris i realitzant les tasques encomanades pel professorat. Col·laborar en 
l’adquisició progressiva dels hàbits d’estudi, facilitant un temps de treball a casa que 
permeti organitzar les tasques escolars. 

6. Revisar setmanalment l’agenda del fill o filla com a mitjà de seguiment i de comunicació 
amb el professorat: deures, exàmens, incidències... 

7. Adreçar-se directament al centre per contrastar  les  discrepàncies, coincidències o 
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o 
filla. Evitant el manifestar-ho davant del fill o filla. 

8. Assistir a les entrevistes i  reunions convocades pel centre. 
9. Facilitar al centre les  informacions del fill o filla que siguin  rellevants per al procés 

d’aprenentatge.  
10. Assumir el compromís de participació dels fills en les activitats educatives  organitzades 

dins i fora del centre. 
11. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. Revisar conjuntament amb 

el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si, si escau, el 
contingut, en començar cada curs acadèmic.  

 

Altres compromisos que el centre proposi, i que la família accepti afegir, els quals també poden 
comportar, o no, nous compromisos per al centre. I, perquè així consti, signem aquesta carta de 
compromís educatiu. 
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