
 
Les persones sotasignades, Elisa Altimiras i Brunet (Directora Institut Cal Gravat), 
................................................................................ (pare, mare, tutor/a) de l’alumne/a 
.................................................................................... amb data 14 de juliol del 2020 conscients que 
l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signen aquesta carta de 
compromís  educatiu, la qual comporta els següents: 
 

Compromisos  
Per part del centre 
 

1. Facilitar una formació, en el marc del nostre projecte educatiu, que permeti als nostres 
alumnes poder cursar estudis post-obligatoris i a l’hora convertir-se en ciutadans de primera 
del nostre país.  

 

2. Informar a les famílies i als alumnes del projecte educatiu i les normes d’organització i 
funcionament intern del nostre centre. 

 

3. Informar a l’alumnat dels seus drets i deures com a estudiants de l’institut Cal Gravat.  
 

4. Vetllar per fer efectius els drets dels nostres alumnes. Especialment aquell que fa referència al 
dret a poder aprendre, estudiar i assistir a classe amb respecte, bona convivència, disciplina, 
esforç i treball. 

 

5. Prendre una política de tolerància zero davant aquelles actituds que suposin o bé una falta de 
respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa de l’institut (alumnes, personals 
d’administració i serveis, professorat, famílies...), o bé contra el mobiliari del centre, o bé no 
permetin realitzar la classe amb normalitat. En cas de mala conducta l’equip docent podrà 
vetar les sortides. 

 

6. Informar a la família i a l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 
acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si s’escau, explicar, a les famílies, els resultats 
acadèmics de les avaluacions.  

 

7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 
necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne la família informada. 

 

8. Mantenir una comunicació regular amb la família, com a mínim de la forma següent: 
- Al llarg del curs hi haurà, com a mínim:  

a) 1 informe de preavaluació. 
b) 1 entrevista amb la família. 
c) 4 Butlletins de notes. 
d) Un buidat setmanal de les faltes d’assistència de l’alumnat. 

 A banda es produiran entrevistes sempre que el tutor ho requereixi o la família ho sol·liciti. 
 

9. Mantenir a la família permanentment informada respecte: 
a) Les activitats complementàries que el centre organitza i que l’alumnat realitza. 
b) Les activitats de tutoria que el centre organitza i que l’alumnat realitza. 
c) Les diferents activitats que el centre organitza. 

 

10. El centre es reserva el dret a privar i retirar la matricula d’ aquells alumnes que ja tenen 
complerts els 16 anys que no aprofiten els estudis d’ESO, molesten a classe, tenen un mal 
comportament  i no estan adaptats a la vida del centre. 

 

11. Revisar amb les famílies i, sempre amb la supervisió dels òrgans competents (Claustre, Equip 
Directiu i Consell Escolar) el compliment d’aquests compromisos. 



 
 
 
 
Per part de les famílies 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, personal 
d’administració i serveis i, sobretot, direcció del centre. 
 

2. Vetllar per tal que el nostre/a fill/a compleixi amb els seus deures com alumne/a de l’institut 
Cal Gravat de Manresa. 
 

3. Complir amb la obligació que els alumnes vinguin a classe amb les condicions adequades per 
realitzar la seva tasca acadèmica. Condicions com ara, entre altres, ben alimentats, ben 
dormits, ben desperts, amb una higiene correcta, amb la feina feta... 
 

4. Instar al fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular les 
que afecten la convivència escolar, la puntualitat, el desenvolupament normal de les classes i 
el material necessari per a poder-les realitzar. 
 

5. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 
l’activitat escolar. 
 

6. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
 

7. Adoptar, en col·laboració amb el centre, aquelles mesures que puguin afavorir el rendiment 
escolar del meu fill o filla. 
 

8. Facilitar al centre aquelles informacions del meu fill o filla que siguin rellevants per al seu 
procés d’aprenentatge. 
 

9. Entendre l’assistència a classe del meu fill o filla com una obligació. Entenent, també per 
assistència a classe aquelles activitats que el centre organitza (sortides, xerrades, tallers, 
colònies...) i que complementen la seva formació acadèmica i personal. 
 

10. Col·laborar, en la mesura que ens sigui possible, en les activitats que l’institut organitzi. 
 

11. Adreçar-me directament a la direcció del centre per fer suggeriments, donar idees,.. sobre la 
bona marxa del centre. 
 

12. Informar el meu fill/a del contingut d’aquests compromisos. 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 El centre      La família  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Signatura      Signatura 
 

 
 
 
Manresa,  .............................................................................. del 2020  


