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CARTA DE COMPROMIS EDUCATIU 
 
Reunits en Jaume Cabanes Cullerés, com a Director de l’Institut Ègara, i 

....................................................................................................... com a pare / mare / tutor/a de 

l’alumne/a .................................................................................., conscients que l’educació de l’alumnat 

implica l’acció conjunta de la família i l’escola, signem aquest document el qual comporta els següents 

compromisos.  

 

A) Per part del centre 

 

1. Volem que l’Institut Ègara: 

1.1. Formi els alumnes per a l’adquisició, sistematització i utilització funcional dels coneixements 

curriculars per tal que siguin competents i coneixedors de la cultura i de la ciència. 

1.2. Eduqui els alumnes per tal que esdevinguin ciutadans lliures, responsables, crítics i respectuosos 

amb l’entorn i les persones.  

1.3. Sigui de qualitat per a tothom, amb una formació innovadora adaptada a les noves tecnologies i 

amb recursos diversificats, afavorint la llengua i la cultura catalana. 

1.4. Eduqui per a l’acceptació personal, dels iguals i dels adults del centre, i per a la superació de les 

desigualtats, la promoció personal i la cohesió social. 

1.5. Aconsegueixi la satisfacció dels seus professionals, dels seus alumnes i de les seves famílies, tot 

potenciant la implicació de les famílies amb el centre i l’orientació a aquestes. 

1.6. Atengui els alumnes segons les seves capacitats, ajudant-los al progrés personal i educatiu dels 

més desafavorits socialment i cultural, i promovent l’assoliment de nivells d’excel·lència en 

aquells alumnes que ho poden aconseguir.  

1.7. Aculli els alumnes nouvinguts i les seves famílies, oferint els seus serveis i instal·lacions al barri, 

amb una gestió transparent, responsable, participativa i democràtica 

1.8. Ofereixi un ideari i un projecte educatiu compartit per tot el claustre, viscut amb responsabilitat i 

motivació pels membres de la seva comunitat educativa.  

 

2. Fent especial indidència en: 

2.1 Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització, de convivència i 

funcionament del centre. 

2.2 Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les 

avaluacions. 

2.3 Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i 

qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i 

personal. 
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2.4 Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal 

de l’alumne o l’alumna. 

2.5 Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el 

contingut. 

2.6 Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 

 

B) Per part de la família 

 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat de l’equip directiu i del conjunt del 

professorat. 

2. Instar el fill o filla a respectar les normes de funcionament i convivència  del centre, en particular 

les que afecten al respecte i al normal desenvolupament de les classes. 

3. Facilitar el material necessari per al correcte desenvolupament de les classes 

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi les seves obligacions com a estudiant, l’assistència puntual i 

regular a les activitats acadèmiques i la realització a l’institut i a casa de les tasques 

encomanades pel professorat. 

5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i preparar les tasques i el material 

necessari per a l’activitat escolar.  

6. Compartir amb l’institut l’educació del fill o la filla afavorint les complicitats necessàries per aplicar 

el projecte educatiu del centre.  

7. Adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, oferir suggeriments a propostes 

relacionades amb l’aplicació del projecte educatiu en l’educació del seu fill o filla.  

8. Adaptar mesures que afavoreixin la millora del rendiment escolar del seu fill o filla.  

9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que incideixin en el seu procés d’aprenentatge. 

10. Informar el seu fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

 

I perquè així consti signem aquesta carta de compromís educatiu. 

 

 El director      La família (pare,mare,tutor) 

                     

Signatura       Signatura 

Terrassa, .............. de ................ de 2019  


