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Les persones sotasignades __________________________________(nom i cognoms),  

______________________________(càrrec) del centre educatiu INSTITUT EL PALAU, i 

__________________________(nom i cognoms del pare, mare, tutor, tutora legal) de l’alumne/a  

_____________________________________________, reunits a la localitat de Sant Andreu de la 

Barca (Baix Llobregat), amb data _______________, conscients que l’educació 

dels joves implica l’acció conjunta de la família i del centre, signem aquesta carta 

de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 

 

COMPROMISOS 

Per part del centre 

1.  Garantir la formació, l’orientació i l’acreditació del nostre alumnat, d’acord amb els 

objectius i finalitats desplegats en les lleis educatives i la identitat pròpia de l’institut, la 

qual aposta per una educació de qualitat amb tecnologies innovadores, promovent la seva 

participació activa i el seu esperit d’investigació, amb participació de les famílies, 

administracions i agents econòmics i el respecte a l’entorn social, cultural i ambiental, tal 

com ve explicitat a la Missió que recull el Projecte Educatiu de Centre. 

2.  Contribuir a la millora del rendiment educatiu de l’alumnat. 

3.  Vetllar per fer efectiva la cohesió social del centre. 

4. Facilitar una bona comunicació entre els grups d’interès: alumnat, famílies, empreses i 

altres institucions, professorat i PAS. 

5.  Vetllar perquè es respectin els continguts inclosos en l’ideari o missió del centre, en els 

seus valors i en la seva visió, els quals estan expressats tenint com a base l’esforç i la 

responsabilitat dels grups d’interès esmentats. 

6.  Fomentar un ensenyament coeducatiu, inscrit en la pràctica física i esportiva i en tots 

els ensenyaments artístics, amb igualtat d’oportunitats. 

7.   Aplicar els programes educatius més integrals possibles, amb una bona gestió dels 

equipaments i dels recursos, tenint en compte l’entorn sociocultural. 

8.   Vetllar de manera permanent per la millora de la qualitat en tots els procesSOS. 

9.  Mantenir la corresponsabilitat entre tots els membres de la comunitat educativa en 

l’aplicació dels acords de centre (pedagògics, curriculars, del pla d’acció tutorial [PAT] i 

disciplinaris [NOFC] ). 
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10.    Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit educatiu. 

11.  Incorporar valors en l’alumnat que l’ajudin a tenir un esperit més crític, més 

associatiu, més cooperatiu, més respectuós amb l’entorn. 

12.  Impulsar  l’esperit de recerca  en els camps científics, humanístics i professionals. 

13.  Facilitar la voluntat de participació, tolerància, solidaritat i companyerisme a l’hora de 

potenciar l’estudi i el treball. 

14.  Mantenir comunicació regular amb la família, per informar-la de l’evolució acadèmica, 

vocacional i personal de l’alumne/a, afavorint la dignitat de les persones i el respecte a la 

diversitat i als drets humans (*). 

15.  Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

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

de les avaluacions (*). 

16.  Comunicar a les famílies les inassistències de l’alumne o alumna al centre, però 

també qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament 

acadèmic i personal, amb l’eventual inclusió de mesures correctores i la seva aplicació (*). 

17. Atendre en un termini màxim de 15 dies, les peticions d’entrevista o de comunicació 

que formuli la família (*). 

18. Adoptar mesures perquè els grups d’interès esmentats es solidaritzin amb la imatge 

institucional del centre i en tinguin cura. 

19. Adoptar criteris i mesures perquè el centre esdevingui un referent a la nostra comarca, 

pel que fa a rendiment educatiu, cohesió social, organització i gestió. 

20.  Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i el seu 

contingut al final de cada etapa educativa. (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
(*)En el cas de l’alumnat major de 18 anys, el compromís educatiu s’estableix directament amb l’alumne/a. 
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Per part de la família (*) 

1.  Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat com a 

corresponsable en l’aplicació dels acords de centre (pedagògics, curriculars, del pla d’acció 

tutorial [PAT] i disciplinaris [NOFC) i, més específicament, la de l’equip directiu). 

2. Utilitzar el diàleg i el respecte coma base de comunicació amb totes les persones del 

centre. 

3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla, desenvolupant i afavorint les 

complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

3. Respectar i col·laborar en el desenvolupament dels ensenyaments curriculars. 

4  Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 

particular, les que afecten la convivència escolar, el desenvolupament normal de les 

classes i les pràctiques en empreses (dates relacionades amb activitats puntuals com ara 

revisions sanitàries al centre,  o amb acords de disciplina aplicats preventivament o com a 

penalització, o de sortides pedagògiques previstes o eventualment ajornades o anul·lades, 

d’autoritzacions especials, d’intercanvis lingüístics, etc.). 

5.  Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i 

puntual a les activitats acadèmiques, també perquè faci les tasques encomanades a casa 

pel professorat i esdevingui responsable en les seves pràctiques de formació professional, 

quan s’escaigui. 

6. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi i treball a casa i a preparar el material 

per a l’activitat escolar o pràctica esportiva, per portar al centre al dia següent, o quan 

s’escaigui. 

7. Instar el fill o filla perquè sempre es comuniqui amb el professorat i la resta de 

l’alumnat amb respecte i educació, sense fer ús del llenguatge vulgar ni tampoc de la 

violència. Igualment amb el personal del PAS, el de neteja i el de cafeteria. 

8. Ajudar el fill o filla perquè sempre promogui un bon ambient de convivència, afavorint 

el respecte a la propietat personal dels seus companys i companyes,  

pel que fa a l’ús compartit de materials didàctics, lúdics o d’utilització individual.  

 
 
 

(*)En el cas de l’alumnat major de 18 anys, el compromís educatiu s’estableix directament amb l’alumne/a. 
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9.  Instar el fill o filla perquè sempre evidenciï un respecte a l’ordre, la disciplina i la 

netedat personal i dels espais i mobiliari intern i extern del centre (aules, aules 

específiques de visual i plàstica, de música, laboratoris, gimnàs, tallers de tecnologia, 

tallers de mecanització, d’electricitat, aules de gestió, passadissos, patis, cafeteria, 

vestíbul, lavabos, dutxes, etc.). 

10. 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. 

11.    Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i per a l’adquisició de la seva intel·ligència emocional i social. 

12.  Assistir a les reunions convocades pel centre en el dia indicat i retornar signades de 

seguida les notes informatives que li siguin adreçades, per tal de facilitar un millor control 

intern. 

13.  Atendre en un termini màxim de cinc dies (concretar-ho), les peticions d’entrevista o 

de comunicació que formuli el centre, el tutor/a, etc. 

14. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment educatiu del fill/a. 

15.  Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos i la seva implicació. 

16. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la 

carta que ens ocupa i, si s’escau, el contingut, al final de cada etapa educativa. 

 

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

 

Centre:  Institut El Palau    Família: ___________________ 
             (pare, mare, tutor/a) 

 

    
  x        x 
 
____________________________  __________________________ 
Signatura       Signatura                          

 

Sant Andreu de la Barca, a ___________________________________  

 


