
 
 
 
 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
Les persones sotasignades, Albert Mallart, Director, i ..................................................... 
 
(pare, mare, tutor, o tutora) de.................................................., conscients que l’èxit 
escolar implica l’acció conjunta de l’alumne/a,  la família,  i l’ Institut,   es comprometen 
a: 
 
Per part de la família: 
 

1. Respectar el caràcter propi del Centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, 
més específicament, la de l’Equip Directiu. 
 

2. Instar al fill o filla a respectar les normes específiques del Centre, en particular 
les que afecten la convivència escolar i el bon desenvolupament de les classes, 
i a assistir al Centre amb la indumentària pròpia d’un Centre Educatiu, que es 
correspon amb la del món laboral. 
 

3. Vetllar perquè el fill o filla tingui els llibres i material escolar sol·licitat pel 
Centre, compleixi el deure bàsic de l’estudi, assistència regular i puntualitat, 
assistència a les activitats programades fora del Centre i les tasques 
encomanades a casa pel professorat. 
 

4. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi i a preparar-se el material 
escolar. 
 

5. Facilitar al Centre la informació del fill o filla que sigui rellevant per al procés 
d’aprenentatge, així com el telèfon dels pares o tutors  i els canvis de domicili. 
 

6. Assistir a les reunions de pares, i a les entrevistes que se’l requereixi per part 
del Centre. 
 

7. Revisar conjuntament  el compliment d’aquest compromís. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Per part del Centre: 
 
 

1. Facilitar la formació que contribueixi al desenvolupament integral dels alumnes,  
i ajudar-los en el seu creixement personal  i orientar-los en les seves decisions 
acadèmiques i professionals. 

2. Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes en l’àmbit escolar. 
3. Informar  la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i 

funcionament del Centre. 
4. Informar la família dels criteris d’avaluació i del rendiment acadèmic del seu fill 

o filla. 
5. Comunicar a la família les inassistències no justificades del seu fill o filla i 

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

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

7. Revisar conjuntament  el compliment d’aquest compromís. 
 

 
La família       El centre 
(pare, mare o tutor/a legal)     Albert Mallart 
 
  
 
 
 
Signatura       Signatura 
 
Barcelona,_________de_____________________del 202___ 
 


