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Les persones sotasignants,  Montserrat Vallès Grau,  Directora de l’Institut Jaume I, i 

.…………………...............………....…................................... (nom i cognoms) i com a 

..……..……..…. (pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a 

.......................................................................................................... de.............. reuni-

des a la localitat de Salou, conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la 

família i de l’institut, signem aquesta carta de compromís educatiu, acordada pel 

Consell Escolar del centre, la qual comporta els següents: 

 

COMPROMISOS  
 
Per part del centre  
 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la per-
sonalitat de l’alumne o l’alumna, oferint un entorn favorable, innovador i exi-
gent,  per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge i el rendiment escolar. 

 

2. Mantenir comunicació regular amb la família  per informar-la de l’evolució 
acadèmica personal de l’alumne o l’alumna.  

 

3. Donar valor afegit a la cultura de l’esforç, al respecte, a l’educació emocional, 
a la responsabilitat i a la implicació  de l’alumne/a en el seu procés 
d’aprenentatge, i també  a l’autonomia personal. 

 

4. Facilitar espais formatius i de relació per a les famílies.   
 

5. Promoure l’hàbit de la lectura. 

 

Per part de la família  
 

1. Compartir amb el centre l’educació del fill o de la filla i desenvolupar i afavorir 
les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del cen-
tre. 

 

2. Promoure i valorar la cultura de l’esforç i l’interès per  l’aprenentatge i instar el 
fill o  la filla a respectar el professorat i  les normes específiques de funciona-
ment i de convivència del centre (disponibles a l’agenda). 

 

 
  



 

 
 

3. Fer el seguiment i tenir cura que el fill o la filla compleixi el deure bàsic de 
l’estudi i de l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques tot res-
pectant el calendari escolar, i també que faci a casa les tasques encomana-
des pel professorat. 

 

4. Ajudar el fill o la filla a organitzar el temps d’estudi a casa tot controlant que 

faci un  ús responsable d’Internet i seleccionant la programació de TV que pot 

veure. 

 

5. Implementar l’hàbit de dedicar una estona setmanal (mínim mitja hora) de lec-

tura conjunta (fill/a i pare o mare). 

 

6. Informar i compartir amb el fill o la  filla el contingut d’aquests compromisos. 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
 

Salou, juliol de 2020 

 
 El centre        La família  
  
 
 

 

 

        (pare, mare, tutor o tutora)  
 Signatura       Signatura 

 

 


