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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
Pensem que l’ institut i la família han de treballar plegats i que és important assegurar una 
cooperació intentant afavorir la millor relació possible, amb un clima de confiança mutu que 
segur beneficia l’èxit educatiu de l’alumnat. 
La signatura d’aquest document està regulada per l’article 20 de l’actual Llei d’Educació 
(12/2009 del 10 de juliol) així com per l’article 7 del  Decret d’autonomia de centres educatius 
(102/2010 del 3 d’agost).  
El centre, amb la signatura de la seva representant, i  _____________________________ 
(pare, mare o tutors legals de l’alumne/a   _________________________________) 
assumeixen el compromís d’assegurar el compliment de:     
                                                                                                    
Per part de l’institut: 

1) Donar resposta al projecte de vida personal de l’alumnat, acompanyant-lo en 
desenvolupament màxim de les seves potencialitats i en el seu desenvolupament 
integral, potenciant l’autonomia, la responsabilitat, el treball i l’esforç. 

2) Ajudar en el camí de l’aprenentatge de la convivència i la solidaritat i garantir la 
igualtat d’oportunitats: afavorir el desenvolupament personal, professional i social. 

3) Fomentar actituds per mantenir relacions de respecte, vetllant per drets i deures de 
l’alumnat i de tota la comunitat educativa. 

4) Assegurar una comunicació regular amb la família per garantir el seguiment de 
l’assistència així com de qualsevol aspecte rellevant pel que fa a la seva evolució 
acadèmica i personal. 

5) Tenir cura del tracte emocional, fomentant un clima de confiança amb l’alumnat i amb 
les seves famílies que permeti una relació positiva. 

Per part de les famílies:  
1) Tenir la voluntat de confiança i respecte cap a les persones que treballem a l’institut i 

col·laborar a establir una relació positiva, ajudant a respectar les normes de 
convivència de la comunitat educativa. 

2) Garantir uns hàbits de vida saludable que afavoreixin el desenvolupament integral de 
l’alumnat, el seu rendiment en l’estudi i les seves relacions personals (dormir 
suficientment, menjar abans de sortir de casa, portar esmorzar, evitar molt sucre i les 
begudes estimulants, tenir cura de l’ higiene i de la vestimenta).   

3) Assegurar l’assistència, la puntualitat i que porti el material necessari pel 
desenvolupament de totes les activitats organitzades per l’institut. 

4) Col·laborar amb informació de possibles situacions de risc que facin perillar física o 
psicològicament l’alumnat o qualsevol membre de la comunitat educativa.  

5) Fer un seguiment de les informacions acadèmiques i de convivència que arriben del 
centre i ajudar en un bon rendiment escolar, en la realització de tasques educatives i, 
quan sigui convenient, reparadores.  

Amb la nostra signatura, acceptem el compliment dels compromisos adquirits. 
 
    CENTRE                        PARE, MARE, TUTOR/A 
 
 
 
 
 
Barberà del Vallès,             de                  del 20     . 
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