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Les persones sotasignades, ............................................., director/a de l’Institut La Serra, i 

...................................................................................,pare, mare o tutor de l’alumne/a 

..................................................................................., reunits a Mollerussa el dia ........ de 

.......................................... de 20...., conscients que l’educació d’infants i joves implica 

l’acció conjunta de la família i de l’Institut, signem aquesta carta de compromís educatiu, 

la qual comporta els següents: 

 
 
COMPROMISOS  
 
 
Per part del centre  
 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’alumne o 

alumna.  
 
2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.  

 
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o 

alumna, sempre que no interfereixin en la formació i en les llibertats dels altres 
membres del centre i s’ajustin al marc constitucional vigent. 
  

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament 
del centre.  
 

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi-
ment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els 
resultats de les avaluacions.  
 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre 
les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.  
 

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

 
8. Comunicar a la família les inassistències, les incidències, les expulsions de l’aula o 

altres sancions o qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 
desenvolupament acadèmic i personal.  
 

9. Atendre en un termini de quinze dies les peticions d’entrevista o de comunicació que 
formuli la família, tret d’aquells casos urgents que s’agilitzarà al màxim.  

 
10.  Informar la família d’ajuts i beques a què tenen accés d’acord amb les convocatòries 

que els regulin. 
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11. Facilitar a la família i a l’alumne o alumna l’orientació acadèmica i professional més 

adient als seus interessos i possibilitats de progrés i, si s’escau, informació dels 
serveis de suport existents per a infants i joves. 

 
12. Facilitar a la família i a l’alumne o alumna informació sobre processos administratius i 

ofertes educatives que puguin ser-li d’utilitat (accés a CF, accés a la Universitat, 
preinscripcions,...). 

 
13. Informar i facilitar la participació de la família i de l’alumne o alumna en aquells òrgans 

o espais de participació en la gestió del centre. 
 
14. Impulsar, d’acord amb el projecte educatiu del centre, l’organització d’activitats i/o 

programes formatius complementaris a la formació acadèmica impartida. 
 
15. Recollir i valorar aquelles circumstàncies específiques que pot presentar la família, les 

quals, si es creu necessari, s’adjuntaran a la carta de compromís de forma més 
personalitzada. 

 
 
Per part de la família  
 
1. Respectar el projecte educatiu del centre. 
 
2.  Reconèixer l’autoritat de tot el personal que treballa en el centre i en els serveis 

escolars, i, més específicament, la de l’equip directiu.  
 

3. Instar el nostre fill o filla a reconèixer l’autoritat de tot el personal que treballa en el 
centre i a respectar la seva tasca i la seva dignitat personal i laboral. 

 
4. Compartir amb el centre l’educació del nostre fill o filla i afavorir les complicitats que 

són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre, i especialment d’aquelles 
valors propis d’un bon procés educatiu: esforç, interès, respecte, treball,.... 

 
5. Instar el nostre fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del 

centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament 
normal de les classes; i col·laborar en l’acceptació i compliment de les normes 
correctores i dels protocols d’actuació.  

 
6. Responsabilitzar-nos que el nostre fill o filla respecti i valori els serveis escolars de 

menjador i transport, i d’altres serveis que se li ofereixin. 
 

7. Vetllar perquè el nostre fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi, amb esforç i 
treball, i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques.  

 
8. Facilitar al nostre fill o filla el material didàctic necessari per a l’activitat acadèmica, 

ajudar-lo/la a organitzar el temps d’estudi a casa i vetllar perquè faci les tasques 
encomanades pel professorat. 
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9. Acceptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre 

el nostre fill o filla que proposi, raonadament, el centre i ajudar-lo/la a valorar-les com 
un benefici per al seu procés educatiu i maduratiu.  

 
10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del nostre fill o filla.  
 
11. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del nostre 
fill o filla.  
 

12. Facilitar al centre les informacions sobre el nostre fill o filla que siguin rellevants per al 
procés d’aprenentatge. 
 

13. Atendre en un termini d’una setmana les peticions d’entrevista o de comunicació que 
formuli el centre i preocupar-nos per mantenir comunicació regular amb el tutor/tutora. 
 

14. Informar el nostre fill o filla del contingut d’aquests compromisos i reflexionar amb 
ell/ella de la seva importància i de necessitat de respectar-los. 

 
15. Valorar com a activitats educatives i d’interès per a la formació del nostre fill o filla les 

activitats complementàries que organitzi el professorat i els projectes formatius que 
impulsi el centre (escoles verdes, biblioteca, mediació, salut,...) 

 
16. Vetllar perquè el nostre fill o filla mantingui hàbits saludables per al seu benestar i per 

al seu rendiment acadèmic (esmorzar correctament, evitar consumir tabac, alcohol,...). 
 
17. Vetllar perquè el nostre fill o filla tingui cura de la seva higiene personal i porti un 

vestuari respectuós i adequat a l’entorn educatiu; i també perquè porti la indumentària 
esportiva necessària per a la pràctica de l’educació física. 
 

 
El centre i la família es comprometem a revisar conjuntament el compliment d’aquests 
compromisos i el seu contingut quan ho considerem necessari o a petició d’una de les 
parts. 
 

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

El centre         La família  
       (pare, mare o tutor/a) i (alumne/a) 
 
 
 
 
 

Signatura         Signatura  
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A més dels compromisos generals, ambdues part acorden: 
 
 

Els compromisos addicionals que s’adopten són: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data i signatura 


