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Carta de Compromís Educatiu Curs 2019-2020 
 
Alumna/e:____________________________________________________________ 
 
En aplicació de la nova normativa LOE, cada institut ha de formular un Compromís Educatiu 
amb les famílies dels seus alumnes, que reculli els aspectes essencials del Projecte 
Educatiu de Centre (PEC) i de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre 
(NOFC). 
 
A l’institut Manolo Hugué, conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta 
de la família de del centre educatiu, signem aquest document, la qual comporta els següents 
COMPROMISOS, 
 

Per part de l’institut 
 
1.- Vetllar per la igualtat de gènere i el respecte vers la ideologia i valors de la família i de 
l’alumna/e, sempre que no afecti de manera perjudicial a la comunitat educativa, tot protegint 
la intimitat de l’alumna/e. 
2.- Informar l’alumna/e dels criteris d’avaluació de cada matèria.  Quan hi hagi adaptacions 
curriculars i/o Plans Individualitzats serà el tutor o la tutora qui ho comuniqui a la família i a 
l’alumne/a en les entrevistes personalitzades. 
3.- Informar la família i l’alumna/e del Projecte Educatiu del centre, de les normes de 
convivència i dels serveis que ofereix l’institut en horari escolar i extraescolar. 
4.- Oferir una formació a l’alumnat per al seu desenvolupament personal com a individu 
social, estimulant la cultura de l’esforç, el rendiment i la disciplina. 
5.- Respectar els drets de l’alumna/e en l’ambit escolar. 
6.- Adoptar les mesures educatives més òptimes per a l’alumnat per tal de millorar el seu 
aprenentage, hàbits d’estudi, actitud i evolució personal tenint informada a la família. 
7.- Mantenir informat l’alumnat i la família dels resultats acadèmics i personals obtinguts a 
cada avaluació. 
8.- Comunicar a la família les faltes justificades, injustificades, retards i comunicats 
d’incidències amb la corresponent sanció de l’alumna/e. 
9.- Atendre les peticions d’entrevista de la família en l’horari marcat del tutor o tutora o 
membre de l’Equip Directiu de l’institut. 
10.- Promoure que les famílies participin amb l’AMPA de l’institut per a la millora de les 
activitats educatives i extraescolars. 
 
 

Per part de la família 
 
 
1.- Respectar el caràcter de l’institut que el defineix i reconèixer l’autoritat del professorat i 
de l’Equip Directiu. 
2.- Facilitar la informació necessària del fill o filla per aconseguir conjuntament amb l’institut, 
la resolució de conflictes i la millora en el procés d’aprenentatge. 
3.- Educar els fills i filles per al compliment en el deure de l’estudi, assegurant unes 
condicions satisfatòries per a la realització i preparació de les tasques escolars a casa, sota 
la supervisió de la família, així com assegurar que es disposa del material necessari per a 
les activitas escolars i extraescolars. 
4.- Vetllar perquè el fill o filla sigui puntual, assisteixi diàriament a l’institut i a les activitats 
proposades. 
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5.- Garantir els hàbits d’higiene i ordre. 
6.- Instar el fill o filla a respectar i complir les normes de convivència i sancions de l’institut i 
el seu Projecte Educatiu. 
7.- Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les insta.lacions de l’institut. 
8.- Compartir amb l’institut l’educació del fill o filla i comprometre’s a treballar conjuntament 
amb l’Equip Directiu, el professorat i la resta de persones implicades en la nostra comunitat 
educativa. 
9.- Assistir a les reunions i entrevista que convoqui l’institut. 
10.- Adreçar-se directament a l’institutu per a qualsevol consulta, suggeriemnt i discrepància 
per a fer efectiu el projecte educatiu en la formació del fill o filla. 
11.- Adequar-se a l’horari marcat pel tutor o tutora o Equip Directiu per a qualsevol 
entrevista. 
12.- Aplicar mesures satisfactòries per assolir un bon rendiment escolar del fill o filla. 
 
 
I, perquè així consti, signem aquest document de compromís educatiu. 
 
      Signatura pare/mare/tutor 
 
 
 
 
 
Jaume Balart Clapés    En/Na_____________________________ 
Director de l’institut Manolo Hugué  DNI_______________________________ 

 

 

Caldes de Montbui, ___________ de ___________________ de 2019 


