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Carta de compromís educatiu 
 
La Sra. Rosa M. Riera i Ubach, en qualitat de Directora de l’Institut Miquel Bosch i 

Jover i, com a tal, representant de l’Administració educativa, d’una part, i el Sr/a. 

............................................................................. en qualitat de pare, mare o tutor legal 

de l’alumne/a ................................................................ conscients que l’educació dels 

joves implica l’acció conjunta i coordinada de la família i del centre educatiu, convenen 

i acorden signar el document que comporta els següents 

 
 
COMPROMISOS 
 
Per part del centre 
 

1. Facilitar una formació i orientació –itineraris i estudis postobligatoris- que 
contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat i de les capacitats 
acadèmiques de l’alumnat. 

 
2. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat i el professorat en l’àmbit 

escolar. 
 
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família  i dels 

alumnes, tenint en compte el marc sociocultural del centre. 
 
4. Informar la família i els alumnes de les normes d’organització i funcionament 

del centre. 
 

5. Informar els alumnes dels criteris d’avaluació. 
 

6. Lliurar als alumnes els materials d’avaluació: proves escrites, treballs, 
quaderns, etc. A criteri dels departaments didàctics, algunes proves d’avaluació 
es podran conservar al centre durant el curs escolar. 

 
7. Adoptar les mesures educatives adients per atendre les necessitats 

específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família. 
 

8. Mantenir comunicació personalitzada amb la família per informar-la de 
l’evolució acadèmica, personal i social de l’alumne. 

 
9. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne al 

centre, i qualsevol altra circumstància que el centre consideri rellevant per al 
desenvolupament acadèmic i personal. 



10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que 
formuli la família individualment o mitjançant l’AMPA. 

 
Per part de la família 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, la 
de l’equip directiu i la de tot el personal no docent del centre. 

 
2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a. 

 
3. Instar el fill/a a respectar les normes, de funcionament del centre que afecten la 

convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes, com també 
les instal·lacions i el material. 

 
4. Tenir cura que el seu fill/a assisteixi al centre amb una correcta higiene i amb 

una indumentària adequada per a la pràctica de l’estudi. 
 

5. Vetllar perquè el fill/a compleixi els deures recollits en la normativa vigent, 
especialment, el deure bàsic a l’estudi i a l’assistència regular i puntual. 

 
6. Ajudar el seu fill/a a organitzar-se el temps d’estudi a casa i a preparar-se el 

material. Fer el seguiment de l’agenda, si escau, i garantir que disposi sempre 
del material escolar necessari. 
 

7. Conservar, durant el curs escolar, els materials d’avaluació lliurats als alumnes. 
 

8. Facilitar al centre les informacions relatives a l’alumne que siguin rellevants per 
al procés d’aprenentatge. 

 
9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que 

formuli el centre. 
 

10. Respectar les sancions i mesures de millora proposades per un professor, sigui 
de l’equip docent o de l’equip directiu, sense perjudici de recórrer –si escau- i 
dialogar. 

 
11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a. 

 
12. Informar l’alumne del contingut d’aquests compromisos. 
 

 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 
El centre      La família 
        
 
 
 
Signat: Rosa M. Riera i Ubach   Signat (nom): ................................... 
Directora      DNI: .......................... 
       □ Mare   □ Pare   □ Tutor/a legal 
 
Artés,  ........... de .......................... de 20...... 


