
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut de Mollet del Vallès

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Els  sotasignats,  Raquel  Martínez  Montón,  directora  de  l’Institut  de  Mollet  del  Vallès   i  el  pare/mare,

tutor/a  .........................................................................de  l’alumne/a.............................................................................

manifestem que som conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família i de l’institut i,

per això, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents acords:

PER PART DEL CENTRE:
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a, basada en la cultura

de l’esforç i la responsabilitat.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.

3. Fomentar la participació de la família en el projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament del centre.

4. Informar les famílies i alumnes dels criteris per avaluar el rendiment acadèmic.

5. Adoptar  les  mesures  educatives  alternatives  o  complementàries  adients  per  atendre  les  necessitats  específiques  de

l’alumne/a.

6. Mantenir la comunicació amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a, a través de les

reunions convocades pel tutor/a, l’equip de coordinació i/o un membre de l’equip directiu .

7. Comunicar a la família les inassistències justificades i no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra circumstància

que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos, si més no un cop per curs acadèmic i, si

s’escau, en el termini de 15 dies a partir de la petició de revisió.

PER PART DE L’ALUMNE/A:
1. Atenir-se al caràcter propi del centre fonamentat en el respecte mutu entre els diferents sectors de la comunitat educativa.

2. Col·laborar amb la comunitat educativa en l’adient educació del fill/a, tot adequant-se al Projecte Educatiu del Centre.

3. Exigir  al  fill/a comportar-se segons les normes socials  i  específiques del  centre en relació a la  convivència escolar  i  el

desenvolupament correcte de les classes.

4. Complir l’obligació d’estudi i assistència regular i puntual a totes les activitats acadèmiques i de centre. 

5. Recordar que les NOFC prohibeixen l’ús de patins, monopatins, bicicletes. També està penalitzat l’ús de mòbils al centre,

amb l’excepció de propostes curriculars. També cal recordar l’ús d’una indumentària adequada, així com la prohibició de les

gorres.

6. Davant dubtes o desinformacions cal adreçar-se directament al centre per contrastar la informació.

7. Facilitar al centre les informacions rellevants del fill/ a per al seu procés d’aprenentatge.

8. Assistir a les reunions convocades i atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre a través del

tutor/a, l’equip de coordinació i/o l’equip directiu.

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10. Revisar conjuntament amb el centre el compliment d’aquests compromisos, si més no un cop per curs acadèmic i, si

s’escau,  en  el  termini  de  15 dies  a  partir  de  la  petició  de revisió.  Si  l’alumne/a  incompleix  la  carta,  se’n  farà  una

adaptació.

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

Per part de l’institut, la directora Per part de la família (pare, mare, tutor/a) L’alumne/a

Mollet del Vallès, 17 de juny de 2020


		2021-05-13T12:08:43+0200
	MARTINEZ MONTON, RAQUEL (FIRMA)




