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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
La LLEI 12/2009 a l’article 20 (del 10 de juliol) , estableix que els centres, en el
marc del que estableix el títol I i d’acord amb llurs projectes educatius, han de
formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els
objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel
desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta
participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals de
l’educació i les famílies.
D’acord amb la llei:
Els sotasignats Laura Alegre, Directora de l’Institut La Serreta, el pare, la mare o
tutor (nom cognoms)……………………………………………………….. de l’alumne
(nom i cognoms)……………………………………………………………
Som conscients que l’educació dels nostre fills implica l’acció conjunta de la
família i de l’Institut.
Per aquest motiu, signem aquesta carta, que comporta els compromisos
següents:
COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE
1. Informar del projecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del Centre.
2. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de
l’alumnat.
3. Vetllar pel seu procés d’aprenentatge i per la seva integritat física.
4. Proporcionar un ambient agradable a l’alumnat, per tal d’aconseguir els
objectius educatius.
5. Mantenir comunicació regular i habitual. Informar regularment, als pares,
de l’evolució dels seus fills ja sigui de forma oral o escrita.
6. Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris de l’alumnat.
7. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família,
sempre i quan no entrin en contradicció amb l'Estatut i la Constitució.

ELABORAT
REVISAT
APROVAT
Pàgina 1 de 2

Laura Alegre, Directora
D A T A 08/05/17
Comissió de Qualitat
D A T A 11/05/17
Comissió de Qualitat
D A T A 11/05/17
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

Generalitat de Catalunya

DOCUMENT

VERSIÓ

CCE : CARTA DE COMPROMÍS
EDUCATIU

1.0

Departament d’Educació

Institut La Serreta
Carrer Lepant, 1
08191 Rubí
Tel. 936.996.363
Fax 936.995.239
e-mail: iesserreta@xtec.net
http://www.xtec.net/iesserreta

CODI

ARXIU

doc_ils_cce_v1.0

cce_v1.0

8. Atendre, en un termini raonable, les peticions de comunicació que formuli
la família.
9. Guardar secret professional en tots aquells aspectes que ho requereixin.
COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA
La família de
compromet a:

l’alumne/a...................................................................................es

1. Respectar i complir les normes d’organització i funcionament del Centre.
2. Comunicar les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
educatiu.
3. Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris del fill/a
4. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de
comunicació que formuli del Centre (reunions, tutories...)
5. Implicar-se i participar en la vida escolar.
6. Vetllar per l’assistència i puntualitat dels seus fills al Centre.

LA FAMILIA I EL CENTRE ENS COMPROMETEM, CONJUNTAMENT A:
- Reconèixer mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa
que a cadascú correspon: la dels pares i mares prioritàriament en l’àmbit
familiar i la dels docents en el marc escolar.
Direcció

Família

Rubí, ______de_____________________de 20_______
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