
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Torredembarra 
Avinguda Sant Jordi 62-64 
43830 Torredembarra 
Telèfon – 977 64 03 12 
Fax - 977 64 49 69 

 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 
L’alumne/a  .......................................................................................................................,  

el seu pare / la seva mare / el seu tutor legal / la seva tutora legal ................................. 

............................................................................................................................................ 

i la Direcció de l’Institut Torredembarra, conscients que l’educació implica l’acció 

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

qual comporta els següents compromisos. 

 
Compromisos per part de l’institut 
 Desenvolupar les activitats de l’institut amb professionals qualificats i material 

adequat. 
 Proporcionar a l’alumnat una bona formació acadèmica. 
 Ajudar al desenvolupament de l’alumne com a persona. 
 Prendre acords i decisions sobre l’ordre, el silenci i el clima de treball a les aules o al 

centre en general, per garantir el correcte desenvolupament dels processos 
d’ensenyament i aprenentatge. 

 Identificar les necessitats acadèmiques dels alumnes. 
 Informar puntualment a la família sobre el treball i el comportament dels alumnes 

(aprofitament de les classes, qualificacions, retards, absències, actitud, etc.). 
 Ajudar els alumnes davant les dificultats i les necessitats especials. 
 Fomentar  la motivació per continuar estudiant. 
 Informar sobre beques i ajudes. 
 Orientar acadèmicament els alumnes. 
 Valorar l’esforç de l’alumne. 
 Revisar conjuntament amb la família i els alumnes el compliment dels 

compromisos de la carta. 
 
Compromisos per part de la família 
 Assistir a les reunions a què se’ns convoqui. 
 Mantenir una relació educada i cordial amb tots els professionals del centre. 
 Llegir i firmar les indicacions formulades des de l’institut. 
 Controlar i fomentar el treball a casa (deures, control de l’agenda, etc.). 
 Assegurar-nos que el nostre fill/la nostra filla vesteixi adequadament per a 

assistir a un centre educatiu. 
 Assegurar-nos que el nostre fill/la nostra filla porti el material necessari. 
 Justificar adequadament les situacions excepcionals (avisar de les faltes 

d’assistència, aportar la documentació justificant, etc.). 
 Donar suport a les tasques docents del professorat. 
 Assegurar-nos de rebre i firmar les comunicacions de l’institut. 
 Estar localitzables (als telèfons donats a la secretaria del centre) i disponibles 

per tractar assumptes relacionats amb l’alumne. 



 Revisar conjuntament amb els alumnes i amb la Direcció de l’institut el 
compliment dels compromisos de la carta. 

 
Compromisos per part dels alumnes 
 Desenvolupar adequadament el treball i l’estudi. 
 Lliurar degudament a temps els treballs que se’m demanin. 
 Assistir a classe i fer-ho amb puntualitat. 
 Fer arribar a la família tota la informació que se’m  demani que els transmeti. 
 Tenir un comportament atent i participatiu a les classes. 
 Respectar tota la comunitat educativa. 
 Utilitzar i mantenir degudament els espais, el mobiliari i els materials. 
 Mantenir les classes netes, ordenades i en bon estat de conservació. 
 Lliurar degudament complimentada la documentació que el centre requereixi. 
 Participar activament en totes les activitats del centre. 
 Revisar conjuntament amb la família i amb la Direcció de l’institut el 

compliment dels compromisos de la carta. 
 
               
Per deixar constància d’aquest compromís que adquirim, firmem aquest document. 

 
SIGNATURA DE L’ALUMNE/ALUMNA  
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: 
 
 
SIGNATURA DE LA FAMÍLIA  
 
 
 
 
 
Nom i cognoms:     
Nom i cognoms: 
 
 
SIGNATURA DE LA DIRECCIÓ DEL CENTRE 
 
 
 
 
 
Nom i cognoms: 
 
 
Torredembarra, ............. de ........................... de 2018 
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