
 
 

Carta de compromís educatiu  CAGS-CFGS-Majors d’edat Pàg. 1 de 1 
Pg. de la Vall d’Hebron, 93-95  08035 Barcelona  Tel. 93 212 50 04  www.insvallhebron.cat 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
Les persones sotasignades, la senyora Encarna Medina Martínez, directora de l’Institut Vall d’Hebron, 
el senyor/a _______________________________________________________________________,  
alumne/a del grup de __________________________________, conscients que l’educació implica 
l’acció conjunta de l'alumne/a i l’Institut, signem aquesta carta de compromís educatiu que ha de 
servir per a tota l’etapa educativa sense perjudici de les addendes individualitzades que s’hi puguin 
afegir, quedant arxivada a la documentació personal de l’alumne/a i la qual comporta els següents 

 

COMPROMISOS: 
Per part del centre  

 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne 
o alumna. 

2. Vetllar per l’acompliment dels drets i dels deures de l’alumnat en l’àmbit escolar. 
3. Fer visible a l’alumnat el projecte educatiu del centre (PEC) i les normes d’organització i 

funcionament del centre (NOFC).  
4. Informar l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne 

l’avaluació corresponent i explicar els resultats de les avaluacions. 
5. Comunicar a l’alumnat qualsevol circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament 

acadèmic i personal. 
6. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’alumnat al tutor/a. 

 
Per part de l’alumne/a  

 

1. Respectar l’autoritat i el criteri de l’equip directiu, del professorat i de la resta de treballadors/es 
del centre, la diversitat de la comunitat educativa i els drets dels companys/es; especialment el 
dret a l’estudi i l’aprofitament acadèmic. 

2. Complir les NOFC; especialment pel que fa a les normes de convivència, la salut pròpia i dels 
altres i els equipaments escolars i el que disposa la Llei 42/2010, de 30 de desembre de 2010 
(coneguda com a llei antitabac). Aquesta llei indica que no es pot fumar dins el recinte escolar ni 
en el seu perímetre. 

3. Complir els deures bàsics d’estudi i d’assistència regular a les activitats acadèmiques i fer les 
tasques encomanades pel professorat. 

4. Adreçar-se directament al centre i, en especial, al tutor/a per a qualsevol tema que afecti el 
rendiment acadèmic o el desenvolupament personal. 

5. Acceptar les sancions imposades pel centre a les faltes comeses per l’alumnat degudament 
justificades i comunicades a la família. 

6. Informar al centre i mantenir degudament actualitzades les dades de caràcter personal i altres 
informacions rellevants que afectin el desenvolupament acadèmic. 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
Barcelona, (data) _______________________________________ 
El centre                                    L’alumne/a 

                                                             

 


