
 

 

 

Carta de compromís educatiu d’ESO 

 

Les persones sotasignades,  Rosario Abadía Barrios,  com a directora del centre educatiu Institut Ventura 

Gassol i ....................................................……................................………..............……..........(nom i cognoms), 

(pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ....................................................................................................., 

conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta 

carta de compromís educatiu, 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 fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna sempre 

que respecti els drets humans i la legalitat vigent. 

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic 

i, si escau, explicar els resultats de les avaluacions. 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 

específiques de l’alumne o alumna dins de les possibilitats i recursos del centre i mantenir-ne 

informada la família. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família consistirà en tres butlletins de notes, un al final de cada 

avaluació i una preavaluació qualitativa a la meitat de la primera i segona avaluació, per informar-la 

de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. Mantenir un mínim d’una entrevista anual amb la 

família que serà demanada per la família o pel tutor/a indistintament. 

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

circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

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

 

Per part de l'alumne 

 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 

2. Respectar les NOFC, especialment les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal 

de les classes. 

3. Mostrar-se respectuós dins i fora de l’aula amb el professorat, els companys i la resta de membres de 

la comunitat educativa.  

4. Ser autoexigent i crític amb si mateix. Acceptar les orientacions i recomanacions del professorat. 
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5. Complir amb el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, 

amb els hàbits d’higiene necessaris per a la convivència i amb les tasques encomanades a casa pel 

professorat. 

6. No fer ús de cap tipus de dispositiu electrònic, especialment els telèfons intel·ligents (smartphones), 

en horari lectiu, ni a l'aula ni als passadissos, si no és de forma puntual i amb permís del professor.  

El no compliment d'aquesta norma suposarà una amonestació per escrit i la retirada de l'aparell per 

part del professorat i el seu lliurament a direcció. El pare, mare o tutor de l'alumne/a s'haurà de posar 

en contacte amb direcció o cap d'estudis per concretar quan el podran venir a recollir. 

 

Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i l’equip directiu. 

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 

necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

3. Educar el fill o filla en el respecte a les normes específiques de funcionament del centre, en particular, 

les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

4. Contribuir a que el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 

activitats acadèmiques, els hàbits d’higiene necessaris per a la convivència i també perquè faci les 

tasques encomanades a casa pel professorat. 

5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar. 

6. En cas de discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu 

en la formació del fill o filla, adreçar-se en primera instància al centre per contrastar-les, mitjançant 

entrevista amb el tutor o tutora que tingui assignat el seu fill o filla 

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 

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

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

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

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

 
 
 
 

La directora del centre  La família (pare, mare o tutor/a)  L'alumne/a   

Nom: Rosario Abadía Barrios Nom:     Nom:  

           

 
 

 

Signatura     Signatura    Signatura 

 
 

Badalona,                 de/d’                    de     20 
 


