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Carta de Compromís Educatiu  

Les persones sotasignades, Francesc Giménez Fàbregas, director de l’Institut de Gurb, i 

…………………………………………………………………………………………………….……… (nom i cognoms), com a 

mare/pare/tutor/a legal de l’alumne/a ……………………………………………………….…………………………, 

conscients que l'educació de l'alumnat implica l'actuació conjunta de la família i de l'escola, 

signem aquesta carta, que comporta els compromisos següents:  

  

Per part del centre  

1. Educar l’alumnat de manera integral, atenent a les seves necessitats com a aprenents i les 

que es deriven del seu desenvolupament físic i personal.  

2. Informar la família del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre.  

3. Respectar les llibertats individuals dintre d’un context social, el dret d’opinió i el deure de 

respectar les opinions dels altres, la comprensió i el respecte de la diversitat cultural i 

ideològica, la solidaritat, la resolució pacífica i dialogada dels conflictes i la capacitat de 

comprendre punts de vista i maneres d’actuar diverses.  

4. Organitzar el currículum i el centre de manera que tots els alumnes assoleixin les 

competències bàsiques i les específiques de cada matèria fins al màxim que les seves 

capacitats els ho permetin.  

5. Promocionar la interacció amb els alumnes per contribuir a la inclusió, treballant 

cooperativament.  

6. Compartir experiències entre els professionals del centre i, en la mesura que sigui possible, 

amb altres professionals i amb altres centres: tothom participa i tothom aprèn de tothom.  

7. Impulsar la pràctica de l’esport per al foment de la col·laboració i la cooperació i per a 

l’aprenentatge d’hàbits de vida sostenibles.  

8. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, explicar a la família els resultats de les 

avaluacions.  

9. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumne/a.  

10. Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució 

de l’alumne/a i del rendiment escolar, per mitjà de la tutoria.  

11. Comunicar a la família qualsevol incidència que afecti al seu fill/a: faltes d'assistència no 

justificades, conductes no desitjades, irregularitat en la presentació de treballs o qualsevol 

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

12. Atendre en un termini raonable (via mail, telèfon o presencialment) les peticions 

d’entrevista o de comunicació que formuli la família.  
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13. Revisar anualment, conjuntament amb la família, el contingut i compliment d’aquests 

compromisos.  

14. Proposar a la família i, de comú acord, signar altres compromisos quan la particular situació 

d'un alumne/a ho requereixi.  

  

Per part de la família  

1. Conèixer i respectar el Projecte Educatiu del centre i reconèixer l'autoritat del professorat i 

la de l'equip directiu.  

2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar estratègies de treball conjunt 

per aplicar el Projecte Educatiu del centre.  

3. Conèixer el Pla de Convivència del centre i les normes i obligacions que se'n deriven i instar 

el fill/a a respectar-los.  

4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a 

les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel 

professorat.  

5. Supervisar l'organització del temps d'estudi a casa i dels materials escolars.  

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb l'aplicació del Projecte Educatiu en la formació del fill/a.  

7. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge.  

8. Atendre en un termini raonable (via mail, telèfon o presencialment) les peticions 

d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.  

9. Prendre en consideració les orientacions que el centre formuli en relació a la millora del 

rendiment escolar del fill/a, adoptar mesures que puguin afavorir-lo i comunicar al centre 

la presa de decisions al respecte.  

10. Assegurar que l’estat de salut del fill/a és l’òptim per poder seguir l’activitat lectiva amb 

normalitat i evitar posar en perill la salut col·lectiva.  

11. Informar el fill/a del contingut d'aquests compromisos.  

12. Revisar anualment, conjuntament amb el centre, el contingut i compliment d’aquests 

compromisos.  

13. Considerar, a proposta del centre, la signatura d'altres compromisos quan la particular 

situació d'un alumne/a ho requereixi.  

  

I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís a Gurb el dia ___ de ______ de _____.  

  

 

El centre                La família 


