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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 2020-21 
 
 

L’alumn…. :....................................................................................., del grup …………; 

el seu pare i la seva mare o tutor/a legal, d’una part i la directora de l’Institut Martí 

Dot, de l’altra part, conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família 

i el centre,  SIGNEN aquesta carta de compromís educatiu. 

 
 
La direcció i el conjunt del professorat del centre es comprometen a: 

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

2. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions ideològiques, morals i religioses de la família i de 
l’alumne o alumna, sempre que no afectin negativament a la convivència del 
centre. 

4. Facilitar a la família les Normes d’organització i de funcionament del centre. 

5. Adequar el procés d’ensenyament-aprenentatge a les característiques i 
necessitats dels alumnes. 

6. Implicar les famílies i el conjunt de la comunitat educativa en la vida del centre. 

7. Mediar per a la resolució de conflictes i vetllar pel compliment de les normes de 
convivència. 

8. Informar la família i l’alumne o alumna sobre els criteris i resultats de les 
avaluacions. 

9. Comunicar a la família les absències al centre no justificades del seu fill o filla 
tan bon punt es produeixin, així com qualsevol circumstància que esdevingui 
rellevant per al seu desenvolupament. 

10. Atendre les peticions d’entrevista de les famílies. 

11.  Adoptar mesures que sensibilitzin i fomentin el respecte al medi ambient. 

 

La família es compromet a: 

1. Conèixer el Projecte Educatiu de Centre i implicar-s’hi. 

2. Vetllar perquè el seu fill o filla reconegui i respecti l’autoritat del professorat. 
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3. Inculcar al seu fill o filla el valor de l’esforç continuat per assolir els resultats 
escolars esperats. 

4. Conèixer les Normes d’organització i funcionament del centre i conscienciar el 
seu fill o filla de la importància de respectar-les. 

5. Instar el seu fill o filla a fer un ús responsable dels aparells electrònics i telèfons 
mòbils dins del centre i sempre respectant la normativa establerta. 

6. Vetllar perquè el seu fill o filla compleixi el deure d’assistència i puntualitat a les 
classes i activitats del centre. 

7. Proporcionar i/o facilitar al fill o filla les condicions i material suficient i adequat  
per al correcte desenvolupament de les tasques i deures escolars dins i fora del 
centre i fer-ne el seguiment. 

8. Comunicar al tutor o tutora o cap d’estudis qualsevol informació que pugui ser 
d’interès per al desenvolupament i rendiment del seu fill o filla  dins de l’horari 
establert d’atenció a les famílies o fent ús dels canals de comunicació digital 
disponibles. 

9. Atendre les entrevistes sol·licitades pel tutor/a, professor/a, cap d’estudis o altre 
membre de l’equip directiu. 

10. Comunicar al centre qualsevol situació que posi en perill la integritat física o 
psicològica de qualsevol alumne o membre de la comunitat educativa. 

11. Sensibilitzar el seu fill o filla sobre la importància de respectar el medi ambient i 
les mesures adoptades pel centre amb aquesta finalitat i fer ús de la carmanyola 
i/o embolcalls reutilitzables. 

12. Pel que fa als pagaments, les famílies es comprometen a: 

a. Abonar en el moment de la matrícula la quantitat fixada pel centre en 
concepte d’aportació per a material al llarg del curs o bé aportar, en el 
moment que correspongui, el material necessari per al desenvolupament 
de les classes. 

b. Respectar escrupulosament el mètode i els terminis de pagament. Els 
pagaments fora de termini no s’admetran en cap cas. En alguns casos 
(crèdit síntesi, estades a l’estranger, etc) l’import es fracciona per tal de 
facilitar-lo a les famílies. Ara bé, l’impagament d’una part fraccionada dins 
del termini fixat, no obliga al centre a retornar l’import abonat anteriorment 
i comporta la pèrdua del dret de l’alumne a participar en l’activitat en 
qüestió. 

L’alumne o alumna es compromet a: 

1. Esforçar-se per obtenir els millors resultats escolars possibles. 

2. Reconèixer i respectar l’autoritat del professorat. 

3. Mantenir sempre una actitud de respecte envers els companys o qualsevol altre 
membre de la comunitat educativa, especialment pel que fa a les diferències de 
gènere, procedència, cultura o religió. 

4. Contribuir a mantenir un bon clima de convivència al centre, tot respectant i 
complint  escrupulosament les normes de convivència establertes. 

5. Afavorir un ambient d’estudi, ordre i silenci dins de l’aula. 
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6. Fer ús de l’agenda per al seguiment de les classes. 

7. Ser responsable pel que fa a la realització de tasques i deures.  

8. No apropiar-se del que pertany al centre o a altri. 

9. Tenir cura de les instal·lacions, mobiliari, estris o altre material del centre i 
col·laborar en el manteniment i neteja dels espais de l’institut. 

10. Prendre consciència de la importància de respectar el medi ambient i complir les 
mesures adoptades al centre amb aquesta finalitat.  

11. No mentir. 

12. Comunicar al tutor o tutora o al cap d’estudis qualsevol informació d’interès que 
afecti al centre; també, si és el cas, aquelles que es produeixin fora del centre  o 
estan  relacionades amb les xarxes socials. 

 
Els sotasignats declarem que hem llegit i assumim els compromisos que s’expliciten en 
aquesta Carta de compromís educatiu 2019-20 de l’Institut Martí Dot, 
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A Sant Feliu de Llobregat,  ……..   de ……………………….. de 201….  
 
 
 
 

(Cal lliurar al tutor/a només aquest full un cop signat pel pare/mare/tutor i alumne/a) 
  


