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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

Les persones implicades: 

 

● Directora de l’Institut Pons d’Icart i  

● Pare, mare o tutor/a legal de l’alumne/a 

 

1.Reunits a Tarragona a l’inici del curs 2020-21 i conscients que l’educació dels 

joves implica l’acció conjunta de la família i de l’institut, ens adherim a aquesta carta 

de compromís educatiu, la qual comporta els compromisos ubicats en el document 

adjunt i en el web de l’institut. 

 

2.Ens comprometem a fer difusió del contingut d’aquest compromís. 

 

3.Atorguem validesa a aquest document amb l’acceptació de la casella corresponent 

del formulari de matrícula. 

 

 

Directora     

Àngels Adern Morales 
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COMPROMISOS 

 

Per part del centre: 

 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de 

l’alumne/a. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a. 

4. Informar la família del Projecte Educatiu i de les Normes d’organització i funcionament del 

centre (NOFC). 

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

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

avaluacions. 

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

necessitats educatives específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família —mitjançant el tutor— per informar-la de 

l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a. 

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

altra circumnstància 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. 
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Per part de la família: 

1. Respectar i col·laborar en el desenvolupament del projecte educatiu del centre. 

2. Instar el fill o la filla que compleixi les normes del Centre i participi activament en l’assoliment d’un clima 

positiu de convivència. 

3. Comunicar al Centre les dades rellevants que puguin incidir en el procés d’ensenyament i aprenentatge de 

l’alumne o alumna. 

4. Adreçar-se directamente al centre per contrastar discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb 

les activitats educatives i la formació de l’alumnat. 

5. Assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions i entrevistes que convoqui el Centre. 

6. Interessar-se per l’evolució personal i els aprenentatges del fill i filles. Educar els fills i les filles en el deure de 

l’estudi, acompanyar-los en l’organització del temps d’estudi a casa i supervisar la preparació dels materials 

necessaris per a l’activitat escolar. 

7. Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre i de puntualitat i l’assistència al Centre; així com usar una vestimenta 

adequada a un centre educatiu. 

8. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions i el compliment de les normes, fent-se 

càrrec de qualsevol desperfecte produït pel seu fill/a ja sigui de forma intencionada o per negligència (Art. 38 

de la LEC). 

9. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes. 

10. Estar localitzables i disponibles als telèfons, als correus electrònics i/o als correus físics per tractar els 

assumptes rellevants del seu fill/a. 

 

Per part de l’alumne/a: 

1. Assistir a classe i fer-ho amb puntualitat. 

2. Preparar tot el material necessari per assistir i desenvolupar les classes amb total normalitat. 

3. Fer arribar a la família la informació que el centre demani i lliurar-la degudament complimentada. 

4. Tenir un comportament atent, respectuós i participatiu a les classes. 

5. Dedicar un temps diari a repassar el que s’ha après a l’aula. 

6. Col·laborar en el bon ambient del Centre (respectar els companys, professorat, monitors, PAS i tot el personal 

de la comunitat educativa). 

7. Utilitzar i mantenir de forma adequada els espais, el mobiliari i els materials tant del Centre com dels espais 

que visitem amb les activitats organitzades des del Centre. 

8. Respectar les diferències, entenent que tots tenim els mateixos drets i deures, i que no depenen de l’edat, ni 

del gènere, ni del lloc de procedència. Col·laborar per fer del centre un lloc segur, i no discriminar ningú pel 

seu origen, aspecte, ni per les seves idees, ni per la seva manera de ser. 

9. Revisar conjuntament amb el centre educatiu i la meva família el compliment dels compromisos de la carta , i 

si escau, el contingut, al llarg del curs. 

 

La família      L’alumne/a 


