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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

Les persones sotasignades, Núria Saborit Coll, com a directora de l’Institut Les Margues i, 

.................................................................................................................... com a pare/mare o tutor/a legal de 

l’alumne/a ..................................................................................................................., conscients que l’educació dels 

joves implica l’acció conjunta de la família i del centre educatiu, signem aquesta carta, 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/a.  

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

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

4. Informar la família i l’alumne/a del criteris que s’apliquen per avaluar el rendiment acadèmic i lliurar a la 

família els resultats de les avaluacions. 

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

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

6. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a al centre i qualsevol altra circumstància 

que sigui rellevant per la seu desenvolupament acadèmic i personal.  

7. Fomentar l’actitud positiva envers l’estudi, el treball individual i en equip, la cultura de l’esforç i l’esperit 

constant de millora.  

8. Vetllar perquè hi hagi en el centre un ambient de convivència, tolerància, no discriminació i solidaritat, 

resolent els conflictes a través del diàleg. 

9. Fomentar el respecte per les persones, materials, equipaments i instal·lacions, on l’interès general prevalgui 

sobre actituds incíviques.  

10. Orientar i assessorar l’alumne/a en el procés d’elecció del seu projecte acadèmic i/o professional.  

11. Si escau, revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos.  

Per part de la família: 

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

personal del centre. 

2. Vetllar per l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats necessàries per a la seva formació 

de manera compartida amb el centre.   

3. Conèixer les normes bàsiques de funcionament del centre, respectar-les i fer-les respectar al fill/a, 

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

activitats programades, respectant les propostes educatives i correctives del professorat. 

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. Ajudar el fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i assegurar que disposa del material necessari per a 

l’activitat acadèmica, tot inculcant el principi del treball i l’esforç. 

6. Vetllar perquè el fill/a assisteixi al centre i a les activitats programades fora del centre, amb unes condicions 

de salut, higiene, indumentària... adequades i segueixi uns hàbits saludables pel que fa a l’alimentació, hores 

de descans i activitat física.  

7. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge (salut, 

situació personal, acadèmica...). 
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8. Assistir a les reunions que convoca el centre,  en especial les convocades pel tutor/a. 

9. Adoptar els criteris i mesures, consensuades amb el centre educatiu, per afavorir el rendiment escolar del 

fill/a. 

10. Compartir amb el fill/a el contingut d’aquests compromisos. 

11. Si escau, revisar conjuntament amb l’institut el compliment d’aquests compromisos. 

Per part de l’alumne: 

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

personal del centre.  

2. Mostrar una actitud de respecte envers companys, professorat, monitors, PAS, personal de serveis externs 

(Transport, conferenciants...), tenint cura de vetllar no només pels propis drets sinó també pels drets dels 

altres.  

3. Respectar les normes específiques de funcionament de centre, en particular les que afecten la convivència 

escolar i el desenvolupament normal de les classes.   

4. Acceptar les propostes educatives i/o correctives del centre.  

5. Evitar que qualsevol acte, situació, comportament, indumentària..., comporti un mal exemple, patiment, 

humiliació a qualsevol membre de la comunitat educativa.  

6. Tenir cura del mobiliari, materials i instal·lacions del centre i col·laborar en el manteniment de la neteja dels 

espais de l’institut. 

7. Complir el deure bàsic de l’estudi a l’aula i a casa i portar el material que el professorat estableix per a cada 

matèria.  

8. Assistir i ser puntuals a les activitats acadèmiques.  

9. Assistir al centre i a les activitats programades fora del centre, amb unes condicions de salut, higiene, 

indumentària... adequades i seguir uns hàbits saludables pel que fa a l’alimentació, hores de descans i 

activitat física.  

10. Mantenir un comportament correcte en totes les activitats i sortides portades a terme fora del centre. 

11. Si escau, revisar conjuntament amb l’institut el compliment d’aquests compromisos. 
 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu que serà vigent durant tota l’etapa d’escolarització 

en el centre.  

Directora                                                              Pare/mare/tutor/a                                                                  Alumne/a 

 

 

 

 

Calldetenes, ....... de ...................... de 20..... 


