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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
Les persones sotasignants, David Garcia Garcia, Director de l’Institut de Miami, 

_______________________________________________________, pare/mare/tutor i 

_____________________________________________________ alumne/a, conscients 

que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta, 

la qual comporta els següents compromisos: 

 

Per part del Centre: 
 

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

2. Respectar les conviccions religioses i ideològiques de la família i de l’alumnat 
sempre i quan no afectin negativament la convivència del Centre, tot educant 
en la tolerància, el diàleg i el respecte a la diferència. 

3. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 
atendre les necessitats educatives específiques de l’alumne/a i mantenir-ne 
informada la família. 

4. Vetllar perquè es respectin els drets i es compleixin els deures dels alumnes. 
5. Informar la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i 

funcionament del Centre. 
6. Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per el rendiment 

acadèmic i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions. 
7. Mantenir comunicació presencial amb les famílies a principi de curs en la 

reunió de grup i en entrevistes personals de tutoria, així com atendre, tan aviat 
com sigui possible, les peticions de comunicació. 

8. Comunicar a les famílies les faltes d’assistència no justificades de l’alumnat i 
qualsevol altra circumstància que sigui significativa per al seu desenvolupament 
acadèmic i la seva madures personal. 

9. Fomentar la participació de l’alumnat tant pel que fa al seu procés 
d’aprenentatge com en la vida diària del Centre. 

10. Vetllar per garantir una adequada orientació (acadèmica, hàbits de treball, 
organització de la feina, tècniques d’estudi...) per a tot l’alumnat del Centre 
segons les seves necessitats i nivell acadèmic en què es trobin. 

11. Col·laborar amb els estaments del nostre entorn (Ajuntament, Serveis Socials, 
Consell Comarcal, Regidoria de Joventut, Regidoria d’Educació i Agents de 
Salut). 

12. Revisar conjuntament amb les famílies i l’alumnat el compliment d’aquests 
compromisos al llarg del curs. 

 

  



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació 
Institut de Miami                                                                                                             

 

 2 

 

Per part de la família: 
 

1. Respectar el caràcter propi del Centre, l’autoritat del professorat i dipositar la 
confiança en els professionals de l’educació i més específicament de l’equip 
directiu. 

2. Compartir amb el Centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les 
complicitats que són necessàries per aplicar el Projecte Educatiu de Centre i 
col·laborar amb el professorat en les línies d’actuació educatives. 

3. Motivar el fill/a envers una cultura de l’esforç necessària per a una correcta 
transició a la vida adulta. 

4. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del Centre 
en particular les que afecten a la convivència i al desenvolupament normal de 
l’aula. 

5. Respectar les mesures correctores que estableixi el Centre i atendre el seu 
compliment. 

6. Assumir que una actitud negativa persistent del fill/a perjudica el dret dels 
companys/es a rebre un ensenyament de qualitat. 

7. Educar perquè es tingui cura dels materials d’aprenentatge i del respecte per 
les instal·lacions i fer-se responsable econòmicament dels desperfectes 
ocasionats per un mal ús. 

8. Utilitzar els canals de comunicació adequats per posar-se en contacte amb el 
Centre i retornar la documentació requerida en els terminis establerts. 

9. Assistir a les reunions de grup especialment a les d’inici de curs i a les 
entrevistes amb els tutors. 

10. Comunicar a la secretaria de l’Institut els canvis que es produeixin al llarg del 
curs com ara canvis de domicili, telèfon, situacions personals... 

11. Comunicar al Centre (davant l’equip directiu o tutor/a) qualsevol situació que 
posi en perill la integritat física o psicològica, i/o suposi la vexació i humiliació 
de qualsevol alumne/a o membre de la comunitat educativa. 

12. Fer un seguiment del fill/a a través de l’agenda escolar obligatòria i revisar-la 
periòdicament. 

13. Vetllar perquè el fill/a porti el material necessari per a cada sessió de treball i 
perquè no porti cap tipus de material superflu. 

14. Vetllar perquè el fill/a no porti a l’Institut aparells electrònics i mòbils que 
puguin ocasionar distraccions o disrupcions en el desenvolupament de la vida 
del Centre. 

15. Garantir l’assistència i la puntualitat del fill/a i justificar la seva inassistència 
segons el model i en el període establert. 

16. Informar el fill/a del contingut d’aquest compromisos. 
17. Revisar conjuntament amb el Centre educatiu el compliment dels compromisos 

de la carta i si s’escau, el contingut al llarg del curs. 
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Per part de l’alumne/a: 
 

1. Col·laborar en el bon ambient de l’Institut. 
2. Participar en les activitats del Centre. 
3. Mostrar una actitud de respecte per a les persones, per a les instal·lacions i el 

material. 
4. Complir i fer complir la normativa vigent. 
5. Vetllar pel meu comportament i actitud: 

- Assistir regularment a classe. 
- Ser puntual. 
- Ser responsable dels meus actes. 
- Ser respectuós i no molestar els companys. 
- Tenir cura de la higiene personal diària. 

6. Vetllar per obtenir bons resultats: treballar i estudiar amb regularitat tant a 
classe com a casa. 

7. Complir la normativa i ser responsable de l’ús dels aparells electrònics (MP3, 
mòbils...) i de la seva pèrdua. 

8. Comprometre’s a no fer fotografies ni gravacions dins del recinte escolar. 
 
I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 

L’alumne/a La família El Centre 

Signatura Signatura Signatura 

  

 
 
 
 
Miami Platja, a _____ d __________________ de 20____ 


