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Carta de compromís educatiu 
Institut Ernest Lluch i Martín 

 
 
 

 Les persones sotasignades, Marc Blanco Campos, com a director de l’Institut           

Ernest Lluch i Martín, i ______________________________________, com a        

pare/mare/tutor legal de _____________________________________,    

reunits a la localitat de Cunit el _____ d’_______ del 2017, conscients que             

l’educació dels nostres joves implica una acció conjunta entre família i institut,            

signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual cosa comporta els           

següents compromisos. 

 

Per part del centre 
1. Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes en l’àmbit escolar, tal com es              

recullen a la Llei d’Educació de Catalunya: 
 

a. Dret a la formació integral, de qualitat que n’estimuli les capacitats, en tingui             
en compte el ritme d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el             
rendiment. 

b. Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar i del progrés personal. 
c. Dret al respecte a les pròpies conviccions. 
d. Dret a la integritat i la dignitat personal. 
e. Dret de participació individual i col·lectiva en la vida de l’institut. 
f. Dret de reunió i associació. 
g. Dret a rebre informació. 
h. Dret a la llibertat d’expressió 
i. Dret a l’orientació escolar, formativa i professional. 
j. Dret a la igualtat d’oportunitats. 
k. Dret a la protecció social. 
l. Dret a la protecció dels drets de l’alumnat. 

2. En tant que centre educatiu amb l’objectiu de millorar el rendiment acadèmic del             
vostre fill així com el seu desenvolupament personal, l’institut es compromet a: 
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a. Assignar un tutor al vostre fill, amb el qual mantindreu com a mínim una              
entrevista per curs. El tutor atendrà la vostra sol·licitud d’entrevista a través            
d’una nota a l’agenda del vostre fill i en un termini raonable respondrà la              
vostra petició amb una proposta de data. 

b. Lliurar, a través del vostre fill, 5 butlletins d’avaluació: el de preavaluació,            
els corresponents a les 3 avaluacions, i el final. 

c. Utilitzar diferents estratègies metodològiques per tal d’exigir a cada         
alumne el màxim de les seves possibilitats i proporcionar un alt nivell            
acadèmic. 

d. Explicar els criteris d’avaluació als alumnes, a fi que coneguin amb           
precisió què se’ls demana i com serà qualificada la seva feina i            
coneixements. 

3. En tant que som un centre compromès i vinculat amb l’entorn i promotor de              
cultura, l’institut es compromet a proporcionar als alumnes una oferta diversificada           
d’experiències com ara: 

a. Sortides culturals 
b. Activitats al centre relacionades amb la cultura pròpia del municipi 
c. Participació en activitats de sensibilització i protecció del medi ambient 
d. Xerrades o conferències sobre temes d’interès social i orientació acadèmica. 
e. Participació en concursos i certàmens. 

4. Pel que fa a l’ús de les eines informàtiques, l’institut es compromet a: 
a. Facilitar un correu electrònic corporatiu a cada alumne. 
b. Incentivar l’ús responsable de les noves tecnologies i aplicar-les, en la           

mesura que sigui convenient, en l’aprenentatge dels alumnes. 
c. Afavorir l’ús d’eines informàtiques gratuïtes i que afavoreixin el treball en           

grup. 
d. Treballar per tenir un registre informàtic intern de les actuacions de cada            

alumne. 
5. Com a institut preocupat per les persones, per la implicació i per la qualitat i la                

millora contínua, l’institut vetllarà per: 
a. Derivar urgentment al CAP o al servei d’urgències mèdiques qualsevol lesió o            

patologia de l’alumne que l’institut cregui raonable. 
b. Assolir acords amb l’AMPA que permetin el reciclatge de llibres o qualsevol            

altra eina que en redueixi les despeses. 
c. Estar atent a col·laboracions amb centres universitaris i treballar-hi         

conjuntament sempre que sigui possible. 
d. Revisar i millorar la nostra acció de manera constant, amb les aportacions de             

tota la comunitat educativa (opinions, suggeriments i enquestes). 

Per part de la família 
1. Respectar el sistema educatiu català en general i el caràcter propi de l’institut             

en concret,  reconeixent l’autoritat del tutor, de tots els professors i l’equip directiu. 
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2. Compartir amb el centre l’educació de l’alumne i desenvolupar i afavorir les            
complicitats que són necessàries per al seu desenvolupament acadèmic i personal.           
Això implica ajudar el fill a planificar el temps, proporcionar-li els materials i adoptar              
mesures que puguin afavorir-ne el rendiment escolar. 

3. Considerar degudament les recomanacions que us traslladi el centre, en          
especial les relatives a: 

a. Atenció a l’aula oberta. 
b. Derivació a la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) 
c. Repetició o promoció de curs. 
d. Orientació acadèmica per cursar ensenyaments postobligatoris. 

4. Instar l’alumne a respectar les normes específiques de funcionament de          
l’institut, en particular les que afecten els deures de qualsevol alumne: 

a. Deure de respecte els altres, en especial els alumnes més vulnerables del            
centre. 

b. Deure d’estudi, cosa que vol dir: 
i. Assistir puntualment a classe i respectar als horaris establerts 
ii. Participar en les activitats i sortides previstes. 
iii. Realitzar les tasques que els professors considerin oportunes i que          

estiguin dins les seves funcions docents. 
iv. Respectar el dret a l’estudi i a la participació a classe que tenen els              

altres companys. 
v. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats de l’institut i          

fer un bon ús de les instal·lacions i el material del centre. 
 

c. Deure de respecte i compliment de les normes de convivència. 
i. Respectar les decisions que prengui el centre en aplicació de les           

normes de convivència (expulsions, sancions fora de l’horari lectiu…). 
ii. Col·laborar amb l’institut en la consecució de pactes en cas de           

conductes greus o repetitives contra la convivència de l’institut. 
iii. Evitar que problemes aliens al centre tinguin incidència en la vida de            

l’institut. 
iv. Manifestar de manera calmada i respectuosa les discrepàncies que         

es puguin tenir amb l’institut o els seus treballadors. 
v. No utilitzar telèfons mòbils o similars a l’institut. 
vi. Vetllar per la higiene de l’alumne i la seva vestimenta. 

5. Facilitar a l’institut informacions rellevants per al procés d’aprenentatge i la salut            
de l’alumne. 

6. Pel que fa a la salut de l’alumne: 
a. Vetllar perquè l’alumne no utilitzi dolències menors sense febre com a           

motiu per absentar-se de classe, especialment quan són reincidents o es           
produeixen en període d’exàmens o entrega de treballs. 

b. Abstenir-se d’enviar l’alumne a l’institut quan aquest tingui febre, malalties          
contagioses, infeccions per polls o altres causes equivalents. 
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c. En cas d’haver de recollir l’alumne de l’institut per motius urgents, fer-ho            
personalment o a través d’algun familiar major d’edat. 

7. Atendre en un període raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que            
es demanin des del centre i assistir puntualment a dites reunions. 

8. Informar l’alumne de la signatura d’aquesta Carta de Compromís Educatiu i del            
que això implica. 

 
I, perquè així consti, signem a l’Institut Ernest Lluch i Martín aquesta Carta de Compromís               
Educatiu, que serà vàlida durant tota l’escolarització de l’alumne o fins què se n’hagi              
redactat una de nova que l’actualitzi. 
 
 
Nom de l’alumne: 
 
Curs i grup: 
 

 
 

 
Marc Blanco Campos  
Director de l’institut Pare, mare o tutor/a legal 


