
  
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

La següent carta de compromís educatiu fa referència a l'alumne/a: 

_____________________________________________________________________________ 

Les persones sotasignades, 

Directora de l’Institut El Bruc:  Sandra Lobera i Roca. 

Responsable legal de l'alumne/a (núm. 1): ________________________________________ 

Responsable legal de l'alumne/a (núm. 2): ________________________________________ 

reunits a Riells i Viabrea, en data  _________________________________________________ , 

conscients que l'educació de l'alumnat implica l'acció conjunta de la família i del centre 

educatiu, signem aquesta carta de compromís educatiu, 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. Atendre les necessitats de tipus educatiu, psicològic i social de l'alumne/a amb els 

mitjans dels quals el centre disposi. 

4.Informar la família de les normes d'organització i funcionament del centre (NOFC). 

5.Informar la família dels criteris d'avaluació de l'alumne/a. 

6.Generar una agenda pròpia per tal que sigui un dels mitjans de comunicació entre la 

família i el centre. 

7.Informar la família de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne/a mitjançant notes 

informatives a l'agenda, programa informàtic, entrevistes amb el/la tutor/a i els butlletins 

oficials de notes parcials, finals i/o extraordinària. 

8.Comunicar a la família sobre la/les inassistència/es al centre i els retards no justificats  

(portar-ne el control mitjançant el programa informàtic). 

9.Penjar al lloc web del centre la informació rellevant que les famílies puguin necessitar. 

10.Avisar la família, mitjançant les dades facilitades al centre, quan l'alumne/a es trobi 

indisposat/da o hagi comès una falta lleu o greu. 

11. Atendre, en un termini raonable, les peticions d'entrevista o de comunicació amb el 

tutor/a que formuli la família.  



  
12. Acompanyar i orientar l’alumne/a en el seu procés de desenvolupament acadèmic i 

personal. 

13. Revisar conjuntament amb la família el compliment d'aquests compromisos quan 

s'escaigui. 

Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l'autoritat del professorat, del 

personal d'administració i serveis (PAS) i dels membres de l'equip directiu. 

2. Compartir amb el centre l'educació del nostre/a fill/a. 

3. Instar al nostre/a  fill/a a respectar les normes d'organització i funcionament de centre 

(NOFC) i, en cas que el fill/a  incompleixi alguna d'aquestes, col·laborar amb el  centre 

a l'hora de fixar una mesura correctora. 

4. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés 

d'aprenentatge i per al seu desenvolupament personal, així com aquelles informacions 

relacionades amb la salut d’aquest/a. 

5. Permetre que l'orientador/a i l'EAP facin, sempre que sigui necessari, les proves 

pertinents al nostre/a  fill/a per poder donar respostes a les seves necessitats 

educatives. 

6. Facilitar al nostre/a fill/a l'agenda del centre i revisar-la. 

7. Revisar la informació que el centre penja al seu lloc web.  

8. Entrar periòdicament al programa informàtic d’assistència  per portar un control de 

l’assistència del seu/va fill/a. 

9. Vetllar perquè el/la nostre/a fill/a compleixi el deure d'assistència regular i puntual al 

centre, el deure bàsic d’estudi i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel 

professorat.  

10. Proporcionar al nostre/a fill/a el material necessari per dur a terme les activitats 

acadèmiques. 

11. Adreçar-nos al/la tutor/a sempre que tinguem una inquietud relacionada amb el/la 

nostre/a fill/a.  

12. Signar la baixa voluntària del centre si el nostre/a  fill/a té 16 anys o més i no compleix 

les normes de disciplina del centre. 

13. Informar al nostre/a fill/a del contingut d'aquests compromisos. 

14. Revisar conjuntament amb el centre el compliment d'aquests compromisos quan 

s'escaigui. 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

 

El centre      La família 

 

 


