
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU                                       

 
Les persones sotasignades, MARINA CASTELLÀ VILAMAJÓ , directora de l’Institut Samuel Gili i Gaya, 

i........................................................................................ (pare, mare, tutor, tutora) de 

l’alumna/e....................................................................................... conscients que l’educació d’infants i joves 

implica l’acció conjunta de la família i l’escola, 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 o alumna. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i l’alumne/a, sempre que no se’n 

faci ostentació i no afecti negativament la convivència del centre. 

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. Tanmateix,  

informar de la nova avaluació competencial a l’ESO. 

5. Donar una sortida específica a les diferents tipologies de l’alumnat, d’acord amb les necessitats i 

característiques personals de cadascun dels alumnes.  

6. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una 

valoració objectiva i, si s’escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne 

o alumna mitjançant el tutor/a i el programa de tutoria. 

8. Comunicar a la família les inassistències de l’alumne/a l centre, i qualsevol altra circumstància que sigui 

rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

9. Atendre amb la major brevetat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.  



10. Establir una sèrie d’acords i decisions sobre l’ordre, el silenci i el clima de treball a les aules i al centre en 

general per garantir el correcte desenvolupament dels processos d’ensenyament-aprenentatge. 

11. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si s’escau, el contingut al 

llarg del curs. 

PER PART DE LA FAMÍLIA 

1. Respectar el caràcter propi del centre i l’autoritat dels professionals implicats en el procés de formació de 

l’alumnat (equip directiu, professorat, personal del PAS, monitors ...). 

2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries 

per aplicar el projecte educatiu del centre. 

3. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten 

la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

4. Respectar les mesures correctores que estableixi el centre i atendre el seu compliment. 

5. 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. 

6. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i supervisar la preparació del material per a 

l’activitat escolar. 

7. Adreçar-se directament al tutor/a en primer lloc  i, a posteriori, si s’escau, a la direcció del centre, per 

comentar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu 

en la formació del vostre fill/a. 

8. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i el seu 

desenvolupament personal.  

9. Atendre amb la major rapidesa possible les demandes d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a. 

11. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos. 

PER PART DE L’ALUMNE/A 

1. Treballar per obtenir bons resultats acadèmics. 

2. Col·laborar en el bon ambient de l’institut. 



3. Tenir un bon comportament i una bona actitud. 

4. Complir la normativa vigent. 

5. No utilitzar el telèfon mòbil , aparells electrònics de lleure, reproductors de música ni 

càmeres digitals dins del recinte educatiu ( excepte en passadissos, bar i Camp Escolar) ni en activitats 

fora del centre, excepte prèvia indicació del professorat).  

6. Mostrar una actitud de respecte envers companys, professorat, monitors, PAS i tot el personal del centre i 

del Camp Escolar. 

7. Respectar el mobiliari, els estris,  el material del centre i el dels seus companys i col·laborar en el 

manteniment de la neteja de l’institut. 

8. Responsabilitzar-me de les tasques que se m’encomanin.  

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

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. 

10. Informar un adult (família, tutor/a, psicopedagogues, equip directiu, ...) de qualsevol situació que posi en 

perill la integritat física o psicològica o suposi qualsevol tipus de vexació o humiliació de qualsevol membre 

de la comunitat educativa. 

 

SIGNATURES 

L’ALUMNE/A                        LA FAMÍLIA                             LA DIRECTORA 

 


