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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
Pel present document, les parts sota signants ,  INSTITUT MARTA MATA, família 
(pare, mare o tutor/a) de l’alumne o en el seu cas l’alumne/a si és major d’edat, 
 
Manifesten que són conscients que l'educació implica l'acció conjunta de la família o 
de l’interessat/da en cas de ser major d’edat i de l'institut i per això signen 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/a en l'àmbit educatiu.  
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 

l'alumne/a.  
4. Informar del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 

centre.  
5. Informar dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic.  
6. Explicar a la família o al propi alumne major d’edat els resultats de les 

avaluacions.  
7. Adoptar les mesures educatives i curriculars complementàries o alternatives, 

avalades pel Departament d’Ensenyament, per atendre la diversitat i les 
necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família o al 
propi alumne major d’edat 

8. Mantenir comunicació regular per informar de l’evolució acadèmica i personal de 
l'alumne/a a través de les reunions convocades pel tutor/a i atendre en un 
termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que la família o el 
propi alumne major d’edat formuli.  

9. Comunicar a la família o al propi alumne major d’edat les inassistències 
justificades o no justificades de l'alumne/a i qualsevol altra circumstància que 
sigui rellevant per al desenvolupament acadèmic i personal.  

10. Revisar amb la família o amb el propi alumne major d’edat el compliment 
d’aquests compromisos.  

 
 
 
COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA O PER EL PROPI ALUMNE MAJOR 
D’EDAT:  
 
1. Respectar el caràcter propi del centre, el Projecte Educatiu i Curricular i tots els 

projectes de diversitat, autonomia, etc. que es desenvolupen per adaptar-los a 
les característiques de l’alumnat.  

2. Reconèixer l’autoritat del professorat, del tutor/a i de l’equip directiu, respectant i 
ajudant a les seves intervencions educatives. 

3. Compartir amb l’institut l’educació del fill/a o del propi alumne major d’edat 
mostrant les actituds i complicitats que són necessàries per aplicar el projecte 
educatiu de centre.  
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4. Exigir al fill/a o al propi alumne major d’edat, un comportament educat en tot 
moment i el respecte de les normes socials i del centre, en particular les que 
afecten la convivència escolar i el desenvolupament correcte de les classes.  

5. Vetllar perquè el fill/a o el propi alumne major d’edat compleixi: 

 L’assistència  a classe puntualment, 

 La disposició  dels materials necessaris per a l’estudi,  

 El deure bàsic d’estudi i assistència regular i puntual a les activitats 
acadèmiques, sortides pedagògiques i altres activitats formatives.  

 La realització dels deures i les tasques d’estudi encomanades pel 
professorat.  

6. Facilitar al centre les informacions necessàries i  que siguin rellevants per al 
procés d’aprenentatge i adoptar sempre les mesures que puguin afavorir i 
millorar el seu rendiment escolar.  

7. Evitar qualsevol especulació, adreçant-se directament al tutor/a per contrastar la 
informació respecte l’evolució escolar del fill/a o del propi alumne major d’edat 

8. Evitar trucades o missatges al mòbil del fill o del fill al mòbil dels pares durant 
tota l’estada al centre i les classes (si cal, trucar a Consergeria). Igual mesura 
per l’alumnat major d’edat. 

9. Fer un  bon ús de les eines informàtiques i smartphones, de la necessària 
protecció de dades personals i de la no difusió de dades de tercers.  

10. Assistir a les reunions i atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista 
o de comunicació que formuli el centre.  

11. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos. En el cas d’alumnes 
majors d’edat donar-se per assabentats. 

12. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d’aquests 
compromisos.  

 
I, perquè així consti, signen aquesta carta de compromís educatiu.  
 
 
La família (pare, mare o tutor/a)         Alumne/a major d’edat     Institut Marta 
Mata  
 Signatura                                   Signatura      Signatura  
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: ___________________________ 

 

 
 

 


