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Carta de compromís educatiu 
 
Les persones sotasignades:………………………………………………………………, 
alumne/a del grup...............de l’institut Alexandre Galí de les Roquetes de Sant Pere 
de Ribes, …………………….......................................…., pare, mare, tutor/a legal, i 
Joan Torrents Sivill, director del centre, amb data…………....…….., 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 a l’alumnat una formació que li permeti aconseguir el 
desenvolupament de la seva personalitat dintre dels principis ètics, morals i 
socials acceptats en la nostra societat. 

2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de l’alumnat i de 
les famílies. 

3. Informar la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i 
funcionament del centre. 

4. Informar la família i l’alumnat dels criteris i procediments que s’aplicaran per 
avaluar el seu rendiment. 

5. Comunicar a les famílies les absències no justificades de l’alumnat i qualsevol 
altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i 
personal. 

6. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 
7. Revisar conjuntament amb la família, el compliment d’aquests compromisos. 

 
Per part de la família 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat. 
2. Compartir amb el centre l’aplicació del Projecte Educatiu. 
3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del 

centre i el desenvolupament normal de les classes. 
4. Vetllar perquè el fill o filla assisteixi de manera regular i puntual a les activitats 

acadèmiques i justificar les corresponents faltes d’assistència. 
5. Facilitar que el fill o filla porti el material necessari per a la realització de les 

diferents activitats acadèmiques. 
6. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i la corresponent 

realització dels deures encomanats. 
7. Compartir amb el centre les informacions rellevants que puguin afavorir la bona 

convivència i l’aprenentatge dels fills i filles. 
8. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre 

(Direcció, tutors/es, professorat). 
9. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 
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Per part de l’alumnat 
 
 
     1. Complir les normes de convivència del centre. 
     2. Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa. 
     3. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre. 
     4. Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre. 
     5. Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre. 
     6. Acatar les indicacions del personal d’administració i serveis. 
     7. Ser conscients que estudiar per aprendre comporta: 

a) Assistir a classe. 
b) Portar el material necessari per a cada matèria. 
c) Realitzar els deures. 
d) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les     
    capacitats personals. 
e) Participar en les activitats educatives del centre. 
f) Respectar els altres companys i companyes. 
g) Respectar l’autoritat del professorat. 

 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 
 
L’alumne/a    La família                                            El director 

 
 
 

 
 
 
Signatura           Signatura                                            Signatura 

 
 

 
 
 

Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, a 15 de setembre de 2017 


