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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades, Juan José González Fabra, director del centre educatiu INSTITUT
GUINDÀVOLS, i ....................................................................., (pare, mare, tutor, tutora) de
l’alumne/a .......................... ............................................................, reunides a la localitat de
Lleida amb data ……. /…….. /….. conscients que l’educació dels nois i de les noies 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 o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Fer complir les obligacions que l’alumna o alumne té en l’àmbit escolar.
4. Informar la família del projecte educatiu de l’Institut i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el
rendiment acadèmic i comunicar a la família dels resultats de les avaluacions.
6. Adoptar les mesures educatives complementàries adients per atendre les necessitats
específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
7. Seguir l’evolució escolar de l’alumne o alumna i avaluar el seu treball i procés
d’aprenentatge tot adoptant les mesures necessàries que puguin afavorir el seu
rendiment acadèmic.
8. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i
personal de l’alumne o l’alumna.
9. Comunicar a la família les faltes d assistència no justificades de l’alumne o alumna al
centre, així com qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal.
10. Atendre en un termini raonable, i segons allò que estableix el procediment
corresponent, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
11. Vetllar per la salut de l’alumnat i llur família, tot adoptant i adaptant les mesures i
protocols que el departament d’Educació i de Salut ens marquen per atendre’ls.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre.
2. Reconèixer i acceptar l’autoritat de tot el professorat, del personal d’administració i
serveis i de manera específica del director o directora i de la resta de membres de l’equip
directiu.
3. Desenvolupar i afavorir les complicitats necessàries per compartir amb el centre
l’educació del fill o filla.
4. Fer respectar al seu fill o filla les normes específiques de funcionament del centre i fer-se
responsable de l ús no disruptiu i/o inadequat dels dispositius mòbils del seu fill o filla.
5. Obligar a fer complir al fill o filla les normes que afecten la convivència escolar i el
desenvolupament normal de les classes, tot responsabilitzant-se de l’assistència regular i
puntual a les activitats acadèmiques del seu fill o filla.
6. Vetllar per tal que el seu fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi, a casa i al centre
en el marc de l horari escolar, perquè faci les tasques encomanades a casa pel
professorat.
7. Ajudar el seu fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a
l’activitat escolar i adoptar els criteris i mesures que puguin afavorir el seu rendiment
escolar.
8. Adreçar-se directament al centre davant qualsevol dificultat o problemàtica relacionada
amb el seu procés d’escolarització i formació i facilitar les informacions que siguin pertinents
per al procés d’aprenentatge.
9. Obligació d’atendre dins un termini raonable, les peticions o requeriments d’entrevista o
de comunicació que formuli el centre
10. Compromís de fer ús de l’aplicatiu iEduca, eina pròpia de comunicació entre el centre i
les famílies.
11. Obligació, tant l’alumnat com la resta de la família, d’accedir al centre amb l’ equip de
protecció individual (EPI) que marqui la normativa i/o protocols vigents (mascareta, ..)
12. Informar el seu fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

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

La família

