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CARTA DE COMPROMÍS INSTITUT GIOLA - FAMÍLIES 
Preàmbul 

La llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions 
que corresponen a tots els membres de la comunitat escolar (alumnat, famílies, professorat i altres 
professionals que intervenen en el procés educatiu) i determina els principis que orienten l’organització del 
sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació entre els diversos agents educatius. 
Per tal de garantir el compliment del projecte educatiu no podem concebre una altra manera de treballar 
que no passi per una absoluta col·laboració entre centre i família. El creixement harmònic del vostre fill/a 
en qualsevol àmbit és una tasca comuna i plegats hem de treballar-hi. 

A tal efecte, val la pena aturar-se un moment a reconèixer quina és la responsabilitat bàsica i elemental de 
cadascuna de les parts citades. 

Entenem que la FORMACIÓ en conceptes i procediments, en coneixements i competències,  en el 
formatiu de desenvolupament personal i en l’orientació personal, acadèmica i professional, és l’objectiu 
bàsic i primordial que ha de cobrir el treball en un Institut. I entenem també que l’aprenentatge dels 
aspectes conductuals més bàsics d’interacció entre persones o habilitats socials, és a dir, el que 
comunament entenem per EDUCACIÓ, és bàsicament responsabilitat de la família. 

És a partir d’aquesta distinció que podem aclarir els termes de col·laboració: 

• La família és responsable de l’educació  de l’alumne/a, i el centre col·labora a mantenir i ajustar 
aquestes pautes de comportament ja establertes per tal de garantir una convivència harmònica entre tots 
els membres de la comunitat educativa . 

• El centre és responsable de la formació  de l’alumne/a, i la família col·labora a garantir el seu material 
escolar, un espai adient de treball i la dedicació de temps necessària a cada alumne/a per tal de completar 
a casa aquelles activitat que s’han iniciat en el centre. 

Així, amb un objectiu comú i les responsabilitats clarament definides, tan sols podem propiciar una bona 
col·laboració entenent la feina que a cada part li pertoca assumir tot recolzant de la manera més positiva 
possible la tasca que fa l’altra. 

 
COMPROMISOS  
Les persones sotasignades,.........…...…………………..........................… com a director/a de l’Institut 

Giola, i (nom i cognoms) ..................................…...............………....…................, ..……..……..…. (pare 

mare, tutor, tutora) de l’alumne/a....................................................................................., reunits a la localitat 

de Llinars del Vallès amb data   ……….............…., conscients que l’educació d’infants i joves implica 

l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta 

els següents:  

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 de l’alumne o alumna.  
4. Informar la família del projecte educatiu 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, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les 
avaluacions.  

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats 
específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.  

7. Assignar un professor/a com a tutor/a individual del seu fill/a.  
8. Mantenir comunicació regular amb la família, una reunió general a principis de curs i una entrevista 

individual al llarg del curs, per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.  
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9. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol 
altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.  

10. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 
11. Afavorir el desenvolupament integral de l’alumne/a com a persona a partir d’un treball en educació 

emocional que afavoreixi el coneixement d’un mateix, l’autoestima i la comunicació, i donar eines 
d’habilitats socials com les tècniques de relaxació. A més, fem un treball en xarxa que inclou a 
diferents professionals:  educadora social, equip psicopedagògic, servei de mediació i coordinació 
pedagògica del centre per a ajudar l’alumnat des de diferents perspectives. 

12. Oferir mecanismes efectius de participació de la comunitat escolar en el govern del centre a través 
dels òrgans col·legiats. 

13. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, 
en el termini de 15 dies a partir de la petició de revisió. 

 
Per part de la família  

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat de tot  professorat i personal del 
centre. 

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats que són 
necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.  

3. Instar el fill o filla 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. Vetllar perquè el fill o filla 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.  

5. Vetllar perquè el fill o filla porti el material necessari per a desenvolupar l’activitat docent amb 
normalitat. 

6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 
l’activitat escolar.  

7. No fer crítiques ni comentaris destructius del professorat o personal de l’escola davant dels fills i 
filles. 

8. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en 
relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.  

9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.  
10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.  
11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.  
12. Lliurar l’autorització escrita i fer el pagament previ dins del termini fixat quan es participi en 

activitats fora del centre (excursions o sortides).   
13. Respectar les normes bàsiques d’higiene personal, així com mantenir l’ordre i la neteja a l’aula i 

també a l’entorn escolar, patis, lavabos... 
14. Respectar i fer respectar al vostre fill/a les instal·lacions de l’escola: parets, façanes, mobiliari i 

serveis, i assumir les despeses que, fruit d’un mal ús, es puguin ocasionar. 
15. Cal evitar que el vostre fill/a menyspreï, desprestigiï i/o faci burla d’un company/a. 
16. No comparar competitivament el rendiment del vostre fill/a respecte als altres companys. 
17. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.  
18. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el 

contingut, en el termini de 15 dies a partir de la petició de revisió. 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

 

El centre      La família 

       (pare, mare o tutor/a) 

      

Signatura      Signatura 

Llinars del Vallès, a                                                   de    


