Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Pere Alsius i Torrent
Carta de compromís educatiu
Les persones sotasignades, Víctor Pérez García, director de l’Institut Pere Alsius i Torrent,
.…………………...............………....…................................................ alumne/a del centre i
.................................……..……..….................................. (pare, mare, tutor/a) de l’alumne/a
conscients que l’educació dels nois i les noies implica l’acció conjunta de la família i de
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. Exigir el compliment dels deures i vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna
en l’àmbit escolar.
3. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del
centre.
4. Informar l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment
acadèmic.
5. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i
personal de l’alumne o l’alumna.
6. Comunicar a la família les faltes d’assistències no justificades i les faltes de disciplina de
l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu
desenvolupament acadèmic i personal.
7. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la
família.
Per part de l’alumne o alumna
1. Complir els deures de l’alumne que recull el Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i
deures dels alumnes dels centres de nivell no universitari de Catalunya. En especial els
articles que es transcriuen tot seguit:
a. Article 20. Deure de respecte als altres
L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels
membres de la comunitat escolar.
b. Article 21. Deure d’estudi
i. 21.1 L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat
ii. 21.2 Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions
següents:
1. Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a
la programació general del centre i respectar els horaris establerts.
2. Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de
les seves funcions docents.
3. Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus
companys i companyes en les activitats formatives.

c. Article 22. Deure de respectar les normes de convivència
El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic
de l’alumnat implica les obligacions següents:
i. Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i
ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els
membres de la comunitat educativa.
ii. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de
naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o
social.
iii. Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les
instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica
com a part integrant de l’activitat escolar.
iv. Complir el reglament de règim interior del centre.
v. Respectar i complir les decisions de la direcció, professorat i PAS del
centre.
vi. Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de
l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.
Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més
específicament, la de l’equip directiu.
2. Acceptar i instar el fill o filla a respectar les normes d’organització i de funcionament del
centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal
de les classes, i que estan degudament aprovades pel Consell Escolar del centre.
3. 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.
4. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb la formació del fill o filla.
5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a
l’activitat escolar.
6. Adoptar mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el
centre.
9. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

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

El centre

L’alumne/a

La família
(pare/mare o tutor/a)

Víctor Pérez García
Director

__________________

__________________

Banyoles, a _______, d_ _________________ de 20__

