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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU CURS 2020-2021 

Les persones sotasignants, Josep Anton Rodríguez Collado, director de 

l’Institut XXV Olimpíada, i en/na .............................................., mare 

/pare/tutor-a de l’alumne/a ............................................., conscients 

que l’educació dels infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de 

l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

COMPROMISOS 

Per part del centre 

1. Facilitar-li una formació per al desenvolupament integral com a alumne 

i com a persona, transversalment i a través de la nostra acció tutorial 

2. Vetllar pels seus drets a l’àmbit escolar, a través de les NOFC 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família 

i de l’alumne/a 

4. Informar-la, a principi de curs, del projecte educatiu i de les NOFC a 

través de reunions de grup i individuals incloses a les programacions 

5. Informar la família i l’alumne dels criteris per avaluar el rendiment 

acadèmic, en sessions tutorials individuals i a través del web del centre 

6. Adoptar mesures educatives per atendre les necessitats específiques, 

des del DOD i la comissió de diversitat, i mantenir informada la família 

7. Mantenir almenys una comunicació trimestral amb la família per 

informar-la de l’evolució acadèmica i personal del seu fill/a 

8. Acordar les estratègies per al seu desenvolupament personal i acadèmic 

amb reunions orientatives (sobretot a 3r i 4t d’ESO i a batxillerat) 

9. Vetllar pel seu benestar tant al centre com a les sortides escolars. 

10. Comunicar-li els retards, les inassistències i qualsevol circumstància 

rellevant en el desenvolupament acadèmic, a través dels protocols de 

trucades a primera hora del matí o tarda i de recuperació dels retards 

11. Atendre en el termini màxim d’una setmana les peticions d’entrevista o 

de comunicació que ens formuli la família 

12. Revisar el compliment d’aquests compromisos quan calgui 
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Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i l’autoritat del seu professorat i 

de la seva direcció 

2. Afavorir les complicitats amb el centre per compartir-ne l’educació 

3. Instar el fill/a a respectar les NOFC, a complir amb el deure bàsic de 

l’estudi i el respecte del dret a l’estudi dels companys i companyes, 

l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques i a fer a casa 

les tasques encomanades pel professorat 

4. Ajudar el nostre fill/a a organitzar-se el temps d’estudi a casa i a 

preparar-se el material per a l’activitat escolar 

5. Disposar de tot el material necessari per al normal desenvolupament de 

l’activitat acadèmica 

6. Participar activament en el procés de formació i suggerir, pels canals 

adequats, actuacions i millores per al desenvolupament del centre 

7. Adreçar-se directament al centre per contrastar discrepàncies, 

coincidències o suggeriments de millora en la formació del fill/a 

8. Facilitar al centre la informació rellevant per al procés d’aprenentatge 

9. Atendre en un termini màxim d’una setmana les peticions d’entrevista 

o de comunicació que formuli el centre 

10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el seu rendiment escolar 

11. Informar el nostre fill/a del contingut d’aquests compromisos 

12. Revisar el compliment d’aquests compromisos quan calgui 

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

El Centre     L’alumne/a   La família 

Josep-Anton Rodríguez Collado   
 
 
 
 
 
 
Barcelona, ....... d .......................... de 2020 

 


