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Carta de compromís educatiu 
 
Les persones sotasignants, .....................................................................................................................(nom i 

cognoms), ....................................................................................................................................... (càrrec) del 

centre educatiu Institut d’Horticultura i Jardineria, i l’alumne/a ........................................................................., 

reunits a la localitat de Reus, amb data ................................................., conscients que l’educació dels joves 

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 

 

 Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o 

alumna. 

 Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar. 

 Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de l’alumne/a. 

 Informar del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 

 Informar l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic. 

 Mantenir comunicació regular amb l’alumne/a per informar-lo de la seva evolució acadèmica i 

personal  

 Comunicar les faltes eventuals al centre i les incidències que es produeixin. 

 Informar l’alumnat de les activitats que es desenvolupin fora del centre o de l’horari lectiu, del seu 

grau d’acompliment i de la valoració que se’n fa del procés d’avaluació. 

 Atendre en un termini raonable les peticions de reunió o entrevista de l’alumnat. 
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Per part de l’alumne/a 

 

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

 Complir les normes del centre, en particular les que afecten a la convivència escolar i el 

desenvolupament normal de les classes. 

 Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions. 

 Garantir els hàbits d’ordre i de puntualitat i l’assistència diària al centre. 

 Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 

 Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

 

 

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

 

  El centre      L’alumne/a 

 

 

 

Reus, ..........................................(dia i mes) de ..................... (any) 

 


