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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Institut Bosc de la Coma  
 
Les persones sotasignants: 
 

● Director de l’INS Bosc de la Coma:  Marc Nicolau i Reixach 
 

● Pares de l’alumne/a: _____________________________________________________ 
 

● Alumne/a: _____________________________________________del curs: ________ 
 
Conscients que l’educació dels joves implica l’acció conjunta de la família i de l’institut, signem 
aquesta Carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 
 

COMPROMISOS 
Per part del centre 
 

● Facilitar les condicions per oferir una formació integral de l'alumne/a. 
● Respectar els drets de l’alumne/a i fer complir les seves obligacions en l’àmbit escolar. 
● Fer que les relacions entre els alumnes, entre alumnes i professors i amb la resta de la 

comunitat educativa es fonamentin en el diàleg  i el respecte mutu.  
● Actuar sense discriminar ningú per la seva ideologia ni  per les seves condicions culturals, 

d'origen  o socioeconòmiques. 
● Emprar la mediació per a la resolució de conflictes. 
● Informar l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el seu rendiment acadèmic, 

fer-ne una valoració objectiva i explicar a la família els resultats de les avaluacions. 
● Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries i aplicar els recursos 

disponibles, per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada 
la família. 

● Mantenir una comunicació fluïda i freqüent amb la família des de la tutoria, per tal de seguir 
el procés educatiu, el creixement personal i l'orientació acadèmica i professional de 
l’alumne/a. 

● Promoure canals de participació, suport i col·laboració amb els pares a través de l'AMiPa 
i del Consell Escolar, així com informar-los de les activitats que realitzi el centre mitjançant 
cartes, circulars, portal del centre, cartellera, etc. 

● Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a al centre.  
● Atendre puntualment les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 
● Vetllar pel compliment de les mesures de seguretat i higiene aplicables amb motiu del 

SARS-CoV-2 

 
 
Per part de la família 
 

● Col·laborar  en el desenvolupament del Projecte Educatiu del Centre. 
● Reconèixer l’autoritat del professorat i educar el seu fill/a en aquest principi. 
● Afavorir les complicitats que són necessàries per compartir amb el centre l’educació del 

fill/a. 
● Instar el fill/a a respectar les normes de funcionament del centre, sobretot les que afecten 

la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 
● Fer que el fill/a assisteixi al centre amb regularitat, amb puntualitat, amb el material 

necessari i amb bona predisposició  envers l'aprenentatge. 
● Avisar puntualment el centre en cas que el fill/a no pugui assistir-hi i justificar-ho de forma 

adequada. 
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● Fer entendre al fill/a que en cas de portar el mòbil a l’institut ha d’estar al fons de la maleta 
i apagat o en silenci, d’acord amb el que estableix la normativa del centre  

● Vetllar perquè el fill/a s'organitzi el temps per poder estudiar, fer les tasques encomanades 
i preparar el material per a l’activitat escolar. 

● Emprar els canals de comunicació amb el centre per aportar, contrastar i col·laborar, tant 
en el procés educatiu del fill/a com en tot allò que cregui oportú. 

● Facilitar al centre les informacions  referides al fill/a que siguin rellevants per al seu  procés 
d’aprenentatge. 

● Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
● Dur a terme les mesures acordades amb l’equip directiu, amb el tutor o amb el professorat, 

per tal d’afavorir l'aprenentatge del fill/a. 
● Ajudar el fill/a a entendre la importància d’aquests compromisos i compartir les seves 

inquietuds i preocupacions sobre la vida escolar. 
● Col·laborar amb el compliment de les mesures de seguretat i higiene aplicables amb motiu 

del SARS-CoV-2 

 

 
 
Per part de l’alumne 
 

● Reconèixer i respectar l’autoritat del professor. 
● Valorar el paper del professor en el procés de formació personal i acadèmica 
● Reconèixer el tutor com a referent en l'orientació i el seguiment acadèmic i com a 

interlocutor amb la resta de professorat i amb el centre. 
● Relacionar-se amb els companys i totes les persones del centre de manera respectuosa i 

dialogant. 
● Complir les normes de convivència establertes. 
● Respectar el material de les altres persones així com el del centre i les seves instal·lacions. 
● Assistir regularment i amb puntualitat a les classes. 
● Mantenir una bona actitud de treball i atenció a classe. 
● Dur sempre el material necessari per al bon funcionament de les classes. 
● Fer puntualment les tasques encomanades, estudiar i preparar els exàmens, amb l'esforç 

que sigui necessari per  assegurar una millora continuada. 
● Entendre que el mòbil no s’ha d’usar a les aules o els passadissos del centre. S’ha de 

guardar al fons de la maleta, apagat o en silenci. Altrament, s’aplicarà la sanció 
corresponent. 

● Complir amb les mesures de seguretat i higiene aplicables amb motiu del SARS-CoV-2 
 

 
I, perquè així consti, signem aquesta Carta de compromís educatiu. Demanem que aquests 
compromisos siguin revisats, si cal periòdicament, i acceptem que es puguin aplicar les mesures 
correctores que calguin per al seu compliment. 

 
Per l’INS Bosc de la Coma 

 
Per la família 

           El director El pare, mare, tutor/a     L’alumne o alumna 
 
 
 

  

 
 
 
        Olot, ............de ............... de ............... 


