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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU DE L’IEPAAC 

 

L’alumnat, la família i el director/a de l’IEPAAC, conscients que la educació i l’èxit educatiu implica 

una sèrie de deures i l’acció conjunta de l’alumne/a, la seva família i l’Institut, mostrem el seu 

acord i signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els compromisos 

següents:  

  

Per part del centre: 

 

1. Oferir un servei educatiu públic de qualitat, d’acord amb el Projecte Educatiu de Centre. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a, en tots els seus àmbits educatius.  

3. Respectar les conviccions personals i familiars, de caràcter moral i/o religiós dins del marc 

legal. 

4. Protegir la intimitat de l’alumne i la seva seguretat.  

5. Orientar acadèmica i professionalment a l’alumnat durant tota la seva formació al centre i 

facilitar la seva inserció laboral.  

6. Aplicar diferents estratègies i/o metodologies pedagògiques en funció de cada alumne/a per 

tal de potenciar les seves capacitats i si escau mantenir informada a la família i/o tutors/es.  

7. Posar a disposició de l’alumnat totes les instal·lacions, equips i materials necessaris per a 

les seves necessitats formatives, sota la supervisió del professorat.  

8. Assignar un professor/a com a tutor/a amb el que l’alumne/a podrà mantenir tutories una 

hora a la setmana i quan escaigui. 

9. Mantenir una comunicació fluïda i constant amb la família per informar-la de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumne/a.  

10. Donar a conèixer a l’alumnat i famílies el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i les Normes 

d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC).  

11. Fomentar la participació de l’alumnat en activitats d’innovació tecnològica i/o pedagògica 

relacionades amb els estudis professionals aqüícoles i/o ambientals.  

12. Analitzar i millorar la nostra acció formativa de manera contínua a través de les opinions, 

suggeriments i/o enquestes realitzades a la comunitat educativa. 
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Per part de la família: 

 

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

personal que treballa.  

2. Instar a l’alumnat a respectar les normes de funcionament de l’Institut, en particular, les que 

afecten a la convivència entre iguals (alumnat).   

3. Fer un ús responsable de les instal·lacions, equips i materials del centre, així com de les 

mesures de seguretat i salut necessàries en cada espai formatiu.  

4. Vetllar per a que l’alumnat pugui assistir a classe, participar en les activitats previstes a la 

programació general del centre i respectar els horaris establerts. 

5. Participar l’alumnat en les accions de sostenibilitat del centre. 

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències i/o 

suggeriments en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació de l’alumne/a. 

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

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

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el propi rendiment escolar. 

10. Compartir amb l’alumne/a el contingut d’aquests compromisos. 

 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu, la família i el director del 

centre. 

 

 

Signatura del pare, mare o persona responsable                               El director del centre 

 

 

 

 

              Oscar Vallejo Soler 

 

La Ràpita, a ___ de __________________ de 20___. 

 


