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Carta de compromís educatiu amb les famílies  IES La Valldigna  

Tavernes de la Valldigna, a 18 de juny de 2022 

Benvolgudes famílies, 

Segons estableix l’article 74 del DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de 

regulació de l’organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen 

ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, els 

centres educatius, en aplicació del seu projecte educatiu, formularan una carta de 

compromís educatiu amb les famílies. 

Aquesta carta expressa els compromisos que cada família i el centre acorden i són 

necessaris per a garantir la cooperació entre les accions educatives de les famílies i el 

centre educatiu en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat en el 

desenvolupament de les activitats educatives. 

Les famílies manifesten ser coneixedores de les normes del centre, expressades en 

l’anvers d’aquesta carta, i es comprometen a què els seus fills les respecten. D’altra 

banda, l’IES La Valldigna es compromet a vetlar per l’ensenyament del seu alumnat, 

proporcionant un ambient educatiu que fomente la convivència, la tolerància i el 

respecte entre tots els membres de la comunitat educativa, tot seguint les línies 

establertes a les instruccions d’inici de curs 2022-2023: el plurilingüisme i la 

interculturalitat, el benestar i la salut escolar, l’erradicació de la violència contra la dona, 

la cultura participativa, la garantia dels drets de la infància i adolescència, el dret a la 

identitat i expressió de gènere,  la igualtat de les persones LGTBI, la inclusió , l’equitat i 

la igualtat d’oportunitats, l’orientació acadèmica i professional, la qualitat,  la innovació 

i l’emprenedoria, la competència digital i l’observança dels objectius de 

desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 

Aquesta carta de compromís educatiu ha estat elaborada pel centre i aprovada pel 

Consell Escolar. En conformitat amb el compromís, les famílies assabentades signen la 

present, així com també ho ha fet la Direcció del centre. A més a més, en quedarà 

constància documental tant per a la família, que es quedarà amb una còpia, com per al 

mateix centre que ho adjuntarà a l’expedient de l’alumnat. 

Signat (marqueu el que corresponga):    Signat: Raquel Fons Brines 

          Directora de l’IES La Valldigna 

□ Famílies convivents 

□ Famílies no convivents,  
CAL QUE SIGNEU TOTS DOS PROGENITORS  

Signatura: 

□ pare de l’alumne/a 

□ mare de l’alumne/a  

□ tutor/a legal de l’alumne/a 

□ l’alumne/a major d’edat 

Signatura: 

       

Nom de l’alumne/ alumna: 

________________________________________________________________  



 

 

Ex
e

m
p

la
r 

p
er

 a
l c

en
tr

e 

 

N O R M E S  D E  C O N V I V È N C I A  D E L  C E N T R E  

 

1 L’alumnat respectarà el dret a l’educació dels seus companys, així com la dignitat de 

la resta dels membres de la comunitat educativa. 

2 L’alumnat mantindrà en òptimes condicions d’ordre i neteja la seua aula. Cal fer ús 

de les papereres per a dipositar les deixalles. 

3 Fumar al centre i portar cigarreta electrònica serà motiu de forta sanció, d’acord amb 

la normativa vigent. 

4 L’obligació de l’alumnat és assistir a les classes amb puntualitat. Els retards  són motiu 

de sanció. L’alumnat haurà de justificar les faltes i els retards abans de 3 dies. 

5 Les eixides del centre es faran només en acabar l’horari lectiu.  Sols l’alumnat major 

de 18 anys podrà eixir a les hores dels esplais. L’alumnat d’ESO que necessite eixir del 

centre ho farà acompanyat obligatòriament d’un familiar. 

6 El professorat i l’alumnat han de romandre a l’aula fins que sone el timbre. En cas 

d’absència o retard del professorat, l’alumnat esperarà dins l’aula l’arribada del 

professorat de guàrdia. Als esplais, l’alumnat estarà als llocs habilitats; no pot 

romandre a les aules ni als corredors ja que aquests es tancaran. 

7 Durant les hores lectives l’alumnat, com a regla general, no podrà fer ús del bar. 

8 L’alumnat té prohibit engegar o fer ús dels telèfons mòbils. S’aplicarà l’Article 35, 

lletra n del decret de Convivència. El centre no es responsabilitza de la desaparició o 

deteriorament d’aquests. 

9 L’ús de la biblioteca es farà a l’esplai, és a dir, els serveis de préstec i tornada de llibres 

sols podrà fer-se en eixe interval de temps. 

10 L’ascensor està reservat sols a persones amb mobilitat reduïda. 


