
 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

 

Na Maria Expósito Carmona, en qualitat de representant del centre educatiu           

Escola Ginebró, i ............................................... i     

....................................................., en qualitat de pares o tutors legals        

de l’alumne/a ............................................................................ , del     

nivell ............. 

conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola,            

signem aquesta carta de compromís educatiu, tot acceptant els següents: 

 

COMPROMISOS 

 

FAMÍLIA I ESCOLA ens comprometem a: 

 

● Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat        

educativa que a cadascú correspon. La dels pares o tutors legals,           

prioritàriament, en l’àmbit familiar, i la del professorat , en el marc            

escolar, especialment pel que fa a les qüestions acadèmiques i de           

convivència. 

● Abordar les possibles diferències des del respecte a l’autonomia de          

cada àmbit i el diàleg, sense menystenir mai l’autoritat d’uns i altres            

davant de l’alumne o alumna. 

 

L’ESCOLA es compromet a: 

 

1. Fer conèixer a la família el Projecte Educatiu, les Normes d’organització i             

funcionament del centre i els trets d’identitat de la nostra escola. 

2. Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats           

de l’alumnat, que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i en           

fomenti l’esforç i el rendiment de forma que contribueixi al          

desenvolupament integral/global de la personalitat de l’alumne o l’alumna. 

3. Adoptar les mesures educatives que estiguin al nostre abast i les que ens              

proporciona el Departament d’Ensenyament per atendre les necessitats        

específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família. 

4. Procurar una adequada orientació personal, acadèmica i professional al          

llarg de tota l’escolaritat. 



 

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per             

avaluar el rendiment acadèmic i fer-ne una valoració objectiva.  

 

6. Facilitar moments/espais formatius i de relació per a les famílies. 

7. Implicar l’alumne o alumna i fer-lo participar activament, amb esperit           

cooperatiu, en el seu procés d’aprenentatge i en altres aspectes relacionats           

amb la vida del centre. 

8. Informar les famílies de les activitats que es desenvolupen en horari            

escolar i extraescolar.  

9. Respectar la diversitat cultural, ètnica, sexual, religiosa i ideològica de la            

família i de l’alumne/a, en el marc dels principis i valors educatius establerts             

en les lleis. 

10. Oferir un entorn basat en el respecte i la convivència.  

11. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de          

l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o alumna i per a treballar de             

manera coordinada mitjançant reunions i entrevistes. 

12. Comunicar a la família les faltes d’assistència i de puntualitat de            

l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui           

rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

13. Revisar, conjuntament amb la família, el compliment dels compromisos          

d’aquesta carta i, si s’escau, el seu contingut . 

 

LA FAMÍLIA es compromet a: 

 

1. Respectar de manera activa els trets d’Identitat de l’Escola i el Projecte             

Educatiu del Centre, per compartir al màxim els criteris educatius,          

especialment sobre el valor de la persona, l’autonomia personal, la          

integritat, la responsabilitat i el respecte. 

2. Reconèixer l’autoritat dels professionals del centre i fomentar el respecte           

per tots els components de la comunitat educativa. 

3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir              

les complicitats entre família i escola. 

4. Desenvolupar en el nostre fill/a conductes d'autonomia, responsabilitat,         

esforç i interès per l’aprenentatge. 

5. Instar el nostre fill/a que compleixi les normes de funcionament del            

centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el           

desenvolupament normal de les classes, el respecte i bon ús dels materials i             



 

de les instal·lacions i fomentar que participi activament en l’assoliment d’un           

clima positiu de convivència. 

6. Col·laborar amb el centre per fomentar la responsabilitat personal i corregir            

aquelles conductes que siguin contràries a les normes de convivència.  

 

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per              

al  seu procés d’ensenyament i aprenentatge. 

8. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure de l’estudi i l’assistència regular a les               

activitats acadèmiques i també perquè faci les tasques encomanades a casa           

pel professorat. 

9. Implicar-se activament en la vida del centre i participar en les activitats             

per a les famílies. 

10. Informar i compartir amb el fill o filla el contingut d’aquests            

compromisos. 

11. Assistir a les reunions i entrevistes que convoqui el centre. 

12. Ser conscients de la insuficiència econòmica del concert educatiu que           

l’escola té subscrit amb l’Administració educativa pel manteniment econòmic         

de l’escola i a atendre les aportacions voluntàries, però imprescindibles, ja           

establertes per l’Escola per compensar aquesta mancança. 

13. Permetre que el fill o filla realitzi les activitats educatives           

complementàries, definides per la direcció del centre i aprovades pel Consell           

Escolar, en el marc de l’horari escolar establert. 

14. Permetre que pugui realitzar activitats fora del recinte escolar,          

acompanyat del seu tutor o tutora o d’un altre educador designat per la             

direcció, en el marc de les accions educatives previstes i aprovades en el Pla              

Anual del centre. 

15. Acceptar que el català és la llengua emprada com a llengua vehicular i              

d’aprenentatge de l’escola, en el marc del Projecte Lingüístic de l’escola.  

16. Adquirir aquell material que el centre pugui considerar necessari per al            

desenvolupament de l’activitat docent, en el marc del Projecte Educatiu del           

Centre. 

17. Revisar, conjuntament amb l’escola, el compliment dels compromisos         

d’aquesta carta i, si s’escau, el seu contingut. 

 

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

 

 



 

 

 

 El Titular La família  

                                                                      (pare, mare o tutor/a)  

 

 

 

Signatura Signatura  

 

 

 

Llinars del Vallès, a ...... de .......................... de 20..... 


