
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Centre de Formació i Treball Flor de Maig 
 
 

Recinte Flor de Maig 
Av. Flor de Maig, s/n 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Tel. 935948828 - 934020710 
Fax 93 5946625 
a8037292@xtec.cat  
http://www.xtec.net/centres/a8037292 
 
 

 

Carta de compromís educatiu 
 
Per acord del consell escolar del centre, aquesta carta de compromís educatiu està 
inclosa dins del pla d'acció tutorial, i, per tant, forma part de les reunions de treball 
ordinàries entre el tutor del grup-classe i la família de l'alumne o alumna.  
 

En compliment d'allò que preveu l'article 20 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d'educació, les persones sotasignades, 
 
 

l’alumna  o  alumne   
 
 
 
 
el seu pare mare o tutor legal   

 
 
 

i en representació del Centre de Formació i Treball Flor de Maig de Cerdanyola del 
Vallès, 
 
 

el tutor del grup - Classe 
 
 

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 
 
1.Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i 
funcionament del centre. 
2. Vetllar per una bona convivència amb la resta de compan/ses i o amb el 
professorat, tot oferint-li vies de resolució en cas de conflicte 
3. Adoptar, dins dels recursos disponibles, les mesures educatives alternatives o 
complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o 
alumna i mantenir-ne informada la família. 
4. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució 
acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna. 
5. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne o alumna al 
centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 
desenvolupament acadèmic i personal. 
6. Potenciar els canals de participació amb les famílies i l’alumnat amb l’objectiu de 
millorar la convivènvia i la cohesió al centre. 
7. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si 
escau, el contingut, al llarg de cada curs acadèmic. 
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Per part de la família 
 
1. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla 
2. Respectar el projecte educatiu del centre i reconèixer l’autoritat de l’equip directiu i 
educatiu i, en definitiva de qualsevol professional o persona que treballi al centre 
3. Exigir al fill o filla el respecte a les normes específiques de funcionament del 
centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament 
normal de les classes. 
4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència 
regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques 
encomanades a casa pel professorat. 
5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per 
a l’activitat escolar. 
6. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants tant a nivell 
d’aprenentatge com a nivell sanitari, social i legal. 
7. Interessar-se per a les activitats de l’associació de pares de l’alumnat del centre 
per tal de millorar la convivència al centre. 
8. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 
9. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de 
la carta i,  si escau, el contingut, al llarg de cada curs acadèmic. 
 
 
Per part de l’alumne 
 
1.Es compromet a assistir diàriament al centre, justificant convenientment les faltes 
d’assistència ,  
2.Respectar les normes de convivència com són el respecte als companys/es, 
professorat, instal·lacions i material del centre,  
3.A mostrar interès per l’aprofitament dels programes de les diferents assignatures. 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu  Cerdanyola del 
 
 Vallès  a ....................................de ..................................de  201_ 
 
 
 
La familia                                   El centre                                                 L’alumne/a 
 
 
 
 
 
 


