
 

Escola Antoni Gaudí 

Castelldefels CARTA DE COMPROMÍS  EDUCATIU 

Les persones sotasignades Núria Haro Villar  com a directora de l’Escola Antoni Gaudí i 

……………………………………………………………………. (nom i cognoms) 

(pare/mare/tutor/a) de l’alumne/a……………………………………………………………..….., 

reunits a la localitat de Castelldefels, amb data ……………………………………………….... 

conscients  que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de 

l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual cosa comporta els 

següents: 

COMPROMISOS 

Per part del centre 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de 

l’alumnat de la nostra escola. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar. 

3. Educar l’alumnat en el compliment dels seus deures en l’àmbit escolar. 

4. Respectar l’alumnat en  les seves diferències i individualitats. 

5. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumnat.  

6. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament 

del centre.  

7. Informar la família i l’alumnat dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions. 

8. Adoptar, tenint en compte els recursos que ens atorga el Departament d’Ensenyament, 

les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

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

9. Mantenir comunicació regular amb la família  per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumne o l’alumna mitjançant l’agenda, l’entrevista individual i el lliurament 

d’informes d’avaluació per escrit. 

10. Comunicar a la família, personalment,  mitjançant l’agenda o trucada telefònica, 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.  

11. Atendre en un termini raonable, d’acord a l’horari d’atenció a les famílies establert per 

l’escola, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 

12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos, quan 

s’escaigui i en entrevista individual. 



 

Escola Antoni Gaudí 

Castelldefels CARTA DE COMPROMÍS  EDUCATIU 

Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, la de l’ 

equip directiu i demés personal del centre. 

2. Educar al fill/a en el respecte cap als seus mestres i la seva autoritat. 

3. Educar en el respecte vers als altres companys, i adreçar-se al centre per resoldre els 

problemes de convivència que poguessin sorgir. 

4. Interessar-se per les activitats de l’associació de pares i mares del centre i poder 

aportar idees, propostes i col·laboració, si s’escau, pel seu bon funcionament. 

5. Incentivar al fill/a perquè pugui participar amb tota llibertat, a les diferents activitats 

escolars que és desenvolupin en el centre. 

6. Inculcar al fill/a el respecte als materials, instal·lacions escolars i el compliment de les 

normes del centre. 

7. Atendre que el fill/a  arribi a classe amb puntualitat i vigilar la seva assistència, així com 

la seva higiene personal. 

8. Mantenir una comunicació constant i directe amb el professorat, tutors, direcció, etc. 

Així com acudir a les diferents reunions que es desenvolupin a l’escola. 

9. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu. 

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

d’aprenentatge. 

11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 

12. Informar al fill o filla del contingut d’ aquests compromisos. 

13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment del compromisos de la 

carta i si escau, el contingut. 

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

        El centre      La família 

   

   

                                                                (pare, mare o tutor/a) 

Castelldefels ………………………..(dia i mes) de ……………..  (any)                  

   

 


