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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
 
Les persones sotasignades (mestre/a tutor/a) , ...………..…………..........................…  
 
(Director de l’escola) ..................................................................................................... 
 
I /pare, mare o tutor/a legal)  .............................………...............………....…................  
 
amb DNI ........................... de l’alumne/a.......................................................................  
 
reunits a Valls, amb data ... .....................................…………..……,    conscients que  
 
l’educació d’infants  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 de l’escola: 
 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de  
l’alumne/a. 

 
2. Vetllar per fer efectius els drets i deures dels/ les alumnes. 

 
3. Afavorir el respecte per la multiculturalitat per tal de garantir la cohesió social. 

 
4. Vetllar per la igualtat d’oportunitats de les famílies i la no discriminació 

econòmica per tal d’afavorir la cohesió social. 
 

5. Vetllar fermament pels drets dels Infants, sobretot en la no discriminació de 
sexe i la coeducació. 
 

6. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 
rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la 
família els resultats de les avaluacions.  

 
7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 

atendre les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la 
família.  

 
8. Mantenir comunicació regular amb la família  per informar-la de l’evolució 

acadèmica i personal del seu fill/a,  a petició de l’escola i/o de la família. 
 

9. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos. 
 

 
 



Per part de la família: 
 
 

1. Respectar el caràcter propi de l’escola i reconèixer l’autoritat del professorat i 
de l’Equip Directiu. 
 

2. Participar activament amb l’escola en l’educació del fill/a  i desenvolupar i 
afavorir les complicitats necessàries per aplicar el Projecte Educatiu del 
Centre.  

 

3. Exigir del  fill/a el respecte de les normes específiques de funcionament de 
l’escola i en  particular, les que afecten la convivència escolar i el 
desenvolupament adequat de les classes.  

 

4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic d’estudi,  d’assistència regular i 
puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques 
encomanades a casa pel professorat.  

 

5. Ajudar al fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per 
a l’activitat escolar.  

 

6. Adreçar-se directament a l’escola per contrastar les discrepàncies, 
coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del Projecte Educatiu 
en la formació del fill/a.  

 

7. Facilitar a l’escola les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés 
d’aprenentatge.  

 

8. Facilitar a l’escola les possibles dificultats familiars econòmiques i 
organitzatives, que poden afectar les activitats educatives del fill/a. 

 

9. Assistir puntualment a les convocatòries d’entrevista i de reunió convocades 
des de l’escola, que formuli el tutor/a, la direcció del centre i/o els serveis del 
Departament (EAP, SS, reeducadors, CSMIJ...) implicats en l’educació de 
l’alumne/a. 

 

10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fil/a.  
 

11. Fer tots els esforços necessaris (d’integració, econòmics, de gestió... ) per tal 
que el vostre fill/a participi en totes les activitats educatives i/o 
complementàries que s’organitzen des de l’escola: teatre, natació, sortides, 
colònies... i tot allò que formi part del Projecte Educatiu de Centre i que té 
com a objectiu final el desenvolupament integral de l’alumne/a. 
 

12. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos. 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  
 
Tutor/a    Director    Família 
          (pare, mare o tutor/a) 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura     Signatura     Signatura 
 

 
Valls, ........   de  ...........................  de  20....... 


