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Carta de compromís educatiu 
Per acord del Consell Escolar del centre, aquesta carta de compromís està inclosa dins              
del Pla d’acció tutorial, i per tant, és una eina de seguiment de les reunions ordinàries                
entre el tutor/a del grup-classe i la família de l’alumne/a. 

 

En compliment d’allò que preveu l’article 20 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació,                
conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, les persones              
sotasignades, 

per part del centre: la directora i el tutor/a 

per part de la família: el pare, mare o tutor legal de l’alumne/a 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

per part de l’alumne/a: l’alumne o alumna…………………………………………………….. 

signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 

 
COMPROMISOS  
Per part del centre  
1. Contribuir que amb l’educació rebuda tot l’alumnat pugui desenvolupar les seves aptituds             
i capacitats, així com estructurar i donar força a les seves actituds i hàbits realitzant-se com                
a persona i ciutadà.  

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

3. Oferir un entorn basat en la convivència i en el diàleg en el marc de les normes de                   
convivència del centre. 

4. Informar les famílies de les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i de               
tot allò referent a la vida diària del centre i comunicar les incidències que es produeixen en                 
aquest context. 

5. Informar l’alumnat dels criteris de cada matèria que s’aplicaran per avaluar el rendiment              
acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i comunicar a la família els resultats de les              
avaluacions.  

6. Adoptar les mesures educatives adients per atendre les necessitats específiques de            
l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.  

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i             
personal de l’alumne o l’alumna, atenent les peticions d’entrevista. 

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i                
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i            
personal. 
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9. Afavorir la participació de les famílies en l’Associació de Pares i Mares d’alumnes              
fomentant la comunicació. 

10. Informar les famílies de les activitats complementàries i sortides que es desenvolupen             
en horari escolar i extraescolar. 

11. Afavorir i potenciar la col·laboració del centre amb els estaments de l’entorn             
(ajuntament, serveis socials i altres centres educatius) en el treball conjunt en temes             
d’educació, infància, joventut i cultura. 

12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau,             
el contingut.  

13. Portar a terme les actuacions concretes que poguessin ser proposades pel tutor o tutora               
en una addenda d’aquesta carta amb la finalitat d’assolir-ne els objectius previstos. 

14. Mantenir una coordinació amb les escoles adscrites per tal de facilitar l’acollida i              
l’adaptació de l’alumnat a l’etapa ESO. 

 

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

Signat 

Tutor/a curs 2017/18 

Nom: 

Signatura: 

Data: 

 

Tutor/a curs 2018/19  

Nom: 

Signatura: 

Data: 
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Tutor/a curs 2019/20  

Nom: 

Signatura: 

Data: 

 

Tutor/a curs 2020/21 

Nom: 

Signatura: 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

Graciela Esteban Cavero 

Directora  

Segell del centre 

 

Cardedeu, 22 de desembre de 2017. 
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Per part de la família  
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i del personal               
del centre. 

2. Compartir amb el centre la responsabilitat en l’educació del fill o filla. 

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en                
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les             
classes.  

4. Fomentar el respecte i la resolució dialogada de conflictes. 

5. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions en els fills i filles. 

6. Vetllar perquè el fill o filla utilitzi els dispositius informàtics i/o el mòbil de manera                
responsable, respectuosa i adequada segons la normativa d'ús del centre. 

7. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i                 
puntual a les activitats acadèmiques i adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el              
rendiment escolar del fill o filla.  

8. Vetllar perquè el fill o filla s’organitzi el temps d’estudi a casa i es prepari el material per a                    
l’activitat escolar.  

9. Comunicar i justificar les faltes d’assistència a les activitats que es desenvolupin al              
centre. 

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

11. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el               
centre.  

12. Comunicar al centre educatiu qualsevol situació que posi en perill la integritat física o               
psicològica, i/o suposi la vexació i humiliació de qualsevol alumne o alumna o membre de la                
comunitat educativa. 

13. Contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a la vida            
educativa del fill o filla al centre. 

14. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.  

15. Revisar conjuntament amb el centre educatiu, representat pel tutor o tutora de             
l’alumne/a, el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut. 
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16. Portar a terme les actuacions concretes que poguessin ser proposades pel tutor o tutora               
en una addenda d’aquesta carta amb la finalitat d’assolir-ne els objectius previstos. 

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

 

La família  

(pare, mare o tutor/a legal)  

 

 

 

 

 

Signatura/es  

 

 

 

 

Cardedeu, ...........de desembre de 2017. 
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Per part de l’alumne o alumna 

 
1. Seré puntual a l’hora de començar les classes o activitats dins i  fora del centre.  

2. Acceptaré de bon grat i amb respecte les observacions o els comentaris que pugui rebre                
per part del professorat o responsables de les activitats desenvolupades al centre o en              
activitats i sortides fora del centre. 

3. Respectaré i seguiré les normes específiques de funcionament del centre, en particular,             
les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

4. Portaré el material necessari per a treballar i no haver d’estar demanant-lo o buscant-lo. 

5. Treballaré concentrat/da i en silenci. No distreure’m ni destorbar el treball dels altres. Si               
cal parlar per a fer treball en grups, utilitzaré un to de veu adequat. 

6. Utilitzaré els dispositius informàtics i/o el mòbil només quan em sigui autoritzat             
expressament pel professorat i de manera responsable, respectuosa i adequada segons la            
normativa d'ús del centre. 

7. Mantindré l’ordre a la meva taula, tindré cura del material que utilitzi, de l’espai de treball                 
i de les instal·lacions del centre. 

8. Sol·licitaré ajuda correctament, i esperant el meu torn, al professor o la professora quan,               
tot i haver-ho intentat, no pugui resoldre de manera autònoma els dubtes que se’m              
plantegin enel  treball a classe. 

9. Faré una bona gestió i un ús adequat de l’espai d’aprenentatge digital (moodle, Drive,..) i                
del compte de correu electrònic associat. 

 

 

L’alumne/a 

 

  

 

 

Signatura  

 

Cardedeu, ……..de desembre de 2017. 
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