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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

Les persones sotasignades, Cesc Torner Redondo com a director de l’Institut Escola 
Àngela Bransuela i ........................................................................................................................ 
com a pare, mare, tutor /a de l’alumne/a ..................................................................................... 
 
Manifestem que: 
Som conscients que l’educació dels infants i joves és una tasca que implica l’acció i               
actuació conjunta de família i escola. 
Junts percebem la importància de l’educació i pretenem aconseguir formar i preparar            
de forma progressiva persones autònomes, responsables i actives en la societat.  
 
Per aquest motiu,  
des de l’escola ens comprometem a: 
 
1) Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar i informar i/o actuar                  
on calgui per protegir-lo, com a menor, davant desemparament i riscos. 
 
2) Respectar les conviccions ideològiques, morals i religioses de les famílies i dels seus fills,               
sempre i quan no siguin contràries a les normes establertes pel Consell Escolar del centre, i als                 
drets institucionals. 
 
3) Oferir una educació integral i harmònica, que prepari i formi als alumnes per viure i                
desenvolupar-se el millor possible en el món. 
  
4) Motivar, implicar i fer participar als infants i joves tant en el procés d’aprenentatge com en                 
altres aspectes importants en la vida del centre.  
 
5) Donar valor a la cultura de l’esforç, a la responsabilitat en la sociabilitat i a l’autonomia                 
personal. 
 
6) Mantenir una comunicació oberta amb les famílies mitjançant les reunions de pares,             
informant del Projecte educatiu del centre, de les normes d’organització i funcionament,            
notificant els canvis i qüestions, normatives, activitats i altres que es considerin oportuns. 
  
7) Informar individualment cada família de l’evolució personal, social i competencial del seu             
fill/a, orientant-los sobre aspectes que poden afavorir el desenvolupament personal i dels            
aprenentatges; proposant mesures educatives alternatives o complementàries si cal. Atendre          
les peticions d’entrevista per part de la família. 
 
8) Comunicar a les famílies de les inassistències i/o retards del seu fill/a i altres circumstàncies,                
que el centre consideri puguin afectar al seu desenvolupament personal i d’aprenentatge. 
 
9) Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de pares i mares d’alumnes i fomentar la                 
participació de les famílies en aquesta associació.  
 
10) Adoptar les mesures educatives necessàries, dins les possibilitats existents, per atendre les             
necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.  
 



11) Revisar conjuntament amb les famílies el compliment d’aquests compromisos d’aquesta           
carta, i si s’escau, el seu contingut.  
 
i, des de la família ens comprometem a:  
 
1) Respectar el caràcter propi de l’Institut Escola Àngela Bransuela i reconèixer l’autoritat del              
professorat i, més especialment, la de l’equip directiu i dipositar la confiança en els              
professionals de l’educació. 
 
2) Respectar el Projecte Educatiu, el Reglament de Règim intern, les normes d’organització i              
funcionament del centre i instar el fill o filla al mateix, especialment les que afecten la                
convivència escolar i desenvolupament normal de les classes. 
 
3) Implicar-se activament en la vida del centre, col.laborar i/o recolzar les activitats proposats              
per l’associació de pares i mares i participar en les activitats per a les famílies.  
 
4) Fomentar el respecte per les persones que formen part de la comunitat educativa i per la                 
resolució dialogada dels conflictes.  
 
5) Fomentar el respecte i el bon ús de les instal.lacions i els materials del centre escolar. 
 
6) Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per el seu                
desenvolupament personal, emocional i d’aprenentatge.  
 
7) Assistir a les reunions i a les entrevistes que es convoquin, atendre i respondre les                
comunicacions i demandes que arribin des de l’escola. 
 
8) Vetllar perquè no es produeixin faltes d’assistència del fill o filla a l’escola. 
Complir puntualment en els horaris establerts en l’entrada i en la recollida dels nens i nenes a                 
l’escola. 
 
9) Vetllar perquè el fill o filla tingui els llibres i material escolar necessari i participi en les                  
activitats complementàries que organitza l’escola (sortides, colònies, etc) . 
 
10) Fer el seguiment i tenir cura que el fill o filla s’organitzi per un temps d’estudi, perquè faci les                    
tasques escolars encomanades pel professorat amb la finalitat de millorar els seus hàbits de              
treball 
 
11) Informar i compartir amb el fill o filla el contingut d’aquests compromisos i instar al seu                 
compliment.  
 
I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
El centre  La família 
La direcció                                                                                         pare, mare, tutor o tutora 
 
Nom i cognoms   Nom i cognoms  
Cesc Torner Redondo 
 
 
 
Signatura Signatura  
 
 
Mataró ,  …........ de ….................................... de 201 
 


