
 
  

  

 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ 

 

 
Les persones sotasignandes, ........................................................., directora de l’escola Diputació, i 

..................................................................... pare, mare o tutor/a de l’alumne/a 

....................................................................., reunits a Barcelona, amb data ............................., 

conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta 

de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 

 

 

COMPROMISOS 

 

 Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú 

correspon. La dels progenitors/tutors legals, prioritàriament, en l’àmbit familiar, i la dels mestres, 

equip directiu i personal no docent, en el marc escolar, especialment pel que fa a les qüestions 

acadèmiques i de convivència. 

 

 Abordar les possibles diferències des del respecte i el diàleg, sense menystenir mai l’autoritat 

d’uns i altres davant l’alumne. 

 

 

Per part del centre:  

 

1. Facilitar una formació i un entorn educatiu que contribueixi al desenvolupament integral de 

l’alumne/a.  

2. Informar la família del Projecte educatiu de l’escola, amb els seus principis, trets d’identitat i 

plantejament educatiu, i de de tota aquella normativa que faci referència a l’organització i 

funcionament del centre. També s’informarà de les activitats que es desenvolupin a l’escola en 

horari escolar i extraescolar. 

3. Respectar les conviccions religioses i les particularitats culturals de la família i de l’alumne/a, 

sempre que no vulnerin els drets fonamentals de les persones. 

4. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumne/a en l’àmbit escolar. 

5. Promoure un bon clima de convivència basat en el respecte mutu i la bona comunicació entre 

tots els membres de la comunitat. 

6. Donar valor afegit a la cultura de l’esforç, a la responsabilitat i a l’autonomia personal. 

7. Promoure el sentit de pertinença dels alumnes a l’escola implicant-los activament, tant en el 

procés d’aprenentatge com en altres aspectes relacionats amb la vida del centre. 

8. Informar la família i l’alumne/a dels aspectes i criteris generals que s’aplicaran per avaluar. 

Explicar a la família els resultats de les avaluacions mitjançant  els informes escolars. Garantir 

una entrevista al curs amb cada família, a més de totes les que es considerin necessàries, i una 

reunió de classe a l’inici de curs per a presentar el programa de treball i les característiques del 

nivell.  

9. Adoptar les mesures que estiguin al nostre abast per atendre les necessitats específiques i 

especials dels i de les alumnes que ho requereixin i mantenir-ne informada la família 

10. Assessorar  la família en l’adopció de criteris, mesures, recursos i estratègies que afavoreixin 

l’evolució, el rendiment escolar, l’organització del temps d’estudi de l’alumne/a  

11. Comunicar a la família les faltes d’assistències no justificades de l’alumne/a a l’escola, i 

qualsevol circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

12. Promoure la participació de les famílies en les activitats de l’escola. 

 



 
  

  

 

 

 

 

 

Per part de la família: 

 

1. Respectar els principis, trets d’identitat i plantejament educatiu del Projecte Educatiu i del 

Projecte Lingüístic de l’escola Diputació. 

2. Compartir amb l’escola l’educació del fill/a i afavorir les complicitats necessàries per a 

desenvolupar el Projecte educatiu del centre. 

3. Conèixer les normes de funcionament del centre i instar el fill/a a respectar-les, en particular, 

les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.  

4. Respectar i fer respectar tots els membres de la comunitat educativa.  

5. Promoure la resolució dialogada de conflictes. 

6. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions escolars. 

7. Promoure una actitud positiva de l’alumne davant l’aprenentatge, l’esforç, l’estudi i la vida 

escolar en general.  

8. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al seu procés evolutiu i  

d’aprenentatge.   

9. Tenir cura que el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi, de la higiene personal i de 

l’assistència regular i puntual a les activitats escolars.  

10. Ajudar el fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa. Vetllar perquè realitzi les tasques 

encomanades pels mestres i supervisar la preparació dels materials necessaris per a l’activitat 

escolar.  

11. Conèixer i valorar el progrés del fill/a i adoptar mesures que puguin afavorir el seu rendiment 

escolar en funció de les necessitats detectades. 

12. Implicar-se, en la mesura que sigui possible, en la vida escolar.  

13. Respectar els mecanismes i canals de comunicació de l’escola i atendre les peticions 

d’entrevista i reunió del centre. 

14. Informar i compartir amb el fill/a el contingut d’aquests compromisos. 

 

 

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

  

El centre       La família 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, .............................................................................. 


