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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU DE L’ESCOLA EL MONTCAU 

La directora de l’escola El Montcau, Laura Benito Lorenzo, i el pare, mare o              

tutor/a_______________________________________________________________ 

de l’alumne/a _________________________________________________________ 

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 comporta els següents            

compromisos: 

 

Per part del centre educatiu 

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

personalitat de l’alumne o alumna. 

2. Vetllar per a fer efectius el drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

3. Informar a la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i             

funcionament del centre. 

4. Informar a la família i a l’alumne del seu rendiment acadèmic. 

5. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per         

atendre les necessitats específiques de l’alumne i mantenir-ne informada la          

família.  

6. Mantenir una comunicació regular amb la família per tal d’informar de           

l’evolució acadèmica i personal de l’alumne. 

7. Comunicar a la família les faltes d’assistència, puntualitat, higiene, deures,          

equip i recanvi per educació física i qualsevol altre circumstància rellevant. 

8. Atendre les peticions d’entrevista que demani la família procurant conciliar,          

sempre que sigui possible, l’horari laboral amb l’escolar, de nou a cinc de la              

tarda. 

9. Vetllar perquè en tot moment hi hagi un bon clima i col·laboració entre escola              

i família. 
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Per part de la família  

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

més específicament, la de l’equip directiu. 

2. Complir amb el pagament de les quotes acordades pel Consell Escolar, dins            

dels terminis establerts, tals com material, sortides, activitats, axí com totes           

aquelles activitats que poden gaudir els socis de l’AMPA: Menjador,          

extraescolars, servei d’acollida, etc. 

3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les              

complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

4. Instar al fill o filla a que compleixi amb el deure bàsic d’estudi i d’assistència               

regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques             

encomanades pel professorat a casa. 

5. Ajudar el vostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el                 

material per l’activitat escolar com ara els llibres, agendes i llibretes, el            

material per educació física, la motxilla per a les sortides etc. 

6. Expressar els suggeriments o discrepàncies amb el projecte educatiu de          

l’escola, sempre en primer lloc amb el tutor o tutora, per tal de demanar la               

informació necessària i poder resoldre els dubtes evitant malentesos. 

7. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés           

d’aprenentatge. 

8. Atendre les peticions d’entrevista que formuli el tutor o el centre, procurant            

conciliar, sempre que sigui possible, l’horari laboral amb l’escolar de nou a            

cinc de la tarda. 

9. Adoptar criteris i mesures suggerides pels mestres que puguin afavorir el           

rendiment escolar del fill o filla. 

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

11. Vetllar perquè en tot moment hi hagi un bon clima i col·laboració entre escola              

i família. 

 
                   Ordal, a ____ de  _______________ del 2019 

 
 
Signatura per part del centre                Signatura per part de la família 


