
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

ESCOLA PURIFICACIÓ SALAS I XANDRI

Les persones sotasignades Elisa I. Martínez García directora del centre educatiu Escola Purificació
Salas i Xandri i ………………………………………………………………………… (pare, mare, tutor/a) de
l’alumne/a …………………………………………………………………………………… reunits a Sant Quirze del
Vallès, amb data …………………………………………………de 201……., conscients que l’educació
implica l’acció conjunta i compartida de la família i de l’escola, signem aquesta carta de
compromís educatiu, la qual comporta els següents:

COMPROMISOS PER PART DE LES FAMÍLIES

La família es compromet a fer efectiva la matriculació del fill/a a l'escola després d'haver
conegut i acceptat aquests principis de compromís:

1) Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més
especícament, la de l’equip directiu i dipositar la confiança en els professionals de l’educació.
2) Compartir amb el centre l’educació del/a fill/a i desenvolupar i afavorir les compli- citats
que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.
3) Instar el/la fill/a 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) Promoure i valorar la cultura de l’esforç i l’interès per a l’aprenentatge.
5) Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions i el compliment de les
normes en els/les fills/es.
6) Fomentar el respecte i la resolució dialogada de conflictes.
7) La família facilitarà a l'escola les informacions del /de la fill/a que siguin rellevants per al
procés d'aprenentatge i, es compromet a atendre, en un termini raonable, les peticions
d'entrevista que formulin tant la direcció com els/les mestres o tutors/es de l'alumne/a per tal
de garantir l'adequada coordinació en l'acció educativa que compartim.
8) 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/a o membre de la comunitat
educativa.
9) Ajudar el/la fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a
l’activitat escolar.
10) La família, al mateix temps que inscriu l'infant a l'escola, coneix l'AMPA, i s'hi adhereix,
voluntàriament, com a mitjà de participació en la vida del centre.
11) Assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions i entrevistes que convoqui
el centre.
12) Educar perquè la forma de vestir sigui la més adequada per a cada ocasió i cada
lloc. Tenir cura de l'aspecte personal i la higiene.

NOTA:

Aquesta carta de compromís és revisable per les dues parts al llarg de l'escolarització de l'alumne/a 1



CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

ESCOLA PURIFICACIÓ SALAS I XANDRI

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE

1) Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de
l'alumne/a i vetllar pels seus drets en l'àmbit escolar.
2) Oferir un entorn basat en el respecte i la convivència de manera recíproca
(alumne/a-mestre/a i mestre/a-alumne/a).
3) Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a.
4) Informar la família del projecte educatiu de centre, de les normes d'organització i del
funcionament del centre, dels criteris i de l'avaluació de l'alumne/a, així com de la seva
evolució; i si escau, de les mesures alternatives o complementàries adoptades per atendre les
seves necessitats específiques.
Tota la informació esmentada es transmetrà mitjançant informes trimestrals.
5) Comunicar a la família les absències i/o retards no justificats de l'alumne/a al centre, i
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i
personal.
6) Atendre, en un termini raonable, les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la
família.
7) Mantenir comunicació amb la família per informar de l'evolució acadèmica i personal de
l'alumnat.
L'escola farà, com a mínim, una entrevista amb cada família, per curs, i una reunió de nivell.
8) Donar valor afegit a la cultura de l’esforç, a la responsabilitat en la sociabilitat i a
l’autonomia personal.
9) Informar les famílies de totes les novetats, activitats i esdeveniments, mitjançant circulars
informatives, notes a l'agenda, pàgina web  del centre i/o taulell d'anuncis.
10) Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin
l’evolució de l’alumne o alumna i del rendiment escolar per mitjà de la tutoria.

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

El centre La família
(pare, mare, tutor o tutora)

Signatura Signatura

Sant Quirze del Vallès, ……….. de ……………. de 202…..

NOTA:

Aquesta carta de compromís és revisable per les dues parts al llarg de l'escolarització de l'alumne/a 2


