
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU:                                                                                         
Les persones sotasignades de l’Escola Quatre Vents .......................................................  
.................................................................................................................. pare/ mare de 
l’alumne............................................................................................................................ 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 

1. Informar a la família del projecte educatiu, i les normes d’organització i funcionament del 
centre. 

2. Donar a conèixer els criteris d’avaluació. 
3. Incloure com objectiu educatiu els valors humans de la solidaritat, el respecte i la cooperació 

dins el marc d’una escola inclusiva. 
4. Respectar les conviccions religioses, moral i ideològiques de la família. 
5. Facilitar que els alumnes puguin participar activament en el seu aprenentatge i es sentin com a 

elements actius de la seva pròpia formació, expressant les  seves idees, partint de la curiositat i 
d’allò que els interessi. 

6. Adoptar sempre que sigui possible les mesures educatives alternatives o complementàries 
adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne/a. 

7. Facilitar la comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució personal i 
acadèmica de l’alumne/a. 

8. Facilitar que l’escola sigui un punt de trobada i diàleg entre tots els sectors implicats en 
l’educació de l’alumne/a. 

9. Facilitar espais de participació de la família al centre. 
10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquest compromisos. 

 
Per part de la família 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat. 
2. Fomentar la solidaritat, el respecte i la cooperació envers els companys. 
3. Ajudar el fill/a a organitzar el temps de treball i estudi a casa. 
4. Assegurar el respecte per l’espai, el mobiliari i cobrir les despeses que es deriven de la 

reutilització de llibres i de l’ús del material escolar. 
5. Fer complir les normes de  funcionament i convivència de l’escola tenint un comportament 

apropiat i donant exemple . 
6. Garantir els hàbits d’higiene, d’assistència diària i puntualitat al centre. 
7. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 
8. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a. 
9. Assistir i participar en les reunions, entrevistes i activitats que es convoquin des del centre 

(professorat, AMPA i altres serveis educatius) per seguir uns mateixos criteris en l’educació del 
fill/a. 

10. Supervisar i responsabilitzar-se de l’ús de les xarxes socials del fill/a i complir la normativa del 
centre 4.1.5.2 referent a la utilització d’aparells particulars de noves tecnologies a l’escola. 

11. Revisar conjuntament amb l’escola el compliment d’aquests compromisos. 
 
I, perquè així consti, signem aquest carta de compromís educatiu. 
 
 El centre      La família 
            Signatura                     Signatura 
 
 Manlleu,...........................................de.............                                            


