
      Generalitat de Catalunya                                    
      Departament d’Educació 
      Escola Sant Llorenç del Munt 
 

Carta de compromís educatiu.  
ESCOLA SANT LLORENÇ DEL MUNT 
 
Les persones sotasignades, Belén Gual Beltran, directora de l’Escola Sant Llorenç del Munt  i 

.……………….....…...............………....…............ (pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a 

..............................................................................., reunits a la localitat de Terrassa, amb data 

.........................................conscients que l’educació dels infants 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. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar. 
2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a . 
3. Informar la família de les normes d’organització i funcionament del centre. 
4. Informar i explicar a la família els resultats acadèmics de les avaluacions i de l’evolució personal de 

l’alumne/a. 
5. Comunicar a la família les faltes d’assistència de l’alumne/a, i qualsevol altra circumstància que sigui 

rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 
6. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, dins l’horari establert, el 

més aviat possible. 
7. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos cas que sigui necessari. 

 

Per part de la família  
 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip directiu.  
2. Compartir amb el centre l’educació del nostre/a fill/a, desenvolupar i afavorir el treball mutu (família 

escola) necessari  per aplicar el projecte educatiu del centre.  
3. Exigir el nostre  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. Ajudar el nostre/a fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i preparar el material per  a l’activitat 

escolar. 
5. Vetllar perquè el nostre fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les 

activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. 
6. Facilitar al centre les informacions del nostre fill/a que siguin rellevants per al seu procés 

d’aprenentatge. 
7. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
8. Pagar les quotes aprovades al Consell Escolar. 
9. Revisar conjuntament amb el centre el compliment d’aquests compromisos cas que sigui necessari. 
 

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

 
El centre       La família 
        (pare, mare o tutor/a) 
 
 
 
Signatura        Signatura     
       

 
Terrassa,  .......   de/d’...... .................... de ............. 


