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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
 
Les persones sotasignades, Paqui Cruz Sánchez, com a directora de l’Escola 

Barceló i Matas de Palafrugell i el Sr./Sra ..................................................................... 

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

reunits a la localitat de Palafrugell, amb data.............................................., 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. Participar de les activitats pedagògiques acordades al Consell Escolar. 

2. Respectar i vetllar pels drets i deures de l’alumnat a l’àmbit escolar. 

3. Facilitar la comunicació i atendre les demandes de l’alumnat i de les 

famílies. 

4. Respectar l’horari de funcionament del centre, siguent puntuals a les 

entrades i sortides. Donant el vist i plau al protocol d’absentisme. 

5. Informar a les famílies de la normativa i funcionament de l’escola. 

6. Adaptar les tasques educatives a les necessitats de l’alumnat. 

7. Realitzar una avaluació continuada de l’alumnat, amb l’entrega d’informes 

trimestrals (1r i 3r trimestre amb entrevista personal). 

8. Oferir els serveis necessaris alternatius per a resoldre possibles dificultats 

d’aprenentatge de l’alumnat. 

9. Donar i transmetre la importància de les normes i el compliment 

d’aquestes. 

10. Procurar la unificació de la comunitat educativa millorant la cohesió social. 

ESCOLA SOM TOTS/ES. 

 



 

Per part de la família 

 

1. Col·laborar i participar en les activitats pedagògiques proposades per l’ 

escola. 

2. Respectar i reconèixer la figura del mestre com a autoritat, així com el 

personal laboral de l’escola (conserge, administrativa, neteja,...). 

3. Accedir i facilitar la comunicació amb l’escola (entrevistes tutors/es, agenda, 

reunions d’aula,...). 

4. Respectar l’horari de funcionament del centre, siguent puntuals a les entrades 

i sortides. Donant el vist i plau al protocol d’absentisme. 

5. Portar un control de l’agenda escolar i les tasques encomanades per a 

realitzar a casa. 

6. Fer un seguiment actiu de l’avaluació continuada de l’alumne/a. 

7. Adreçar-me directament al tutor/a per qualsevol aspecte referent a l’alumne/a. 

8. Comunicar a l’escola les informacions que puguin incidir en el procés 

d’aprenentatge de l’alumne/a. (Dins la confidencialitat de les dades) 

9. Donar i transmetre als nostres fills i filles la importància de les normes i el 

compliment d’aquestes. 

10. Assolir el compromís dels materials educatius dels nostres fills i filles 

(material, xandall, bates,...). 

11. Procurar la unificació de la comunitat educativa millorant la cohesió social. 

ESCOLA SOM TOTS/ES. 

 

 

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

 

Per part del centre      Per part de la família 
(Directora)       (pare, mare o tutor/a legal) 


