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Carta de Compromís Educatiu 

En/Na , .....................................................................................................   ,   director/a de l’escola, i 

……………........................................………....…..........................,  com 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:  

• Compartir informació amb la família sobre el projecte educatiu i les normes d’organització i 

funcionament de l’escola.  

• Respectar les conviccions de la família i protegir la intimitat de l’alumne o alumna. 

• Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de l’alumnat, que sigui 

adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i en fomenti l’esforç i el rendiment. 

• Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal 

de l’alumne o alumna. Oferir assessorament en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin 

l’evolució de l’alumne o alumna i del rendiment escolar, en particular per mitjà de la tutoria. 

• Atendre, en el mínim termini possible, les peticions de reunió o entrevista de la família.  

• Gestionar amb la família les absències dels seus fills/es i les incidències que es produeixin.  

• Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família. 

 
Per part de la família:  

• Respectar i col·laborar en el desenvolupament del projecte educatiu del centre.  

• Fomentar el respecte, la solidaritat, la resolució dialogada de conflictes i el compliment de les 

normes. 

• Assistir a les reunions i entrevistes que convoqui el centre per rebre informació de l’evolució 

personal i els aprenentatges dels fills i filles. 

 Comunicar al centre les informacions rellevants que puguin incidir en el procés d’ensenyament i 

aprenentatge de l’alumne o alumna.  

• Educar els fills i les filles en el deure de l’estudi, acompanyar-los en l’organització del temps 

d’estudi a casa, proporcionar les millors condicions possibles per fer les tasques escolars a casa i 

supervisar la preparació dels materials necessaris per a l’activitat escolar.  

• Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre i de puntualitat i l’assistència diària al centre.  

• Adreçar-se al centre per aportar suggeriments en relació amb les activitats educatives i la 

formació de l’alumnat.  

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
El centre     La família 
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