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Carta de compromís educatiu 

Les persones sotasignades, ........................................................................, com a representant  

de l’Escola Josep Manuel  Peramàs, amb el càrrec de .................................................................. i  

..........................................................................   com a pare i mare o tutor legal de l’alumne:  

....................................................... , reunits al mateix centre amb  data de ..............................,  

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 de l’escola: 

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

- Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes en l’àmbit escolar. 
- 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, en particular per mitjà de la 
tutoria. 

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

- Oferir els mecanismes de participació de la comunitat escolar en el govern del centre a 
través dels òrgans col·legiats. 

- Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevistes o reunions que es facin per 
part de les famílies. 

- Informar a la família i a l’alumne/a del procés d’avaluació de forma objectiva del seu 
rendiment acadèmic i,  si s’escau, explicar a les famílies aquests resultats. 

- 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. 

- Adoptar les mesures alternatives o complementàries adients per atendre les 
necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família, 
tenint en comte els recursos dels quals disposa el centre. 

- Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos. 
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Per part de la família: 

 
- Compartir amb el centre l’educació del fill i desenvolupar i afavorir les complicitats que 

són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 
- Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més 

específicament, la de l’equip directiu.  
- Adreçar-se directament al centre per tal de fer el seguiment del pla d’actuació que s’ha 

de dur a terme amb el seu fill, creant així un clima de confiança envers l’escola. 
- Mantenir una actitud de respecte, afavorint sempre la bona convivència, davant 

qualsevol incidència o discrepància que es produeixi en l’àmbit escolar. 
- Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 

particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 
classes. 

- Atendre en un termini de temps raonable les peticions d’entrevista o reunions fetes 
des del centre. 

- Facilitar al centre les informacions del fill que siguin rellevants per al procés 
d’aprenentatge. 

 

 

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

 

                    El centre                                                      La família 

 

 

 

                    Signatura                                                       Signatura 

 

Mataró, a .............. de .......... del ............. 
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