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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

Les persones sota signants: Montse Forcadell Escouffier ,directora de l’Escola Montseny i 

...............................................................…......................................pare, mare o tutor/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 amb data..........................................................., 

la qual comporta els següents compromisos: 

 

COMPROMISOS 
 Per part del centre: 

1- Afavorir el procés d’acollida del nou alumnat juntament amb tots els membres de la 
     comunitat escolar. 
2- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’alumne o  
     alumna i per  formar-se com a persones. 
3- Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit educatiu. 
4- Respectar les conviccions religioses, moral i ideològiques de la família i de l’alumne/a  
    sempre que no s’oposin al projecte educatiu de l’escola. 
5- Informar del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre  
    i garantir-ne l’acceptació així com el compliment, de la mateixa manera que amb els 
    acords presos pel Consell Escolar del Centre. 
6- Informar del tret característic d’Escola Verda i de tot el treball dedicat a l’educació pel 
    Respecte al Medi Ambient i per la Sostenibilitat. 
7- Impulsar la creació  i el manteniment d'un entorn de convivència i respecte en el centre 
    tenint en compte els valors i les actituds imprescindibles del nostre Projecte de  
    Convivència que són: l’educació per a la Pau, l’educació en el respecte, en l’esforç i la 
    responsabilitat, l’educació inclusiva, la coeducació, l’educació intercultural i també 
    la socio-emocional. 
8- Fomentar la gestió i la resolució positiva dels conflictes impulsant el diàleg respectuós i  
    l’escolta activa. 
9- Informar dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic. 
10- Afavorir les mesures educatives complementàries o alternatives adients per atendre les  
       necessitats específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família. 
11- Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i  
      personal de l’alumne/a, així com de les activitats dins l’horari escolar. 
12- Comunicar a la família les absències no justificades i reiteratives de l’alumne/a al centre,  
       i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al desenvolupament acadèmic i  
       personal. 
13- Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli  
       la família, i oferir assessorament sempre i quan es requereixi. 
14- Potenciar la participació de les famílies en la dinàmica escolar: col·laboracions en els  
       Projectes didàctics, les activitats obertes (festes, obres de teatre…), reunions del Consell 
       Escolar, de Delegats/des de classe,  de l’AFA, etc. 
15- Revisar amb la família el compliment d’aquests compromisos i si s’escau el seu 
       contingut. 
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 Per part de la família 
1- Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, del  
     monitoratge i de totes les persones que hi treballen, respectant i donant suport a les 
     seves intervencions educatives. 
2- Facilitar i compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les  
     actituds que són necessàries per aplicar el Projecte Educatiu del Centre. 
3- Respectar les Normes  específiques del Funcionament i l’Organització del centre així com 
    els acords presos pel Consell Escolar per contribuir a  una bona convivència. 
4- Col·laborar amb l’escola i impulsar l’aprenentatge i l’educació dels valors i les actituds del 
    Projecte de Convivència. 
5- Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi amb el valor de l’esforç i la  
     responsabilitat i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat 
     fomentant la seva autonomia. 
6- Garantir l’assistència regular i puntual a classe de l’alumnat. Justificar sempre les  
     absències o els retards. Sempre que es pugui, caldrà fer-ho amb antelació, via telefònica o  
     per escrit, per tal de facilitar el bon funcionament de l’aula. 
7- Adreçar-se al  centre en cas de qualsevol dubte, conflicte o consulta, tenint en compte  
    que és el tutor o la tutora, la persona idònia per canalitzar aquests temes. 
8- Facilitar al centre les informacions mèdiques i acadèmiques del fill o filla que siguin  
     rellevants per a un bon procés d’aprenentatge. 
9- Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el  
     centre i assistir a les reunions, així com respectar els acords presos. 
10- Cooperar i col·laborar en l’adopció dels criteris i mesures consensuades que puguin  
       afavorir el rendiment escolar i personal del fill/filla.  
11- Respectar i acceptar la nostra cultura, les nostres festes, tradicions i costums.  
12- Tenir cura d’uns bons hàbits d’higiene i d’alimentació, per ells mateixos i per respecte a  
       la resta de la comunitat educativa. 
13- Cooperar en la gestió i la resolució positiva dels conflictes impulsant el diàleg 
       respectuós i l’escolta activa. 
14- Fomentar i col·laborar en l’educació pel Respecte al Medi Ambient i per a  la 
       Sostenibilitat. 
15- Procurar participar, en funció de la disponibilitat de cadascú, en la dinàmica escolar. 
16- Vetllar pel bon ús dels llibres que són assignats cada curs a l’alumne/a: tant els que són  
       nous i personals com els que es reutilitzen i s’han de retornar al final del curs. En cas de  
       pèrdua o maltractament del llibre, la família n’haurà de comprar un de nou. 
17- Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d’aquests compromisos. 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de Compromís Educatiu. 
 
        Escola Montseny            Família (pare, mare, tutor/a) 
 
 
        
Montserrat Forcadell i Escouffier           Signatura  
 
Sant Just Desvern,  ……… de ............................ de 202... 
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