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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades:
Teresa Valls Baró, directora de l’Escola la Sagrera i
(nom i cognoms pare /mare)..........................................................................................................................
(nom i cognom de l’alumne/a)......................................................................................................................
Conscients que l’educació 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. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral
de l’alumne o alumna afavorint que pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.
2. Crear un clima de convivència i respecte que faciliti un bon desenvolupament de les
activitats i el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d’ identificació amb el
centre.
3. Vetllar per fer efectius els drets de l’ alumnat en l’àmbit escolar.
4. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o
alumna.
5. Informar la família de la línia pedagògica, la metodologia de treball i les normes
d’organització i funcionament del centre. S’informarà a la preinscripció i matrícula i a les
reunions d’inici de curs.
6. Informar la família de com s’avaluarà el rendiment acadèmic i lliurar, mitjançant l’informe,
els resultats de les avaluacions.
7. Mantenir una comunicació regular i fluïda amb la família per informar i dialogar sobre
l’evolució acadèmica o sobre altres aspectes del desenvolupament personal de l’alumne i
l’alumna.
8. Adoptar les mesures educatives adients, segons els recursos de què disposem, per
atendre les necessitats específiques de l’ alumnat i mantenir-ne informada la família.
9. Estimular i reconèixer el valor de l’esforç, la constància i la responsabilitat en
l’aprenentatge, el procés de sociabilització i l’autonomia personal.
10. Atendre les peticions d’ entrevista que la família demani , segons la disponibilitat del
centre i facilitant, en la mesura del possible, la conciliació dels horaris laborals de la
família i el centre.
11. Col·laborar amb els estaments de l’entorn (Ajuntament, Regidories, Serveis Socials...) en
el treball conjunt en temes d’educació, infància i joventut.
12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’ aquests compromisos en les
entrevistes de tutoria o direcció.

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA

1. Respectar les normes de funcionament i la línia pedagògica, definida en els
documents de Centre.
2. Assistir a les reunions d’inici de curs i a les entrevistes. Justificar-ho en el cas que no
s’hi pugui assistir.
3. Reconèixer i respectar l’autoritat del Professorat i de l’ Equip Directiu de l’Escola.
4. Complir el deure bàsic d’assistència regular i puntual a l’escola. Vetllar perquè
l’infant vagi a escola en les condicions més òptimes de salut, alimentació i
descans.
5. Vetllar perquè el fill o filla respecti les normes específiques de funcionament del
centre i per la pràctica de les bones formes socials.
6. Transmetre-li els valors
de la responsabilitat i l’esforç i interessar-se pels
aprenentatges del fill o filla.
7. Mostrar una actitud oberta a l’assessorament que l’escola ofereixi i adoptar criteris i
mesures que puguin afavorir el rendiment escolar.
8. Ajudar el fill o filla perquè faci les tasques encomanades, organitzi el temps d’ estudi
a casa i prepari el material escolar que necessiti .
9. Adreçar-se directament al tutor, la tutora o direcció per comentar les incidències,
discrepàncies o suggeriments en relació a la formació que rep l’infant.
10. Facilitar a l’escola les informacions de l’ infant que puguin ser rellevants pel procés
de creixement personal i d’aprenentatge, així com les justificacions de la manca
d’assistència.
11. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos segons l’edat de l’infant.
12. Revisar el compliment dels compromisos de la carta, a les entrevistes amb el
tutor/tutora o direcció.
13. Altres compromisos que el centre proposi i que la família accepti afegir.

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

El centre

La família
(pare, mare, tutor/a)

Signatura

Signatura

Santa Eulàlia de Ronçana, ........de.....................................de 20.....

