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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
Les persones sotasignades, 

Carles Francesc Macaya Elias, director de l’Escola Els Ganxets de Reus, 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  

 

1. Treballarem per facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 

personalitat dels alumnes, sota un clima de convivència que faciliti el sentiment de pertinença i 

identitat del  nostre centre. 

2. Vetllarem  per fer efectius els drets dels nostres alumnes en l’àmbit escolar.  

3. Respectarem les conviccions morals, ideològiques i religioses de la família i de l’alumnat. 

4. Informarem la família del nostre projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament 

del centre. 

5. Informarem a la Comunitat Educativa dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fent-ne un seguiment i una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els 

resultats de les avaluacions.  

6. Adoptarem les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

necessitats especials i específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família.  

7. Mantindrem una comunicació regular i fluïda amb la família per informar-la del procés educatiu i 

personal de l’alumnat, tot seguint els canals i horaris establerts en començar cada curs escolar. 

8. Comunicarem a la família periòdicament, durant l’etapa educativa obligatòria, les absències no 

justificades de l’alumnat i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 

desenvolupament acadèmic i personal.  

9. Atendrem en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família seguint les directrius del punt 7.  

10. Revisarem conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el 

contingut. 
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Per part de la família  

 

1. Respectarem el caràcter propi del centre i les seves normes d’organització i funcionament, 

reconeixent l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.  

2. Compartirem amb el centre l’educació del nostre fill o filla desenvolupant i afavorint les 

complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.  

3. Vetllarem  per tal que el nostre fill o filla respecti les normes específiques de funcionament del 

centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 

classes.  

4. Vetllarem perquè el nostre fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i 

puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel 

professorat.  

5. Ajudarem el nostre fill o filla a organitzar-se el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 

l’activitat escolar.  

6. Ens adreçarem directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del nostre fill o filla.  

7. Facilitarem al centre les informacions del nostre fill o filla que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge.  

8. Atendrem les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

9. Adoptarem criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del nostre fill o filla.  

10. Informarem el nostre fill o filla del contingut d’aquests compromisos.  

11. Revisarem conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si 

escau, el contingut. 

 

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

 
 
 

 El centre                                                La família  

      (pare, mare o tutor/a)  

                      Signatura 

Reus, ........ d ................... de............... 
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