
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
EscolaIsabel Besora 
 

 

Revisió març de 2019 

Carta de Compromís Educatiu 
 
Les persones sotasignades, Misericòrdia Duran Nebot, com a Directora de l’Escola 

Isabel Besora de Reus, i .……………….......…...............………....…................ (nom i 

cognoms), com a pare, mare, tutor, tutora de l’alumne/a.................................................. 

de comú acord i conscients que l’educació dels infants 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. Contribuir a la formació global de l’infant perquè sigui capaç de dur a terme una vida 
equilibrada, actuar en un àmbit col·lectiu, assimilar intel·ligentment els nous reptes i 
mantenir-se al dia en les transformacions socials. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’infant en l’àmbit escolar. 

3. Treballar el respecte al medi ambient i la responsabilitat davant del consum. 

4. Fomentar els valors democràtics a través del respecte al pluralisme i als 
comportaments no violents i no discriminadors. 

5. Vetllar per la coeducació, la participació i l’educació per la pau i la convivència. 

6. Adoptar les mesures educatives adients per atendre les necessitats específiques de 
l’infant i mantenir-ne informada la família. 

7. Informar la família del projecte educatiu i de les NOFC (Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre). 

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

9. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 

10. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’infant. 

11. Revisar conjuntament amb les famílies el compliment d’aquests compromisos i, si 
escau, modificar-ne el contingut. 
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Per part de la família  
 

1. Compartir amb el centre l’educació de l’infant. 

2. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i de 
l’equip directiu. 

3. Desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el Projecte 
Educatiu del Centre. 

4. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar de l’infant. 

5. Vetllar perquè l’infant faci les tasques encomanades pel professorat. 

6. Donar a conèixer i ensenyar l’infant a respectar les Normes de Funcionament del 
Centre (NOFC). 

7. Vetllar perquè l’infant compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i 
puntual a les activitats acadèmiques. 

8. Comprometre’s a que l’infant tingui tot el material necessari pel seu aprenentatge. 

9. Ajudar l’infant a organitzar el seu temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 
l’activitat escolar. 

10. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies o suggeriments que 
sobre el Projecte Educatiu del Centre puguin sorgir. 

11. Facilitar al centre les informacions de l’infant que siguin rellevants per al procés 
d’aprenentatge. 

12. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la 
carta i, si escau, modificar-ne el contingut. 

 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de Compromís Educatiu. 
 

La direcció       La família  
           de l’Escola Isabel Besora         (pare, mare o tutor/a) 

     
 
 

Signatura : Misericòrdia Duran Nebot   Signatura :………………………………………. 

 
 
 

Reus, …………… de …….…...…............ de 2019 
 
 
 

Model per a les famílies 
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Carta de Compromís Educatiu 
 

Els sotasignats, 

 
Les persones sotasignades, Misericòrdia Duran Nebot, com a Directora de l’Escola 

Isabel Besora de Reus, i .……………….......…...............………....…................ (nom i 

cognoms), com a pare, mare, tutor, tutora de l’alumne/a......................................, de 

comú acord i conscients que l’educació dels infants 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. Contribuir a la formació global de l’infant perquè sigui capaç de dur a terme una vida 
equilibrada, actuar en un àmbit col·lectiu, assimilar intel·ligentment els nous reptes i 
mantenir-se al dia en les transformacions socials. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’infant en l’àmbit escolar. 

3. Treballar el respecte al medi ambient i la responsabilitat davant del consum. 

4. Fomentar els valors democràtics a través del respecte al pluralisme i als 
comportaments no violents i no discriminadors. 

5. Vetllar per la coeducació, la participació i l’educació per la pau i la convivència. 

6. Adoptar les mesures educatives adients per atendre les necessitats específiques de 
l’infant i mantenir-ne informada la família. 

7. Informar la família del projecte educatiu i de les NOFC (Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre). 

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

9. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família. 

10. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’infant. 

11. Revisar conjuntament amb les famílies el compliment d’aquests compromisos i, si 
escau, modificar-ne el contingut. 
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Per part de la família  
 

1. Compartir amb el centre l’educació de l’infant. 

2. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i de 
l’equip directiu. 

3. Desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el Projecte 
Educatiu del Centre. 

4. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar de l’infant. 

5. Vetllar perquè l’infant faci les tasques encomanades pel professorat. 

6. Donar a conèixer i ensenyar l’infant a respectar les Normes de Funcionament del 
Centre (NOFC). 

7. Vetllar perquè l’infant compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i 
puntual a les activitats acadèmiques. 

8. Comprometre’s a que l’infant tingui tot el material necessari pel seu aprenentatge. 

9. Ajudar l’infant a organitzar el seu temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 
l’activitat escolar. 

10. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies o suggeriments que 
sobre el Projecte Educatiu del Centre puguin sorgir. 

11. Facilitar al centre les informacions de l’infant que siguin rellevants per al procés 
d’aprenentatge. 

12. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la 
carta i, si escau, modificar-ne el contingut. 

 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de Compromís Educatiu. 
 
 

La direcció              La família  
           de l’Escola Isabel Besora         (pare, mare o tutor/a) 

     
 
 

Signatura :Misericòrdia Duran Nebot        Signatura :………………………………………. 

 
 
 

Reus, …………… de …….…...…............ de 2019 
 
 
 

Model per al centre 
 
 

 

 


