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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

Les persones sotasignades, directora de l’escola L’Olivera, i   

________________________________________, (pare,  mare, tutor, tutora) de l’alumne/a 

_________________________________________, reunits a la localitat de Sant Cugat del Vallès,  conscients 

que l'educació d'infants implica l'acció conjunta de la família i de l'escola, signem aquesta carta de 

compromís educatiu, amb els següents: 

COMPROMISOS 

Per part del centre 

 

1. Facilitar una formació que contribueixi a l’educació integral de l'alumne/a potenciant el 

desenvolupament individual. 

2. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l'alumne/a en l’àmbit escolar.  

3. Informar la família del Projecte Educatiu i dels Projecte Lingüístic i de les Normes d'Organització i 

Funcionament del Centre. 

4. Mantenir comunicació regular amb la família i l'alumne/a per informar-los i assessorar-los de la seva 

evolució acadèmica i personal.  

5. Realitzar amb les famílies reunions pedagògiques col·lectives, entrevistes individuals, com a mínim un 

cop a l’any, i lliurar informes escrits.  

6. Comunicar a la família els retards i absències no justificades de l'alumne/a i qualsevol altra 

circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

 



 

  

 

Per part de la família 

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

2. Implicar -se en el procés educatiu dels fills i les filles al llarg de tota l’escolarització, participant en el 

desenvolupament del projecte educatiu. Instar el fill/a a respectar les normes de convivència, 

organització i funcionament del centre. 

3. Vetllar perquè el fill/a arribi puntual a l’escola per tal de no interrompre ni endarrerir el bon 

funcionament de les activitats acadèmiques i comunicar-ho al centre en cas d’absència per malaltia, 

indisposició o qualsevol altra circumstància.   

4. Assegurar-se que el fill/a vingui al centre en condicions adequades de salut i d’higiene i informar de 

qualsevol circumstància que pugui afectar al seu estat de salut i al seu rendiment. 

5. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i les instal·lacions del centre, fent-se responsable dels 

possibles danys causats.  

6. Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

7. Adreçar-se directament al tutor/a per a qualsevol dubte o aclariment en relació amb la formació del 

fill/a.  

I, perquè així consti, signem ambdues parts aquesta carta de compromís educatiu que estarà vigent 

mentre l’alumne/a estigui matriculat/ada a l’Escola L’Olivera. 

 

L’Escola                          La família     

Direcció del centre                            (pare, mare o tutor/a) 

 

                                    

Sant Cugat del Vallès, ............... de  ...........................   de 2019 

 
 

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DE DADES. Responsable: Escola L'Olivera (S0800109A) 

Li informem que les seves dades identificatives i les contingudes en els correus electrònics i fitxers adjunts poden ser incorporades a les nostres bases de dades amb la finalitat 
de mantenir relacions professionals i/o comercials i, que seran conservades mentre es mantingui la relació. Si ho desitja, pot exercir el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les 
seves dades i d’altres reconeguts normativament dirigint-se al correu emissor o a l'Escola l'Olivera. 

Aquest missatge i qualsevol document que porti adjunt, si s’escau, pot ser confidencial i destinat únicament a la persona o entitat a qui ha estat enviat.La protecció de dades està 
subjecta la normativa de protecció del Departament d'ensenyament.  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/alumnes-centres-departament

