
 

 
  

 

CARTA DE COMPROMÍS   

D’acord amb l’article 20 de la llei d’Educació de Catalunya (12/2009), els sotasignats, Xavier Alsina Lloret, director                 

de l’Escola Nou de Quart i ...........................................................................................................(pare/mare i/o tutor/a         

de l’alumne/a ......................................................................................................... conscients que l’educació de l’alumnat        

implica  l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta, que comporta els compromisos següents:  

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral dels alumnes.  

2. Treballar per un món millor, tot respectant els valors de la convivència, l’ecologisme, el               
respecte, l’esforç, la motivació, la creativitat, la responsabilitat, la honestedat, el diàleg i el              
consens.  

3. Posar en pràctica metodologies que possibilitin que l’infant sigui el protagonista del seu              
procés d’aprenentatge i que respectin el ritme natural de  cada nen.  

4. Mantenir-nos en constant procés de formació i reflexió pedagògica.  

5. Treballar amb responsabilitat, motivació i honestedat.  

6. Facilitar en l’alumnat eines d’autonomia i autogestió que els permetin resoldre situacions             
quotidianes de forma competent i assertiva  

7. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de les famílies i dels  alumnes.  

8. Facilitar i afavorir la participació de la comunitat educativa en el projecte  d’escola.  

9. Informar les famílies del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del               
centre.  

10. Mantenir comunicació regular amb la família per informar de l’evolució acadèmica i personal              
de l’alumne/a.  

11. Atendre les peticions d’entrevista i de comunicació que formuli la família facilitant, en la               
mesura del possible, la conciliació dels horaris laborals de la  família i el Centre.  

12. Revisar conjuntament amb les famílies el compliment d’aquest contracte quan  escaigui. 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA  
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1. Respectar el caràcter propi del Centre definit en el Projecte Educatiu.  

2. Conèixer i respectar les normes de funcionament del Centre.  

3. Estimular que el nostre fill es senti part de l’escola i corresponsable del seu bon  funcionament.  

4. Instar el nostre fill/a a que respecti les normes del Centre, en especial aquelles que afecten a                  
la convivència escolar i el normal desenvolupament de les  classes.  

5. Transmetre-li el valor del respecte pels mestres i tots els altres membres de la Comunitat                
Educativa.  

6. Transmetre-li el valor de l’esforç i la responsabilitat com a mitjans per a l’adquisició del                
coneixement i del desenvolupament personal.  

7. Adreçar-nos al Centre quan hi hagi discrepàncies o suggeriments en l’aplicació del Projecte              
Educatiu.  

8. Atendre, dins de les possibilitats de la família, les peticions d’entrevista o de comunicació que                
formuli el Centre.  

9. Informar al nostre fill/a sobre el contingut d’aquest compromís.  

10. Participar i/o respectar la participació dels altres a l’escola, des de les diferents              
disponibilitats, habilitats i estils de cadascú.  

11. Revisar conjuntament amb el Centre Educatiu el compliment d’aquest contracte, quan            
escaigui.  

 
Ho signem per tal que consti a tots els efectes, a partir de la data d’avui.  
 
El director La família  
Xavier Alsina Lloret Pare, mare o tutor  
 
 
 
 
 
Quart,                            d’                          de 20  
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