
Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

Escola Colors

ADDENDA DE COMPROMISOS ESPECÍFICS ADDICIONALS A LA CARTA DE
COMPROMÍS EDUCATIU

Alumne:_____________________________________________________________

Les  persones  sotasignants_____________________,  tutor/a  de  ____de  l’Escola

Colors i ____________________________ ( pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a

___________________________,  reunits  a  l’Escola  Colors  ,  amb data  _______,

conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem

aquesta addenda de compromisos específics addicionals comprometent-nos a:

COMPROMISOS (exemples)

Per part del centre.

 Traslladar  a  la  família  l'observació  inicial  i  la  diagnosi  de  les  necessitats
específiques de l'alumne.

 Fer una tutoria individual amb l'alumne on se li explicarà els compromisos que
haurà de prendre i el treball de seguiment que es portarà a terme.

 Elaborar una graella de seguiment setmanal d'actitud i treball de l'alumne.
 Fer  la  valoració  de  les  graelles  de  seguiment  un  cop al  mes  amb tutoria

individualitzada.
 Revisar conjuntament amb la família el compliment d'aquests compromisos i,

si s'escau, el contingut en el termini d'un mes.
 Quan el compliment de l'addenda per part de l'alumne sigui positiu, el tutor/a

reconeixeran  aquest  esforç  amb  el  propi  alumne,  amb  la  família,  amb  el
conjunt del grup-classe i la resta de docents (a l’agenda, de forma verbal,...)

 Quan el compliment de l'addenda per part de l'alumne sigui negatiu, s'aplicarà
la conseqüència prèviament pactada: activitat cultural maig-juny.

Per part de la família.

 Respectar les mesures establertes i atendre al seu compliment.
 Atendre les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir la bona evolució del seu fill/a en

funció de les necessitats detectades.
 Revisar conjuntament amb l'escola el compliment d'aquests compromisos i, si

s'escau, el contingut en el termini d'un mes.
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Per part de l’alumne.

 Retirar-me  dels  conflictes  quan  es  faci  difícil  resoldre'ls  dialogant  i
arribant a acords.

 Si  ho  necessito,  adreçar-me  a  l'adult  perquè  m'ajudi  a  gestionar  el
conflicte.

 Mostrar constància en el compliment dels acords.

I,  perquè  així  consti,  signem  aquesta  addenda  de  compromisos  específics
addicionals a la carta de compromís educatiu.

  El centre                                 La família                                  L'alumne o alumna   
                                      ( pare, mare, tutor o tutora)               

  Signatura                                      Signatura                                 Signatura

                           Les Franqueses del Vallès, ____de/d’________________de _____
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