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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 
Les persones sotasignades  (pare, mare i/o 

tutor/a)........................................................................................... 

.....................................................................................................de 

l’alumne/a.......................................................................i l'equip de direcció  

de l'Escola Marta Mata, reunits a la localitat de Vilanova del Camí, en 

data……………………………………………………..., 

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 

seguents acords: 
 

 

Per part del centre Per part de la família 

 
Principis educatius 

 

- Facilitar una formació que ajudi al 

desenvolupament integral de la personalitat 

de l’alumne/a. 

- Compartir informació amb la família sobre 

l’organització, les concrecions del currículum, 

les opcions metodològiques, els criteris 

d’atenció a la diversitat i d’avaluació i de 

promoció, que es formulen en el Projecte 

Educatiu, i sobre el pla d’autonomia de 

centre, les normes de funcionament i els 

serveis que s’hi ofereixen. 

 

 

- Respectar el caràcter propi del centre i 

reconèixer l’autoritat del professorat. 

- Respectar i col·laborar en el desenvolupament 

del projecte educatiu de l’escola. 

- Fer que el fill/a compleixi les normes del 

centre i participi activament en l’assoliment 

d’un clima positiu de convivència. 

Respecte envers les conviccions ideològiques i morals 

 

-Respectar i promoure els valors democràtics 

reflectits en el projecte educatiu i contribuir a 

la convivència entre tots els membres de la 

comunitat educativa. 

- Respectar les conviccions de la família, en 

el marc dels principis i valors educatius 

establerts en les lleis i protegir la intimitat de 

l’alumne/a. 

- Vetllar pel respecte dels drets de l’alumne/a 

en l’àmbit escolar. 

 

- Respectar i col·laborar en la defensa dels 

valors democràtics  reflectits en el projecte 

educatiu. 

- Respectar les idees polítiques i religioses de la 

resta d’infants i adults de la comunitat 

educativa, sempre que s’ajustin a les lleis. 



 

Comunicació entre centre i família 

 

- Informar a la família quan el seu fill/a no 

faci les tasques encomanades pels mestres. 

- Mantenir una comunicació regular amb la 

família per informar sobre l’evolució 

acadèmica i personal del seu fill/a. 

- Atendre, en un termini raonable, les 

peticions de reunió o entrevista de la família 

amb el tutor/a responsable. 

 

 

- Fer que el nostre fill/a faci a casa les tasques 

encomanades pels mestres. 

- Comunicar a l’escola les informacions 

rellevants que puguin repercutir en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne/a. 

-Assistir a les reunions i entrevistes que 

convoqui el centre. 

Respecte els hàbits saludables de l’alumne/a 

 

-Comunicar a la família les faltes de 

puntualitat i d’assistència i les incidències que 

es produeixin segons el que està establert en 

la normativa vigent. 

-Avisar la família davant la necessitat de tenir 

cura del a pediculosis (polls) i el seu 

tractament. 

- Fomentar el respecte i el bon ús dels 

materials i de les instal·lacions. 

 

 

- Garantir els hàbits d’higiene i d’ordre; i de 

puntualitat i assistència diària al centre.  

-Col.laborar en la necessitat de controlar la 

pediculosis, garantint l’assistència de l’infant al 

centre després d’haver fet el tractament 

necessari. 

- Recolzar a l’escola en el foment del respecte i 

el bon ús dels materials i de les instal·lacions. 

Seguiment de l’evolució de l’alumnat 

 

- Oferir una educació que estimuli les 

capacitats, les competències i habilitats de 

l’alumnat, que sigui adequada als diferents 

ritmes d’aprenentatge i en fomenti l’esforç i 

el rendiment. 

- Donar respostes individualitzades a les 

necessitats educatives específiques de cada 

alumne/a, optimitzant els recursos 

disponibles. 

 

 

- Interessar-se per l’evolució personal i els 

aprenentatges dels fills/es. 

- Educar els fills en el deure de l’estudi, 

acompanyar-los en l’organització del temps 

d’estudi i treball a casa, proporcionar les millors 

condicions possibles per fer les tasques escolars 

a casa i supervisar la preparació dels materials 

necessaris per a l’activitat escolar. 

- Adoptar criteris o mesures que puguin afavorir 

el rendiment escolar del fill/a. 

 

Respecte la carta de compromís 

 
- Revisar conjuntament amb la família el 

compliment d’aquests compromisos i, si 

s’escau, el contingut, en un termini raonable 

acordat per l’escola. 

 

- Revisar conjuntament amb l’escola el 

compliment dels compromisos de la carta. 

- Informar al fill/a del contingut d’aquests 

compromisos amb l’escola. 

 

 

 

 

 

 

Signatura                                                          Signatura 
Per part de l’escola                                             Per part de la família 

 
El/la Tutor/a           L'equip de direcció 
 


