
 
 
 
 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

 

Aquesta  carta  representa  un compromís  entre l’escola i  la família  de 
l’alumne/a.............................................................. per dur  a terme una  acció 
educativa  conjunta  i coordinada  per aconseguir el seu  millor  desenvolupament 
personal, acadèmic i social. 
. 

........................................................ .............. Director de l’escola Rubén Darío 

............................................................................  (Pare, mare, tutor/a) 

ens hem reunit a Barcelona, el dia ....................................................................... per 
signar els següents compromisos :  

    
  Compromisos en relació els principis educatius de l’escola 

Per part de l’escola Per part de les famílies 

  Compartir   informació   amb   la   Respectar  i  col·laborar  en  el 
 família sobre, desenvolupament del projecte de 
 o L’organització l’escola. 
 o  Els objectius del currículum   Respectar l’ideari de l’escola. 
 o La metodologia   Respectat i reconèixer l’autoritat 
 o  L’atenció a la diversitat del professorat. 
 o  L’avaluació i pas de curs   Compartir amb l’escola les 
 o L’ideari de l’escola estratègies per poder aplicar el 
 o Les normes projecte educatiu. 

 o  Els serveis que s’ofereixen   Parlar directament amb l’escola 
  Organitzar la participació en la quan hi hagi dubtes o 

 gestió i govern de l’escola a discrepàncies respecte a 
 través del Consell Escolar, les qualsevol tema. 

 Assemblees d’alumnes,...   Fomentar el respecte, la 
   solidaritat i la resolució de 
   conflictes. 
  

  

Compromisos en relació amb  l’entorn sociocultural 

Per part de l’escola Per part de la família 

 Respectar les conviccions de la   Respectar i promoure els valors 
 família segons els principis i els reflectits en el projecte educatiu i 
 valors educatius establerts en les contribuir a una bona convivència 
 lleis  i  a  protegir  la  intimitat  de entre tots els membres de la 
 l’alumne/a Comunitat Educativa. 

 Vetllar pels drets de l’alumne/a   Instar al seu fill/a a que respecti 
 en l’àmbit escolar les normes d’escola i participi en 
   la creació d’un ambient favorable 
   que faciliti l’aprenentatge a les 
   classes i la bona convivència.  
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Compromisos en quan el seguiment de l’evolució de l ’alumne  
Per part de l’escola     Per part de la família 

  Oferir una educació que estimuli   Interessar-se per l’evolució 
 les  capacitats, competències  i personal i d’aprenentatges del 
 habilitats de l’alumne/a, adequada seu fill/a. 
 al seu ritme d’aprenentatge, sobre   Garantir els hàbits d’higiene, 
 tot en el seu aspecte personal i d’ordre i de puntualitat i 



social.      l’assistència. 
Informar,  en tot moment,   Assistir a totes les convocatòries 

 d’aquesta evolució, estratègies de reunions i entrevistes. 
 emprades  per  a  potenciar-les,   Educar el fill/a en el deure 
 resultats  de  les  avaluacions  i d’estudi, ajudar en l’organització 



propostes de millora, si s’escau. del seu temps d’estudi a casa, 
Informar a les famílies  de les procurar-li les millors condicions 

 tasques complementàries d’estudi possibles perquè pugui fer les 
 que li caldria fer fora de l’horari tasques escolars, revisant cada 
 lectiu, l’acompliment de les dia la preparació del que 



mateixes i la valoració.   necessita per fer les tasques 
Donar respostes personalitzades escolars. 

 a  les  necessitats  educatives  de   Proposar i/o acceptar criteris i 
 l’alumne/a optimitzant els mesures que puguin afavorir el 
 recursos  i  tenir  informada  a  la rendiment escolar del seu fill/a. 
 família del procés.     Fer les aportacions econòmiques 

  Facilitar a l’alumne/a els materials dins dels terminis establerts per 
 didàctics que necessiti i la seva col·laborar en les despeses de 
 participació en les activitats material fungible compartit, 
 curriculars necessàries per sortides curriculars aprovades pel 
 l’assoliment del seu èxit personal i Consell Escolar. 

 acadèmic.       Aconsellar al seu fill/a el respecte 
       i el bon ús del material, les 
       instal·lacions i el compliment de 
       les normes d’escola. 
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Compromisos en relació a la comunicació entre escol a i família  
Per part de l’escola Per part de la família 

  Mantenir una comunicació fluida   Facilitar a l’escola les 
amb la família per informar-la de informacions del seu fill/a que 
l’evolució personal i acadèmica puguin afectar al procés 
del seu fill/a. d’aprenentatge i per poder donar 

  Informar a les famílies de les una bona atenció al nen/a. 
activitats que es desenvolupin en (telèfons de contacte, aspectes de 
horari escolar, servei de salut,...) 

menjador, extraescolars,.....   Parlar directament amb l’escola 

  Comunicar a les famílies les quan hi hagi dubtes o 
incidències eventuals que es discrepàncies respecte a 
valorin com rellevants i afectin al qualsevol tema. 

nen/a. Tenir cura especialment   Atendre, el més aviat possible, les 

de l’absentisme. peticions d’entrevista o de 
  Atendre el més aviat possible les comunicació que arribin des de 

peticions de reunió o entrevista de l’escola. 

la família   Utilitzar l’agenda escolar del seu 
  Oferir assessorament a la família fill/a (especialment de 3r a 6è) per 

en l’adopció de criteris i mesures posar-se en contacte amb el 
que afavoreixin l’evolució positiva tutor/a. 

de l’alumne/a i del seu rendiment    Revisar l’agenda escolar a sovint 
acadèmic.. (de 1r a 6è) per ajudar al seu fill/a 

 a fer-se responsable del seu bon 
 ús. 

   Assistir a les reunions i entrevistes 
 que convoqui l’escola i/o el tutor/a 

  

Compromisos en relació al seguiment d’aquest docume nt  

Per part de l’escola Per part de la família  

  Revisar  conjuntament  amb  la   Informar al fill/a del contingut  

família  el  compliment  d’aquests d’aquests compromisos.  

compromisos  i,  si  s’escau,  el   Revisar conjuntament amb el  

contingut, a l’inici de cada etapa centre el compliment d’aquests  

escolar (infantil i primària) i en el compromisos i, si s’escau, el  

moment de la matrícula al centre contingut, a l’inici de cada etapa  

 escola r(infantil i primària) i en el  

 moment de la matrícula al centre  

Signat:   

Per part de l’escola Per part de la família 
 
 
 
 

Rosario Yuste, Directora  

Barcelona, .........de ........................... de 20...  
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