
 

 CARTA DE COMPROMÍS  
Les persones sotasignades, Albert Inglès Plaxats, com a director de l’IE ARTS i             
.................................................................................................................,com a pare/mare/tutor/a   
de l’alumne/a.................................................................................del curs................., conscients    
que l’educació dels seus fills i filles, els nostres alumnes, implica l’acció conjunta de la família i                 
l’escola, i per facilitar l’exercici dels seus drets i els compliment dels deures signen aquesta               
carta, la qual comporta els següents compromisos: 
 
 
Per part del centre: 
 

1. Facilitar una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de l’alumnat,            
adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i que contribueixi al desenvolupament          
integral de la seva personalitat. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar, protegint              
sempre la seva intimitat. 

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família en el marc dels              
principis i valors educatius establerts en les lleis.  

4. Informar la família del projecte educatiu, de les normes d’organització i funcionament del             
centre i de la possibilitat de participar en el govern del centre a través de l’associació de                 
mares i pares de l’escola.  

5. Adoptar les mesures educatives adients per donar respostes individualitzades a les           
necessitats educatives específiques de l’alumne o alumna, optimitzant els recursos          
disponibles. 

6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i            
personal de l’alumne o l’alumna. 

7. Informar la família i l’alumne o alumna de les activitats que es desenvolupen en horari               
escolar i extraescolar, de l’evolució dels aprenentatges, dels criteris que s’aplicaran per            
avaluar el rendiment acadèmic i dels  resultats de les avaluacions. 

8. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne o alumna al centre, i               
qualsevol altra incidència que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i            
personal. 

9. Atendre en un termini raonable  les peticions d’entrevista o reunió que formuli la família. 
10.  Revisar, si s’escau, conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos. 

 
 
 

Per part de la família: 
 
 

1. Respectar els principis i valors educatius del centre i reconèixer l’autoritat del            
professorat i de la direcció. 

2. Insistir davant dels seu fill o filla en la necessitat de respectar les normes de               
funcionament del centre i de participar activament en l’assoliment d’un clima positiu            
de convivència i de respecte. 
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3. Garantir els hàbits d’higiene, de puntualitat tant a les entrades com a les sortides, i               

l’assistència regular a les activitats acadèmiques, així com la realització de les            
tasques encomanades a casa pel professorat. 

4. Deixar descansar el nen o la nena a casa mentre estigui malalt o pateixi alguna               
malaltia contagiosa. 

5. Fomentar l’estudi diari i els valors associats com la importància de l’esforç personal,             
la responsabilitat i l’autonomia personal. 

6. Adoptar criteris i mesures per afavorir el rendiment escolar del fill o filla, així com               
ajudar-lo a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar els materials necessaris              
per a l’activitat escolar. 

7. Notificar al centre qualsevol canvi de dades relacionades amb el domicili o telèfons             
habituals, així com les informacions rellevants del fill o filla que puguin ser             
importants en el procés d’ensenyament  i aprenentatge. 

8. Comunicar i justificar per escrit a l’agenda de classe les absències del fill o filla al                
centre. 

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que convoqui el centre. 
10. Respectar els terminis de presentació de la documentació que es demani, així com              

efectuar puntualment el pagament dels rebuts de material socialitzat, llibres,          
menjador escolar i activitats extraescolars. 

11. Adreçar-se directament al centre per contrastar diferents punts de vista,           
coincidències o suggeriments en relació amb les activitats educatives. 

12.  Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 
13. Revisar, si s’escau, conjuntament amb el centre educatiu el compliment d’aquests            

compromisos. 
 
 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 
 
 
 
El centre  La família 
      (pare, mare o tutor/a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona............de.............................de 20..... 
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