
Carta de compromís signada entre el centre i les famílies 

 

El sotasignat, com a  (pare/mare/tutor) de l'alumne/alumna,_________________ 
conscients que l'educació dels joves implica l'acció conjunta de la família i de l'institut,  
signem aquesta carta de compromís educatiu,  la qual comporta els següents: 
 
COMPROMISOS 
  
Per part del centre: 
  

1. Facilitar a l'alumne/alumna una formació que contribueixi al desenvolupament 
integral de la seva personalitat. 

2. Vetllar per fer efectius els seus drets en l'àmbit escolar. 
3. Respectar les conviccions religioses, ideològiques i morals de la família i de 

l'alumne/alumna. 
4. Informar la família sobre el projecte educatiu del centre i sobre les seves normes 

específiques de funcionament. 
5. Informar la família dels criteris que s'aplicaran per a l'avaluació del rendiment 

acadèmic de l'alumne/alumna, fer-ne una valoració objectiva i, si s'escau, facilitar 
aclariments respecte als resultats de les avaluacions. 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries que s'escaiguin  
per atendre les necessitats específiques de l'alumne/alumna i mantenir informada 
a la família dins de les possibilitats i dels recursos disponibles del centre. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l'evolució 
acadèmica i personal de l'alumne/alumna. 

8. Comunicar a la família les absències de l'alumne/a al centre no justificades i 
qualsevol altra incidència que sigui rellevant per al desenvolupament acadèmic i 
personal mitjançant SMS al mòbil dels pares, fulls d'incidència i/o trucades de 
telèfon. 

9. Atendre, en un termini raonable i dins les possibilitats del professorat, les 
peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la família.  

10. Revisar conjuntament amb la família, si s'escau, el compliment d'aquest contracte 
i del contingut en el termini d'un any acadèmic. Si no es produís l'esmentada 
revisió, s'entendrà que aquesta Carta de Compromís Educatiu es prorroga 
automàticament per anys acadèmics. 

  
Per part de la família: 
  

1. Respectar el caràcter propi del centre. 
2. Assumir la responsabilitat de l'educació del nostre fill/filla col·laborant amb el 

centre i fent el que calgui per la nostra part per dur a terme els projectes del 
centre. 

3. Conèixer les normes de convivència del centre. 
4. Fer un seguiment del nostre fill/filla per tal que respecti les normes de convivència 

del centre i el desenvolupament normal de les classes. Intervenir de forma 
contundent amb el meu fill/a en cas d'haver rebut una notificació de falta de 
comportament inadequat. 

5. Vetllar per tal que el nostre fill/filla porti els deures fets, així com fer que dediqui a 
casa un temps d'estudi de dues hores com a mínim cada dia. 

6. Mirar diàriament l'agenda del nostre fill/a per a controlar els deures i les notes del 
professorat. 
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7. Fer que el nostre fill/filla assisteixi a classe d'acord amb el calendari escolar i que 
sigui puntual. 

8. Facilitar i actualitzar ràpidament les dades perquè el centre pugui contactar amb 
nosaltres (telèfon, adreça i/o correu electrònic). 

9. Ajudar el nostre fill/filla per tal que disposi de temps perquè pugui fer els deures, 
així com perquè porti el material necessari per a les classes. 

10. Controlar les hores i els continguts que dedica el nostre fill/a a Internet i a veure la 
televisió. 

11. Adreçar-nos directament al centre  per contrastar les nostres discrepàncies, 
coincidències o suggeriments  pel que fa a l'aplicació  del projecte educatiu en 
relació amb la formació del nostre fill/filla. 

12. Facilitar al centre les informacions en relació al nostre fill/filla que siguin rellevants 
en el procés d'aprenentatge. 

13.  Atendre sempre les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
En un termini de temps que no superarà en cap cas els quatre dies naturals a 
comptar des de l'endemà de rebre la comunicació per part del centre. 

14. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar com poden ser 
premiar el bon rendiment escolar o, si s'escau, privar d'algun o d'alguns beneficis 
que disposi el nostre fill/filla si el seu rendiment no fos acceptable. 

15. Assegurar-nos que el nostre fill/a compleixi les mínimes normes d'higiene pel que 
fa a  polidesa personal i de la roba. 

16. Assegurar-nos que el nostre fill/a retorna signats qualsevol document informatiu 
rebut del centre. 

17. Informar el nostre fill/filla sobre el contingut d'aquest compromís. 
18. Revisar conjuntament amb el centre educatiu, si s'escau, el compliment d'aquest 

contracte i del seu contingut en el termini d'un any acadèmic. Si no es produís 
l'esmentada revisió, s'entendrà que aquesta Carta de Compromís Educatiu es 
prorroga automàticament per anys acadèmics. 

  
Signem  aquest document per tal que consti a tots els efectes a partir de l'inici de curs 
202__-202__. 
  
  
  
Nom pare/mare/tutor ______________________________________________________ 
 
  

Badalona, ________.de/d________________de 20__ 
 
 
 

Segell del centre 


