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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU / EXEMPLAR PER A LES FAMÍLIES  
 
 
Les persones sotasignades Sefa Llaberia i Mestre, directora de l’Escola Mediterrani, 
 
 i el/la Sr./a.....................................................................................................pare/mare/tutor   
 
de l’alumne..................................................................................................Nivell.................... 
 
Conscients que l’educació d’infants  implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, 
signem aquesta carta de compromís educatiu en data..........................................................., 
la qual comporta els següents: 
 
COMPROMISOS: 
 
Per part del centre: 
 

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

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

l’alumne/a. 
4. Informar la família i l’alumne del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i 

Funcionament del centre. Es pot consultar al bloc de l’escola. 
5. No facilitar dades per escrit dels alumnes a persones o entitats externes per protegir la 

confidencialitat de les dades dels menors. En cas de què hi hagi autorització dels pares, 
aquestes dades es poden facilitar. 

6. Informar la família i l’alumne dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 
acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i si s’escau, explicar a la família els resultats 
de les avaluacions. 

7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementaries adients per atendre 
les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 

8. Mantenir comunicació regular amb la família  per informar-la de l’evolució acadèmica i 
personal de l’alumne/a. Per aquest motiu tot el professorat disposarà d’una hora 
setmanal per atendre aquesta comunicació. 

9. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a al centre, i 
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament 
acadèmic i personal. 

10. Atendre en un termini raonable  les peticions d’entrevista o de comunicació que 
formuli la família. 

11. Fomentar la convivència a partir del “Projecte d’educació emocional de l’escola”. 
12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si 

s’escau, el contingut  a l’inici de cada etapa. 
13. Informar a l’alumne/a del contingut d’aquests compromisos. 
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Per part de la família: 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre així com reconèixer l’autoritat del professorat i 
la de l’equip directiu. 

2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats 
que són necessàries per aplicar el Projecte Educatiu de centre.  Adreçar-se en primer 
lloc al tutor/a i en segon lloc i sempre que es cregui necessari a la direcció del centre. 

3. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes. 
Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 
classes. 

4. Respectar les decisions de la Comissió de Convivència del Consell Escolar i de la 
Direcció de l’Escola en el seguiment de les conductes contràries a les normes de 
convivència.  

5. Fomentar el bon ús dels llibres, materials i de les instal·lacions 
6. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi, i també perquè faci les 

tasques encomanades a casa pel professorat. Donant progressivament més 
autonomia al nen/a per fomentar la competència d’aprendre a aprendre. 

7. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a: Fomentar 
l’hàbit de la lectura, ajudar el  fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el 
material per a  l’activitat escolar. 

8. Garantir els hàbits d’higiene, seguint  les orientacions de sanitat. 
9. Vetllar per la puntualitat i l’assistència diària al centre. En el cas absència justificar-ho 

a l’agenda o portar el justificant mèdic. 
10. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge. 
11. Comunicar a la Secretaria del centre qualsevol canvi d’adreça, o dades personals que 

siguin rellevants i si s’escau, adjuntar l’informe mèdic de malaltia/al·lèrgia i sentència 
de separació. 

12. Assistir a les reunions i entrevistes que convoqui el centre. Confirmant-les o bé 
comunicant la impossibilitat d’assistir-hi, anotant-ho a l’agenda de l’alumne. 

13. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos. 
 
 
I perquè així, consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

 
     El centre       La Família 
        (pare, mare, tutor/a) 
 
 
    Signatura          Signatura 
 
    L’Ampolla, _________de _____________ de 2016 
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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU / EXEMPLAR PER A L’ESCOLA  
 
 
Les persones sotasignades Sefa Llaberia i Mestre, directora de l’Escola Mediterrani, 
 
 i el/la Sr./a.........................................................................................................pare/mare/tutor   
 
de l’alumne.......................................................................................................Nivell................. 
 
Conscients que l’educació d’infants  implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, 
signem aquesta carta de compromís educatiu en data..........................................................., 
la qual comporta els següents: 
 
COMPROMISOS: 
 
Per part del centre: 
 

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

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

l’alumne/a. 
4. Informar la família i l’alumne del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i 

Funcionament del centre. Es pot consultar al bloc de l’escola. 
5. No facilitar dades per escrit dels alumnes a persones o entitats externes per protegir la 

confidencialitat de les dades dels menors. En cas de què hi hagi autorització dels pares, 
aquestes dades es poden facilitar. 

6. Informar la família i l’alumne dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 
acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i si s’escau, explicar a la família els resultats 
de les avaluacions. 

7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementaries adients per atendre 
les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 

8. Mantenir comunicació regular amb la família  per informar-la de l’evolució acadèmica i 
personal de l’alumne/a. Per aquest motiu tot el professorat disposarà d’una hora 
setmanal per atendre aquesta comunicació. 

9. Comunicar a la família les absències no justificades de l’alumne/a al centre, i 
qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament 
acadèmic i personal. 

10. Atendre en un termini raonable  les peticions d’entrevista o de comunicació que 
formuli la família. 

11. Fomentar la convivència a partir del “Projecte d’educació emocional de l’escola”. 
12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si 

s’escau, el contingut  a l’inici de cada etapa. 
13. Informar a l’alumne/a del contingut d’aquests compromisos. 
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Per part de la família: 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre així com reconèixer l’autoritat del professorat i 
la de l’equip directiu. 

2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats 
que són necessàries per aplicar el Projecte Educatiu de centre.  Adreçar-se en primer 
lloc al tutor/a i en segon lloc i sempre que es cregui necessari a la direcció del centre. 

3. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes. 
Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 
classes. 

4. Respectar les decisions de la Comissió de Convivència del Consell Escolar i de la 
Direcció de l’Escola en el seguiment de les conductes contràries a les normes de 
convivència.  

5. Fomentar el bon ús dels llibres, materials i de les instal·lacions 
6. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi, i també perquè faci les 

tasques encomanades a casa pel professorat. Donant progressivament més 
autonomia al nen/a per fomentar la competència d’aprendre a aprendre. 

7. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a: Fomentar 
l’hàbit de la lectura, ajudar el  fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el 
material per a  l’activitat escolar. 

8. Garantir els hàbits d’higiene, seguint  les orientacions de sanitat. 
9. Vetllar per la puntualitat i l’assistència diària al centre. En el cas absència justificar-ho 

a l’agenda o portar el justificant mèdic. 
10. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge. 
11. Comunicar a la Secretaria del centre qualsevol canvi d’adreça, o dades personals que 

siguin rellevants i si s’escau, adjuntar l’informe mèdic de malaltia/al·lèrgia i sentència 
de separació. 

12. Assistir a les reunions i entrevistes que convoqui el centre. Confirmant-les o bé 
comunicant la impossibilitat d’assistir-hi, anotant-ho a l’agenda de l’alumne. 

13. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos. 
 
 
I perquè així, consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

 
     El centre       La Família 
        (pare, mare, tutor/a) 
 
 
    Signatura          Signatura 
 
    L’Ampolla, _________de _____________ de 2016 
 


