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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 
En i Na ........................................................................................... (mare i pare) de l’alumne/a 

_____________________________, conscient que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de 

la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu juntament amb les mestres docents 

del centre, la qual comporta els següents 

COMPROMISOS: 

 

Per part del centre: 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat. 
2. Vetllar pels drets de l’infant dins l’àmbit escolar. 
3. Respectar la diversitat cultural de l’alumnat. 
4. Informar la família de les normes d’organització i funcionament de l’escola i de la ZER. 
5. Mantenir comunicació regular amb la família mitjançant els canals de comunicació establerts i reunions 
informatives en començar el curs escolar. 
6. Facilitar informes trimestrals i mantenir entrevistes familiars per comunicar i/o fer un seguiment de 
l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat. També de les faltes d’assistència, si s’escau. 
7. Adoptar les mesures educatives adients per atendre les necessitats específiques de l’alumnat, d’acord 
amb les possibilitats de l’escola i la ZER. 
8. Transmetre el coneixement de les festes i tradicions populars als/les alumnes. 
 

Per part de la família: 
1. Instar el fill/a a respectar les normes de funcionament de centre, el personal docent i a participar en 
totes les activitats escolars. 
2. Adreçar-se al centre per mantenir la comunicació necessària en relació a l’educació i formació del 
fill/a . 
3. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 
4. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
5. Informar al centre de les absències i retards amb tanta antelació com sigui possible. 
6. Adreçar-se directament al centre per aportar suggeriments, contrastar discrepàncies, 
coincidències,...en relació a la formació del/la seu/va fill/a. 
7. Transmetre al fill/a la importància dels hàbits en l’estudi, en la puntualitat, en l’ organització del temps , 
del material escolar (agenda, estoig,...), del compliment de les tasques escolars,... 
8. Informar el/la fill/a del contingut d’aquest compromís en el moment que creguin més oportú o 
necessari. 
 

I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

         Les mestres                                                                                                                       La família 
                                                                                                                                                 (pare, mare) 

 

                                                  Garrigàs ___, de/d’_________________ de __________ 


