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“CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU” 
 
 

Les persones sotasignades,  

 

L’ Anna Duñach Eslava, Directora de l’Escola Joan Abelló de Mollet del Vallès,  

i  EL/L’  i   LA/L’  
pares de l’alumne/a :  del nivell de:  
 

reunits a la localitat de Mollet del Vallès amb data 27  de setembre de 2018, conscients que 

l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta addenda de 

continguts específics addicionals, la qual comporta els següents:  

 
 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l'autoritat del professorat i la de l'Equip      

Directiu.  

2. Comprometre's amb el centre a recolzar i desenvolupar l'aplicació del seu Projecte Educatiu.  

3. Conèixer les normes de funcionament del centre i instar el fill a respectar-les, en particular les 

que afecten la convivència escolar i el normal desenvolupament de les classes, així com assumir 

les mesures correctores que se'n derivin.  

4. Vetllar perquè el fill compleixi el deure bàsic de l'estudi i d’assistència regular i puntual a les 

activitats acadèmiques, i transmetre-li els valors de l'esforç i de la responsabilitat per al 

desenvolupament personal.  

5. Justificar al centre les faltes d’assistència del seu fill/a o d’incompliment d’horari. 

6. Compartir amb l’escola els criteris que s'aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i els 

resultats de les avaluacions. 

7. Ajudar el fill a organitzar-se el temps d'estudi a casa i a preparar el material per a l'activitat 

escolar.  

8. Vetllar perquè el fill o filla realitzi a casa les tasques encomanades pel professorat i porti el 

material previst pel centre per tal de realitzar les tasques programades.  

9. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments 

en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla. 

10. Informar al centre de qualsevol situació o incident rellevant que s'hagi produït fora de l'Escola i 

que pugui alterar la bona convivència entre els membres de la nostra comunitat educativa.  

11. Atendre les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli el centre i assistir a les 

reunions que convoqui l'Escola.  



 

12. Atendre la informació que l’escola facilita pels canals de comunicació, tant digitals com 

impresos, i participar activament del seu contingut. 

13. Participar en el programa de reutilització de llibres de text i material escolar. 

14. Informar el fill/a del contingut d'aquests compromisos i vetllar perquè els respecti. 

15. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d'aquests compromisos, així com 

el contingut, quan s'escaigui. 

 

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE 

1.Facilitar al nostre alumnat una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral 

de la seva personalitat. 

2.Informar la família del Projecte Educatiu i de les normes d'organització i funcionament del centre.  

3.Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar.  

4.Respectar les conviccions de la família, en el marc dels principis i valors educatius establerts en 

les lleis, i protegir la intimitat de l'alumnat.  

5.Garantir l’aprenentatge de la vida democràtica i el respecte als Drets humans i d’acord amb els 

principis d’igualat de dret i de no discriminació. 

6. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l'alumnat al centre. 

7. Informar la família i alumnat 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.  

8. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per tal d'atendre les 

necessitats especifiques de l'alumnat i mantenir-ne informada la família.  

9. Oferir assessorament a la família en I' adopció de criteris i mesures que afavoreixin l'evolució de 

l'alumnat i del seu rendiment escolar.  

10. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l'evolució acadèmica i 

personal de I' alumnat.   

11. Atendre les peticions d'entrevista i de comunicació que formuli la família i facilitar en la mesura 

del possible, la conciliació dels horaris laborals de la família i el centre.  

12. Posar a l’abast de les famílies els mitjans de comunicació, tant digitals com impresos, per tal 

de fomentar la seva participació 

13. Garantir, sempre i quan sigui possible, la continuïtat del programa de reutilització de llibres de 

text i de material escolar. 

14. Informar l'alumne/a del contingut d'aquests compromisos i vetllar perquè els respecti. 

15. Revisar conjuntament amb la família el compliment d'aquests compromisos, així com el 

contingut, quan s' escaigui. 

 
 
Signatura de la Directora del Centre                       Signatura del representat de la família 


