
 

 

 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

 

Les persones sotasignades, Núria Canela Molina directora de l’escola Tabor i   

................................................................................................mare, pare o tutor/a legal de 

l’alumne/a .................. .........................................................................................................., 

reunits a la localitat de Barcelona amb data ..................... conscients que l’educació d’infants 

i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de 

compromís educatiu, la qual comporta els següents: 

 

COMPROMISOS PER PART DE L’ESCOLA 

 

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

2.- Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar proporcionant equitat 

educativa.  

3.- Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament de 

l’escola, així com dels acords presos al Consell Escolar. 

4.- Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 

5.- A la reunió d’inici de curs, entre d’altres, s’informarà dels aspectes pedagògics i de 

l’organització general del curs escolar. 

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

personal de l’alumne/a. Per això, es realitzarà, com a mínim una entrevista personal 

durant el curs i s’entregaran dos informes anuals.  

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

família. 

8.- Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne/a i qualsevol 

altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

9.- Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de famílies d’alumnes (AFA) i 

fomentar-hi la participació. 

10.- Oferir i impulsar mecanismes de participació de les famílies en el govern de l’escola a 

través dels òrgans col·legiats. 

11.- Informar dels resultats globals de l’escola a la representació de les famílies del Consell 

Escolar. 

12.- Informar a l’equip docent, al personal d’administració i serveis i l’empresa que gestiona 

el servei de menjador, del contingut d’aquests compromisos. 

 



 

 

 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA 

 

1.- Respectar el caràcter propi de l’escola i reconèixer l’autoritat de l’Equip Docent, de 

l’Equip Directiu i del Consell Escolar, així com de tot el personal de serveis. 

2.- Compartir amb l’escola l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats 

que són necessàries per aplicar el projecte educatiu de l’escola. 

3.- Instar el fill o la filla a respectar les normes de funcionament del centre, fent especial 

esment a les normes d’organització i funcionament. 

4.- Col·laborar amb l’escola en les activitats obertes a les famílies en horari lectiu. 

5.- Vetllar perquè el fill o filla assisteixi diàriament a l’escola, complint els horaris d’entrada i 

sortida al centre.  

6.- Ajudar el/la fill/a a planificar el temps d’estudi a casa, realitzar les feines encomanades 

pel mestre/a i a preparar el material necessari per a l’activitat escolar. 

7.- Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i la seva bona integració en la dinàmica de l’escola. 

8.- Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del/la fill o filla. 

9.- Comprometre’s a seguir els acords establerts amb l’escola per millorar el 

desenvolupament i els aprenentatges dels seu fill/a. 

10.- Assistir a les entrevistes i/o reunions convocades des de l’escola.  

11.- Donar resposta a les comunicacions que es rebin de l’escola. 

12.- Adreçar-se directament a l’escola per contrastar discrepàncies, coincidències o 

suggeriments respecte el seguiment del/la seu fill o filla. 

13.- Implicar-se en les activitats de l’associació de famílies de l’escola (AFA). 

14.- Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 L’escola La família 


