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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

Les persones sotasignades, Maria Blancat Torres (directora de l' Escola Parellada) i  

___________________________________________ (pare,mare,tutor,tutora) de l'alumne/a 

__________________________________ , reunits a la localitat de Sant Boi de Llobregat, 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: 

 
COMPROMÍS PER PART DEL CENTRE 
 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de 
l'alumne/a amb una organització adequada segons els recursos disponibles. 

 
2. Informar a la família, en el moment de la preinscripció i matrícula, del contingut del 

projecte educatiu del centre i, en les reunions d'inici de curs, de les modificacions i nous 
acords que es vagin produint. 

 
3. Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne/a en l'àmbit escolar. 
 
4. Afavorir a l'escola un clima de convivència i respecte envers tots els membres de la 

comunitat educativa. 
 

5. Informar a la família dels criteris que s'aplicaran per valorar el procés evolutiu de 
l'alumnat. 

 
6. Donar respostes individualitzades a les necessitats educatives específiques de l'alumnat, 

optimitzant els recursos disponibles. 
 

7. Respectar les conviccions morals, religioses i ideològiques així com valorar la diversitat 
acadèmica, cultural i social de l'alumnat, fomentant la igualtat d'oportunitats. 

 
8. Comunicar a la família les absències i retards no justificats de l'alumne/a i qualsevol 

incidència que sigui rellevant pel seu desenvolupament acadèmic i personal, buscant el 
consens tot utilitzant allò que estableix la Normativa d'Organització i Funcionament del 
centre. 

 
9. Atendre les peticions d'entrevista i comunicació que formuli la família, en un termini 

raonable dins de la disponibilitat horària del centre, del professorat i de la família. 
 

10. Revisar, conjuntament amb la família, el compliment d'aquests compromisos quan 
s'escaigui. 
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COMPROMÍS PER PART DE LA FAMÍLIA 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre recollit en el seu projecte educatiu. 
 

2. Respectar  tota la comunitat educativa del centre (professorat, companys, conserges, 
personal del menjador, neteja, altres famílies, etc...) 

 
3. Vetllar perquè el meu fill/a compleixi amb el seu deure bàsic d'estudi, realització de les 

tasques demanades pel professorat i perquè tingui a punt el material per a l'activitat 
corresponent. 

 
4. Inculcar els valors de l'esforç i de la responsabilitat com a mitjans per a l'adquisició del 

coneixement i del desenvolupament personal.  
 

5. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés d'aprenentatge de 
l'infant. 

 
6. Vetllar perquè el meu fill/a compleixi el deure bàsic de l'assistència regular i de puntualitat 

a classe i justificar per escrit qualsevol falta o retard. 
 

7. Garantir els hàbits d'higiene i ordre. 
 

8. Acceptar i seguir les normes de funcionament del centre i instar el meu fill/a  a respectar-
les, en particular aquelles que afecten  la convivència escolar i el desenvolupament 
normal de les classes, així com fomentar el bon ús dels materials i les instal·lacions. 
Compromís d’assumir els desperfectes ocasionats pel meu fill/a a causa d’un mal ús o 
comportament. 

 
9. Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes i adreçar-se a la 

tutora o al tutor, en primera instància, i a l'equip directiu, en segona, per tractar qualsevol 
tema en relació a la formació del fill/a o sobre l'aplicació del projecte d'escola. 

 
10. Col·laborar amb el professorat en l’aplicació de les sancions a l’alumnat, decidides per 

l’equip docent, i respectar-les. 
 

11. Tenir cura dels llibres de reutilització i retornar-los en bones condicions en finalitzar el 
curs. En cas de pèrdua o trencament em comprometo a pagar l'import íntegre del llibre. 

 
12. Atendre les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli l'escola comunicant 

l'assistència al més aviat possible. 
 

13. Proporcionar el material necessari (bata, equip d'ed. Física o natació, flauta o qualsevol 
material demanat pel professorat) per poder realitzar les tasques escolars. 

 
14. Revisar, conjuntament amb el tutor/a, el compliment dels compromisos de la carta, quan 

sigui necessari. 
 

15. Informar al fill/a del contingut d'aquests compromisos. 
 
          I perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
Maria Blancat Torres                                       Pare/mare o tutor/a legal 
Directora  
 
 
 
Sant Boi de Llobregat,____ de_______________________de 20____ 
 
 


