
 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
En aquest apartat es recull la síntesi dels compromisos que s’enuncien al llarg d’aquesta carta. 

Entenem que els compromisos són compartits encara que a cadascú correspon una funció 

diferenciada. Per tant, totes les parts estem implicades en l’objectiu comú de l’educació de les 

nenes i els nens de l’Escola Estel treballant en la seva formació des de tots els punts de vista i, 

per assolir-lo, acceptem un compromís mutu de col·laboració. 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA:  

1.- La nostra família respectarà el caràcter propi del centre i reconeix l’autoritat de tot l’equip 

docent.  

2.- La nostra família comparteix amb el centre l’educació del nostre fill/a i afavorirem les 

complicitats necessàries per a desenvolupar el projecte educatiu del centre.  

3.- La nostra família instarà el nostre fill/a a respectar les normes específiques de 

funcionament del centre, en particular les que afecten la convivència escolar i el 

desenvolupament normal de les classes i fomentarà el respecte i el bon ús del material i de les 

instal·lacions escolars.  

4.- La nostra família vetllarà perquè el nostre fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi, 

d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques i, també, perquè faci les totes 

tasques encomanades pel professorat.  

5.- La nostra família s’ocuparà d’arribar a les hores pactades d’entrada i sortida del centre 

diàriament per tal de facilitar l’aprenentatge i l’adquisició de rutines del nostre fill/a.  

6.- La nostra família s’encarregarà de recordar al nostre fill/a quin és l’ús del mòbil a l’aula. Li 

comunicarem que l’ha de tenir guardat a la motxilla, apagat i sense utilitzar-ho, si la mestra no 

diu el contrari.  

7.- La família vindrà a recollir a l’alumne sempre que hagi de marxar fora de l’horari pactat.  

8.- La nostra família es responsabilitzarà del nostre fill/a quan surti del centre puntualment a 

les 12h, 13h o a les 16:50h.  

9.- La nostra família ajudarà el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el 

material per a l’activitat escolar.  

10.- La nostra família s’adreçarà directament al centre per contrastar les discrepàncies, 

coincidències o suggeriments en relació a l’aplicació del projecte educatiu en la formació del 

nostre fill/a.  

11.- La nostra família facilitarà al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al 

procés d’aprenentatge.  



 

12.- La nostra família atendrà, el més aviat possible, les propostes d’entrevista o de 

comunicació que formuli el centre.  

 

13.- La nostra família adoptarà criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del 

nostre fill/a.  

14.- La nostra família tindrà la cura adequada de la seva higiene, de la seva salut del seu 

descans i dels seus hàbits de vida.  

15.- La nostra família informarà el nostre fill/a del contingut dels compromisos que hem signat 

i demanarem la seva implicació.  

 

COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE:  

1.- L’Escola Estel treballarà per a facilitar a tots els seus alumnes una formació que contribueixi 

al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat.  

2.- L’Escola Estel vetllarà per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.  

3.- L’Escola Estel respectarà les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 

l’alumnat i la seva intimitat.  

4.- L’Escola Estel oferirà a les famílies l’assessorament i l’ajuda en l’adopció de criteris que 

afavoreixin un millor procés educatiu, preferentment, per mitjà de la tutoria.  

5.- L’Escola Estel adoptarà les mesures educatives alternatives o complementàries adients de 

què disposi per atendre les necessitats específiques d’alumnes que ho requereixin i mantindrà 

informada la família.  

6.- L’Escola Estel informarà la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i 

funcionament del centre. Igualment informarà de les activitats que es desenvolupin en horari 

escolar i extraescolar.  

7.- L’Escola Estel informarà la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per 

avaluar el seu rendiment acadèmic i en farà una valoració objectiva. Igualment es lliuraran els 

informes escolars oportuns.  

8.- L’Escola Estel mantindrà comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumnat. Garantim una entrevista al curs amb cada família i una 

reunió de classe a l’inici del mateix per a presentar el programa de treball i les característiques 

del nivell.  

9.- L’Escola Estel  atendrà les peticions d’entrevista que formuli la família el més aviat possible.  

 

 



 

 

10.- L’Escola Estel comunicarà a la família les faltes d’assistències no justificades dels seus fills 

al centre. També comunicarà qualsevol altra circumstància rellevant per al seu 

desenvolupament acadèmic i personal.  

11.- L’equip docent de l’Escola Estel comunicarà a les famílies i alumnes quin és l’ús del mòbil 

que es durà a terme a l’aula i farà saber a la família si l’alumne no compleix amb aquest ús.  

12.- L’equip docent de l’Escola Estel permetrà la sortida del centre als alumnes exclusivament a 

les hores pactades per horari escolar i quan la família vingui a recollir a l’alumne.  

13.- L’equip docent de l’Escola Estel ens comprometem a desenvolupar els mètodes de treball 
que considerem més apropiats per l’educació dels nostres alumnes i a formar-nos 
adequadament amb aquesta finalitat. I, perquè així consti, signem aquesta Carta de 
Compromís Educatiu.  

NOM DE L’ALUMNE/A:  _________________________________________________________ 

 

 

La Directora 
Conchi Hernández                                     Esparreguera, ............. de .......................... de 20........  

 

  



 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU DOCUMENT DE SIGNATURA  

Amb el present document fem constar que hem llegit la Carta de Compromís Educatiu que ha 

aprovat el Consell Escolar de l’Escola Estel i que està penjada a la pàgina web del centre. Un 

cop llegida, acceptem el seu contingut i ens comprometem a seguir el què en ella es manifesta 

en benefici de l’educació del/de la nostre/a fill/filla i del bon funcionament del centre.  

 

Nom i DNI del tutor 1: ..........................................................  

Nom i DNI del tutor 2: ..........................................................  

 

NOM DE L’ALUMNE/A:  _________________________________________________________ 

 

Esparreguera, ............. de ............................... de 20 .........  

 


