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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades, Mercè Senmartí Escarrà, directora del centre educatiu
Doctor Joaquim Salarich i .…………………...............………....…............................. ,
..……..……..…............... (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ..........................
................................................……..............………., reunits a la localitat de Vic 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 del centre
1. Facilitar una formació que contribueixi en l’educació integral de la personalitat
de l’alumne i que respecti el seu desenvolupament individual.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de
l’alumne/a dins el marc legislatiu promovent valors socials que eduquin amb,
en i per la convivència.
4. Oferir una metodologia que procuri estimular l’actitud d’investigació i l’esperit
crític de l’alumne, a partir de diferents metodologies com el treball cooperatiu,
per tal d’aconseguir uns millors resultats acadèmics.
5. Informar la família del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre mitjançant la web de l’escola, circulars, reunions de
famílies...
6. Facilitar i afavorir la participació de les famílies en el projecte d’escola
acompanyant-les en el seu procés d’integració al centre.
7. Adoptar les mesures educatives complementàries adients per atendre les
necessitat específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família.
8. Informar a la família i l’alumne/a dels resultats de les avaluacions amb el
lliurament d’ informes.

9. Mantenir comunicació amb la família mínim un cop per curs ( segon trimestre )
i sempre que es consideri necessari per ambdues parts, conciliant els horaris,
en la mesura que sigui possible.
10. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne.
11. Informar a les famílies de les convocatòries d’ajuts.
12. Revisar, si s’escau, amb la família el compliment d’aquests compromisos
durant l’entrevista de cada curs.

Per part de les famílies
1. Respectar el caràcter propi del centre
2. Reconèixer i respectar l’autoritat de l’equip de mestres i de l’equip directiu.
3. Instar el/la fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del
centre que afecten la convivència escolar i el desenvolupament de les
classes.
4. Vetllar perquè el/la fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència
regular i puntual a l’escola, i també perquè faci a casa les tasques
encomanades pels mestres.
5. Participar, en la mesura que sigui possible, de la vida diària de l’escola:
AMPA, xerrades, reunions, sortides...
6. Demanar entrevista al mestre del fill/a per contrarestar els dubtes i/o
suggeriments en relació al seu procés d’ensenyament-aprenentatge.
7. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació
que formuli el centre.
8. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants.
9. Justificar les absències del fill/a.
10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.
11. Estar al corrent dels pagaments i/o presentar les sol·licituds d’ajuts sempre
que es compleixin els requisits.
12. Revisar, si s’escau, amb el centre educatiu el compliment dels compromisos.

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

Vic, .......... de ......................... de 20......

La família

