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     CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

                                                           

En/na_______________________________________________, representant del centre educatiu EL CIM i 

en/na___________________________________i en/na______________________________com a mare, i/o 

pare, i/o tutor/a de l’alumne/a______________________________________, conscients que l’educació implica 

l’acció conjunta de la família i de l’escola, signen aquesta carta de compromís educatiu, tot acceptant els 

següents  

 

COMPROMISOS  

 

 

Famílies i centre educatiu ens comprometem a: 

 

1. Reconèixer-nos mútuament la responsabilitat, l’autoritat i la capacitat educativa que a cadascú correspon. La 

dels progenitors, prioritàriament, en l’ambit familiar, i la del professorat, en el marc escolar, especialment pel 

que fa a les qüestions acadèmiques i de convivència.  

 

2. Abordar les possibles diferències des del respecte a l’autonomia de cada àmbit i el diàleg, sense menystenir 

mai l’autoritat d’uns i altres davant l’educant, promovent una relació propera i de confiança.  

 

D’una manera específica, el centre es compromet a:  

 

3. Facilitar un entorn educatiu de qualitat per al desenvolupament acadèmic i el creixement personal de cada 

alumne: 

● Vetllant perquè els continguts i la metodologia que es treballin estimulin el progrés de cada alumne, 

d’acord amb les seves capacitats. 

 

● Procurant una adequada orientació personal i acadèmica durant el temps que l’alumne romangui 

al centre. 

 

● Treballant hàbits i valors des de la visió expressada en el Caràcter Propi del centre. 

 

● Oferint serveis complementaris a les necessitats de les famílies (menjador, acollida, activitats 

extraescolars, casals d’estiu, etc.). 

 

● Tenint cura de les insta·lacions del centre i de la seva seguretat. 

 

4. Facilitar una bona relació amb les famílies de cada alumne/a: 

● Aportant informació a la família sobre la vida de l’escola a través de reunions amb les famílies,   

entrevistes, circulars, i els mitjans telemàtics amb que compta el centre.  

 

● Facilitant un seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a mitjançant els butlletins, 

les entrevistes personalitzades de tutoria, l’agenda escolar, etc. 

 

● Essent receptiu a les propostes que dins l’àmbit de participació de les famílies ens facin arribar.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per la seva banda, les famílies ens comprometem a:  

 

5.Assumir conseqüentment el nostre rol educatiu: 

● Respectant de manera activa el Caràcter Propi on defineix l’escola com a cristiana, arrelada i 

popular, i on es manifesta explícitament que la llengua vehicular de l’escola és el català. 

 

● Procurant la major harmonia entre els hàbits, normes i valors promoguts en l’àmbit familiar i els 

que promou l’escola, especialment pel que fa a una actitud positiva i activa del fill/a davant 

l’aprenentatge i l’estudi, la convivència respectuosa i d’altres aspectes de la vida del centre. 

 

● Respectant les normes específiques de funcionament del centre, en particular aquelles que afecten 

la convivència escolar i el normal desenvolupament de les classes i activitats: puntualitat, atenció, 

esforç, col·laboració, moderació, respecte a les persones i als mitjans disponibles. 

 

● Donant suport als procediments de resolució de conflictes quan es requereixi i participant en la 

gestió educativa de mesures correctores i/o sancions si es produeixen transgressions de les 

normes d’organització i funcionament del centre tal i com estableix la normativa vigent i el Reglament 

de Règim Intern. 

 

6.Col·labora amb l’escola: 

● Respectant els mecanismes establerts i els canals oportuns per a la comunicació amb l’escola i 

atenent les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

 

● Participant en les reunions i activitats que convoqui l’escola. 

 

● Comunicant al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants pel seu procés d’aprenentatge, 

així com fer suggeriments en relació a l’aplicació del Projecte Educatiu. 

 

● Abonant puntualment les quotes establertes conforme a la normativa vigent per ajudar al 

manteniment econòmic de l’escola en tot allò que no està cobert pel concert educatiu que l’escola té 

subscrit amb l’Administració educativa. 

 

 

 

Aquest carta de compromís educatiu serà renovada a l’inici de cada etapa educativa i/o quan ho cregui oportú 

l’escola o la familia. 

 

 

Nom i cognoms___________________________, com a ______________Signatura 

 

 

 

Nom i cognoms___________________________, com a ______________Signatura 

 

 

 

________________________, com a Directora de l’Escola EL CIM             Signatura 

 

 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú,______de juliol de 2020 


