
 
  

  

 
                                                                                                        

Les persones sotasignades, Mª Elena Arm engou  i Callís, d irectora  de l 

cen tre  educatiu  Col·legi L’Este l, i ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... pare  / m are  /  tu tor /  tu tora  de  l’a lum ne/a  ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., reun its a  la  loca lita t de  Granolle rs, 

am b data  ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... conscient que  l’educació  

d’in fants i joves im plica  l’acció  con jun ta  de  la  fam ília  i de  l’e scola , signem  aquesta  carta  de 

com prom ís educatiu , la  qua l com porta  e ls següents: 

 

COMPROMISOS 

  

Per part del centre  

 

1.- Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 

personalitat de l’alumne o alumna.  

2.- Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.  

3.- Respectar les conviccions religioses, morals, sexuals i ideològiques de la família i de 

l’alumne o alumna.  

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

funcionament del centre.  

5.- Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el 

rendiment acadèmic, fer -ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els 

resultats de les avaluacions.  

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

les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir -ne informada la família.  

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

i personal de l’alumne o alumna.  



8.- Com unica r a  la  fam ília  le s inassistències no justificades de  l’a lum ne  o a lum na  a l 

cen tre , i qua lsevol a ltra  circum stància  que  sigu i re lle vant pe r a l seu  desenvolupam en t 

acadèm ic i pe rsona l. 

9.- Atendre  en  un  te rm ini raonable  le s pe ticions d’en trevista  o  de  com unicació que  

form uli la  fam ília  

10.-  Prom oure  e l m antenim ent d 'un  en torn  de  convivència  i re specte  en  e l cen tre .  
 

11.- Revisa r, si s’escau , conjuntam en t i pe riòdicam ent am b la  fam ília  e l com plim ent 

d’aquests com prom isos. 

12.- Ve tlla r pe r la  coeducació i p revenció de  la  violè ncia  m asclista  o  hom òfoba . 

 

  

Per part de la família  

 

1.- Respectar el caràcter propi del centre; respectar i reconèixer l’autoritat del 

professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.  

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

complicitats que són necessà ries per aplicar el projecte educatiu del centre.  

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

en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 

classes, fomentant d’aques ta manera un clima de pau al centre.  

4.- Vetllar perquè el fill o filla s’eduqui en el valor de l’esforç, la responsabilitat i el 

compromís tant individual com col·lectiu i  assisteixi amb regularitat i puntualitat a les 

activitats acadèmiques. També perqu è faci les tasques encomanades a casa pel 

professorat.  

5.-Responsabilitzar -se del procés d’aprenentatge del seu fill o filla en cas d’absentisme 

i facilitar -ne el retorn a l’escola.  

6- Ajudar al nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material 

per a l’activitat escolar.  



 
  

  

 
                                                                                                        
7.- Adreçar-se  d irectam ent a l cen tre  pe r contrasta r le s d iscrepàncies, coincidències o  

suggerim ents en  re lació am b l’ap licació de l projecte  educa tiu  e n  la  form ació de l fill o  

filla . 

8.- Facilita r a l cen tre  le s in form acions de l fill o  filla  que  siguin  re llevants pe r a l p rocés 

d’aprenenta tge . 

9.- Atendre  en  un  te rm ini raonable  le s pe ticions d’en trevista  o  de  com unicació que  

form uli e l ce n tre . 

10.- Adop ta r crite ris  i m esures que  pugu in  a favorir e l rendim en t e scola r de l fill o  filla . 

11.- Inform ar e l fill o  filla  de l contingut d’aquests com prom isos. 

12.- Respecta r l’en torn  de  convivència  i re specte  de l cen tre . 

13.- Fom enta r la  coeducació i la  prevenció de  la  violè ncia  m asclista  o  hom òfoba . 

14.- Revisa r, si s’escau ,  conjuntam en t am b e l cen tre  educa tiu  e l com plim e nt de ls 

com prom isos de  la  ca rta . 

 

I, pe rquè  a ixí consti, s ignem  aquesta  ca rta  de  com prom ís educa tiu , 

 

 

  El centre       La família  

            (pare, mare o tutor/a)  

 

  

 

                              Signatura   Signatura  

 

Granollers, ... ... ... ... de ... ... ... ... ... ... ... ... ... de 20... ...  


