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 COMPROMÍS EDUCATIU     COMPROMISO EDUCATIVO
La carta de compromís educatiu és un document en què el centre 
educatiu i la família manifesten la seva voluntat de treballar de forma 
conjunta en l’educació de l’alumne.

El centre educatiu i els sotasignats, en representació de la família de 
l’alumne, conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la 
família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la 
qual comporta els següents punts:

PER PART DE LA FAMÍLIA
1. Acceptar els principis educatius i normatius del col·legi

• Conèixer,  acceptar i ser conseqüents amb els principis educatius 
bàsics del Projecte Educatiu del centre, continguts en el caràcter 
propi del centre, del qual se’n fa lliurament.

• Conèixer, acceptar i ser conseqüents amb els principis de la 
Normativa de la Convivència del Centre. Posar els mitjans perquè 
el seu fill assumeixi aquesta normativa mostrant respecte a tots els 
membres de la comunitat escolar, una positiva actitud de treball i 
cura de l’entorn i del material.

• Seguir les pautes que s’han determinat al centre respecte a horaris, 
entrades i sortides d’alumnes, normes d’ordre i seguretat, pautes 
respecte temes sanitaris, etc.

2. Utilitzar els mitjans que ofereix el col·legi per al seguiment de 
l’evolució educativa dels alumnes 
• Mantenir, tant el pare com la mare de l’alumne, les entrevistes 

periòdiques amb el preceptor del seu fill.
• Assistir a les reunions trimestrals i a les altres activitats formatives 

que el col·legi organitzi per tal de participar, conjuntament amb 
el professorat, de l’evolució educativa de l’alumne, en funció de la 
seva disponibilitat d’horari. 

3. Mantenir la necessària comunicació entre el col·legi i la família 
• Donar el seu suport als òrgans de representació de les famílies al 

centre.
• Mantenir una comunicació fluïda amb el col·legi a través dels 

comunicats que el centre envia i que, sovint, requereixen una 
confirmació de rebuda.

4. Contribuir al sosteniment econòmic
• Per aconseguir els objectius educatius que l’escola es proposa 

amb cada un dels alumnes, és necessària la col·laboració 
econòmica corresponsable de les famílies al centre.

PER PART DEL COL·LEGI
1. Donar compliment als principis educatius expressats al caràcter 

propi
• Facilitar a l’alumne la formació que contribueixi al 

desenvolupament integral de la seva personalitat. 
• Prestar a l’alumne l’atenció acadèmica ordinària per tal 

d’aconseguir els objectius docents previstos en el Projecte 
Educatiu del centre. 

2. Respecte de la família de l’alumne.
• Mantenir regularment entrevistes amb la família per al seguiment 

educatiu i acadèmic de l’alumne. 
• Informar la família sobre el Projecte Educatiu del centre i les seves 

normes específiques de funcionament.
• Tenir en compte que, en triar lliurament  aquesta escola, la 

família coneix, accepta i vol ser conseqüent amb el caràcter propi 
del centre; el col·legi amb el seu professorat, respectarà llurs 
conviccions personals i la personalitat diversa dels seus alumnes. 

• Comunicar a la família les incidències escolars de l’alumne: 
inassistència al centre no justificada, episodis disciplinaris o altres 
qüestions contemplades a la normativa del centre. 

• Administrar els recursos econòmics per tal d’assolir la sostenibilitat 
del centre. 

Ho signem per tal que consti a tots els efectes a partir de la data d’avui .

La carta de compromiso educativo es un documento en el que el centro 
educativo y la familia manifiestan su voluntad de trabajar de forma 
conjunta en la educación del alumno.

El centro educativo y los abajo firmantes, en representación de la 
familia del alumno, conscientes de que la educación implica la acción 
conjunta de la familia y la escuela, firmamos esta carta de compromiso 
educativo, que conlleva los siguientes puntos:

POR  PARTE DE LA FAMILIA
1. Aceptar los principios educativos y normativos del colegio.

• Conocer, aceptar y ser consecuentes con los principios educativos 
básicos del Proyecto Educativo del centro, contenidos en el 
carácter propio del centro, del cual se hace entre entrega.

• Conocer, aceptar y ser consecuentes con los principios de la 
Normativa de la Convivencia del Centro. Poner los medios para 
que su hijo asuma esta normativa mostrando respeto a todos 
los miembros de la comunidad escolar, una positiva actitud  de 
trabajo y cuidado del entorno y del material.

• Seguir las pautas que se han determinado en el centro respecto 
a horarios, entradas y salidas de alumnos, normas de orden y 
seguridad, pautas respecto a temas sanitarios,  etc.

2. Utilizar los medios que ofrece el colegio para el seguimiento de 
la evolución educativa  de los alumnos.
• Mantener, tanto el padre como la madre del alumno, las 

entrevistas periódicas con el preceptor de su hijo.
• Asistir a las reuniones trimestrales y las otras actividades formativas 

que el colegio organice para participar,  conjuntamente con el 
profesorado, de la  evolución  educativa del alumno, en función de 
su disponibilidad de horario.

3. Mantener la necesaria comunicación entre el colegio y la familia
• Dar su apoyo a los órganos de representación de las familias en 

el centro.
• Mantener una comunicación fluida con el colegio a través de 

los comunicados que el centro y que, a menudo,  requieren una  
confirmación  de  recibo.

4. Contribuir al sostenimiento económico.
• Para conseguir los objetivos educativos que la escuela se propone 

con cada uno de los alumnos, es necesaria la colaboración 
económica corresponsable de las familias al centro. 

POR PARTE DEL COLEGIO
1. Dar cumplimiento a los principios educativos expresados   en el 

carácter propio.
• Facilitar al alumno la formación que contribuya al desarrollo 

integral de su personalidad.
• Prestar al alumno la atención académica ordinaria para conseguir 

los objetivos docentes previstos en el Proyecto Educativo del 
centro.

2. Respecto de la familia del alumno.
• Mantener regularmente entrevistas con la familia para el 

seguimiento educativo y académico del alumno.
• Informar a la familia sobre el Proyecto Educativo del centro y sus 

normas específicas de funcionamiento.
• Tener en cuenta que, al elegir libremente esta escuela, la familia 

conoce, acepta y quiere ser consecuente con el carácter propio del 
centro, el colegio con su profesorado, respetará sus convicciones 
personales y la personalidad diversa de sus alumnos.

• Comunicar a la familia las incidencias escolares del alumno: 
inasistencia al centro no justificada, episodios disciplinarios u otras 
cuestiones contempladas en la normativa del centro.

•  Administrar los recursos económicos para lograr la sostenibilidad 
del centro.

Lo firmamos para que conste a todos los efectos a partir de la fecha de hoy.




