
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Escola Parc de l’Aigua 

 

 

Les persones sotasignats,.........................................................................en representació de 

l’escola i ...............................................................................i en representació de la família del 

nen/nena................................................................................................................., reunits a Lleida 

el dia............de ...................................de 20..........., conscients que l’educació dels infants  

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 DE L ‘ESCOLA 

 

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

personalitat de l’alumne o alumna. 

2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures del nen o nena en l’àmbit escolar. 

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

l’alumne o alumna, sempre que no interfereixin en la formació i en les llibertats 

dels altres membres del centre i s’ajustin al marc constitucional vigent. 

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

funcionament de l’escola. 

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 adients per atendre les necessitats 

específiques del nen o nena i mantenir 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. Comunicar a la família  qualsevol circumstància que sigui rellevant per al  

desenvolupament acadèmic i personal del nen o nena. 

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que formuli la família, 

tret d’aquells casos urgents que s’agilitzarà al màxim. 

10. Informar i facilitar la participació de la família i de l’alumne o alumna en aquells 

òrgans o espais de participació en la gestió del centre. 

11. Ajudar-los a adquirir els valors envers de la sostenibilitat i el respecte del medi 

ambient. 

 

 

 

 

 



 

 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA 

 

 

1. Compartir amb l’escola l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les 

complicitats que són necessàries per dur a terme el projecte educatiu del 

centre. 

2. Reconèixer i respectar l’autoritat de tot el personal que treballa a l’escola. 

3. Vetllar perquè el nostre fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi, 

d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques així com de les 

normes específiques de funcionament del centre. 

4. Facilitar al nostre fill o filla el material didàctic necessari per a l’activitat 

acadèmica, ajudar-lo/la a organitzar el temps i vetllar perquè faci les tasques 

encomanades.  

5. Responsabilitzar-nos que el nostre fill o filla respecti i valori els serveis 

escolars d’acollida matinal, menjador i activitats extraescolars. 

6. Adreçar-se al tutor o tutora de cada criatura per resoldre els conflictes  que 

puguin sorgir. Si és necessari parlar-ho amb la direcció del centre. 

7. Facilitar a l’escola les informacions sobre el nostre fill o filla que siguin 

rellevants  per al procés d’aprenentatge. 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que formuli l’escola, 

tret d’aquells casos urgents en que s’agilitzarà al màxim. 

9. Vetllar perquè el nostre fill o filla mantingui hàbits saludables per al seu 

benestar i per al seu rendiment acadèmic (esmorzar correctament, descans 

suficient...) 

10. Vetllar perquè el nostre fill o filla tingui cura de la seva higiene personal i porti 

la indumentària necessària per a la pràctica de les diferents activitats (xandall, 

roba marcada i amb beta... 

11. Ajudar-los a adquirir els valors envers la sostenibilitat i el respecte del medi 

ambient. 

 

Estem convençuts/des de la importància que té la coordinació i col·laboració entre 

família i escola en l’educació dels nostres infants, per això assumim conjuntament els 

punts que apareixen en la carta de compromís. 

 

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

 

El centre       La família 


