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Carta de compromís educatiu  
  
Les persones sotasignades, Ferran Castro Roldán, director de l’Escola/Col·legi Joaquima Vedruna Terrassa, 

i  

........................................................................................ (nom i cognoms),  com a ...................... (pare mare, 
tutor, tutora) de l’alumne/a ................................................................, reunits a la ciutat de 

…...........……..........., amb data ............. de .................................de 20.…, conscients que l’educació implica 

l’acció conjunta i compartida de la família, de l’escola i l’alumne/a signem aquesta carta de compromís 

educatiu, la qual comporta els següents:  

  

  

  

COMPROMISOS: Per part de la família  
  

La família es compromet a fer efectiva la matriculació del fill/a a l’escola després d’haver conegut i 

acceptat aquests principis de compromís:   

  

1) Conèixer que l’escola educa a partir d’un Projecte Educatiu (caràcter propi) basat en la Proposta 

Educativa Vedruna que, de forma essencial consisteix en:  

* Educar a partir d’una visió humana i cristiana del món.  

* Educar a partir de ser escola catalana amb una visió social i cultural àmplia de país.  

* Educar a partir dels eixos de compromís propis de l’escola Vedruna. (Difosos i coneguts a partir 
del tríptic “Escoles Vedruna de Catalunya” i el propi de l’escola).  

  

2) Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, i més específicament, la 
de l’ equip directiu.  

  

3) La família manifesta positivament voler compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i 

afavorir les complicitats necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.   

  

4) La família accepta que matricula el seu fill/a en un model escolar “concertat” amb el Departament 

d’Educació. Això significa que el cost de l’educació no és totalment gratuït i es compromet, abans de 
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la matriculació, a fer front de forma mensual, al cost anual de l’escolarització en les aportacions 

aprovades pel Consell Escolar.   

  

5) La família es compromet a vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic d’estudi i d’assistència regular 

i puntual a les activitats acadèmiques, així com els deures escolars. Així mateix es compromet a que 

l’alumne/a participi en totes les activitats de sortides, visites….i disposi del material necessari (llibres 

de text, bates, xandall…) per a l’activitat docent.   

  

6) Instar el fill/a a respectar les normes específiques del funcionament del centre, en particular les que 

afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.  

  

  

  

7) Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en 
relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.   

  

8) Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.  

  

9) La família es compromet a ajudar el seu fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa, a preparar el 

material per a l’activitat escolar, l’equipament d’educació física i altre material que sigui necessari.  

  

10) La família facilitarà a l’escola les informacions del fill/filla que siguin rellevants per al procés 
d’aprenentatge i atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista que formuli el centre.  

  

11) Informar al fill/a dels continguts d’aquests compromisos.  

  

12) La família, a través del pare/mare/tutor-a, en tant que inscriu el seu fill/a a l’escola, coneix  l’Associació 
de Pares i Mares de l’escola, i s’adhereix voluntàriament a participar-hi.  

  

13) La família accepta rebre la informació que emet l’escola a través de la Plataforma Digital del centre, 

per a la qual cosa se li atorguen els permisos corresponents d’accés.   

  

14) La família accepta si s’escau, fer una revisió del compliment dels seus compromisos.  
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COMPROMISOS: Per part del alumnat  
  
1) Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.  

  

2) Complir les normes de convivència del centre.  

  

3) Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del centre.  

  

4) Respectar el projecte educatiu i/o el caràcter propi del centre.  

  

5) Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.  

  

6) Assistir a classe.  

  

7) Participar en les activitats educatives del centre.  

  

8) Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.   

  

9) Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

COMPROMISOS: Per part del centre  
  

1) Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne 

o alumna i vetllar pels seus drets en l’àmbit escolar, essent coherent amb el seu Projecte Educatiu (caràcter 
propi).  
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2) Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família, sempre que aquesta 

conegui i accepti, prèviament, el model escolar escollit.  

  

3) Informar la família del projecte educatiu de centre (PEC), de les normes d’organització i 

funcionament del centre, dels criteris que s’apliquen per avaluar el rendiment acadèmic de l’alumne/a i la 
seva evolució; i si s’escau, de les mesures educatives alternatives o complementàries adoptades per 

atendre les necessitats específiques de l’alumne/a.  

  

4) Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol altra 
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.   

  

5) Comunicar, a través de la plataforma digital, activitats del centre, dels alumnes i de l’Associació de 

Pares i Mares.  

  

6) Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, 

sigui  a través del tutor/a , professor/a de l’alumne/a o bé a través de l’Equip directiu.   

  

  

Escola i família es comprometen a revisar els compromisos contrets en el moment de l’acceptació 

d’aquesta carta de compromís.  

  

  

  

  

  

El centre            La família          Alumnat  

              (pare, mare o tutor/a)  

  

Signatura i segell         Signatura          Signatura  

  

  

  

  

  
, ......... de…………...de 20...  



  
 

Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès. Per garantir la seva validesa, la plataforma digital ens assegura la seva última  

versió                   R-E2-01-04 Carta de Compromís    
  

  
  


