
  Carta de compromís educatiu 
   

 

 

EN/NA. ......................................................., amb DNI ............................................., representant legal del 

centre docent privat concertat Mireia Centre d' Estudis, juntament amb 

EN/NA...........................................................................i EN/NA ..........................................................., com 

a pare, mare o tutor/a legal de l' alumne/a ......................................................................, reunits a la 

localitat de Montgat, amb data .......................................... 

 
MANIFESTEN: 
 
 Que la Llei d' Educació de Catalunya preveu la confecció de la Carta de Compromís Educatiu i, el 
Decret 102/2010 d' Autonomia dels Centres Educatius,  al seu art. 7 la regula. 
 
 Que, conscients que l' educació d' infants i joves implica l' acció conjunta de la família i de l' escola, 
determinen, de mutu acord, que la relació família - centre es regirà per un esperit de col·laboració mútua i 
confiança per tal de contribuir i incidir conjuntament en la formació dels alumnes. 
 
 Que pels motius exposats, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual va aprovada pel 
Consell escolar del Centre en la sessió celebrada el dijous 24 d'octubre de 2019. 
 
 
COMPROMISOS 
 
Per part del centre:  
 
 1. Facilitar al nostre alumnat una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral 
de la seva personalitat com a individus i com a ciutadans i crear a l'escola un clima de convivència que faciliti 
el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d'identificació amb el centre i la societat a qual 
pertanyem. 
 
 2. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l'alumnat i de tots els membres de la comunitat 
educativa. 
 
 3. Respectar les diverses conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l' alumne/a. 
 
 4. Oferir una educació que garanteixi el desenvolupament de les habilitats i capacitats de l' alumnat i 
l' assoliment de les competències bàsiques. 
 
 5. Adoptar les mesures educatives diverses o complementàries adients per atendre les necessitats 
específiques de l'alumnat i mantenir-ne  informada a la família.  
  
 
 

6. Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de l'alumne/a, d' acord 
amb el seu ritme d' aprenentatge, fomentant el seu esforç i  rendiment. 
 
 7.Fomentar activitats educadores que contribueixin al desenvolupament dels hàbits i dels valors des 
de la visió expressada en el caràcter propi del centre. 
 
 8. Informar a la família del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del 
centre, així com dels acords i decisions sorgits i presos al Consell Escolar del Centre. 
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9.Informar a la família i a l' alumne/a del criteris d' avaluació que s' aplicaran per avaluar el seu 

rendiment acadèmic , així com de l' assoliment dels objectius establerts per a cada curs/etapa, per mitjà del 
informes trimestrals i de les entrevistes. 
 
 10.Realització d' una entrevista trimestral individual del tutor/a amb la família, per a informar de tot 
allò referent a l' alumne/a. 
 
 11. Disponibilitat per  atendre la família quan sol·liciti entrevistes. 
 
 12.Posar-se en contacte amb la família amb immediatesa quan es detecti qualsevol circumstància 
irregular o anòmala rellevant per al desenvolupament acadèmic i personal de l' alumne/a. 
 
 13. Oferir a les famílies la possibilitat de participar en els òrgans de govern del centre per mitjà del 
Consell Escolar, d' acord amb el que estableix la legislació vigent. 
 
 14. Oferir a les famílies un canal de comunicació fluid per tal que puguin vehicular les seves 
propostes i suggeriment. 
 
 15. Revisar anualment els compromisos que figuren en la present carta de compromís educatiu i, si 
s'escau, modificar-los en funció de les necessitats i comunicar-ho posteriorment a la famílies. 
 
Per part de la família: 
 
 1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l' autoritat de la comunitat educativa. 
 
 2.  Compartir amb el centre els principis educatius, afavorint l' aplicació del projecte educatiu i així 
facilitar el desenvolupament personal, social i acadèmic de fill/a. 
 
 3. Assistir a les reunions convocades i a les entrevistes sol·licitades pel centre. 
 
  

4. Respectar , juntament amb el fill/a, les normes de funcionament del centre i que figuren en el 
document específic de les NOFC. 
 

5. Col·laborar en foment de la responsabilitat personal del fill/a i corregir aquelles conductes que 
siguin contràries a les normes de convivència. 
 
 6. Assumir els procediments de mediació davant de situacions de conflicte i recolzar les sancions 
educatives que estableixi el centre en cas de transgredir les normes. 
 
 7. Vetllar per tal que el fill/a compleixi les responsabilitats que li corresponen com alumne/a del 
centre: assistència, tasques encomanades, preparació de material, acceptació i compliment de les indicacions 
rebudes per part dels docents. 
 
 8. Adreçar-se directament al centre  per contrastar les discrepàncies, coincidències i/o suggeriments 
en relació a l' aplicació del Projecte Educatiu, respectant els canals establerts per a aquesta finalitat. 
 
 9. Facilitar al centre les informacions rellevants per a l' adequat procés d' aprenentatge del fill/a. 
 
 10. Garantir la puntualitat i l' assistència del fill/a al centre i informar i justificar les absències que es 
produeixin. 
 
 11. En cas de malaltia del fill/a, informar al centre i seguir les indicacions de prevenció sanitària que 
hagi facilitat el professional sanitari competent. 
 
 12. Garantir la higiene personal i la indumentària del fill/a d' acord amb el reglament del centre. 
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 13. Col·laborar a les activitats proposades pel centre que impliquin la seva participació. 
 
 14. Col·laborar amb els compromisos econòmics acceptats pel Consell escolar i per l’ Administració 
de l’ escola 
 

15. Acceptar les modificacions que es poden derivar de la revisió  anual per part del centre dels 
compromisos que figuren en la present carta de compromís educatiu i de les quals n' hagin estat informats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura representant legal            Pare/mare/tutor-a legal                       Pare/mare/tutor-a legal 
          del centre 


