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Conscients que l’educació dels infants i dels joves implica l’acció continuada i 

conjunta de la Família i de l’Escola, ambdues parts signem aquesta carta de 

compromís educatiu, la qual té vigència durant l’etapa d’Educació Infantil i 

Primària, i que comporta els següents:  

 

COMPROMISOS 

Per part del Col·legi Sant Josep  

 

1. Facilitar una formació de qualitat que contribueixi al desenvolupament integral dels 

alumnes com a persones i com a ciutadans.  

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar, creant un clima de 

convivència que faciliti el sentiment de pertinença a la comunitat educativa i d’identificació 

amb el Centre.  

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumna o 

alumne.  

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

centre.  

5. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i 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 del seu fill/a, assessorant-la sobre estratègies, mesures i criteris que afavoreixin la 

seva evolució positiva, el seu rendiment escolar i la seva organització del temps d’estudi.  

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al Centre, i qualsevol 

altra circumstància rellevant per al seu desenvolupament acadèmic o personal.  

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família. 

10. Avaluar periòdicament el compliment d’aquests compromisos.  

 

Per part de la Família  

 

1. Satisfer les necessitats bàsiques de nutrició, higiene, descans, ajut, afecte, educació i 

estabilitat emocional, per tal de desenvolupar en els fills conductes d’estima, d’autonomia i 

de responsabilitat. 
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2. Respectar el caràcter propi del centre, reconèixer l’autoritat moral dels docents i dipositar 

la confiança en els professionals de l’educació.  

3. Compartir amb el Centre l’educació del fill o filla i respectar, desenvolupar i afavorir les 

complicitats que són necessàries per poder aplicar íntegrament el seu Projecte Educatiu.  

4. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, 

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

5. Vetllar perquè el fill o la filla compleixi el deure bàsic d’assistència regular i puntual a les 

activitats acadèmiques en les condicions adequades, de salut, d’actitud, de presència, de 

vestimenta i de complements, a la tasca que s’ha de realitzar.   

6. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa, vetllant perquè  compleixi el 

deure bàsic de l’estudi, perquè faci les tasques encomanades pel professorat i perquè dugui 

el material necessari per a l’activitat escolar  

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 o filla. 

8. Facilitar al centre les informacions rellevants que puguin afectar l’alumne per tal d’ajustar 

el procés d’aprenentatge del nostre fill/a i d’afavorir el seu rendiment escolar. 

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el 

Centre. 

10. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos i fer-ne un seguiment periòdic i 

conjunt del seu nivell de compliment.  

 

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

 

Sant Boi de Llobregat, a .... de ...................... de 202.... 

 

 

 

 

Nom de 

l’alumne/a  
 

 

Signatures dels Tutors legals: Signatura del representant del Centre: 

 

 

 

 

 

 
 

En compliment d’allò que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), el Centre comunica l’existència d’un fitxer de dades que contindrà les dades del present full. Els camps marcats amb 

(*) són de caràcter obligatori i imprescindibles per a la seva correcta tramitació. Aquesta informació serà inclosa en el fitxer de dades de l’Escola i podrà ser utilitzada per les 

empreses que li prestin  serveis. Si vol,  pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament, portabilitat i oblit previstos a la llei, adreçant-se 

per escrit a la secretaria del Centre a l’Avinguda Can Carreras 16/18 de Sant Boi de Llobregat 08830. 

 

 


