
 
Carta de compromís educatiu 

 

Les persones sotasignades, Joan Farré Villa, Director de l’Escola Joan XXIII, i 
......................................................................................................................... (nom i 
cognoms), .............................   (pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a 
........................................................................................................................., reunits a la 
ciutat de Tarragona, amb data ...................., conscients que l’educació d’infants i joves 
implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís 
educatiu, la qual comporta els següents: 

 

COMPROMISOS  
 
Pare, Mare (o tutors legals) i centre educatiu ens comprometem a:  
 
1. Reconèixer‐nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a 
cadascú correspon. La dels progenitors, prioritàriament, en l’àmbit familiar; i la del 
professorat, en el marc escolar, especialment pel que fa a les qüestions acadèmiques i de 
convivència.  
 
2. Abordar les possibles diferències des del respecte a l’autonomia de cada àmbit i el diàleg, 
sense menystenir mai l’autoritat d’uns i altres davant l’educand.  

 
 

 D’una manera específica, el centre es compromet a: 

 
1. Respectant de manera activa el Caràcter Propi de les Escoles Diocesanes de 

Tarragona, facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 
personalitat de l’alumne o alumna.  

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar, segons el 
Caràcter Propi de les Escoles Diocesanes de Tarragona. 

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

4. Informar la família del caràcter que defineix l’escola cristiana, del projecte educatiu, 
que inclou l’ensenyament religiós escolar,  i de les normes d’organització i 
funcionament del centre.  

5. Informar les famílies i l’alumnat 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 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 de l’alumne o l’alumna.  
8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al 

centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament 
acadèmic i personal. 

9. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, intentant 
facilitar en la mesura del possible la conciliació de l’horari laboral de la família amb 
l’horari del centre.  

10. Portar a terme les actuacions concretes que poguessin ser proposades pel tutor o 
tutora amb la finalitat d’assolir‐ne els objectius previstos. 

11. Mantenir una coordinació amb les escoles de procedència per tal de facilitar l’acollida 
i l’adaptació de l’alumnat de nova incorporació. 

12. Oferir la possibilitat de viure la fe, mitjançant les activitats pastorals i les celebracions 
per a tota la Comunitat Educativa.  

 

D’una manera específica, la família es compromet a: 
 

1. Respectar el Caràcter Propi de les Escoles Diocesanes de Tarragona i el Projecte 
Educatiu de Centre per tal de compartir al màxim els criteris educatius, especialment 
sobre el valor de la persona, l’autonomia personal, la integritat, la responsabilitat, el 
respecte.  

2. Valorar positivament la formació religiosa cristiana i, per tant, la participació del/de la 
seu/va fill/a en el conjunt d’activitats educatives descrites en la programació general 
del centre, aprovada pel Consell Escolar.  

3. Reconèixer l’autoritat dels docents i facilitant al centre les informacions del/de la fill/a 
que siguin rellevants per al seu procés educatiu.  

4. Procurar la major harmonia entre els hàbits, normes i valors promoguts en l’àmbit 
familiar i els que promou l’escola, especialment pel que fa a una actitud positiva i 
activa del fill / de la filla davant l’aprenentatge i l’estudi, la convivència respectuosa i 
d’altres aspectes de la vida del centre.  

5. Instar el fill/ la filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, 
en particular aquelles que afecten la convivència escolar i el normal desenvolupament 
de les classes i activitats, puntualitat, atenció, esforç, col·laboració, moderació, 
discreció en el vestir, respecte a les persones i als mitjans disponibles i limitació de 
l’ús de telèfons mòbils i altres aparells durant la jornada escolar. 

6. Col·laborar amb el centre per fomentar la responsabilitat personal i corregir aquelles 
conductes que siguin contràries a les normes elementals de convivència, al necessari 
respecte a totes les persones que integren la comunitat escolar o al correcte 
comportament durant les activitats escolars, d’acord amb el Reglament de Règim 
Interior, assumint els procediments de mediació davant situacions de conflicte 



 
interpersonal i donant suport als procediments de sanció educativa si es produeixen 
transgressions greus de les normes. 

7.  Vetllar perquè el fill o la filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular 
i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades 
a casa pel professorat.  

8. Informar el fill / la filla sobre el contingut d’aquests compromisos.  
9. Facilitar, dins de les possibilitats dels pares, mares o tutors legals, la màxima 

col·laboració amb l’escola. 
10. Respecar els mecanismes establerts i els canals oportuns per a la comunicació amb 

l’escola i atenent les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 
11. Participar en les reunions i activitats per als pares i mares que convoqui l’escola. 
12. Sent membre de l’AMPA i participant en les seves activitats.  
13. Abonar puntualment les quotes i aportacions establertes conforme a la normativa 

vigent i contribuint al manteniment econòmic de l’escola, en tot allò que no està 
cobert pel concert educatiu que l’escola té subscrit amb l’Administració educativa.  

 
I, perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu. 

 

El centre         La família  

   

 

 

 

 

 

Signatura         Signatura  

Sr. Joan Farré Villa      (pare, mare o tutor/a) 

 

Tarragona, .................................. (dia i mes) de 2022 
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