
COL·LEGI  Santo Tomás
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

En Joaquín Martín Andorrà, representant legal del centre docent concertat Santo Tomás, i en/na 
………………………………………………………………………………..……………… pare, mare, tutor/a 
de l’alumne/a ……………………………………………………………………….…………………………….. 

MANIFESTEN:                                                                         

Que en compliment del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius i 
conscients que l’educació d’infants implica l’acció conjunta de la família i del col·legi, determinen, 
de mutu acord, que la relació família-centre, es regirà per un esperit de col·laboració mútua i 
confiança per tal de contribuir conjuntament en la formació dels alumnes, adoptant els següents: 

COMPROMISOS: 

I, perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu aprovada pel Consell Escolar. 

El centre:                                                                         La família: 

A Sant Boi de Llobregat, el ………. de ……………………………. de 20……….         

PER PART DEL CENTRE 

1. Impartir el tipus d’educació definida en 
l’ideari del centre dins el marc de la 
Constitució i de les lleis. 

2. Facilitar a l’alumne/a una formació que 
contribueixi al desenvolupament integral de 
la seva personalitat. 

3. Informar la família del projecte educatiu, de 
les normes d’organització i funcionament i 
del reglament de règim intern. 

4. Respectar les conviccions ideològiques  i 
morals de la família, en el benentès que no 
són contràries al caràcter propi del col·legi. 

5. Facilitar a la família informació sobre la vida 
escolar i la participació a través del Consell 
Escolar. 

6. Informar els pares i mares sobre el procés 
d’aprenentatge i integració socioeducativa 
dels seus fills. 

7. Mantenir comunicació regular amb la família 
essent rebuts pel tutor/a personalment, així 
com per altres professors i pel director en 
els horaris establerts. 

8. Informar la família de les tasques d’estudi 
que cal fer fora de l’horari lectiu, del seu 
grau d’acompliment i de la valoració que 
se’n fa en el procés d’avaluació. 

9. Donar als i les alumnes  una preparació 
acadèmica i curricular de qualitat.  

10. Oferir serveis   i activitats complementàries i 
extraescolars de qualitat.

PER PART DE LA FAMÍLIA 

1. Conèixer i respectar el caràcter propi del centre, 
basat en el seu ideari i desenvolupat en el seu 
projecte educatiu. 

2. Reconèixer l’autoritat del professorat i  de la 
direcció del centre. 

3. Compartir amb el col·legi l’educació del fill/a i 
desenvolupar i afavorir les col·laboracions adients 
en l’aplicació del projecte educatiu del centre. 

4. Procurar l’adequada col·laboració entre la família i 
el centre per assolir la millora permanent en la 
tasca educativa. 

5. Instar el fill/a a respectar les normes específiques 
d’organització i funcionament del centre, en 
particular, aquelles que afectin la convivència 
escolar i el normal desenvolupament de les classes. 

6. Seguir el procés educatiu dels fill/es, provocar les 
circumstàncies adients que fora i dintre del centre 
puguin fer més efectiva l’acció educativa i informar 
els educadors d’aquells aspectes de la personalitat 
i circumstàncies dels seus fills que estimin 
convenients per ajudar a la seva formació. 

7. Vetllar per tal que el fill/a compleixi amb el deure 
bàsic d’estudi i assistència regular i puntual a les 
activitats acadèmiques.  

8. En cas de conflicte, escoltar i valorar la versió dels 
professors/es i no prejutjar situacions que no s’han 
presenciat. 

9. Respectar els mecanismes de comunicació amb el 
col·legi. 

10. Abonar puntualment les quotes establertes segons 
la normativa vigent.


