
 
 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
FAMÍLIES ALUMNAT MENOR D’EDAT 

Passeig Verdaguer, 84-86  
 08700 Igualada 

escola.musica@aj-igualada.net 
Tel. 938044155 

 

INFORMACIÓ bàsica sobre protecció de dades de l’Escola Municipal de Música Conservatori de Grau Mitjà Mestre Joan Just i Bertran, (OAMEAI - Ajuntament d’Igualada): 
 
Responsable del tractament: Ajuntament d’Igualada  
Finalitat del tractament: Gestionar l’activitat acadèmica de l’alumnat i allò que se’n derivi. 
Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679). 
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers públics o privats excepte en cas d’obligació legal o sigui estrictament necessari per a la funció acadèmica del centres educatius i allò 

que se’n derivi. 
Drets dels titulars: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: atencio.ciutadana@aj-igualada.net o 

al correu postal a l’Ajuntament d’Igualada: Plaça de l’Ajuntament, núm. 1 08700 Igualada.  
Per saber més sobre la nostra política de protecció de dades consulteu l’enllaç: http://ves.cat/em5W 
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Les persones sotasignades,  

 

M. Queralt Martí García, directora de l’Escola i del Conservatori Municipals de Música d’Igualada i 

_____________________________________ (nom i cognoms), pare, mare, tutor, tutora de l’alumne o 

alumna _________________________________ , reunits a la localitat d’Igualada, conscients que l’educació 

d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’Escola / Conservatori, signem aquesta carta de 

compromís educatiu, la qual comporta els següents:  

 

COMPROMISOS 

Per part del centre 

 1. 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.  

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

que no afectin negativament la convivència. 

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

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i 

dels resultats de les avaluacions.  

6. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de 

l’alumne o l’alumna.  

7. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol 

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

8. Atendre el més aviat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.  

9. Revisar conjuntament amb la família el compliment i el contingut d’aquests compromisos quan sigui 

necessari.  
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Per part de la família  

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip directiu.  

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir l’aplicació del projecte educatiu 

del centre.  

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que 

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

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi, i també perquè faci les tasques 

encomanades a casa pel professorat, ajudant-lo a organitzar el temps d’estudi i a preparar el material per a 

l’activitat escolar.  

5. Respectar els acords i les mesures correctores que estableixin l’Escola i el Conservatori Municipals de 
Música d’Igualada i atendre el seu compliment. 
 
6. Garantir l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques del fill o filla.  

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 del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.  

9. Atendre el més aviat possible les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.  

10. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.  

11. Fer un bon ús de la plataforma educativa Google Suite per a Centres Educatius 

12. Revisar amb periodicitat el compliment dels compromisos de la carta 

13. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.  

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

 

El centre       La família (pare, mar, tutor, tutora)  

Signatura       Signatura  

 

Igualada,_________ de _____________________ de 20 

 


