
 

L’orientació educativa compartida amb les famílies mitjançant la Carta de 

Compromís Educatiu 

 

La concepció de l’orientació educativa només és completa si compte amb la 

coresponsabilització de les famílies. Els pares i les mares dels alumnes han de 

col·laborar amb els equips docents que exerceixen la tasca orientadora i tutorial dels 

seus fills. Ho han de fer en totes aquelles accions que signifiquin dotar de la informació 

puntual, extensiva  i transparent relatives al seu fill-alumne i que siguin significatives 

per ajudar a la tasca tutorial i orientadora. De forma recíproca, tots els professors de 

l’equip docent, el professor o professors tutors, l’orientador educatiu i la resta de 

membres de la comunitat escolar, tenen l’obligació d’informar puntualment i 

extensament de totes les circumstàncies, comportaments i característiques de 

l’alumne que incideixen sobre el seu desenvolupament personal i social i també, és 

clar, en relació al seu rendiment acadèmic. 

Aquesta tasca de coresponsabilització de les famílies i els equips docents ha de 

quedar constituïda formalment aprofitant l’eina que suposa la Carta de Compromís 

Educatiu. La redacció d’aquesta carta i els compromisos que concreti per a totes les 

parts ha de contemplar aquells aspectes que poden ajudar a la tasca orientadora. Per 

tant, el model de redactat i els continguts incorporats a la Carta han d’elaborar-se 

seguint els criteris emanats del Projecte Educatiu del Centre. Per això, la Carta 

representa un instrument de visualització del projecte del centre, de les seves prioritats 

educatives i del seu enfocament orientador.  

Al mateix temps la Carta també ofereix l’oportunitat a l’equip docent de formalitzar els 

compromisos que assumeix en relació a la integració del currículum competencial, a 

l’èxit escolar que vol propiciar i al compliment  de les actuacions d’acompanyament de 

l’alumne/a pròpies de l’acció tutorial i orientadora. Al seu torn, els propis alumnes i les 

seves famílies també mitjançant la Carta de Compromís Educatiu poden formalitzar 

sota criteris concrets el seu nivell de compromís que adquireixen envers activitats 

d’informació, seguiment, avaluació conjunta, etc que els equips docents els hi 

requereixen en correspondència als seus propis compromisos adquirits avançant junts, 

doncs, cap a la coresponsabilització de la tasca educativa. 

La Carta de Compromís Educatiu ha d’esdevenir un instrument útil de conscienciació 

de la importància de la relació i coordinació estreta entre l’actuació educativa de la 

família, la de l’alumne/a i la de l’equip docent. La informació i les trobades regulars 

amb les famílies d’un grup classe s’han de garantir cada curs per a obtenir un òptim 

treball pedagògic i orientador. L’ajut a l’alumne ha de tenir com a objectius el seu ple 



 

desenvolupament com a membre actiu d’un determinat grup classe així com un 

adequat procés d’aprenentatge acadèmic que el condueixi a l’èxit escolar. 

La tasca orientadora no només ha de requerir la col·laboració i la implicació de les 

famílies quan es produeixi un problema, o es necessiti emprendre alguna actuació 

especial, sinó també per al normal funcionament de l’activitat escolar del centre. És a 

dir, les iniciatives, propostes i suggeriments de les famílies per a col·laborar en 

l’aprenentatge del seus fills i en els seus grups classe, des del centre –i com a tasca 

orientadora– no només s’han d’acceptar, sinó que s’han d’esperonar i s’han de valorar, 

tot integrant-les dins les diferents actuacions i programes que el centre té establerts o 

planificats. Han de ser els equips docents qui avaluïn l’oportunitat i la conveniència de 

les propostes d’implicació de les famílies i, en tot cas, la Carta ofereix la possibilitat de 

concretar-les i institucionalitzar-les. 

Aprofitar les implicacions de les famílies en les activitats formals i no formals del centre 

significa una aposta decidida perquè l’orientació educativa del centre es fonamenti 

sobre un dels seus pilars bàsics i en garanteixi la seva complicitat i implicació. 

 

 

 

 


