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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

Les persones sotasignades,  na Mª Ángeles Álvarez Pérez com a directora del centre educatiu Escola 
Joan Maragall i en /na .......................................................................................................................... 

Com a mare/pare/tutor/tutora de l’alumne /a.................................................................................................. 

Reunits a la localitat d’Esplugues de Llobregat amb data de .......de............................2011,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 

Per part del centre 

 Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne 
o alumna i tingui en compte els valors definits en el Projecte Educatiu del Centre. 

 Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes en l’àmbit escolar regulats en les Normes 
d’Organització i Funcionament del centre.. 

 Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna 
  Informar la família del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre. A les famílies de nova incorporació es farà en el moment de l’entrevista inicial. Per a la 
resta de famílies es confeccionarà un tríptic informatiu que s’entregarà a la reunió d’inici de curs 
aconsellant els pares/mares de la seva lectura acurada. 

 Informar a la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 
acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i explicar a les famílies els resultats de les avaluacions. 
A la reunió d’inici de curs es farà una primera aproximació general als criteris d’avaluació 
requerits per la bona marxa dels alumnes.  

 Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries per atendre les necessitats 
educatives específiques dels alumnes i mantenir-ne informada la família. 

 Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal 
de  l’alumne o alumna així com de possibles situacions  de conflicte en què s’hagi vist involucrat 
o involucrada dins de qualsevol espai escolar.  
En cas de conflicte greu s’acudirà als òrgans de govern del centre i es podrà convocar la 
comissió de disciplina del Consell Escolar. 
L’escola ofereix un dia a la setmana d’atenció als pares/mares dels alumnes per part dels 
tutors/tutores i d’altres professionals del centre. 
Es facilitarà, en la mesura possible, la conciliació dels horaris laborals de les famílies amb l’horari 
del centre. 

 Informar a les famílies de les activitats desenvolupades en l’horari escolar i extraescolar del 
centre. 

 Comunicar a la família les faltes d’assistència i de puntualitat no justificades de l’alumne o 
alumna del centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament 
acadèmic i personal. 

 Afavorir les tasques i les funcions de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes i fomentar la 
participació de les famílies en aquesta associació. 

 Informar dels resultats globals del centre a la representació de les famílies del Consell Escolar, 
tal i com preveu l’article 127 de la LOE. 

 Revisar i acceptar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si 
s’escau, el contingut, en les diferents entrevistes individuals amb les famílies. 
 



 COMPROMISOS 
 

Per part de la família 
 
 

 Reconèixer la tasca dels mestres com a formadors/es integrals dels seus fills/es. La família 
acceptarà que l’objectiu principal del professorat és que els alumnes aprenguin, siguin 
responsables i tinguin valors socials de convivència. 

 Compartir amb el centre l’educació del fill / filla i desenvolupar i col·laborar amb les estratègies 
que són necessàries per a aplicar el Projecte Educatiu del Centre. 

 Les famílies respectaran els valors del Projecte Educatiu i afavoriran la bona convivència entre 
tots/es els membres de la Comunitat Escolar. 

 Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat de la Comunitat Educativa: direcció, 
personal docent i personal no docent. Les famílies han d’instar  als seus fills i filles a complir les 
normes bàsiques de la convivència escolar a dins i a fora de l’aula. Es respectarà, així mateix, 
l’edifici escolar de pintades i el mobiliari de possibles desperfectes. 

 Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i perquè faci les tasques 
encomanades pel professorat. Les famílies adoptaran mesures de reforç o complement per 
afavorir el rendiment escolar dels seus fills i filles així com els hi ajudaran a organitzar el temps 
d’estudi a casa i a preparar el material per a la realització de les activitats escolars. 

 Garantir l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques així com la justificació de les 
faltes dels seus fills i filles a classe. Les famílies s’han de comprometre també a recollir els 
alumnes i les alumnes a les sortides de migdia i tarda tot respectant l’horari del centre i l’horari 
laboral dels mestres i personal no docent del centre. 

 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 

 Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants pel procés d’aprenentatge. 
 Atendre i respondre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que 

formuli el centre. 
 Facilitar la integració dels seus fill i filles en el centre afavorint la seva participació en les 

activitats complementàries (sortides, tallers, representacions teatrals i musicals i d’altres) que es 
programaran en cadascú dels nivells educatius. 

 Interessar-se per les activitats de l’Associació de Pares i Mares del centre. 
 Informar el seu fill o filla del contingut d’aquests compromisos i complir conjuntament amb el 

centre educatiu la totalitat dels mateixos. 
 Revisar amb el centre educatiu el grau d’acompliment dels compromisos de la carta en el termini 

d’un any. 

 

I , perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 
 
La direcció del centre                                                   La família (pare/mare o tutor/a) 
 
 
 
 
 
 
Esplugues de Llobregat a .....................d’.........................................de 2011 


