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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 
Les persones sotasignades,.............................................com a......................... 

i .................................................................................................................com a 

pare, mare, tutor /a de l’alumne/a .............................................................. 

reunits a la localitat de Mataró, amb data............................................,  

 
                                          Manifestem que: 
 
Som conscients que l’educació  dels infants implica l’acció conjunta de la 
família i l’escola.  
La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la 
relació i el diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de 
l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu. 
Per aquest motiu signem aquesta carta , la qual comporta els següents 
compromisos: 
 
Des de l’escola ens comprometem a: 
 

1. Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats 
de l’alumnat, que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i en 
fomenti l’esforç i el rendiment, de forma que contribueixi al 
desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o l’alumna. 

2. Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes en l’àmbit escolar i protegir 
la seva intimitat. 

3. Respectar la diversitat cultural, ètnica, sexual, religiosa i ideològica de la 
família i de l’alumne/a, en el marc dels principis i valors educatius 
establerts en les lleis. 

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

5. Mantenir comunicació regular amb la família sobre l’evolució personal , 
el procés d’aprenentatge i els resultats acadèmics del seu fill/a. Atendre 
les peticions d’entrevistes de la família. 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients 
per atendre les necessitats específiques del alumne/a i mantenir-ne 
informada la família. 

7. Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de mares i pares 
d’alumnes i fomentar la participació de les famílies en aquesta 
associació. 

8. Vetllar pel compliment de la normativa de l’escola per part de tots els 
membres de la comunitat educativa. 

9. Orientar i informar la família sobre aspectes i tasques que poden fer a 
casa per tal d’afavorir el desenvolupament personal i dels aprenentatges 
del seu/seva fill/a.  

10. Vetllar per a que la comunitat educativa sigui sensible a una bona 
sostenibilitat ambiental. 

11. Revisar conjuntament amb la família el compliment dels compromisos 
d’aquesta carta, i si s’escau, el seu contingut. 
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Des de la família ens comprometem a: 
 

1. Conèixer, respectar i col·laborar en el desenvolupament del projecte 
educatiu del centre. 

2. Assistir a les reunions i a les entrevistes que se’ns convoqui i atendre en 
un termini raonable les comunicacions que arribin des del centre. 

3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla. Fomentar en ells 
l’autonomia i la responsabilitat. 

4. Participar activament en l’assoliment d’un clima positiu de convivència i 
instar el nostre fill/a que compleixi les normes de funcionament del 
centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el 
desenvolupament normal de les classes. 

5. Vetllar i motivar al fill/a perquè gaudeixi de les activitats escolars i 
col·labori activament en les tasques proposades, i que participi en les 
activitats complementàries que l’escola organitza (sortides, colònies...) 

6.  Ajudar el nostre fill o filla a preparar el material per l’activitat escolar i a 
organitzar el temps d’estudi a casa. 

7. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i les instal·lacions. 
8. Vetllar per l’assistència i la puntualitat a l’escola. 
9. Utilitzar els canals de comunicació de què disposa el centre per tractar 

directa i personalment els temes relacionats amb el nostre fill/a.  
10. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge del fill o filla i adoptar les mesures que puguin afavorir 
l’evolució del nen/a. 

11. Facilitar al centre les dades de localització actualitzades (adreces, 
telèfons...) per tal de facilitar el contacte. 

12. Interessar-nos per les activitats de l’associació de mares i pares del 
centre. 

13.  Revisar, conjuntament amb el centre, el compliment dels compromisos 
d’aquesta carta i, si s’escau, el seu contingut. 

 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 
              El centre                                                           La família 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mataró,             de setembre del 2011. 
 


