
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La Llei d’Educació Catalana, a l’article 20, demana a les famílies i a les escoles que signin un 

compromís  educatiu.  La  família  i  l’escola  no  s’haurien  de  plantejar  res  més  que   no  fos  la 

col·laboració per millorar el benestar dels alumnes. És per això que en aquest document ens hem 

esforçat a posar l’accent en la confiança. 

Per això hem redactat aquesta carta com una manera de fer explícit el que intentem  fer realitat 

cada dia.

La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el 

compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants. Amb el 

compromís formalitzat de la família i el centre es pretén potenciar la complicitat educativa i garantir 

un entorn de convivència i col·laboració en el marc del projecte educatiu. 

Aquesta carta ha de contribuir, entre altres, a les finalitats següents: 

• Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies. 

• Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu de 

centre. 

• Facilitar a l’alumnat i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures. 

• Vincular el centre i la família, mitjançant el compromís i l’acció tutorial. 

• Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat educativa. 

•  Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que 

s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat. 

• Fomentar la convivència i el bon clima escolar. 

• Implicar la família en l’èxit acadèmic, personal i social.

Cal que retorneu signades les dues còpies de la carta i les lliureu al tutor/a de la vostra classe. A 

llarg d’aquest mes us retornarem una còpia signada per la direcció i l’escola es quedarà una còpia 

signada per la família.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
ESCOLA VORA DEL MAR
C/Verge del Pilar, 10
08880 Cubelles
Tel 93 895 75 15



Carta de compromís educatiu  

Les persones sotasignades, 

MERCÈ GARCIA OLIVELLA com a Directora de l’ESCOLA VORA de MAR i ....................................

................................................pare, mare, tutor, tutora (nom i cognoms) de 

l’alumne/a.......................

..................................................................... reunits a la localitat de Cubelles, amb data de -------- de 

2012 , 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 COMUNS

1.- Reconeixerem i vetllarem per la singularitat de cada nen/a, per la seva història i per la seva 

identitat.

2.- Els hi ajudarem a conèixer, expressar i gestionar les seves emocions i reconèixer les de les 

altres persones.

3.-  Els  hi  acompanyarem  en  la  construcció  de  la  seva  personalitat  vetllant  perquè  la  seva 

autoestima i la seva consciència social sigui positiva i constructiva. 

4.- Ajudarem els nens i les nenes a construir el seu projecte de vida i a prendre les seves decisions 

amb responsabilitat.

5.-  Els  hi  ajudarem  a  mirar-se,  a  mirar  els  altres  i  el  món  d’una  manera  positiva,   crítica  i 

responsable i que entenguin que han de ser subjectes actius en la construcció d’una societat de 

tots/es.

6.-  Valorarem  la  diversitat  sempre  que  no  generi  noves  desigualtats,  respectant  els  ritmes 

d’aprenentatge i de maduració de cada infant i fer créixer al màxim les seves potencialitats.

7.- Respectarem les estones de descans i de joc, ajudar-los a organitzar aquest temps i vetllar 

perquè el temps i els espais no lectius siguin educatius.

8.-  Els hi ajudarem a adquirir els valors lligats al respecte del medi ambient.

9.- Els hi ajudarem a resoldre els conflictes d’una manera pacífica, tot mostrant-los estratègies de 

mediació i de cultura de la pau.

10.-Els hi transmetrem els valors de l’esforç i de la responsabilitat com a mitjans per a l’adquisició 

del coneixement i del desenvolupament personal. 

11.Utilitzarem l’agenda escolar a primària com a mitja de comunicació entre la família i l’escola.

12. Fomentarem hàbits d’higiene i estils de vida saludables.

PER PART DEL CENTRE

1. Informarem les famílies del projecte educatiu de l’escola, del document sobre la convivència i de 

les normes de funcionament i d’organització i convidar-les a participar en la seva millora.

2.  Facilitarem una formació que contribueixi  al  desenvolupament  integral  de  la  personalitat  de 

l’alumne o alumna i vetllar pels seus drets en l’àmbit escolar.

3. Valorarem totes les àrees de coneixement i les seves interrelacions, procurant que els nens i les 

nenes s’il·lusionin pel l’aprenentatge i per la descoberta de tots els aspectes del món.

4.  Informarem a les  famílies del  procés d’aprenentatge dels  alumnes i  dels  seus progressos  i 

s’escau, de les mesures educatives  alternatives o complementàries adoptades per atendre les 

necessitats específiques de l’alumne/a.



5. Desenvoluparem en els  nens i  les nenes les competències lingüístiques necessàries com a 

instruments de comunicació, d’expressió i de coneixement del món.

6.  Vetllarem per la inclusió de tot l’alumnat i especialment els que tenen  necessitats educatives 

especials. 

7. Comunicarem a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol 

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

8. A partir  de primària utilitzarem l’agenda  escolar per informar a la família de les tasques de 

l’alumne, incidències, dates d’entrevista....

9. Informarem a les famílies vers les activitats i esdeveniments del centre i del poble.

10. Atendrem en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família.

11. Respectarem les necessitats, les característiques i la individualitat de cada família.

PER PART DE LA FAMÍLIA

1. Compartirem  amb  el  centre  l’educació  dels  nostres  fills/es,  desenvolupant  i  afavorint  les 

complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre, respectant les normes 

de funcionament i de convivència.

2.  Respectarem a tots els membres de la Comunitat Educativa:  famílies,  personal PAS i  altres 

professionals que hi treballen, respectant l’autoritat de la direcció i del professorat.

3.  Afavorirem actituds i  comportaments que fomentin en el meu fill/a el  respecte a les normes 

específiques de funcionament del centre i de l’aula. 

5.- Utilitzarem l’agenda escolar a partir de primària per informar-nos de les tasques encomanades 

des de l’escola, concertar entrevistes o informar a la tutora de qualsevol incidència.

6. Vetllarem perquè el nostre fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència a les activitats 

de l’escola. 

7.-  Adoptarem les mesures que afavoreixin el rendiment escolar dels nens i les nenes

8. Col·laborarem i compartirem amb l’escola,  la realització de les tasques i activitats encomanades 

des de la mateixa.

9. Assistirem a les reunions que convoqui l’escola. Si no és possible, avisarem el tutor o la tutora.

10. Evitarem fer comentaris negatius de l’escola i dels professionals que hi treballen, davant del 

nostre fill o filla. Donarem valor a la feina que es fa a l’escola. Davant de discrepàncies, dubtes o 

conflictes ens adreçarem als professionals de l’escola, mirant sempre per la millora de l’alumne.

11. Donarem a l’escola la informació necessària que permeti que els equips de mestres coneguin 

millor el nostre fill/a, respectant sempre el dret a la intimitat.

12. Col·laborarem amb l’AMPA de l’escola.

13.  Col·laborarem en  la  socialització  dels  materials  i  recursos  que  es  necessiten  pel  procés 

d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes.

Aquesta carta de compromís educatiu es revisarà cada tres anys.

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

         El centre                                                                   La família   (pare, mare o tutor/a)

                    Signatura


