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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
 

Les persones sotassignades, Mª Mercedes Campodarve Salvador, titular del centre educatiu 

Marcel·lí Moragas de Gavà, i _______________________________com a pare, mare i tutor/a 

legal de l’alumne _____________________________________________________________                                                            

reunits a la localitat de Gavà amb data_____________, 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    
 
 

1. L’escola vetllarà perquè cada nen i nena aprengui d’acord al seu ritme i les seves 
possibilitats, fomentant l’esforç i valorant el rendiment. 

 
2. Mitjançant reunions anuals, comunicar la informació sobre l’organització, les 

concrecions del currículum, les opcions metodològiques, els criteris d’atenció a la 
diversitat i d’avaluació del propi centre i dels serveis que s’ofereixen. 

 
3. Informar a les famílies mitjançant les reunions generals de grup classe i entrevistes 

individuals sobre el projecte educatiu, l’organització, normes, funcionament i 
metodologia del centre. 

 
4. En el marc dels principis i valors educatius establerts a les lleis, respectar les 

conviccions religioses, morals i ideològiques de les famílies i a la vegada protegir la 
intimitat dels infants. 

 
5. Informar a les famílies i l' alumnat del rendiment acadèmic, i si s' escau, explicar a les 

famílies els resultats de les avaluacions. 
 

6. A la reunió de principi de curs s’informarà de la utilització de l’agenda com a eina per 
apuntar-se els deures i per comunicar-se amb les famílies. Així mateix, les famílies 
rebran els controls avaluats dels alumnes els quals es retornaran signats almenys per 
un dels pares o tutors.   

 
7. Les famílies rebran informació periòdica per escrit de l’evolució dels aprenentatges de 

l’infant, així com del seu desenvolupament personal i social.  
 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli 
la família dins de l’horari escolar. 

 
9. Adoptar, dins de les possibilitats que ofereix l' escola, les mesures educatives 

alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l' 
alumne i mantenir- ne informada a la família. 

 
10. Facilitar la participació de tota la comunitat educativa en el Consell Escolar. 
 
11. Revisar, de forma conjunta amb les famílies el compliments d’aquests compromisos i, 

si s’escau el seu contingut. 
 
 



 

Per part de les família 
 
 

1. Respectar i col·laborar en el desenvolupament del Projecte Educatiu del Centre. 
 
2. Reconèixer l’autoritat de l’equip directiu, del professorat, del personal d’administració, 

serveis (administratius, conserges i personal de neteja). 
 

3. Compartir amb el centre l’educació del fill/a, desenvolupar i afavorir les complicitats i 
col·laboracions que siguin necessàries per aplicar el Projecte Educatiu de Centre. 

 
4. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 

particular, les que afecten la convivència escolar i desenvolupament normal de les 
classes, respectant les propostes educatives i correctives del professorat. 

 
5. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi, d’assistència regular i puntual 

a les activitats escolars, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel 
professorat. 

 
6. Ajudar el/la nostre/a fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material 

per a l’activitat escolar. 
 

7. Transmetre al fill/a el valor i l’esforç continuat com a eines de suport bàsic per assolir 
els objectius educatius i personals. 

 
8. Adreçar-se directament al centre per valorar i comentar aspectes relatius a l’aplicació 

del projecte educatiu em la formació del fill/a. 
 

9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés 
d’aprenentatge. 

 
10. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

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

 
12. Respectar i acatar els acords del Consell escolar i de les seves    comissions i en tot 

cas dels òrgans amb capacitat decisòria. 
 

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

14. Revisar, conjuntament amb el centre educatiu, el compliment dels compromisos de la 
carta i, si escau, el contingut, en començar cada curs acadèmic. 

 
15. Promoure la convivència i el respecte envers tota la comunitat educativa (nens, nenes, 

pares, mares, professors, direcció…) 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 
El centre       La família 
          (pare, mare o tutor/a) 
 
 
Signatura       Signatura   
     
        

 
     Gavà, a ______de________de 201_.                       


