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La llei d’educació de Catalunya (12/2009), a l’article 20, demana a les famílies i a les 
escoles que signin una carta de compromís en consonància amb llurs projectes 
educatius. 

Família i escola som responsables de l’acollida dels nens i nenes com a persones i de 
l’acompanyament en la descoberta d’ells mateixos, de les seves capacitats i del món 
que els envolta. 

Així doncs, es tracta d’explicitar el que pares i mestres mirem de fer realitat cada dia 
per tal de donar resposta a les necessitats dels infants pensant sempre en el seu 
benestar. 

És perquè estem convençuts de la importància de coordinar els nostres esforços i 
col·laborar en un marc de compromís i diàleg que signem aquesta 

Carta de compromís educatiu 
Les persones que signen, Enric Serras i Colomer, director de l ’ E s c o l a  d e l  

M a r , i .................................................................... , (pare, mare, tutor/a) 

de l’alumne/a ..................................................................... reunits a la 

localitat de Vilassar de Mar amb data ...... d .................. de 20…., 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: 

Compromisos comuns 

1. Reconèixer la identitat i vetllar pel respecte de la singularitat de cada nen i de 
cada nena. 

2. Donar a conèixer i vetllar per fer efectius els drets dels nens i nenes i, a mesura 
que van creixent, procurar que vagin assumint també els deures i responsabilitats 
adequades a l’edat. 

3. Respectar les conviccions polítiques, religioses, morals i ideològiques de totes 
les persones que formen part de la comunitat escolar, sempre que no s’oposin al 
Projecte educatiu de l’Escola i estiguin fonamentades en el respecte als altres. 

4. Respectar els ritmes d’aprenentatges i de maduració de cada nen i cada nena i 
procurar posar els mitjans necessaris per tal de fer créixer al màxim les seves 
potencialitats. 
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5. Vetllar per l’equilibri entre les estones de treball i les de descans i de joc, tant 
dintre com fora del centre, ajudar-los a organitzar aquests temps i vetllar perquè 
els temps i els espais no lectius siguin educatius. 

6. Ajudar-los a conèixer, expressar i gestionar les seves emocions i reconèixer i 
respectar les dels altres. 

7. Resoldre els nostres conflictes de manera pacífica, escoltar-nos amb respecte i 
atenció, i ajudar els nens i nenes a fer el mateix, tot mostrant-los estratègies de 
mediació i de la cultura de la pau. 

8.Transmetre’ls els valors de l’esforç i de la responsabilitat com a mitjans per a 
l’adquisició del coneixement i del desenvolupament personal. 

9. Fomentar els hàbits d’higiene i d’estils de vida saludable. 

10. Respectar el Projecte educatiu de la nostra escola i les normes de convivència i 
promoure’n els valors que hi són explicitats. 

11. Vetllar per un ús responsable i controlat de les noves tecnologies, atenent 
l’edat dels nens /es. 

12. Revisar conjuntament, en el marc del Consell escolar, l’acompliment d’aquests 
compromisos i, si s’escau, modificar-ne contingut. 

 

Compromisos per part del centre 

1. Informar les famílies del Projecte educatiu, de les normes d’organització i 
funcionament del centre, així com dels acords presos al Consell Escolar del centre. 

2. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 
personalitat de l’alumne o alumna. 

3. Afavorir, dintre de les possibilitats, les mesures educatives alternatives o 
complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o 
alumna i mantenir-ne informada la família. 

4. Avaluar l’alumnat globalment i contínua, entenent l’avaluació com un procés 
d’aprenentatge, i informar dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 
acadèmic i personal. 

5. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució 
acadèmica i personal de l’alumne, tot compartint aquella informació que pugui 
ajudar a entendre, conèixer i millorar l’alumne o l’alumna, respectant sempre el 
dret a la intimitat i a la bona imatge. 

6. Valorar tots els llenguatges i totes les llengües com a instruments de 
comunicació, d’expressió i de coneixement del món.  

7. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades i de qualsevol altra 
circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i/o 
personal. 

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que 
formuli la família. 
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Compromisos per part de les famílies 

1.Col·laborar i compartir amb l’escola tot allò que fa referència a l’aprenentatge 
dels nens i nenes i participar, en la mesura de les seves possibilitats, de la gestió 
de les activitats competència de l’AMIPA i en tots aquells actes organitzats per 
l’escola i en què es requereix la col·laboració de les famílies. 

2. Facilitar al centre les informacions, també les mèdiques, que siguin rellevants 
per al procés educatiu i d’aprenentatge de l’alumne/a. 

3. Respectar les normes específiques d’organització i funcionament del centre, per 
afavorir la convivència escolar, també en les proximitats del centre, i el 
desenvolupament normal de les classes. 

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència 
regular i puntual a les activitats acadèmiques, perquè faci a casa les tasques 
encomanades pel professorat, i ajudar-los a organitzar el temps d’estudi a casa i a 
preparar el material per a l’activitat escolar, fomentant la seva autonomia. 

5. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat de tot l’equip 
docent. 

6. Adreçar-se al centre en el cas de qualsevol suggeriment, dubte o conflicte per 
contrastar les discrepàncies o les coincidències, tenint en compte que, si bé pot 
dirigir-se directament  a l’equip directiu, és el tutor o la tutora la persona idònia 
per canalitzar aquests temes. 

7. Atendre en un termini raonable les reunions, peticions d’entrevista o de 
comunicació que formuli el centre i, si no és possible anar-hi, avisar amb antelació. 
Respectar els acords presos. 

8. Adoptar els criteris i les mesures que, a proposta del centre, es considerin 
necessàries per l’adequat progrés educatiu del fill / filla i, d’acord amb la seva 
edat, informar-los del contingut d’aquests compromisos. 

 

 

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

 

 

El centre       La família 

(el director)      (pare, mare, tutor o tutora) 

 

 

 

 

Signatura       Signatura 

 


