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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU  

 
L’article 7 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres 
educatius i l’article 20 de la Llei d’Educació, defineixen la carta de compromís 
educatiu com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de 
convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. 
 
L’educació dels nens i nenes és el resultat de la tasca conjunta  de les famílies 
i l’escola, per tant, família i escola hem d’unir esforços , mantenir la 
comunicació necessària i arribar a un seguit de compromisos que, d’acord als 
nostres principis i a la nostra manera de fer, ajudin a l’assoliment de l’objectiu 
bàsic que com a comunitat educativa ens plantegem: el desenvolupament 
integral de l’alumnat a partir de potenciar les seves capacitats intel·lectuals, 
afectives, socials i psicomotrius per tal que, d’una manera progressiva, puguin 
relacionar-se de forma responsable en el món que els toca viure. És per aquest 
motiu que: 
 
Anna Robusté Colomer, directora de l’escola Vaixell Burriac , i ........................ 
 
..............................................................................................com a pare, mare i/o 
 
tutor/a de l’alumne/a ......................................................................... del curs .....,  
 
a la localitat de Vilassar de Mar, amb data ............................................. 
 
conscients de la importància d’aquesta coresponsabilitat centre – família, 
 
acordem signar la següent carta, que comporta els següents compromisos: 
 
El centre escolar es compromet a: 
 

1. Proporcionar una educació competencial a l’alumne/a que contribueixi al 
desenvolupament integral de la seva personalitat. 

2. Vetllar pels drets i deures de l’alumnat i de les famílies en l’àmbit 
escolar. 

3. Informar a la família sobre el projecte educatiu i les normes i organització 
de l’escola. 

4. Informar a la família sobre els resultats acadèmics, l’evolució dels 
aprenentatges i el desenvolupament personal de l’alumne/a. 

5. Informar a la família  i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar 
el procés d’aprenentatge. 

6. Adoptar mesures educatives alternatives a l’alumne/a que ho necessiti i 
informar a la família. 

7. Respectar i atendre els diferents ritmes d’aprenentatge dels alumnes i 
fomentar l’esforç i el treball en l’alumnat. 

8. Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant per al 
desenvolupament acadèmic de l’alumne/a. 

9. Considerar les sortides com a part del currículum. 
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10. Mantenir, com a mínim, una reunió amb cada família per curs i una en 

grup, corresponent al nivell que cursa l’alumne/a. 
11. Atendre, en un termini raonable,  les sol·licituds de reunió de les 

famílies. 
12. Col·laborar amb l’AMPA de l’escola. 
13. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests 

compromisos i, si s’escau, el seu contingut, quan es cregui necessari. 
14. Demanar a la família la justificació de les faltes d’assistència dels seus 

fills/es a l’escola.  
15. Informar i conscienciar als alumnes de cicle superior  dels compromisos 

d’aquesta carta. 
 
La família es compromet a: 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat docent, 
respectant i mostrant confiança en els professionals que hi treballen.  

2. Ensenyar al fill/a a respectar  els mestres i l’equip no docent, com també 
les normes d’organització i funcionament de centre que li corresponen, 
en particular, les que afecten la convivència escolar  i el 
desenvolupament normal de les classes (assistència, puntualitat,...). 

3. Coresponsabilitzar-se amb l’escola en l’educació respecte dels valors 
que potencia el centre. 

4. Complir amb els compromisos adquirits en relació al material escolar 
socialitzat, llibres de text, .... i aportar el material que es demani. 

5. Adreçar-se directament al professorat del centre per contrastar les  
coincidències, suggeriments o discrepàncies, en relació a la formació del 
fill/a. 

6. Assistir a les reunions i entrevistes convocades per l’escola. 
7. Vetllar per que el  fill/a estudiï i realitzi els deures escolars. 
8. Fomentar l’autonomia dels fills/es, tenint en compte l’edat i la maduresa. 
9. Ajudar als fills/es a organitzar-se la feina escolar i a preparar el material 

per a l’activitat escolar. 
10. Considerar l’assistència a les sortides escolars com a part del 

currículum. 
11. Respectar les decisions pedagògiques que adopti l’equip docent.   
12. Valorar els progressos acadèmics dels fills/es i compartir informació al 

centre que sigui important pel desenvolupament integral del seu fill/a. 
13. Conèixer, valorar i col·laborar amb l’AMPA de l’escola. 
14. Informar i fer partícip al fill/a del contingut d’aquests compromisos. 
15. Revisar, conjuntament amb l’escola, el compliment d’aquests 

compromisos  i, si s’escau, el seu contingut  quan es cregui necessari.  
 
I, perquè consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
Signatura pare, mare o tutor/a    Signatura de la directora 
 
 
 
Vilassar de Mar, ...................................................... 


