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CARTA DE COMPROMÍS 

 
Els sotasignats SÒNIA SABIDÓ I SERRA , directora del centre educatiu Escola L’ARRABASSADA i 
______________________________________________________(nom i cognoms) pare/ mare o 
tutor/a de l’alumne/a ______________________________________________________ conscients 
que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signen aquesta carta 
de compromís educatiu, la qual comporta els següents 
 
COMPROMISOS 

 PER PART DEL CENTRE 
 

 

El Departament d’Ensenyament, mitjançant la Llei d’Educació de Catalunya (12/2009) estableix que els 
centres educatius han de formular una Carta de Compromís Educatiu en la qual han d’expressar els 
objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per al desenvolupament de les activitats 
educatives. 
A banda del que legalment s’estableix, trobem molt interessant aquest document que esdevé la 
formalització de la co-responsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció 
coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social del vostre fill o filla. 

1.- Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de l’alumnat i fomenti 
l’esforç, la responsabilitat, l’autonomia personal i el rendiment. 
2.- Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques en el marc dels principis i valors 
educatius establerts en les lleis. 
3.- Garantir l’ús del català com a llengua vehicular del centre. 
4.-Vetllar per fer efectius els drets de l’alumnat en l’àmbit escolar i exigir  el compliment dels deures 
que li pertoquen. 
5.- Posar a disposició de la família el Projecte Educatiu i les Normes d’Organització i Funcionament 
del Centre.  
6.- Establir i fer complir per part de tota la comunitat educativa  les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre. 
7.- Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic. 
8.- Informar puntualment la família de qualsevol circumstància que sigui rellevant per al 
desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne/a. 
9.- Mantenir comunicació regular amb la família. Realitzar cada curs escolar una reunió d’inici de 
curs i, com a mínim, una entrevista personal amb el/la tutor/a.   
10.- Respectar les diferències individuals de l’alumnat i adoptar les mesures educatives alternatives 
i/o complementàries que l’equip pedagògic consideri necessàries per atendre les necessitats 
específiques. Mantenir-ne informada la família. 
11.- Treballar per una escola activa, oberta, innovadora, verda, inclusiva i participativa.  
12.- Oferir mecanismes de participació de la comunitat escolar en el govern del centre i en la vida 
del centre a través del Consell Escolar i a través de les Comissions Mixtes.   
13.- Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquest contracte quan s’escaigui. 
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 PER PART DE LA FAMÍLIA 
 

 
Els continguts d’aquesta carta de compromís s’hauran de revisar i/o actualitzar, almenys, a l’inici de 
cada etapa educativa. 
 
I,  perquè així consti, signem aquesta CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU . 
 
EL CENTRE                                       FAMÍLIA 
Directora                                                              Pare / Mare / Tutor/a 
 
 
 
 
 
 
Tarragona, a          de           201_ 
 

1.- Respectar el caràcter propi del centre reflectit en el Projecte Educatiu i complir les Normes 
d’Organització i Funcionament. 
2.- Reconèixer i respectar l’autoritat del professorat i més específicament de l’equip directiu. 
3.- Responsabilitzar-se de l’educació del fill/a i afavorir les complicitats necessàries amb els/les 
docents per aplicar el Projecte Educatiu del Centre.  
4.- Llegir atentament les circulars de l’escola i, si s’escau, complir els terminis que s’indiquin. 
5.- Instar el fill o filla a respectar les normes de funcionament del centre en particular les que 
afecten la convivència escolar, el desenvolupament normal de les classes i el bon ús del material i 
de les instal·lacions del centre. 
6.- Educar els fills i filles en el deure de l’estudi, acompanyant-los en l’organització del temps 
d’estudi a casa. Proporcionar-los les millors condicions possibles per fer les tasques escolars i 
supervisar l’agenda i la preparació dels materials necessaris per a l’activitat escolar. 
7.- Adreçar-se directament al centre (en primera instància al tutor/a) per contrastar les 
discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del Projecte Educatiu en la 
formació dels fills/es i no desacreditar davant dels fills i filles el personal docent i no docent de 
l’escola. 
8.- Dipositar la confiança en el personal docent i no docent i l’equip directiu del centre fent-los 
costat i reconeixent la seva autoritat i dedicació envers l’educació dels infants. 
9.- Facilitar al centre les informacions del fill/a que puguin ser rellevants per al seu progrés 
acadèmic i emocional.  
10.- Interessar-se per l’evolució personal i els aprenentatges dels infants i assistir a les entrevistes 
personals i a les reunions de nivell. 
11.- Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre i de puntualitat i l’assistència diària al centre. En el cas 
de malaltia infectocontagiosa, no portar l’alumne/a a l’escola fins que no estigui completament 
curat i descartada, mèdicament, la possibilitat de contagi. 
12.- Implicar-se de la forma més activa possible en la vida del centre. Participar tant en les 
activitats proposades per l’escola com les organitzades per l’AMPA. 
13.- Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos. 
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