Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Pràctiques I
LLEIDA

Carta de Compromís educatiu entre escola i família
La finalitat de la carta de compromís és potenciar la comunicació, participació, implicació i
compromís entre els centres i les famílies en l’educació dels infants.

Les persones sotasignades:
Director del centre educatiu Escola Pràctiques 1, ...................................................
I(pare,mare,tutor,tutora)………...……..…….....………………......................................

de

l’alumne/a.........................................................................................., reunits a la localitat de
Lleida, amb data ...... de setembre de 20....., conscients que l’educació dels infants 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. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat
de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna,
en el marc dels principis i valors educatius establerts en les lleis i en el projecte
educatiu del centre.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament
del centre.
5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el
rendiment acadèmic i els resultats de les avaluacions.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre
les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família.
7. Mantenir comunicació regular amb la família, trimestralment amb els informes, un
cop al curs en tutoria i sempre que es consideri necessari, per informar-la de
l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.
8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne o alumna al
centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament
acadèmic i personal.
9. Atendre en un termini raonable , depenent de la urgència del tema i de la
disponibilitat horària de l’equip docent, les peticions d’entrevista o de comunicació
que formuli la família.
10. Revisar conjuntament amb la família, sempre que es cregui convenient, el
compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut.
11. Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de pares i mares d’alumnes i
fomentar la participació de les famílies en aquesta associació.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i el seu Projecte Educatiu.
2. Reconèixer l’autoritat del professorat , de l’equip directiu i dels altres membres de
l’equip educatiu.
3. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i participar activament en el
desenvolupament dels projectes que porta a terme l’escola.
4. Interessar-se per les activitats de l’associació de pares i mares del centre.
5. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en
particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les
classes.
6. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i
puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci a casa, les tasques
encomanades pel professorat.
7. Ajudar el nostre fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material
per a l’activitat escolar.
8. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o
suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o
filla.
9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
10. Donar resposta, en un termini raonable de dos , tres dies, a les peticions d’entrevista
o de comunicació que formuli el centre, i avisar quan no es pugui assistir.
11. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.
12. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
13. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la
carta i, si escau, el contingut, sempre que es cregui convenient.
14. Adreçar-se respetuosament al personal del centre per tal d’aclarir qualsevol
incidència.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre

La família

Signatura

(pare, mare o tutor/a)
Signatura

Lleida,..…. de ……………….…de 20....
Normativa de referència
• Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006)
Article 21. Drets i deures en l’àmbit de l’educació
http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_1.htm#a21
• Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422, de 16 de juliol de 2009)
Article 20. Carta de compromís educatiu
http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/titol_3.htm#a20
Altres documents de referència
• Carta europea de drets i deures dels pares i mares (EPA 1996)
• Recomanació 1501 del Consell d’Europa (2001)

