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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
Els sotasignants,   
 
Mireia Campos Sánchez, com a directora de l’escola Turó del Cargol, 
 
i ............................................................................................................... 
 
(pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a ............................................................... 
 
MANIFESTEM : 

● Que entenem que l’educació de les persones és un procés complex i dinàmic 
que comporta la implicació de tots i cadascun dels membres de la nostra 
comunitat educativa. 

● Que la coherència educativa de totes les persones implicades en l’educació 
exigeix la relació i el diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de 
l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu. 

● Que en la mesura que cadascuna de les parts compleixi amb les seves 
responsabilitats de manera coherent en aquest procés educatiu, el 
desenvolupament integral dels infants es veurà beneficiat. 

● Que tenir drets implica assumir responsabilitats. 
 
I, per tot això, conscients que la funció educadora de la família i de l’escola és 
complementària i requereix el nostre compromís mutu, signem aquesta carta de 
compromís educatiu, la qual cosa comporta els següents acords. 
 
COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE 
 

1. Oferir una educació adequada als diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat, 
que estimuli les seves capacitats, competències i habilitats i fomenti l’esforç per 
la feina ben feta de forma que contribueixi al desenvolupament integral de la 
personalitat del/ de la nen/a 

2. Vetllar per fer efectiu els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar i protegir la seva 
intimitat. 

3. Respectar la diversitat cultural, ètnica, religiosa, moral i ideològica de la família 
i de l’alumne/a en el marc dels principis i valors educatius establerts per la llei 
sempre i quan no suposin una trava per comunicar-se amb l’infant. 

4. Informar les famílies del projecte educatiu en iniciar l’escolaritat i de les normes 
d’organització i del funcionament general, així com dels acords presos en el 
Consell Escolar del centre. 

5. Informar la família dels criteris d’avaluació i  del procés d’evolució acadèmica i 
personal de l’alumne/a a través d’informes, entrevistes i agenda.  

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 
atendre les necessitats específiques de l’alumne/a, i informar-ne les famílies, 
bo i especificant si el/la nen/a segueix un programa individual i els criteris que 
es faran servir per a la seva avaluació. 

7. Orientar i informar la família sobre les actuacions que cal fer fora de l’horari 
lectiu en el cas que l’alumne necessiti una ajuda per part d’un/a especialista 
extern/a a l’escola. 

8. Comunicar a la família qualsevol circumstància que sigui rellevant per al 
desenvolupament acadèmic i personal de l’alumne/a. Atendre en un termini 



raonable les peticions de comunicació que formuli la família, tenint en compte 
la conciliació de l'horari familiar i l'horari del centre". 

9. Informar les famílies de les tasques que cal fer fora de l’horari lectiu, del seu 
grau d’acompliment i de la valoració que se’n fa en el procés d’avaluació. 

10. Informar les famílies de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i 
extraescolar i afavorir la seva participació a l’Associació de Famílies (AFA) i al 
Consell Escolar. 

11. Vetllar pel compliment de la normativa de l’escola per part de tots els membres 
de la comunitat educativa. 

12. Revisar, conjuntament amb la família, l’acompliment dels compromisos 
d’aquesta carta i, si s’escau, el seu contingut i ratificar-la a l’inici de la Primària. 

 
COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA 
 

1. Respectar i compartir el caràcter propi del centre i el seu Projecte Educatiu, 
dels quals hem estat informats en el moment de la incorporació al centre, així 
com promoure els valors que s’hi reflecteixen.     

2. Reconèixer l’autoritat del professorat i de l’Equip Directiu i  promoure la 
convivència entre tots els membres de la comunitat educativa. 

3. Vetllar per garantir l’assistència a l’escola amb regularitat i respectar l’horari 
d’entrada i sortida tant al matí com a la tarda, així com garantir els hàbits 
d’higiene i  de son. 

4. Instar el/la nostre/a fill/a a respectar les normes que afecten a la convivència 
escolar i a la resolució dialogada de conflictes.  Fomentar el respecte per tots 
els membres de la comunitat educativa 

5. Ajudar el nostre fill o la nostra filla a preparar el material per a les activitats que 
proposi l’escola i a organitzar el seu temps d’estudi a casa. 

6. Tenir en compte els criteris i mesures aconsellats per l’escola que afavoreixin el  
desenvolupament de l’alumne/a 

7. Atendre en un termini raonable a les peticions d’entrevista o de comunicació 
que formuli el centre i  facilitar-li les informacions de l’alumne/a  que siguin 
rellevants per al seu desenvolupament integral. 

8. Fomentar  el bon ús de les instal·lacions i el respecte dels materials col·lectius 
9. Utilitzar adequadament els canals de comunicació establerts per tal d’exposar i 

compartir propostes, coincidències o suggeriments. 
10. Interessar-se per les activitats de l’AFA i respectar els seus acords en benefici 

de l’alumnat 
11. Informar el fill o la filla del contingut d’aquests compromisos. 
12. Revisar, conjuntament amb l’escola, l’acompliment dels compromisos 

d’aquesta carta i, si s’escau, el seu contingut i ratificar-la a l’inici de la Primària. 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
El centre       La família 
       (pare, mare, tutor/a) 
 
 
Signatura       Signatura 
 
 
 
 
     Barcelona, a ................. d ...................... de 2021
  


