
 
 
 

 
 

CARTA DE COMPROMÍS DE L’ESCOLA ORLANDAI  
 
La carta de compromís educatiu formalitza la corresponsabilitat  entre el centre educatiu i les famílies per 
dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament integral de cada infant.  
 
L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic on conflueixen l’acció de la família, l’escola i 
l’entorn. Per això creiem en un treball comú , partint del diàleg entre tota la comunitat educativa. Les 
funcions  educadores de la família i del professorat són complementàries  i requereixen el compromís 
mutu  per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, respectuoses, responsables i actives en la 
societat. 
 
 

L’EQUIP DOCENT ENS COMPROMETEM A TREBALLAR D’ACORD AMB ELS TR ETS D’IDENTITAT DE 
L’ESCOLA:  

 
Acolliment  
Acollim alumnes i famílies, facilitant la relació, la coneixença i la cooperació per tal de crear vincles i 
avançar plegats en l’educació conjunta. 
L’escola és un espai idoni per adquirir i posar en pràctica els valors fonamentals per a la cooperació i la 
bona convivència. 
 
Respecte  
Afavorim una actitud de respecte acceptant la diversitat social, cultural, de gènere... com un fet enriquidor 
de la convivència. 
L’escola és laica i respecta totes les creences, sense adoctrinar en cap. 
Aquest respecte també fa referència a l’entorn físic i natural. Fomentem  pràctiques de sostenibilitat, amb 
compromisos d’Escola +Sostenible.  
 
Creixement personal  
Eduquem per al desenvolupament integral de la personalitat de cada nen i nena, i de les seves habilitats 
socials. Amb el tracte individual, i també a través del grup, volem potenciar l’autoestima, l’autonomia, i 
també l’empatia i l’assertivitat. 
L’educació en l’esforç, la participació i cooperació i la responsabilitat són valors que considerem 
especialment rellevants per afavorir la maduració de cada nen i nena. 
 
Educació inclusiva i comprensiva  
Una concepció inclusiva i comprensiva de l’escola suposa definir plantejaments i estratègies per afavorir 
el desenvolupament de les competències, respectant la diversitat d’interessos, capacitats i ritmes 
d’aprenentatge.  
Volem que l’alumnat utilitzi, de manera efectiva, coneixements, habilitats  i  actituds en contextos 
diferents, adquireixi les eines necessàries per entendre el món on està creixent  i tingui un paper actiu, 
responsable  i crític en la nostra societat.  
Volem desvetllar el plaer per tot allò que es fa i s’aprèn a l’escola, fent-los protagonistes del propi 
aprenentatge. 
 
Participació  
La participació de tota la comunitat educativa: famílies, alumnat, mestres, personal no docent, és un 
element clau i un estímul per afavorir la cohesió social.  
 
Catalanitat  
L'Orlandai es defineix com una escola catalana, vinculada a l’entorn i a la cultura del nostre país. I, partint 
de la nostra identitat, ens enriquim també amb la resta de cultures del món. 
El català és la llengua de relació en tots els àmbits del centre i és l’eix vertebrador dels aprenentatges. 

 
La bona relació i col·laboració entre famílies i escol a és un fet que defineix la trajectòria de l’Orlandai 
des dels seus inicis i ho considerem un valor afegit que hem de saber preservar i enriquir.  
L’organització que tenim establerta per a la bona c omunicació entre famílies i escola és la següent: 
 
Reunions de classe  
A principi de curs, hi ha una reunió de cada grup classe per explicar a les famílies els objectius 
d’aprenentatge del curs, així com l’adaptació i les dinàmiques del grup. 
 
 
 
 



Delegats i delegades de grup 
Cada grup classe escull dos representants per afavorir, facilitar i agilitzar la comunicació entre les famílies i 
la tutoria en aspectes de dinàmica i funcionament del curs que siguin d’interès comú.  
 
Entrevistes  
Durant el curs, les famílies s’entrevisten amb el tutor/a dels seus fills/es, ja sigui per iniciativa pròpia o de 
l’escola. La finalitat d’aquestes entrevistes és compartir el procés d’aprenentatge de l’alumne/a, així com 
de la seva adaptació i socialització.  
Si cal també hi assisteixen altres professionals: psicòleg, EAP, CREDAC... 
 
Informes  
La comunicació escrita a les famílies sobre l’adaptació, l’actitud i l’evolució dels seus fills i filles es fa a 
través d’informes que s’envien al llarg del curs. 
 
Festes  
Les festes fomenten la cohesió social. Les que celebrem conjuntament escola i famílies són: Festa Major, 
Concert de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, Setmana Esportiva, Final de Teatre i Comiat de sisè. 
 
AFA. Comissions de treball mixtes  
La Junta de l’AFA es reuneix la primera setmana de cada mes. I és oberta a totes les famílies.  
Actualment hi ha establertes 14 comissions de treball, els components de les quals són mares, pares o 
altres familiars  i, en gairebé totes, hi ha també una representació de mestres.   
 
Assemblea General  
A l’Assemblea anual s’aprova el balanç i compte de resultats del curs anterior i el pressupost del curs 
següent. I es dona a conèixer el treball que s’està fent a les diferents comissions. 
 
Consell d’Escola  
És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre on estan representats: 
famílies, equip docent, PAS i Ajuntament 
 
 

LES FAMÍLIES ES COMPROMETEN A:  
 

● Respectar  el caràcter  propi  del centre  i reconèixer l’autoritat  de l’equip d’escola (professorat, 
monitors/es, vetlladors/es i personal no docent) 
  

● Afavorir les complicitats necessàries per tal de garantir l’acompanyament dels seus fills i filles en el 
seu procés d’aprenentatge i creixement personal. Vetllar perquè assisteixin regularment i puntual a 
les activitats escolars i extraescolars  del centre i compleixin les normes de funcionament, en 
particular les que afecten la convivència escolar  i el desenvolupament normal de les classes.  

 

● Fomentar la curiositat, els  hàbits de treball, l’autonomia  i compartir la il·lusió per aprendre . 
 

● Adreçar-se a l’escola , pels canals establerts , quan hi hagi suggeriments o discrepàncies en relació 
amb l’aplicació del projecte educatiu.  

 

● Atendre les peticions d’entrevista  o de comunicació demanades per l’escola i facilitar  al centre les 
informacions  del fill o filla que siguin rellevants per al seu procés d’aprenentatge.  

 
● Utilitzar el grup de WhattsApp  de famílies de manera responsable i com a eina de comunicació que 

afavoreix la cohesió. 
 

● Assistir  a les reunions del grup classe  convocades pel professorat on es presenta el funcionament 
del curs i l’evolució del grup.   

 

● Donar suport  a les tasques i activitats organitzades per l’AFA . 
 

● Informar  el fill o filla dels acords presos entre família i escola, en funció de la seva edat.  
 
Per tot el que acabem d’exposar i d’acord amb la normativa vigent, signem aquesta carta de compromís. 
 
 
Directora del centre                              Família, tutor o tutora de l’alumne/a ................................................... 
 
Signatura                                                                  Signatura 
 
 
 
 

Barcelona, ............................................................................................... 


