
 
 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme 

una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant. La carta de 

compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les 

complicitats entre la família i el centre. 

Les persones sotasignades, ..................................................................................  director/a de L’Escola Tagamanent, i 

................................................................................................................................., representant legal del/la alumne/a 

...................................................................… reunits a La Garriga, amb data ............................................., 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. A facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna, 

respectant la seva naturalesa i les seves necessitats vitals, per tal que puguin créixer en equilibri i benestar, a través 

d’una mirada respectuosa envers els infants i oferint metodologies de treball actives, constructives i significatives. 

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna tenint en compte la seva protecció, seguretat, necessitat de 

pertinença i vincles, acompanyament emocional i desenvolupament de totes les potencialitats i dimensions de la 

persona. 

3. Oferir a les famílies una escola acollidora i oberta a les aportacions on cadascú hi trobi el seu lloc i senti que hi 

pertany. Potenciant el vincle entre la família i l’escola per poder “fer escola” a partir de les reflexions compartides des 

del respecte i la confiança. 

4. Implicar els infants per fer-los partícips actius, tant en el seu procés d’aprenentatge com en altres aspectes 

relacionats amb la vida del centre. 

5. Educar els infants amb valors democràtics, d’actitud crítica, de feminisme, de llibertat personal, de creativitat, de 

solidaritat i de justícia, renunciant a tot tipus d’adoctrinament i respectant les confessions religioses de les famílies. 

6. Mantenir informades a les famílies dels documents de centre i de l’organització i funcionament general de l’escola. 

7. Compartir informació amb la família sobre l’organització, les concrecions del currículum, les opcions 

metodològiques, els criteris d’atenció a la diversitat i l’avaluació que es van duent a terme a l’escola. 

8. Vetllar pel bon funcionament i per la continuïtat del treball compartit en la creació de l’escola a través de les 

comissions mixtes, de la feina conjunta escola-AMPA i del Consell Escolar del centre. 

9. Buscar la complicitat amb tots aquells agents educatius que formen la comunitat educativa, els serveis dels quals, 

ajuden al desenvolupament i benestar integral de l’alumne i l’alumna. 

 

 



 
 

 

 

Per part de la família: 

1. Respectar el caràcter metodològic del centre, el seu Projecte Educatiu de Centre (PEC) i la seva organització 

recollida a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). Conèixer els criteris metodològics, 

organitzatius i de funcionament i respectar-los, tenint present en tot moment les tasques, funcions i responsabilitats 

de cada persona dins de l’escola. 

2. Establir una comunicació directa amb el centre i parlar directament amb l’equip docent o l’equip directiu sempre 

que sorgeixin dubtes o situacions que necessitin ser resoltes. Adreçar-se directament a l’escola per  les compartir les 

coincidències, les discrepàncies o els suggeriments, partint del respecte com a base de tot diàleg i dipositant la 

confiança en la professionalitat de l’equip docent i de l’equip directiu. 

3. Conèixer i interessar-se per la vida de l’escola, pel dia a dia, per les actuacions que requereixin la participació de les 

famílies: AMPA, comissions mixtes, activitats educatives obertes a les famílies, festivitats, xerrades col·loqui i 

acompanyament en moments puntuals. 

4. Ser coneixedors del pla de convivència del centre i instar als fills i filles a complir les normes que s’hi recullen per tal 

de garantir un ambient de convivència respectuós, afavorint un bon clima que faciliti relacions positives entre les 

persones que conviuen al centre. 

5. Facilitar a l’escola les informacions que siguin rellevants per l’acompanyament del fill o de la filla en el seu procés de 

creixement i d’aprenentatge. Vetllar per actuacions amb l’equip docent centrades en la complicitat i el treball 

compartit. 

6. Vetllar perquè la filla o el fill conegui i compleixi l’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques i, també, 

perquè faci a casa les tasques encomanades pel professorat. 

7. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar de l’infant, seguint les orientacions 

pedagògiques del centre. I atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el 

centre en l’horari assignat per tal efecte. 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 

 

 

El centre                                    La família (representants legals) 

 

   Signatura      Signatura 

 

La Garriga, a ................................................., de ......................................... de 2020. 


