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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

Què és la carta de compromís educatiu? 
 
Segons l'article 20 de la Llei d'educació és un document personalitzat que estableix             
el compromís de la família i el centre per potenciar la complicitat educativa i garantir               
un entorn de convivència, en el marc del projecte educatiu. 
 
El contingut està referit a la implicació de les famílies i el centre educatiu en 
l’evolució educativa de l’alumnat, l’acceptació dels principis del centre, el respecte a            
les conviccions de la família i la comunicació entre el centre i la família, a l’adopció de                 
mesures correctores, etc. 
 
Es farà una actualització, almenys, a l’inici de cada etapa educativa. 
 
El document 
 
Les persones sotasignants, Laura Bertran Giménez com a directora  

de l'Escola Joan Casas i 

......................................................................................................... 

(pare, mare, tutor, tutora) de l’alumne/a 

...................................................................................... reunits a la localitat de Sant 

Antoni de Vilamajor en la data........................................................., 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 
 

1. Informar la família del Projecte Educatiu i de les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre. 

2. Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de 
l’alumnat, que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i que fomenti 
l’esforç i el rendiment. 

3. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre 
les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família. 

4. Facilitar una formació que ajudi al desenvolupament personal de l’alumne o 
alumna. 



5. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne 
o alumna. 

6. Vetllar per fer efectius els drets i els deures de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 
7. Mantenir un clima de confiança, respecte i treball per tal de desenvolupar al màxim 

el potencial de tot l’alumnat. 
8. Mantenir comunicació amb la família per informar-la de l’evolució personal i 

acadèmica de l’alumne o alumna. 
9. Concretar amb cada família les peticions d’entrevista o comunicació segons l’horari 

que s’especifica a l’inici de cada curs escolar. 
10. Informar la família dels criteris d’avaluació, d’evolució dels aprenentatges i de 

desenvolupament personal i social de l’alumne. 
11. Guardar la confidencialitat dels aspectes reservats a la privadesa de l’alumne i la 

seva família. 
 
 
Per part de les famílies 
 

1. Respectar el caràcter propi del centre, col·laborar en el desenvolupament del           
Projecte Educatiu. 

2. Reconèixer la professionalitat i l’autoritat del professorat. 
3. Ensenyar i treballar els hàbits bàsics elementals que fomentin el respecte i la             

convivència, establir uns límits que ajudin als vostres fills o filles a saber ser, saber               
estar i conviure amb l’entorn. 

4. Garantir uns hàbits bàsics per al seu desenvolupament com a persona: hàbits            
d’higiene, d’ordre, de convivència i ser respectuós/a amb totes les persones. 

5. Acceptar i instar el fill/a que compleixi les normes del centre; en particular, les que               
afecten la convivència escolar i el desenvolupament adequat de les classes. 

6. Ajudar i motivar el fill o la filla a ser treballadors, responsables de la seva pròpia feina,                 
a organitzar el temps d’estudi, així com a tenir en compte les recomanacions del              
tutor o tutora. 

7. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions. 
8. Interessar-se per l’evolució personal i els aprenentatges dels fills/es. 
9. Adreçar-se a les tutores o tutors per contrastar les inquietuds o suggeriments en             

relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla o altres               
incidències que es puguin produir prèvia demanda de dia i hora a través de l’agenda               
a Educació Primària o els fulls de “ Comunicació Família/escola “ a Educació Infantil              
(entrevistes/reunions). 

10. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés               
d’aprenentatge. 

11. Adoptar criteris i mesures que afavoreixin el rendiment escolar del fill o filla. 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laura Bertran Giménez        La família 
      Directora (pare, mare, tutor/a) 



 


