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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

 
D’acord amb el que estableix la Llei d’Educació de Catalunya (12/2009) article 20, els sotasignats, 
Marta Guirao Borràs, Directora de l’Escola Mediterrània de Pineda de Mar i 
.................................................................................................pare, mare o tutor/a legal de 
l’alumne...........................................................................................conscients que l’educació de 
l’alumnat implica l’acció conjunta de la família i l’escola, signem aquesta carta, que comporta els 
compromisos següents: 
 
 
COMPROMISOS PER PART DEL CENTRE 
 
1. Formar persones que sàpiguen resoldre situacions de la vida quotidiana i preparats per afrontar 

els diferents reptes que els hi planteja la vida. 
2. Fomentar el sentiment de pertinença a l’escola i al municipi. 
3. Fer a l’alumnat protagonista del seu aprenentatge i informar-lo sobre els criteris d’avaluació. 
4. Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes. 
5. Atendre a la diversitat en tot el seu ventall, atenent a cada alumne segons les seves 

característiques, adoptant les mesures necessàries per atendre les seves necessitats i mantenir-
ne informada a la família. 

6. Informar del Projecte Educatiu de centre i de les normes de funcionament. 
7. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumne i la seva assistència al centre. 
8. Fomentar la participació de les famílies en la vida del centre. 

 
 
COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA 
 
1. Conèixer i respectar el Projecte Educatiu de centre. 
2. Conèixer el funcionament del centre i el projecte de convivència i respectar les normes incloses, 

col.laborant en mantenir en el centre, un ambient de respecte i cordialitat. 
3. Vetllar per que l’alumne assisteixi al centre amb regularitat i puntualitat. 
4. Adreçar-se al centre sempre que hi hagi discrepàncies o suggeriments, seguint els canals de 

comunicació establerts. 
5. Facilitar al centre les informacions necessàries per l’atenció i el desenvolupament de l’infant. 
6. Mostrar interès pel desenvolupament integral de l’infant i vetllar perquè realitzi les tasques 

encomanades, dediqui un temps a l’estudi i porti tot el material necessari per realitzar les tasques 
escolars. 

7. Assistir sempre que sigui possible a les reunions i entrevistes i participar en les activitats de 
centre 
 

I perquè així consti, signem aquest document, 
 
 
 
 
 
 
Marta Guirao Borràs 
Directora de l’Escola Mediterrània    Pare/mare/tutor-a legal 
 
 
 
Pineda de Mar, ........................................................................................ 


