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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU ZER EL FRANCOLÍ 

 

La Llei d’Educació Catalana a l’article 20, demana a les famílies i a les escoles que signin un 

compromís educatiu. La família i l’escola no s’haurien de plantejar res més que no fos la 

col.laboració per millorar el benestar de l’infant. És per això que en aquest document ens hem 

esforçat a posar l’accent en la confiança. 

Aquesta carta no pretén més que posar per escrit el que els i les mestres i famílies ens 

esforcem per fer dia a dia i que ens ho recordi per quan tinguem dubtes o neguits. 

 

 

COMPROMISOS 

Per part del CENTRE  Per part de la FAMÍLIA 

Informar a la família del projecte 
educatiu, de les normes 
d’organització i funcionament, de la 
programació anual, de les noves 
metodologies que s’estiguin aplicant, 
dels canals de participació de les 
famílies, i de tots aquell aspectes 
rellevants en la vida del centre/ZER. 

1 Interessar-se per conèixer i respectar allò 
que estableixen els documents que 
defineixen el projecte educatiu, les normes 
d’organització i funcionament, la 
programació anual, les noves 
metodologies, i utilitzar els canals de 
participació establerts per a implicar-se en 
tot allò que afecti al centre/ZER. 

Donar a conèixer a les famílies els 
objectius (què ensenyem) així com 
algunes metodologies (com 
ensenyem) per tal que puguin 
col·laborar en els aprenentatges. 

2 Respectar les normes d’organització i 
funcionament del centre. 
 

Respectar dins el marc vigent les 
conviccions ideològiques de la família. 
 

3  Respectar el caràcter propi del centre i 
reconèixer l’autoritat del professorat i 
més específicament la de l’equip directiu 

Conèixer i parlar amb les famílies dels 
alumnes nous abans de l’inici de curs. 
 

4 Col·laborar en activitats del centre i aula 
tenint en compte les pròpies 
possibilitats. 

Informar a les famílies sobre els 
hàbits que es treballen a l’escola. A 
l’etapa d’educació infantil: 

·         Hàbits d’higiene 
·         Hàbits d’ordre 
·         Hàbits de convivència.  

 

5 Treballar conjuntament amb l’escola els 
hàbits. 
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En el cas de que l’equip docent 
considerem l’agenda/llibreta com un 
recurs, utilitzar-la com a un mitjà més 
per a comunicar-nos amb les famílies. 

6  Procurar que el nen/a segueixi un ritme 
diari d’horaris (alimentació, descans,son) 
 

Informar a les famílies de qualsevol 
incidència o fet rellevant que hagi 
tingut lloc durant la jornada escolar. 

7  Mostrar interès pel seguiment del seu 
fill/a. 
 

Informar periòdicament a les famílies 
de l’evolució dels aprenentatges dels 
seus fills. 

8  Informar als tutors/res de qualsevol 
circumstància o fet que pugui afectar el 
desenvolupament personal i escolar de 
l’alumne. 
 

Contemplar la possibilitat d’ampliar 
aquesta carta de compromís amb 
alguna addenda de contingut específic 
addicional, en el cas que calgui facilitar 
el seguiment individualitzat d’un 
alumne/a. Fer-ne el seguiment i revisió 
periòdica corresponent. 

9 En el cas que es valori necessari ampliar 
la carta de compromís amb una addenda 
de contingut específic addicional, 
participar en el seu contingut i vetllar per 
a que es compleixi, així com participar 
del seu seguiment i revisió. 

 

Conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem 

aquesta carta de compromís educatiu, 

 

 

El centre                                                              La família 

                                                                            (pare, mare o tutor/a) 

 

 

 

 

 

 

Signatura                                                               Signatura 

  

  

  

 


