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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU ZER EL FRANCOLÍ - EP 
 

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. 

 

Les persones sotasignades, …………………………………………………………………, director/a del centre 

educatiu ………………………………… i ……………………………..(nom i cognom), mare, pare, tutor/a, 

de l’alumne/a……………………………………………………….., reunits a la localitat de ............. amb 

data ……./……../...... conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la 

família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els 

següents COMPROMISOS. 

 

COMPROMISOS: 

 

PER PART DEL CENTRE 

1. 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. 

2. Atendre a les famílies davant de dubtes educatius que puguin anar sorgint. 

3. Respectar, dins el marc vigent, religions i ideologies de les famílies i dels alumnes. 

4. Respectar i fer respectar els drets de tots els membres de la comunitat educativa i informar 

dels deures. 

5. Respectar els drets dels alumnes. 

6. Transmetre i comentar els drets i deures de l’infant. 

7. Informar a les famílies de tot allò que afecti la formació del seu fill: 

● Normes d’organització. 

● Funcionament del centre. 

● Criteris d'avaluació. 

● Faltes d’assistència. 

● Evolució acadèmica i personal de l’alumne. 

8. Informar les famílies de l’evolució dels aprenentatges dels seus fills i filles. Mitjançant un 

informe trimestral i, com a mínim, una entrevista al llarg del curs. 

9. Informar dels criteris d’avaluació i del progrés de  l’alumne/a envers els aprenentatges i les 

actituds. 

10. Ajudar l’alumne/a  a formar-se com a persona i com a ciutadà.  

11. Ajudar als infants en l’assoliment dels aprenentatges a fi que cadascú tregui el màxim 

rendiment segons les seves capacitats. 
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12. Oferir tècniques, procediments, estratègies i recursos que facilitin l’adquisició dels 

aprenentatges. 

13. Potenciar la cohesió social del grup/classe i facilitar el treball cooperatiu (individual, per 

parelles, petit grup o gran grup). 

14.Adaptar les activitats a les necessitats de cada alumne. 

15. Adequar els aprenentatges i atendre la diversitat de l’aula. 

16. Educar als infants en els següents hàbits: 

·     Ordre i cura dels materials personals i comuns de l’escola. 

·     Adquirir un vocabulari que defugi de paraules malsonants i discriminatòries. 

·     Conviure i resoldre els conflictes de forma pacífica i dialogant. 

·     Mantenir el comportament segons el moment i la situació (fer silenci quan calgui, 

escoltar, no córrer, seure bé...). 

·     Responsabilitat en l’estudi i el treball. 

17. Atendre les peticions d’entrevista el més aviat possible. 

18. Ajudar a la integració de tots els infants dins l’escola. 

19. En el cas de que l’equip docent consideri l’agenda/llibreta/aplicació informàtica com 

un recurs, utilitzar-la com una eina més d’intercanvi d’informació entre família i escola. 

20. Informar als alumnes del contingut d’aquesta carta de compromís. 

21. Revisar la carta de compromís educatiu, juntament amb les famílies, cada dos anys. 

22. Restar oberts a possibles revisions d’algun dels apartats en funció del dia a dia. 

23. 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. I tenir en compte que a partir del 

cicle superior els/les alumnes també poden signar-la i participar activament de la redacció dels 

compromisos. 

 

 

PER PART DE LES FAMÍLIES 

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. 

2. Respectar l’autoritat del professorat i instar el seu fill/a a fer-ho també. 

3. Confiar en la tasca educativa realitzada amb el seu fill/filla i treballar tots junts per l’educació 

integral del nen/a. 

4. Compartir amb el centre l’educació del fill/filla. 

5. Ajudar i vetllar per a que el seu fill/filla: 

● Tingui una assistència regular i puntual al centre i en justifiqui les absències i retards. 

● Organitzi el seu temps a casa (estudi, lectura, tasques encomanades, ...) 

● Disposi d’un lloc i ambient adequat per al treball. 

6. Ajudar els fills i les filles a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material necessari 

per a les activitats escolars. 

7. Ajudar i vetllar per a què el seu fill/a organitzi el seu temps a casa i disposi d’un lloc i ambient 
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adequat per al treball. 

8. Vetllar i garantir que els alumnes assisteixin a l’escola i siguin puntuals. 

9. Procurar que els alumnes mantinguin uns hàbits d’higiene adequats. 

10. Davant de qualsevol dubte o problema, adreçar-se directament a l’escola per recollir la 

informació de primera mà. 

11. Facilitar al centre tota la informació del fill/filla que sigui rellevant per a la seva vida a 

l’escola. 

12. Informar el tutor o tutora d’aquells aspectes que puguin influir en el seu aprenentatge. 

13. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla. 

14. Assistir a l’escola quan es demani al pare, mare o tutors legals. 

15. Procurar assistir a les entrevistes i reunions per part de l’escola. 

16. En el cas de que l’equip docent consideri l’agenda/llibreta/aplicació informàtica com un recurs, 

utilitzar-la com a eina d’intercanvi d’informació amb l’escola. 

17. Informar al fill/a del contingut d’aquests compromisos. 

18. 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. 

 

                   El centre                                                                La família       

                                                                                        (pare, mare o tutor/a) 

       

 

 

                     Signatura                                                             Signatura 

 

 

……...…………..(localitat),.....................................(dia i mes) de……………..(any) 


