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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

Per part de l’equip docent: 

1. Informar a les famílies d’aspectes generals de l’escola (Projecte educatiu, 

projecte lingüístic i normes de funcionament del centre) i específics respecte 

als seus fills/es. 

2. Posar en pràctica les metodologies que possibilitin que els nens i nenes siguin els 

protagonistes del seu procés d’aprenentatge,  que siguin adequades als 

diferents ritmes d’aprenentatge i fomentin l’esforç i el desenvolupament 

integral de l’alumne/a. 

3.  Treballar per un món millor, tot respectant els valors de la convivència, el 

reconeixement de les persones, l’esperit crític a partir del diàleg i el consens. 

4. Dotar a l’alumnat d’eines d’autonomia i autogestió per resoldre situacions 

habituals i conflictes de manera assertiva. 

5. Enriquir el procés d’aprenentatge de l’alumnat ampliant la intervenció dels 

mestres amb la d’altres persones  (famílies, persones voluntàries ...), i de 

diferents recursos. 

6. Vetllar perquè la comunitat educativa sigui sensible a una bona sostenibilitat 

ambiental. 

7. Mantenir comunicació amb la família per part del tutor/a o altres professionals 

educatius (mínim una vegada al llarg del curs) per informar de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumne/a. 

8. Informar a la família de l’alumne/a dels criteris generals que s’aplicaran per 

avaluar el rendiment acadèmic. Adoptar mesures alternatives o 

complementàries adients per atendre les necessitats específiques de 

l’alumne/a. 

9. Comunicar a la família les faltes d’assistència no justificades i/o retard de 

l’alumne/a al centre, les faltes de deures i qualsevol altra circumstància 

rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

10. Atendre en un termini raonable les peticions de reunió o entrevista de la 

família de l’alumne/a  amb el seu tutor/a, o si s’escau amb altres mestres o 

amb una persona de l’equip directiu. 

11. Facilitar espais formatius i de relació que  afavoreixin la participació de les 

famílies en el projecte de l’escola (AMPA, activitats extraescolars, ...). 

12. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si 

s’escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar. 
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Per part de la família: 

 

1.  Conèixer, i  respectar  els trets fonamentals del centre. Projecte educatiu, 

projecte lingüístic i normes de funcionament del centre. 

2. Compartir amb el tutor/a  el seguiment dels fills, posar-se d'acord per actuar de 

manera coherent família-escola. 

3. Respectar i donar suport als mestres i  a les mesures que el centre determina. 

4. Vetllar i motivar al fill/a perquè gaudeixi de les activitats escolars, estudiï i faci a 

casa les tasques encomanades pel professorat. Promoure la cultura de l’esforç 

per l’aprenentatge. 

5. Cooperar amb l’escola en el manteniment d’un entorn de convivència, respecte i 

treball que propiciï un correcte aprofitament de l’activitat educativa i 

d’aprenentatge. 

6. Fomentar el respecte i el bon ús dels materials i de les instal·lacions i el 

compliment de les normes en els fills/es. 

7. Evitar qualsevol especulació, adreçant-se directament al tutor/a o al mestre de 

l’àrea, per contrastar la informació respecte l’evolució escolar i personal del 

fill/a. 

8. Fomentar el respecte i la resolució dialogada de conflictes. 

9. Comunicar al centre educatiu qualsevol situació que posi en perill la integritat 

física o psicològica, i /o suposi la vexació i humiliació de qualsevol alumne/a o 

membre de la comunitat educativa. 

10. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’escola i 

confirmar l’assistència o la impossibilitat d’assistir a la reunió. 

11. Implicar-se activament, dins les possibilitats de les famílies, en la vida del 

centre participant en les activitats. 

12.  Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment d’aquests 

compromisos i, si s’escau, el contingut, en el termini que proposi el C Escolar. 
 

Les persones sotasignades, Josep Gendra Ribas, director de l’escola Rosa Oriol 

Anguera, i _____________________________________________________ (pare, 

mare, tutor/a) de l’alumne/a _____________________________________ reunits a la 

localitat de Lliçà d’Amunt 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 compromisos explicitats en 

aquest full. 
 

Per part de l’escola      Per part de la família 


