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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut CAN MARGARIT 
 
 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació defineix la carta de compromís educatiu 

com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i 

respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. Vol potenciar la 

participació de les famílies en l’educació dels seus fills i filles. 

Formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme 

una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social 

dels nois i noies. Conscients d’això, signem aquesta carta de compromís educatiu, 

tot acceptant els següents: 

 

COMPROMISOS 

 

Per part del centre 

 

1. Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa 

que a cadascú correspon. La dels progenitors o tutors legals, prioritàriament, en 

l’àmbit familiar, i la del professorat , en el marc escolar, especialment pel que fa a les 

qüestions acadèmiques i de convivència. 

2. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la 

personalitat de l’alumne o alumna. 

3. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar. 

4. Oferir uns continguts i una metodologia d’ensenyament que procuri estimular el 

progrés de l’alumne o alumna vers l’obtenció dels millors resultats acadèmics, 

d’acord amb les seves capacitats. 

5. Procurar una adequada orientació personal, acadèmica i professional al llarg de 

tota l’escolaritat. 
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6. Adoptar les mesures educatives que estiguin al nostre abast per atendre les 

necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família. 

7. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de 

l’alumne o alumna, sempre que no atemptin contra els drets dels nois i noies i de les 

famílies persones o impedeixen la realització de les activitats curriculars. 

8. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i 

funcionament del centre. 

9. Mantenir comunicació regular amb la família per informa-la de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumne o alumna i per oferir-li informació per a treballar de 

manera coordinada, entre d’altres, mitjançant reunions i entrevistes personalitzades 

amb el tutor o tutora. 

10. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries, amb les 

possibilitats del centre, adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne 

o alumna i mantenir-ne informada la família. 

11. Comunicar a la família les faltes d’assistència  i retards no justificats de l’alumne 

o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu 

desenvolupament acadèmic i personal. 

12. Atendre les peticions d’entrevista o comunicació que sol•liciti la família dins de 

l’horari d’atenció a les famílies de cada professor i, si no fos possible, dins del seu 

horari de permanència en el Centre. En cas d’urgència, el centre preveurà les 

mesures necessàries. 

13. Promoure la relació amb les famílies mitjançant les tecnologies de la 

comunicació. 

 

Per part de la família 

 

1. Respectar de manera activa el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu del Centre, els 

quals coneixem i acceptem,tant pel que fa a les activitats curriculars com a la 

proposta d’activitats complementàries que fa l’escola en el marc del seu projecte 

pedagògic i organitzatiu. 
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2. Compartir amb el centre l’educació del nostre fill o filla i desenvolupar i afavorir les 

complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

3. Vetllar perquè  el nostre fill o filla compleixi els deures bàsics d’estudi, assistència i 

puntualitat, respectant els horaris d’entrada i sortida a les activitats acadèmiques, 

dins i fora del centre. 

4. Permetre que el fill o filla realitzi les activitats educatives complementàries, 

definides per la direcció del centre i aprovades pel Consell Escolar, en el marc de 

l’horari escolar establert. 

5. Comunicar a l’institut les variacions de dades o situacions peculiars que tinguin a 

veure amb l’educació del fill o filla, o amb la relació família-escola, sota l’empara 

d’allò prescrit a la normativa de protecció de dades personals. 

6. Respectar els mecanismes establerts i els canals oportuns per a la comunicació 

amb l’institut, atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de 

comunicació que li formuli l’escola i participar en les reunions i activitats per als pares 

i mares o tutors legals que convoqui el centre. 

7. Procurar la major coherència entre els hàbits, normes i valors promoguts en 

l’àmbit familiar i els que promou el centre, especialment pel que fa a una actitud 

positiva i activa del fill o filla davant l’aprenentatge i l’estudi, la convivència 

respectuosa i d’altres aspectes de la vida de l’institut, tot fomentant la responsabilitat 

personal i el respecte a totes les persones que integren la comunitat escolar. 

8. Adquirir aquell material que el centre pugui considerar necessari per al 

desenvolupament de l’activitat docent, en el marc del Projecte Educatiu del Centre. 

9. Adreçar-se directament al centre per tractar qualsevol aspecte relacionat amb la 

formació del fill o filla, seguint el protocol establert pel centre: tutor/a professorat 

implicat, coordinador-/a, cap d’estudis i director/a. 

10. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

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

amb l’assessorament de l’equip docent. 
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12. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge. 

13. Acceptar que el català és la llengua emprada com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge de l’escola, en el marc del Projecte Lingüístic de l’escola, tenint 

present que aquest preveu que l’alumnat assoleixi el ple domini del català i del 

castellà quan finalitzi els estudis obligatoris. 

14. Informar el fill o filla sobre el contingut d’aquests compromisos i instar-lo a 

respectar les normes de funcionament del centre, en particular aquelles que afecten 

la convivència escolar i el bon desenvolupament de les classes i activitats. 

 

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

 

El centre                                              La família 

              pare, mare o tutor/a de l’alumne _________________________ 

 

 

 

Signatura         Signatura 

 

 

 

 

Corbera de Llobregat,  ……………………….de……………………..de 201..... 

 


