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Carta de Compromís Educatiu 
 

 

    La Llei d’Educació de Catalunya (LEC 12/2009), a l’article 20, estableix que “els 

centres, en el marc del que estableix el títol i d’acord amb llurs projectes educatius, 

han de formular una carta de compromís educatiu, en la qual han d’expressar els 

objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte per al 

desenvolupament de les activitats educatives.”  

 

La llei parla de compromís. Recollim la intenció de la Carta amb aquest proverbi 

 

Per educar un infant cal la tribu sencera 

 

Les persones sota signants: 

 

Directora de l’escola l’Univers Marta Rodoreda Pujantell i 

_________________________________________________ mare/ pare / tutor/a  de 

l’alumne/a __________________________________________________________, 

conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta de la família i de 

l’escola, acordem signar aquesta carta, que comporta els compromisos següents: 

 

COMPROMISOS PER PART DE L’ESCOLA 

 

1. Facilitar  als infants una formació  que contribueixi al desenvolupament 

integral   de la seva personalitat.  

2. Vetllar pels drets escolars dels nens i nenes. 

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

4. Reconèixer i respectar els diferents models familiars de la nostra societat. 

5. Informar i fer partícip a les famílies del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i de 

la identitat d’escola catalana en llengua i continguts arrelada al seu entorn així 

com  de l’organització i funcionament general de l’escola. 

6. Mantenir uns bons canals d’informació entre l’escola i les famílies, per mitjà 

d’informes escrits, entrevistes individuals i una reunió col·lectiva en el 1r 

trimestre, facilitant també la comunicació dels pares cap a l’escola. 

7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per 

atendre les necessitats específiques de l’infant mantenint informada la família. 

8. Comunicar a la família qualsevol informació que sigui rellevant per al  

desenvolupament acadèmic i personal del seu fill/a. 

9. Atendre les sol·licituds d’entrevista de les famílies. 
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10. Oferir  mecanismes  de participació de les famílies en  el centre a través dels 

òrgans col·legiats. 

11. Donar suport a les actuacions de l'AFA. 

12. Afavorir la participació de les famílies a través de  comissions. 

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

si s’escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell Escolar del centre. 

 

COMPROMISOS PER PART DE LA FAMÍLIA  

 

1. Respectar el caràcter propi del centre, el seu projecte educatiu i els criteris 

metodològics, organitzatius i de funcionament. 

2. Reconèixer i recolzar l’autoritat de l’equip docent. 

3. Orientar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del 

centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el 

desenvolupament normal de les classes. 

4. Vetllar i motivar al fill o filla perquè gaudeixi de les activitats escolars i també 

perquè col· labori activament en les tasques proposades. 

5. Aportar el material necessari per a l’activitat escolar. 

6. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al 

procés d’aprenentatge. 

7. Assistir a les reunions generals i a les entrevistes particulars confirmant 

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

8. Vetllar per garantir l’assistència amb regularitat i puntualitat dels fills/es. 

9. Utilitzar els canals de comunicació de que disposa el centre sempre que es 

consideri necessari. 

10. Conèixer, valorar i col·laborar amb l’AFA de l’escola. 

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos 

de la carta i, si s’escau, el contingut, en el termini que proposi el Consell 

Escolar del centre. 

 

Ho signem a tots els efectes a partir de la data d’avui. 

 

 

Barcelona, a................de ....................................  de  20.... 

 

 

 

 

   Per part del centre                                                         Per part de la família 

(Directora del centre)                                                              (pare, mare) 

 


