
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

PREÀMBUL: 
L’Article 20 de la Llei 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. Es busca potenciar la participació de 

les famílies en l’educació dels seus fills/es. Per tant és una manera de formalitzar la 

coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció 

coherent i coordinada. Aquesta carta que l’Escola Marta Mata ha redactat amb molta 

cura i respectant en tot moment els drets i les llibertats de les famílies, formula els 

seus continguts segons els principis, objectius, criteris i valors del projecte educatiu 

d’aquesta escola. 

 

FINALITATS DE LA CARTA: 

� Millorar la informació i la comunicació entre el centre i la família. 

� Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i continguts del 

projecte educatiu del centre. 

� Facilitar a l’alumnat i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels 

deures. 

� Vincular el centre i la família, mitjançant el compromís i l’acció tutorial. 

� Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la 

comunitat educativa. 

� Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en 

el fet educatiu. 

� Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés 

educatiu i que contribueixen el desenvolupament integral de la personalitat. 

� Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o 

complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de 

l’alumnat. 

� Fomentar la convivència i el bon clima escolar.    

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA: 

� Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006) 

Article 21. Drets i deures en l’àmbit de l’educació 

http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/titol_3.htm#a21 



� Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació (DOGC 5422, de 16 de juliol de 2009) 

Article 20. Carta de compromís educatiu 

http://www.gencat.cat/educacio/lleieducacio/cat/titol_3.htm#a20 

 

ALTRES DOCUMENTS DE REFERÈNCIA: 

� Carta europea de drets i deures dels pares i mares (EPA 1996) 

� Recomanació 1501 del Consell d’Europa (2001) 

 

CONTINGUT DE LA CARTA: 

La carta estableix actuacions concretes, assolibles a curt termini, que incideixen 

en la formació de l’alumnat i explicita els compromisos que cada família adquireix amb 

l’escola i els de l’escola amb la família. També té en compte les característiques de 

l’entorn social, de l’etapa educativa (infantil o primària) i de cada alumne/a i la família. 

Aquests compromisos entre les famílies i l’escola s’han de referir, com a mínim, 

al seguiment de l’evolució dels i de les alumnes, a l’acceptació dels principis educatius 

del centre, al respecte envers les conviccions ideològiques i morals de la família i a la 

comunicació entre el centre i la família. 

 

OBJECTIUS ALS QUE FAN REFERÈNCIA ELS COMPROMISOS DE LA CARTA: 

Principis educatius del centre: 

Per part del centre: 

� Compartir informació amb la família sobre l’organització, les concrecions del 

currículum, les opcions metodològiques, els criteris d’atenció a la diversitat i 

d’avaluació i de pas de curs que es formulen en el projecte educatiu, i el 

caràcter propi del centre, les normes de funcionament i els serveis que s’hi 

ofereixen. 

� Oferir mecanismes efectius de participació de la comunitat escolar en el govern 

del centre a través dels òrgans col·legiats. 

Per part de la família: 

� Respectar i col·laborar en el desenvolupament del projecte educatiu del centre. 

� Instar el fill o la filla que compleixi les normes del centre i participi activament 

en l’assoliment d’un clima positiu de convivència. 



Respecte envers les conviccions ideològiques i morals: 

Per part de la família: 

� Respectar i promoure els valors reflectits al projecte educatiu del centre i 

contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar. 

Per part del centre: 

� Respectar les conviccions de la família, en el marc dels principis i valors 

educatius establerts en les lleis i protegir la intimitat de l’alumne/a. 

Comunicació entre escola i família: 

Per part del centre: 

� Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució 

acadèmica i personal de l’alumne/a. 

� Comunicar a la família les inassistències eventuals al centre i les incidències que 

es produeixin. 

� Informar les famílies de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i 

extraescolar. 

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

família. 

� Oferir assessorament a la família en l’adopció de criteris i mesures que 

afavoreixin l’evolució de l’alumne/a i del rendiment escolar, en particular per 

mitjà de la tutoria. 

Per part de la família: 

� Comunicar a l’escola les informacions rellevants que puguin incidir en el procés 

d’ensenyament i aprenentatge de l’alumne/a. 

� Adreçar-se directament a l’escola per contrastar discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb les activitats educatives i la formació de l’alumnat. 

� Assistir, dins les possibilitats de la família, a les reunions i entrevistes que 

convoqui el centre. 

Seguiment de l’evolució de l’alumnat: 

Per part de la família: 

� Interessar-se per l’evolució personal i els aprenentatges dels fills/es. 



� Educar els/les fills/es en el deure de l’estudi, acompanyar-los en l’organització 

del temps d’estudi a casa, proporcionar les millors condicions possibles per fer 

les tasques escolars a casa i supervisar la preparació dels materials necessaris 

per a l’activitat escolar. 

� Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre i de puntualitat i l’assistència diària del 

centre. 

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

compliment de les normes. 

� Fomentar el respecte, la solidaritat i la resolució dialogada de conflictes. 

Per part del centre: 

� Oferir una educació que estimuli les capacitats, competències i habilitats de 

l’alumnat, que sigui adequada als diferents ritmes d’aprenentatge i en fomenti 

l’esforç i el rendiment. 

� Informar la família de les tasques d’estudi que cal fer fora de l’horari lectiu, del 

seu grau d’acompliment i de la valoració que se’n fa del procés d’avaluació. 

� Donar respostes individualitzades a les necessitats educatives específiques de 

cada alumne/a, optimitzant els recursos disponibles. 

� Informar la família dels criteris d’avaluació, de l’evolució dels aprenentatges i 

del desenvolupament personal i social de l’alumne/a. 

 


