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Al Consell Escolar del passat 21 de gener del 2013, es va aprovar la Carta de 

Compromís Educatiu del nostre centre. Segons els articles 21 i 31 de la Llei d'Educació 

de Catalunya: Article 21.1. Els centres...d'acord amb llurs projectes educatius, han de 

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

necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de 

les activitats educatives. En la formulació de la carta participen la comunitat escolar i, 

particularment, els professionals de l'educació i les famílies. Article 21.2. Per mitjà de 

la Carta de Compromís Educatiu s'ha de potenciar la participació de les famílies en 

l'educació dels fills. Les famílies s'han d'avenir a compartir els principis que inspiren la 

carta. Article 31.1. La Carta de Compromís Educatiu, que és el referent per al foment 

de la convivència, vincula individualment i col·lectivament els membres de la 

comunitat educativa del centre.  

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 Les persones sotasignades, ...........…...…………………..........................… de l’Escola Rel, i 

.…………………...............………....…................, ..……..……..…. (pare/mare/tutor/a) de 

l’alumne/a ..........................................................................……..............………., reunits a 

la localitat de Barcelona, amb data ……….....................……………., conscients que 

l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, i que 

l’educació de les persones és un procés complex i dinàmic, creiem que la coherència 

educativa de tota la comunitat educativa requereix de la relació i confiança entre les 

famílies i els professionals per afavorir el desenvolupament i el creixement com a 

persones del nostre alumnat, per això signem aquesta carta de compromís educatiu, la 

qual comporta els següents: 

 

COMPROMISOS 

 Per part del centre 

 1. Facilitar la formació i  la cura personal dels seus àmbits emocionals, intel·lectuals i 

socials que contribueixin al desenvolupament integral de l’alumnat. 

2. Facilitar i promoure entre els alumnes la tolerància i el respecte per les 

característiques pròpies i individuals dels altres que permetin la convivència, la  

cooperació i l’aprenentatge mutu.    

3. Adoptar les mesures psicopedagògiques adients per atendre les necessitats 

específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família.  
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4. Vetllar per fer efectius els drets dels alumnes en l’àmbit escolar i protegir la seva 

intimitat. Respectar la diversitat cultural, ètnica, sexual, i ideològica de la família i de 

l’alumne/a, en el marc dels principis i valors educatius i democràtics establerts en les 

lleis. 

5. Informar la família del projecte educatiu, de la nostra metodologia psicopedagògica 

de treball  i de les normes d’organització i funcionament del centre. 

6. Mantenir una comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució 

personal de l’alumnat,  explicar  els resultats de les valoracions del desenvolupament 

personal i acadèmic i assessorar els pares en l’adopció de criteris i accions que 

afavoreixin el desenvolupament maduratiu dels alumnes.  

7. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que 

formulin les famílies o tutors legals dels alumnes. 

8. Informar la família sobre les actuacions que cal fer fora de l’horari lectiu, en el cas 

que l’alumne necessiti una ajuda per part d’un especialista extern a l’escola. 

9. Mantenir una comunicació regular amb els professionals exteriors al centre que 

intervinguin en l’atenció que l’alumne requereixi segons les seves necessitats 

específiques. 

10.  Orientar la família en el procés de derivació cap un altre centre, o formació laboral 

en acabar les nostres possibilitats de d’atenció i formació a l’alumne segons les seves 

capacitats i les seves característiques pròpies.    

11. Complir i fer complir els acords del Consell Escolar i dels estaments amb capacitat 

decisòria.  

12. Afavorir les tasques i les funcions de l'associació de mares i pares d'alumnes i 

fomentar la participació de les famílies en aquesta associació. 

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

escau, el contingut. 

 Per part de la família 

 1. Respectar el caràcter propi del centre, els seus valors,  la seva metodologia 

psicopedagògica de treball  i  les seves normes d’organització i funcionament .  

2. Conèixer el projecte educatiu i comprometre’s amb el centre a recolzar i 

desenvolupar la seva aplicació i les normes de convivència fetes publiques pel centre i 

fer-les complir al seu fill/a tot reconeixent l’autoritat dels mestres i educadors  i 

fomentar que participi activament en l’assoliment d’un clima positiu de convivència.   



                          CARTA DE COPROMÍS EDUCATIU                     ESCOLA REL  

3 
 

3. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o 

suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a. 

4. Vetllar per a què el fill/a compleixi el deure bàsic d’assistència regular i puntual a les 

activitats del centre, i també per a què es considerin  les orientacions recomanades pel 

centre envers el desenvolupament autònom, personal i social  del nostre fill/a.  

5.   Desenvolupar en el nostre fill/a conductes d'autonomia i responsabilitat, així com 

satisfer les seves necessitats bàsiques i afavorir l’assoliment d’hàbits saludables. 

6. Assegurar-se que el fill/a vingui al centre en condicions adequades de salut i higiene 

i informar convenientment de qualsevol circumstància que pugui afectar al seu estat 

de salut i al seu benestar que siguin rellevants per al seu desenvolupament . 

7. Mantenir-se informat de les novetats del centre a través del contacte amb el tutor, 

coordinador, l’assistència a les reunions que es convoquin, de la pàgina web, del 

correu electrònic, dels butlletins i dels fulls informatius i del tauló d’anuncis del 

centre.         

 8. Atendre, en un termini raonable, les peticions d’entrevista o de comunicació que 

formuli el centre. 

9. Per facilitar una àgil comunicació amb el centre, proporcionar telèfons mòbil i fix, i 

correu electrònic dels tutors legals, i informar de qualsevol possible canvi d’adreça, de 

la situació civil o de les dades de contacte.    

10. Informar i justificar de les absències del fill/a.    

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

la carta i, si escau, el contingut. 

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

   

Signatura                                                                        Signatura 

El centre                                                                          La família 

                                                                                     (pare, mare o tutor/a) 

  

 

Barcelona, …… de …………………. de 20...… 


