
	  

Carta de compromís educatiu  
 
Les persones sotasignades,  Anna Comas Arbós,  directora de l’escola La Maquinista i 
………...............………....…....…………………………………………  (pare mare, tutor, 
tutora) 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, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual 
comporta els següents: 
 
COMPROMISOS 
 
Per part del centre 
 

1. Informar a les famílies d’aspectes generals del centre. 
2. Mantenir les famílies informades amb regularitat d’aspectes referents a l’evolució i 

avaluació dels seu fill/a. 
3.  Facilitar i afavorir la participación de la comunitat educativa en el projecte d’escola, 

respectant els diferents estils i àmbits de participació, i acompanyant les persones 
en el seu procés d’integració en la vida del centre. 

4. Enriquir el procés d’aprenentatge de l’alumnat ampliant la intervenció del 
professorat amb altres persones (familiars, voluntaris... ). 

5. Posar en pràctica les metodologies que possibilitin que l’infant sigui el protagonista 
del seu procés d’aprenentatge. 

6. 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.   

7. Dotar a l'alumnat d'eines d'autonomia i autogestió per resoldre situacions habituals i 
conflictes de manera assertiva. 

8. Participar en jornades i intercanvis d'experiències. Mantenir-nos en constant procés 
de formació i reflexió pedagògica. 

9. Participar en projectes comuns amb altres centres i entitats. 
10. Vetllar perquè la comunitat educativa segui sensible a una bona sostenibilitat 

ambiental. 
11. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Per part de la família 
 

1. Conèixer, respectar i compartir els trets fonamentals del centre. 
2. Conèixer el procés d’evolució del fill/a 
3.  Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que 

formuli el centre i confirmar l’assistència o la impossibilitat d’assistir a la reunió. 
4. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les 

complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 
5.  Participar en el projecte d’escola o conèixer i respectar la possibilitat de fer-ho des 

de les diferents disponibilitasts i estils de cada persona. 
     6.   Utilitzar els canals de comunicació de que disposa el centre sempre que     
           es consideri necessari. 

7. Viure la diversitat com un fet enriquidor i respectar les diferències d’opinió o punts 
de vista a través del diàleg. 

8. Vetllar i motivar al fill o filla perquè gaudeixi de les activitats escolars i    
           també perquè col· labori activament en les tasques proposades. 

9. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al  procés 
d’aprenentatge. 

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

 
 
I perquè així consti , signem aquesta carta de compromís educatiu 
 
Educació Infantil 
Per part del centre                                               Per part de la familia 
( Director/a del centre)                                        (pare, mare o tutor legal) 
 
 
 
 
A Barcelona, a, …………………. de …...………….. de…………… 

 
Educació Primària 
Per part del centre                                              Per part de la familia 
( Director/a del centre)                                       (pare, mare o tutor legal) 
 
 
 
 
A Barcelona, a, …………………. de …...…………de……………. 

 


