
 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

La Llei d’Educació de Catalunya (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. En la formació              

de la carta participen la comunitat escolar i, particularment, els professionals de l’educació i les               

famílies”. 

D’acord amb la llei: 

Les persones sotasignades 
 
Director: Francesc Martín Martínez  

 
Pare/mare/tutor/a de l’alumne/a 

 
 
reunits a la localitat de Vilanova i la Geltrú 
 
 amb data                    de                            de  2020 

 
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:  
 
COMPROMISOS  
 
1. L’escola ha de vetllar per fer efectiu els drets de l’alumnat a l’àmbit escolar mantenint                
informada a la família tant del Projecte Educatiu com de les normes d’organització i              
funcionament de l’escola, així com dels acords presos al CE de l’escola. 
 
2. Mantenir una comunicació regular per ambdues parts per informar de l’evolució acadèmica i              
personal de l’alumne/a, així com per adoptar mesures adients per atendre les necessitats             
específiques del nen/a. 
 
3. L’escola atendrà, en un termini raonable, les demandes d’entrevista a petició de les              
famílies, tant per contrastar discrepàncies com per aportar suggeriments en la formació            
escolar del seu fill/a. 
 
4. La família haurà de respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat dels mestres                
i de l’equip directiu, instant als seus fills/es a respectar les normes específiques de              
funcionament del centre, així com a desenvolupar i afavorir les complicitats necessàries per             
aplicar el Projecte Educatiu. 
 



5. La família ajudarà al seu fill/a a organitzar el seu temps d’estudi a casa i a preparar el                   
material per les activitats escolars, vetllant perquè s’acompleixi el deure bàsic de l’estudi,             
l’assistència regular i puntual i les tasques encomanades a casa pels mestres. A més a més,                
facilitarà a l’escola les informacions que considerin rellevants pel procés d’ensenyament           
aprenentatge, adoptant mesures que puguin afavorir el desenvolupament del nen/a. 
 
6. (Altres compromisos que el centre proposi, i que la família accepti afegir, els quals també                
poden comportar, o no, nous compromisos per al centre). 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu. 
 
L’escola  La família (pare, mare o      
tutor/a) 
 
Signatura       Signatura 

 

Vilanova i la Geltrú,                    de                                  de  2020 

 


