
    

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

La carta de compromís educatiu formalitza la responsabilitat entre el centre 

educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el 

desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant. És l’ instrument que 

estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i complicitats entre la 

família i el Centre. 

Cada centre ha de concretar la seva carta de compromís educatiu, respectant els 

drets i llibertats fonamentals que es preveuen en la legislació vigent ( Llei 12/2009, de 

10 de juliol, d’educació i el Decret 10/2010, art. 7.4). 

Els centres han de formular els continguts de la carta segons els principis, objectius, 

criteris i valors del seu projecte educatiu”. 

Les persones sota-signades, Montserrat Petit i Ferrer (directora de l’Escola Bressol “La 

Pau”), per part del centre i_____________________________________________  

com a pare i mare o tutors legals de l’alumne/a_______________________________ 

reunits a Barcelona, conscients que l’educació dels infants implica l’acció conjunta de la 

família i del centre escolar, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual 

comporta els següents: 

COMPROMISOS: 

1. Per part del centre. 

a. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat 

dels infants d’acord amb els valors que recull el projecte educatiu del centre. 

b. Vetllar per fer efectius els drets dels infants en l’àmbit escolar. 

c. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i 

funcionament del centre. 



d. Informar la família i l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran pe avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i informar a la família, o famílies, dels 

resultats de les avaluacions. 

e. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre 

les necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 

f. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la del desenvolupament 

acadèmic i personal de l’alumne/a, 

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

formuli la família, en l’horari assignat per a les entrevistes i que es publica a l’ inici de 

cada curs escolar. 

2. Per part de la família. 

a. Respectar el projecte educatiu del centre i reconèixer l’autoritat de tot el personal 

docent i no docent. 

b. Compartir amb el centre l’educació del/de la fill/a i desenvolupar i afavorir les 

complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre. 

c. Instar el fill o la 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. 

d. Ajudar el/la nostre/a fill/a en el seu desenvolupament i que creixi feliç. 

e. Facilitar al centre les informacions del/de la fill/a que siguin rellevants per al procés 

d’aprenentatge i/o desenvolupament personal. 

f. Com a pares i responsables de la salut del nostre fill ens comprometem a  respectar 

les normes sanitàries imposades a l’escola. 

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

Signatura i segell del centre                                                La família (pare i mare) 

Escola Bressol “La Pau”      

Montserrat Petit i Ferrer 

 

Barcelona____de________de______ 


