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INTRODUCCIÓ 

 

 L’educació és el resultat d’esforços conjunts de famílies,de cada 

alumne i  de tota l’escola. Les famílies participen activament en el procés 

educatiu, tant  des de casa com a l’escola; proporcionen recolzament 

essencial amb l’ajut, els valors i les expectatives de futur  per a l’alumne. La 

participació de la família de manera activa i constant augmenta 

significativament el potencial  de l’alumne per a obtenir els èxits a nivell 

personal i professional  desitjats. 

 Les famílies tenen un paper fonamental dins el procés educatiu i com 

a part important de la comunitat escolar tenen drets  atorgats  a les lleis 

educatives, però també responsabilitats. 

 

 Aquesta carta de compromís té l’objectiu d’informar a les famílies 

dels drets i responsabilitats i implicar-les en el seu compliment tal com 

indica LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA(12/2009) , a l’article 20,   i a  

l’article 7 del DECRET 102/2010 D’AUTONOMIA DE CENTRES 

EDUCATIUS “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 formulació de la carta participen la 

comunitat escolar i, particularment, els professionals de l’educació i les famílies”. i 

inspirat en els drets i deures dels alumnes i les famílies . 

 

 

Aquesta carta serà revisada cada curs escolar. 

 

 



RESPONSABILITATS DE LES FAMÍLIES 

Les famílies com a primers responsables de l’educació dels alumnes els hi correspon: 

1. Satisfer les necessitats bàsiques de l’infant. L’infant tindrà dret a disposar 

d’alimentació, habitatge, esbarjo i serveis mèdics adequats (principi 4  de la 

declaració dels drets de l’infant) 

2. Desenvolupar en els seus fills/es conductes d’autonomia i responsabilitat. 

3. Adoptar mesures necessàries o sol·licitar l’ajuda, en cas de dificultat, per a que els 

seus fills/es cursin l’ensenyament obligatori i assisteixin regularment a classe. 

4. Justifica les faltes d’assistència dels seus fills/es presentant el certificat mèdic o 

justificant corresponent  tal com marca la normativa de centre. 

5. Proporcionar els recursos i les condicions necessàries per el progrés escolar. 

Ajudant i organitzant el temps d’estudi i a preparar el material per a l’activitat 

escolar. 

6. Estimular als fills/es en les activitats d’estudi que es demanin. 

7. Participar de manera activa a les activitats que es realitzin  al centre per a millora 

del rendiment dels seus fills/es. 

8. Conèixer, participar i recolzar l’evolució del seu procés educatiu, en col·laboració 

amb el professorat del centre. 

9. Respectar i fer respectar les normes establertes pel centre,i les indicacions i 

orientacions educatives del professorat. 

10.  Fomentar el respecte per a tots els components de la comunitat educativa. 

11. Assistir a les reunions convocades per direcció (equip directiu), així com les 

entrevistes programades per tutors o els professors dels seus fills/es. 

12. Tractar directa i personalment els problemes i queixes dels seus fills/es amb el 

tutor, o en el seu cas, amb el professor/a corresponent. 

13. Abstenir-se  de fer  o expressar comentaris difamatoris  per qualsevol mitjà que 

menyspreïn la integritat moral del personal que treballa en el centre /o que danyin la 

imatge del centre i de la comunitat educativa del centre en general. 

14. Facilitar la comunicació directa i personal amb les professors del centre. 

15. Vetllar per l’educació dels seus fills/es educant-los i procurant una formació 

integral. En aquest cas, si els pares no acompleixen amb el deure d’obligar als seus 

fills a assistir a l’escola, estarien incomplint els seus deures de protecció cap a ells, 

situant-los en situació de risc acreditatiu d’intervenció dels Serveis Socials. 



16. Facilitat al centre les informacions de l’alumne que siguin rellevants en el procés 

d’aprenentatge i creixement personal. 

 DRETS DE L’ALUMNE 

1. L’alumne  té dret a rebre una formació que li permeti desenvolupar-se a la societat 

que l’envolta (tal com marca l’article 8 dels drets i deures ) 

2. L’alumne té dret a créixer i desenvolupar-se en condicions saludables, garantint la 

seva alimentació, higiene, descans, casa, oci i serveis mèdics adequats. 

3. L’alumne , per al  desenvolupament de la seva personalitat, necessita afecte i 

comprensió. Sempre que sigui possible, ha de créixer sota la responsabilitat dels 

seus pares i, en tot cas, amb un ambient d’afecte i de seguretat moral  i material. 

4. L’alumne té dret que es respecti el desenvolupament de la seva autonomia, 

facilitant-li estimulació sensorial, l’exploració física i sensorial  i la mediació 

necessària. 

5. L’alumne té dret a conèixer les normes de funcionament dels grups socials per a la 

seva pròpia seguretat com a garantía de socialització. 

6. L’alumne té dret a ser valorat i respectat segons el progrés personal, maduratiu i 

d’aprenentatge 

L’educació de l’alumne ha d’estar encaminada cap a: 

1. Desenvolupar la personalitat, les aptituds i la capacitat mental i física fins al màxim 

de les seves possibilitats. 

2. Inculcar els respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals i als principis 

de la Carta de les Nacions Unides. 

3. Inculcar els respecte a la seva família,a la seva identitat cultural, al seu idioma i als 

valors del lloc on viu, del país on és originari i a les civilitzacions diferents a la seva. 

4. Prepara’l per assumir una vida responsable en una societat lliure, amb esperit de 

comprensió, pau, tolerància, igualtat del sexes i respecte entre els pobles, grups 

ètnics i creences religioses. Definint-se l’escola com a aconfessional en defensa de 

la llibertat religiosa individual. 

 

 

 

 

 

 



DRETS DE LA FAMÍLIA 

Els pares o tutors, en relació amb l’educació dels seus infants tenen dret: 

1. A que aquests rebin una educació, amb la màxima garantía de qualitat, tal com 

marca la Constitució, l’Estatut i les lleis educatives. 

2. A triar centre docent, tant públic com privat (atenent a la normativa vigent) 

3. A participar a la organització, funcionament, govern i avaluació del centre educatiu 

a través dels Consells Escolars de Centre. 

4. A participar en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es d’acord 

amb les normes i procediments de participació i orgues regulats a l’efecte. 

5. A estar informats sobre l’evolució de l’aprenentatge i integració socioeducativa dels 

seus fills/es. A rebre informació del progrés acadèmic  desprès de cada avaluació 

(també pre-avaluació a l’ESO) i del comportament del fill/a dins el context escolar, 

així com de les persones, temps, i lloc de les que pot obtenir major i millor 

informació. 

6. A ser informats , sense demora, de la falta d’assistència dels seus fills/es  al 

centre escolar, així com de manca de puntualitat reiterada. 

7. A que sigui notificat de qualsevol acte d’indisciplina dels seus fills el més aviar 

possible. 

8. A donar la seva autorització per l’avaluació psicopedagògica i rebre informació dels 

resultats corresponents. 

9. A rebre la informació referida a l’activitat escolar i serveis educatius que  facin al 

centre, les normes del centre que s’espera que els seus fills/es acompleixin (normes 

d’assistència, contacte amb tutors i professors, u altre personal del centre...), 

Reglament de Règim Intern i Normes de Convivència. 

10. A mantenir entrevistes amb el tutor/a o altres professors/es sempre que es faci 

seguint les normes establertes pel centre. 

11. A conèixer el Projecte Educatiu de Centre i a participar en el procés de seguiment 

del mateix. 

12. A conèixer els Projectes Curriculars  de les diferents etapes. 

13. A ser escoltats en aquelles decisions que afecten a l’orientació acadèmica i 

professional dels seus fills/es. 

14. A assistir a les activitats que organitzi el centre o l’Ampa: xerrades, tallers,festes, 

cursos... 

15. A ser tractats amb respecte i cortesia per tot el personal del centre. 



16. A participar a l’Ampa , al Consell Escolar i a l’assemblea anual de cooperativistes. 

17. A reunir-se amb altres pares i mares en el centre, sempre i quan tingui coneixement 

l’equip directiu de l’escola amb l’antelació deguda i respectant les normes del 

centre, instal·lacions, etc. 

 

DES DE L’ESCOLA ENS COMPROMETEM A: 

1. Enviar informació escrita sobre organització del centre i de curs(dossier 

inicial de curs)(anualment) 

2. Informar puntualment i per escrit de sortides, festes, activitats i actes que 

es realitzin dins i fora de l’escola, tan les organitzades pel centre com per 

l’Ampa o des d’altres institucions . 

3. Informar dels serveis que ofereix l’escola (menjador-menú), activitats 

extraescolars. 

4. A donar orientació professional i vocacional . 

5. A contactar amb la família davant de qualsevol problema dels seus fills/es 

per resoldre’l. 

6. A reunir-nos amb les famílies dels alumnes amb problemes de conducta i/o 

de desenvolupament emocional /social. 

7. A entrevistar-nos amb les famílies per mediar entre ells i l’alumne/a abans 

d’obrir un expedient acadèmic. 

8. A reunir-nos amb les famílies dels alumnes de forma col·lectiva un cop a 

l’any(inici de curs) per presentar el curs  , a finals de E. Primària o a l’inici 

de la ESO i a inici de l’E. Infantil ;i com a mínim, un cop individualment, en 

l’entrevista personal anual per avaluar l’evolució de l’alumne/a en el terreny 

personal i de coneixements. Així com a donar respostes als informes 

psicopedagògics en els cursos establerts. 

9.  A reunir-nos  amb les famílies  , institucions  i serveis educatius (DELTA, 

EAP...)que participin en el desenvolupament de programes  específics en 

dels alumnes que ho necessitin , tantes vegades com sigui necessaris. 

10. A reunir-nos amb les famílies quan aquestes ho demanin per ajudar-los i 

compartir dubtes i resoldre’ls.  

11.  Informar per part de l’escola sobre el cost econòmic de l’etapa on està 

matriculat l’alumne. 

 

 



COM HA DE PARTICIPAR LA FAMÍLIA AMB L’ESCOLA? 

 

 Assistint a les reunions d’inici a l’escola .(Educació Infantil) 

 Intercanviant informació amb els tutors-professors oralment o mitjançant l’agenda. 

 Assistint a les reunions de grup de classe i a les individuals amb el tutor/a per 

informar de l’evolució de l’alumne/a i sempre que es requereixi. 

 Participant amb els estaments de participació de família a l’escola (assemblea, 

Consell Escolar, AMPA) 

 Participant als actes i festes organitzades a l’escola de forma activa. 

 Assistint a la recollida de qualificacions/informes de fi de curs en els cursos que 

estiguin especificats. (Fi de primària i els cursos de l’ESO). 

 Col·laboració amb els professors quan demani material per a treballs escolars. 

Participar en la demanda del professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE COMPROMÍS DE LES FAMÍLIES AMB L’ESCOLA 

 

El Sr. ..............................................  

i la Sra. ............................................. pares/tutors de  

l’alumne/a de l’ESCOLA TEIDE,.............................................. 

 

Hem rebut informació del PROTOCOL DE COMPROMÍS  de les Famílies amb l’educació 

per la que es determinen els drets i deures de les famílies amb l’educació dels nostres 

fills/es, així com el protocol de participació i col·laboració en la seva educació, 

agafant el compromís de compliment en mesura de les nostres  possibilitats. 

 

 

 Viladecans, a........................ de..................2..... 

 

El pare    La mare  El titular o representant de la      

 titularitat 

 

 

 

Signatura  Signatura   Signatura 


