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És normativa del Departament d’Ensenyament que les famílies que 
s’incorporen a una escola signin la Carta de Compromís Educatiu, 
conforme estan d’acord amb l’Ideari i el Projecte Educatiu del Centre. 
 
Si us plau, un cop llegida, retorneu aquest primer full signat a secretaria 
durant el mes de setembre. 
Atentament, 
                                                                                                          Equip directiu 

 
 

En data de      i en la localitat de Barcelona es troben i acorden,  

 

Per una part,  

En/Na          (nom i cognoms) com a 

pare/mare/tutor/a legal de l’alumne              em 

dono per assabentat/da de l’existència de la present Carta de Compromís Educatiu i, 

estant suficientment informat/da del contingut d’aquest, l’accepto, em comprometo 

acomplir-lo i m’encarrego d’informar del seu contingut al meu fill/a. Perquè així consti, 

signo el present document amb vigència durant la permanència de l’alumne/a al 

centre.  

   

I per altra part,  

Anna Bayó Gesa, com a directora de l’Escola Nausica de Barcelona, signa el present 

compromís per tal d’acceptar i complir en tot allò que aquest obliga al centre, durant 

l’exercici del càrrec.  

  
Signatura del pare/mare                                    Signatura de la directora  i segell del Centre 
tutor-a legal de l’alumne/a                                                              Anna Bayó i Gesa 
Nom i cognoms                                                
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Les funcions educadores de la família i dels mestres són complementàries i 

requereixen el compromís mutu per aconseguir l’objectiu de formar persones  

autònomes, responsables i actives en la societat.  

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc 

del projecte educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per 

assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats 

educatives. Mitjançant la carta de compromís educatiu potenciem la participació de les 

famílies en l’educació dels seus fills i filles, atenint-nos a què l’educació és el resultat 

de l’esforç conjunt de les famílies i la institució escolar.  

La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la relació i el 

diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat 

d’afavorir l’èxit educatiu.  

És per això que hem signat aquesta carta, com a símbol del compromís que prenem 

com a comunitat educativa, en l’educació dels nens i nenes del nostre centre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRINCIPIS EDUCATIUS DE L’ESCOLA NAUSICA 
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EL CENTRE es compromet a LA FAMÍLIA es compromet a 
 
Possibilitar el desenvolupament 
harmoniós i integral dels nostres 
alumnes en base a l’essència del propi 
centre i atenint-nos a la normativa 
vigent del Departament d’Ensenyament.  
 
Oferir el compromís de tots els mestres 
del claustre a treballar en la creació del 
Projecte Educatiu.  
 
Informar a les famílies de l’evolució del 
Projecte Educatiu així com de les 
Normes d’Organització i Funcionament 
del Centre.  
 
 

 
Vetllar perquè el fill/a compleixi les 
normes del centre i participi activament 
en l’assoliment d’un clima positiu de 
convivència.  
 
 
Respectar i col·laborar en el 
desenvolupament del Projecte Educatiu 
del Centre, atenint-nos als mecanismes 
de participació explicitats més endavant  
 

 
Redactar els documents i 
comunicacions en català, atès que és la 
llengua vehicular del centre.  
 
Practicar la immersió lingüística per a 
l’acolliment de tots els alumnes i les 
seves respectives famílies.  
 
Acollir les famílies nouvingudes 
mantenint el català, sempre que sigui 
possible, com a llengua de 
comunicació, amb la finalitat d’afavorir 
la integració. 
 
 

 
Respectar el Projecte Lingüístic del 
Centre. 
 
Utilitzar la llengua catalana, en la 
mesura de les seves possibilitats, per a 
la comunicació habitual en l’entorn 
escolar.  
 
Potenciar l’ús de la llengua catalana 
com a llengua de comunicació entre 
tota la comunitat educativa. 
 
 

 
Compartir informació amb la família 
sobre el funcionament del centre i sobre 
el nivell que li correspongui. 
 
Atendre a les famílies nouvingudes en 
el moment de la seva arribada. 
 

 
Assistir i participar a les reunions i 
entrevistes programades durant el curs 
escolar  

EL CENTRE es compromet a LA FAMÍLIA es compromet a 

 
Oferir els mecanismes de participació 
de la comunitat escolar a través del 
Consell Escolar i junta de l’AMPA.  
 

 
Participar activament dins la comunitat 
educativa escolar amb la possibilitat de:  
o Oferir-se per formar part de la junta 
de l’AMPA i assistir a les reunions 
d’aquesta.  
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o Participar en les eleccions al Consell 
Escolar. 
 

 
Oferir canals d’atenció directa per 
resoldre conflictes o per transmetre 
suggeriments sobre aspectes concrets 
de cada alumne/a, gestionant les 
actuacions necessàries per part del 
tutor/a o mestre responsable.  

 
Seguir els canals d’atenció directa per 
resoldre conflictes o per transmetre 
suggeriments sobre aspectes concrets 
de cada alumne/a:  
A) Dialogar per arribar a un acord amb 
els responsables de l’alumne/a i el 
centre.  
B) Col·laborar en les actuacions 
necessàries amb el tutor/a o mestre 
responsable.  
C) Instar el fill/a respectar les normes 
específiques del funcionament normal 
de les classes a fi de propiciar un bon 
clima de convivència. 
 

 
Respectar les conviccions que es donin 
en el si de la família en el marc dels 
principis i valors educatius sempre que 
es protegeixi a l’infant dins del marc 
legal del nostre país.  
 
Tractar totes les dades personals de 
l’alumne/a i la família segons estableix 
la normativa vigent.  
 

 

Promoure els valors que afavoreixen la 
cohesió social en la comunitat 
educativa:  
 
o Implicació  
o Respecte  
o Convivència  
o Treball  
 

 
Organitzar activitats complementàries 
que estaran incloses a la Programació 
General Anual de Centre i seran 
aprovades pel Consell Escolar.  
 

 
Donar l’autorització a les activitats 
complementàries que ho requereixin 
(sortides, colònies, etc.) 
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COMUNICACIÓ ENTRE FAMÍLIA I ESCOLA 

 

EL CENTRE es compromet a LA FAMÍLIA es compromet a 
 
Realitzar les reunions pedagògiques a 
l’inici del curs escolar.  
 

 
Confiar en els mestres i reforçar el 
paper del docent davant dels seus fills.  
 
Assistir a les reunions pedagògiques 
programades i a les entrevistes.  

 
Informar la família de l’evolució 
acadèmica i personal de l’alumne/a, en 
horari lectiu:  
 
A. Amb una entrevista ordinària cada 
curs.  
B. Tantes com es considerin 
necessàries per ajudar a l’alumne/a que 
ho necessiti.  
C. Atenent les sol·licituds d’entrevista, 
per part de les famílies.  
D. Lliurar tres informes d’avaluació a 
2on cicle E. Infantil. i  EP. 

 
Assistir a les entrevistes concertades 
amb el mestre. Facilitar les 
informacions rellevants que puguin 
incidir en el procés d’ensenyament 
aprenentatge de l’alumne.  
 
Demanar entrevista quan es consideri 
necessari  
 
Llegir la informació referent a l’evolució 
escolar dels propis fills/es i comentar-la 
en família.  
 

 
Informar i assessorar les famílies sobre 
les convocatòries d’ajuts individuals 
diversos, les activitats que es 
desenvolupin en horari escolar i 
extraescolar: full informatiu d’inici de 
curs, comunicats, pàgina web, blocs...  
 

 
Complir amb els terminis establerts per 
la secretaria del centre en el lliurament 
de documentació.  
 
Sol·licitar qualsevol tipus d’aclariment 
en relació als dubtes que es puguin 
generar davant la informació rebuda  
 

 
Respectar la medicació pels 
tractaments específics dels infants amb 
la recepta del metge i/o l’autorització de 
la família per escrit. 

 
Informar, facilitar i autoritzar la 
medicació pels tractaments específics 
dels infants amb la recepta del metge 
i/o l’autorització de la família per escrit. 
 

 
Revisar conjuntament amb la família el 
compliment d’aquests compromisos, si 
es requereix. 
 

 
Informar i compartir la responsabilitat 
amb el fill o filla del contingut d’aquests 
compromisos, en funció de la seva 
etapa evolutiva. 
 

 

SEGUIMENT DE L’EVOLUCIÓ ESCOLAR DE L’ALUMNAT 

 

EL CENTRE es compromet a LA FAMÍLIA es compromet a 
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Potenciar les diferents situacions 
d’aprenentatge per afavorir l’èxit escolar 
de tots els nostres alumnes.  
 

Comunicar a les famílies les 
inassistències no justificades de 
l’alumne/a al centre, i qualsevol altra 
circumstància que sigui rellevant per al 
seu desenvolupament acadèmic i 
personal. 

Garantir els hàbits d’higiene, 
d’alimentació, d’ordre, de puntualitat i 
d’assistència diària a l’escola.  
 
Comunicar al centre les informacions 
rellevants que puguin incidir en el 
procés d’ensenyament/aprenentatge 
dels alumnes.  
 

 
Oferir una educació que estimuli les 
capacitats, competències i habilitats de 
tots els alumnes.  
 
Potenciar l’esforç i el gust per la feina 
ben feta.  
 

 
Interessar-se per l’evolució personal i 
dels aprenentatges dels fills i filles.  
 
Adoptar criteris i mesures que puguin 
afavorir el rendiment escolar del fill/a. 
 
Educar els fills/es en el deure de l’estudi 
i la necessitat d’esforçar-se per 
aconseguir millorar com a persones i 
com a estudiants.  

 
Treballar per tal de donar respostes 
individualitzades a tots els alumnes, 
optimitzant els recursos disponibles del 
centre en un marc el més normalitzat 
possible.  
 
Oferir assessorament pedagògic a la 
família que ho requereixi. 

 
Educar per l’acceptació de la diversitat i 
la solidaritat entre iguals i la resolució 
dialogada dels conflictes.  
 

 
Informar les famílies de les tasques de 
treball i d’estudi necessàries fora de 
l’horari lectiu i de la valoració que se’n 
fa en el procés d’avaluació. 
 

 
Proporcionar les millors condicions i 
hàbits possibles per fer les tasques 
escolars a casa i preparar els materials 
necessaris per l’escola.  

 
Fomentar el bon ús de les instal·lacions 
i els materials del centre, afavorint un 
treball de pertinença a tota la comunitat 
educativa.  

 
Fomentar el respecte i el bon ús dels 
materials i de les instal·lacions, així com 
el compliment de les normes del centre.  
 

Fi del document 


