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Benvolgudes	famílies,		
	
La	Llei	d’Educació	de	Catalunya	defineix	la	carta	de	compromís	educatiu,	en	el	marc	del	projecte	educatiu	
de	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	 es	 vol	 potenciar	 la	
participació	de	les	famílies	en	l’educació	dels	seus	fills	i	filles.		
	
Des	 de	 l’Escola	 La	 Portalada,	 us	 volem	agrair	 la	 confiança	que	dipositeu	 en	nosaltres	 quan	ens	 confieu	
l’educació	 escolar	 dels	 vostres	 fills.	 	 La	 seva	 formació	 és	 un	 camí	 força	 llarg	 que	 hem	 de	 fer	 plegats.	
Vosaltres	i	nosaltres	volem	el	mateix	per	a	ell/a:	que	arribi	a	ser	una	persona	responsable,	educada,	que	
es	valgui	per	ella	mateixa	i	que	confiï	en	les	seves	capacitats	i,	per	això,	és	imprescindible	que	la	família	i	
l’escola	anem	junts.	L’un	sense	l’altre	no	arribarem	enlloc.	
	
Som	 conscients	 de	 la	 importància	 que	 té	 el	 desenvolupament	 dels	 infants	 en	 l’etapa	 escolar	 i	 que	 es	
tracta	 d’un	 moment	 importantíssim	 en	 la	 seva	 formació.	 I,	 quan	 parlem	 de	 formació,	 no	 fem	 només	
referència	a	la	formació	acadèmica,	sinó	que	parlem	també	de	la	seva	formació	com	a	persones,	i	pensem	
que	és	el	moment	ideal	per	consolidar	la	seva	autonomia	i	fer-los	créixer	com	a	persona.	
	
La	 nostra	 escola	 està	 oberta	 a	 debatre,	 comunicar,	 explicar	 i	 resoldre	 qualsevol	 dubte	 o	 incident	 que	
pugui	 preocupar	 als	 alumnes	 i	 a	 les	 seves	 famílies.	 D’altra	 banda,	 també	 està	 oberta	 i	 demana	 la	
col·laboració,	ajut	i	recolzament	de	les	famílies	en	qualsevol	activitat,	projecte,	innovació...	encaminada	a	
millorar	la	nostra	convivència	i	el	nostre	projecte	educatiu.	
	
L’esforç,	la	responsabilitat,	la	implicació	i	la	capacitat	de	superació	són	aspectes	que	tant	els	mestres	com	
les	famílies	considerem	essencials	per	millorar	com	a	persones,	i	cal	que	els	nens	ho	vegin.	Els	adults,	som	
un	exemple	per	a	ells	 i	cal	demostrar-los	que	aquests	valors	sempre	ens	donen	bons	resultats	 i	quan	es	
produeixen	és	important	que	els	ho	fem	saber	i	reforcem	positivament	les	seves	accions.	Ells	ho	agraeixen	
i	ho	necessiten.	
	 	
Per	tot	això,	acordem	i	fixem	aquests	compromisos:	
	
A.-		Per	part	del	centre		
	

1.	Acollir	els	nostres	alumnes	amb	l’atenció,	dedicació	i	respecte	imprescindibles	per	tal	de	fer-los	sentir	
com	a	part	important	de	la	comunitat	escolar.		

2.	 Proporcionar-los	 una	 formació	 de	 qualitat	 que	 contribueixi	 al	 desenvolupament	 integral	 de	 la	 seva	
personalitat	com	a	individus	i	com	a	ciutadans.		

3.	Esforçar-nos	per	mantenir	a	l'escola	un	bon	clima	de	convivència.		

4.	Garantir	els	drets	de	l'alumnat	en	l'àmbit	escolar	i	exigir	el	compliment	dels	seus	deures.		

5.	Respectar	les	conviccions	religioses,	morals	i	ideològiques	de	la	família	i	de	l'alumnat.		

6.	 Informar	 la	 família	de	 les	normes	d'organització	 i	 funcionament	del	 centre,	així	 com	dels	criteris	que	
s'aplicaran	per	avaluar	el	rendiment	acadèmic.		

7.	Adoptar	 les	mesures	educatives	més	adients	per	atendre	 les	necessitats	específiques	de	 l'alumnat	de	
les	diferents	etapes	educatives	que	conviuen	en	un	mateix	centre:	Infantil	i	Primària.			
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8.	Mantenir	 comunicació	 regular	 amb	 la	 família	 per	 informar-la	 de	 l'evolució	 acadèmica	 i	 personal	 de	
l'alumne	 o	 l'alumna.	 Així,	 es	 faran	 cada	 curs	 escolar	 al	menys	 una	 entrevista	 personal	 i	 una	 reunió	 de	
nivell,	alhora	que	també	s’atendran	les	peticions	de	reunions	de	les	famílies.	

	
B.-	Per	part	de	la	família		
	

1	 Compartir,	 desenvolupar	 i	 afavorir	 l’aplicació	 del	 projecte	 educatiu	 del	 centre,	 tot	 respectant	 el	 seu	
caràcter	propi	i	complint	les	normes	d’organització	i	funcionament	del	mateix,	especialment	aquelles	que	
afecten	la	convivència	escolar	i	el	desenvolupament	normal	de	les	classes,	així	com	el	bon	ús	del	material	i	
les	instal·lacions	del	centre.		

2.	Contribuir	a	la	convivència	entre	tots	els	membres	de	la	comunitat	educativa,	fomentant	el	respecte,	la	
solidaritat	 i	 la	resolució	dialogada	dels	conflictes,	reconeixent	 l'autoritat	del	professorat	 i	de	 la	resta	del	
personal	del	centre.		

3.	Educar	els	fills	i	filles	en	l’hàbit	de	l’estudi,	acompanyant-los	en	l’organització	del	temps	d’estudi	a	casa,	
proporcionant-los	les	millors	condicions	possibles	per	fer	les	tasques	escolars	i	supervisant	la	preparació	
dels	materials	necessaris	per	a	l’activitat	escolar.		

4.	Adreçar-se	sempre	en	primer	lloc	al	tutor/a	del	vostre	fill	o	filla		per	resoldre	els	conflictes	que	puguin	
sorgir	en	el	dia	a	dia,	sempre	des	d’un	esperit	constructiu,	fent	ús	de	les	vies	de	comunicació	establertes	
(agenda,	cita	prèvia,...).		

5.	Facilitar	al	centre	 les	 informacions	escolars,	personals,	mèdiques...	del	 fill	o	 filla	que	siguin	 rellevants	
per	al	seu	procés	d'aprenentatge.		

6.	 Interessar-se	 per	 l’evolució	 personal	 i	 els	 aprenentatges	 dels	 fills	 o	 filles	 i	 atendre	 les	 peticions	
d'entrevista	o	de	comunicació	que	formuli	el	centre,	confirmant	l'assistència	a	les	reunions.		

7.	Responsabilitzar-se	de	l’educació	del	fill	o	filla	i	buscar	les	complicitats	necessàries	amb	els	docents	per	
poder	compartir	aquesta	tasca	tan	important.		

8.	Informar,	explicar	i	treballar	amb	el	fill	o	filla	aquests	compromisos.		

	
	
Per	 tal	 de	 poder	 treballar	 plegats,	 conscients	 que	 l'educació	 dels	 infants	 implica	 l'acció	 conjunta	 de	 la	
família	 i	de	 l'escola,	 i	 sempre	des	del	 respecte	mutu,	és	per	això	que	 signem	aquest	document,	que	es	
podrà	revisar	periòdicament.	
	
Per	part	de	l’escola		 	 		 	 				Per	part	de	la	família		
	
La	Directora																																																													 (pare,	mare	o	tutor	legal)		
	
	
	
Cristina	González	Pagán	 																			(signatura)________________________________________	
	
	
Altafulla,	a	7	de	juliol	del	2020																							Nom	de	l’alume	____________________	Curs	_____	
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