
 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

Les persones sotasignades, 
 
........................................................................................................................................ 
 
(mare/pare/tutor/tutora ) de l’alumne/a o dels/de les alumnes, 
 
........................................................................................................................................ 
 
Joan Ramon Boixaderas, Director de l’Escola Goar, reunits a Viladecans, amb data................................... 
 
 
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. 
 
Sobre aquestes bases, assumim els següents COMPROMISOS: 
 
L’Escola 

1. Facilitar una educació que contribueixi a la formació integral i social de l’alumne/a, basada en el 
respecte a les persones i a l’entorn, i el compromís cívic amb la societat des de la responsabilitat i la 
llibertat. 

2. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat, de tot el personal docent i d’administració i 
serveis en l’àmbit escolar, i de tota la comunitat educativa. 

3. Conèixer i respectar la diversitat del nostre entorn social i fomentar un marc de convivència 
democràtic i de normes i valors compartits. Considerem que la diversitat cultural o la diferència de 
gènere, religió o ideologia no han d’ésser motiu de discriminació ni base per establir cap diferència. 

4. Informar a la família sobre el projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament del centre, 
i comunicar tots aquells aspectes rellevants per el seguiment i l’avaluació del procés educatiu i 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

5. Afavorir al màxim el rendiment acadèmic de cadascun dels alumnes atenent les seves necessitats 
educatives, donar resposta específica a les seves particularitats, i orientar i assessorar a la família per 
a contribuir en la millora del seu desenvolupament global. 

6. Promoure actuacions en l’àmbit de l’educació per la Pau i en favor dels valors, actituds, 
comportaments i estils de vida respectuosos amb la dignitat humana. 

7. Fomentar la sostenibilitat del planeta, el consum responsable, la cura per l’entorn més proper, el 
medi natural i la vida. 

8. Definir-nos com a escola catalana que cerca la integració de l’alumnat a la societat i la cultura del 
nostre territori. 

9. Fomentar el cooperativisme en la nostra comunitat educativa i els seus valors de gestió democràtica, 
autoajuda, responsabilitat social i ambiental, auto-responsabilitat, justícia, equitat, solidaritat, 
transparència i honestedat. 

10. Entendre que la formació dels nostres alumnes com a futurs ciutadans i ciutadanes exigeix una bona 
competència lingüística en català, castellà i anglès; així com l’aprenentatge d’altres idiomes. 

11. Ésser renovadors, oberts, creatius i actius, tenint consciència de la rapidesa amb què s’esdevenen els 
canvis i les innovacions socials i tecnològiques i assumir-les, potenciant la recerca científica i 
tecnològica i fomentant els processos de lògica i raonament. 

12. Transmetre models de comportament als alumnes que permetin acompanyar-los en el procés 
d’adquisició del saber ser, saber estar i saber compartir: promoure el coneixement d’un mateix, 
acceptant les seves particularitats, i aprendre a conviure respectant les diferències. 

13. Mantenir una comunicació regular amb la família: a nivell general amb la plataforma escolar i la 
pàgina web, i a nivell particular mitjançant entrevistes periòdiques amb el tutor/a. 

14. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família, facilitant en la mesura del 
possible, la conciliació de l’horari familiar amb l’horari del centre. 

 



 
15. Comunicar diàriament a la família les inassistències no justificades i qualsevol altra circumstància que 

sigui rellevant. Les famílies podran consultar diàriament les inassistències no justificades i/o retards a 
la plataforma digital de l’Escola. Les famílies dels alumnes de Secundària rebran un SMS avisant 
d’aquestes incidències. 

16. Aplicar les normes oficials sobre l’administració de medicaments; avisar els pares en cas de malaltia o 
accident i en absència d’ells, assumir les actuacions d’urgència que es requereixin. 

17. Revisar conjuntament amb la família el compliment i el contingut dels compromisos d’aquesta carta. 

 

La família 

1. Acceptar el caràcter propi del centre, i comprometre’s a respectar la comunitat educativa i l’entorn 
escolar.  

2. Compartir la responsabilitat de vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumnat, de tot el 
personal docent i d’administració i serveis, i de tota la comunitat educativa. 

3. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que 
afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes. 

4. Acceptar el projecte educatiu i les normes d’organització i funcionament del centre, i facilitar la 
comunicació de tots aquells aspectes rellevants, del fill/a, per facilitar el seguiment i l’avaluació del 
seu procés educatiu i d’aprenentatge. 

5. Afavorir al màxim el rendiment acadèmic del fill/a, des de les vessants motivacional, afectiva i 
material, mitjançant: l’estímul i suport a l’organització i planificació de les diferents activitats 
escolars, el seguiment de les orientacions i assessorament ofert per l’escola, i el lliurament del 
material necessari.  

6. Afavorir i/o complementar en l’àmbit de la vida familiar l’aposta pels mateixos valors que figuren en 
el Projecte Educatiu del Centre i en aquesta mateixa carta. 

7. Vetllar perquè l’aplicació dels valors esmentats en la pràctica diària sigui la correcta, i permeti 
l’assoliment d’hàbits i actituds adequats. 

8. Donar suport en l’àmbit familiar als models de comportament que afavoreixin un bon ambient 
educatiu. 

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli l’escola. 
Facilitar a l’escola les informacions que siguin importants per al procés educatiu i d’aprenentatge, 
notificant les faltes d’assistència, i evitant justificacions que puguin reforçar actuacions no desitjades.  

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos. 
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment i el contingut dels compromisos 

d’aquesta carta. 

 

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

 

El centre         La família 

 

 

Viladecans, a _____ de ______________ de 2020 


