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Inspirar    I    Educar    I    Estimar 

En Nemesio Rocamora i Vicario, com a Director General de la Fundació Educativa Cor de Maria 

i en/na ______________________________________________________ representants 

parentals de l’alumne/a ______________________________________________________ 

conscients que l’educació implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta 

carta de compromís educatiu, tot acceptant els següents:  

COMPROMISOS  

Família i centre educatiu ens comprometem a: 

1. Reconèixer expressament l’autoritat del Director/a del centre en l’àmbit escolar
mentre l’alumnat i els seus representants parentals estiguin en horari lectiu dins o fora
del recinte escolar.

2. Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a
cadascú correspon. La dels progenitors prioritàriament en l’àmbit familiar i la del
professorat en el marc escolar, especialment quant a les qüestions acadèmiques i de
convivència.

3. Abordar les possibles diferències des del respecte a l’autonomia de cada àmbit i el
diàleg, sense menystenir mai l’autoritat d’uns i altres davant l’educand.

4. Facilitar un entorn educatiu de qualitat per al desenvolupament acadèmic i el
creixement personal de cada alumne.

D’una manera específica, el centre educatiu es compromet a: 

5. Informar en el moment de la matriculació, del Caràcter Propi on queda recollit que
concebem l’educació com un procés integral, sostingut i sostenible que permet als
infants i adolescents sentir-se part activa d’un món plural, per això, la nostra educació
té com a trets principals:
• Ajudar a descobrir i potenciar les possibilitats físiques, intel·lectuals, afectives i

espirituals dels nostres alumnes.
• Desenvolupar la dimensió social dels futurs ciutadans, ajudant-los per tal que

s’insereixin en el món actual de forma responsable i constructiva i amb compromís:

o emfatitzant el respecte, el diàleg, i la riquesa de la diversitat
o fomentant els valors ètics per la resolució no violenta dels conflictes
o treballant per la implantació de la justícia a petita i gran escala
o promovent estils de vida saludables i sostenibles

• Respectar el dret a la llibertat de consciència, les conviccions religioses, culturals i
morals, impartint la cultura religiosa mitjançant un plantejament històric,
fonamentat i crític.
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• Assumir la llibertat com un valor primordial contribuint al reforçament del respecte
dels drets humans i de les llibertats fonamentals i afavorint la comprensió, la
tolerància i la pau.

6. Vetllar en l’àmbit pedagògic per:

• Educar en la realitat sociocultural de Catalunya promovent la catalanitat tant en els
seus continguts com en la defensa de la llengua catalana, la qual esdevé la llengua
vehicular pròpia de l’escola en tots els àmbits.

• Estimular el progrés de  l’alumnat, d’acord amb les seves capacitats, mitjançant
l’avaluació continuada i una atenció personalitzada.

• Orientar l’alumnat personalment, acadèmicament i professionalment  al llarg de
tota l’escolaritat, especialment a través de  la tutoria i del servei d’orientació
pedagògica i psicopedagògica.

• Realitzar activitats educadores que contribueixin a desenvolupar hàbits i valors
segons  el Caràcter Propi de la Institució.

• Oferir els serveis que contribueixin al desenvolupament de diverses dimensions dels
alumnes: acollida matinal, atenció psicopedagògica, noves tecnologies, assegurança
escolar, servei de menjador i activitats extraescolars, entre d’altres.

• Formar permanentment el professorat per contribuir al compliment de les finalitats
fundacionals.

7. Facilitar una bona relació amb les famílies.

• Lliurant la Programació General Anual (PGA), on queden especificats els objectius
del curs i les normes d’organització i funcionament del centre.

• Establint canals de comunicació per facilitar un seguiment de l’evolució acadèmica
i personal de l’alumnat a través d’informes d’avaluació, entrevistes personalitzades
amb els professionals del centre i les eines telemàtiques que es tinguin a disposició.

• Informant de les activitats que es realitzen al centre a través de reunions, pàgina
web, plataforma digital,  xarxes socials, taulers d’anuncis i circulars informatives.

• Atenent les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família en un
termini màxim de quinze dies.

• Essent receptius i empàtics amb les propostes que es facin arribar al centre a través
dels canals oficials (telèfon, correu corporatiu, entrevistes).

•  

Per la seva banda, els representants parentals ens comprometem a: 

8. Assumir conseqüentment el nostre rol educatiu:

• Respectant el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu de la Institució.

• Procurant la major harmonia entre els hàbits, normes i valors promoguts en l’àmbit
familiar i els que promou l’escola, especialment en allò que fa referència a una
actitud positiva i activa del fill/a davant l’aprenentatge, la convivència respectuosa
i d’altres aspectes de la vida del centre.
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• Instant el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en
particular aquelles que afecten la convivència escolar i el normal desenvolupament
de les classes i activitats: puntualitat, atenció, esforç, col·laboració, moderació,
cura del medi ambient, respecte a les persones i bens comuns.

• Col·laborant amb el centre per fomentar la responsabilitat personal d’acord amb les
Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). I, quan s’escaigui,
assumint els processos de mediació i diàleg davant situacions de conflicte i donant
suport als procediments establerts en cas de transgressions greus de les normes.

• Informant el fill/filla sobre el contingut d’aquests compromisos.

• 

9. Facilitar la màxima col·laboració amb l’escola.

• Atenent les peticions de comunicació que formuli el centre i respectant els canals
de comunicació de l’escola.

• Participant en les reunions i activitats adreçades a la comunitat eductiva que
convoqui l’escola.

• Abonant puntualment les quotes establertes conforme a la normativa vigent i
aprovades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i, a més,
contribuint voluntàriament al manteniment econòmic de l’escola amb les
aportacions requerides en tot allò que no està cobert pel concert subscrit amb
l’administració educativa ni per les quotes esmentades anteriorment.

I per tal que consti que hem llegit, entès i estem d’acord amb aquesta carta de 
compromís, la signem a  

 Mataró,  ____de ______________ de 20___ 

Director General Director  Representant legal 
Fundació Educativa         Cor de Maria Mataró 

Protecció de dades 
Responsable del tractament: Fundació Educativa Cor de Maria, carrer de la Riera nº 31, àtic (Mataró). Finalitat: Les dades es faran servir per 
gestionar la vostra sol·licitud. Drets: Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les 
dades, a no estar sotmès a decisions individuals automatitzades i a la revocació. Per exercir els anterior drets heu de dirigir-vos a la direcció del 
responsable del tractament. Més informació sobre la política de protecció de dades: https://www.cordemaria.cat/politica-de-privacitat/ 
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