
 
CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU a  

les LLARS d’INFANTS 
   

 
Algunes  consideracions  prèvies:  A  la  LOE  no  es  parla  de  la  carta  de  compromís 
educatiu. A la LEC, en canvi, sí. Posteriorment a l’avantprojecte de decret 101/2010 i a 
la  redacció  definitiva.  També  en  parla  a  la  resolució  de  15  de  juny  de  2010 
(instruccions per  les  llars d’infants)  i per últim  al decret  102/2010 d’autonomia de 
centres. 
 
Anem a veure doncs que diu cadascun d’aquests referents normatius per saber quin 
és el nostre marc de referència. 
 

La LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC) 
 
Article 20 
Carta de compromís educatiu 
 
1. Els centres, en el marc del que estableix el  títol  I  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  a  assolir  un  entorn  de  convivència  i 
respecte pel 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. 
2. Per mitjà de la carta de compromís educatiu s’ha de potenciar la participació de 
les  famílies  en  l’educació  dels  fills.  Les  famílies  s’han  d’avenir  a  compartir  els 
principis que  inspiren  la carta. El Departament ha d’impulsar  les orientacions que 
determinin els continguts per a  l’elaboració de  la carta, que han de  respectar els 
drets i les llibertats de les famílies recollits a les lleis. 

 
 

DECRET 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle de 
l’educació infantil. 
 
Article 3 
Relació entre centres i família 
 
1. Els pares, mares o persones tutores i els centres han de cooperar estretament en 
l’educació dels infants, per tal de garantir la coherència educativa entre la família i 
el centre, que són el primer referent afectiu dels  infants  i tenen  la responsabilitat 
primera en llur educació. 
2. El centre ha d’establir els mecanismes de participació  i col∙laboració necessaris 
que permetin compartir amb  les famílies els criteris d’intervenció  i responsabilitat 
educativa, per afavorir  la participació en el procés educatiu dels seus fills  i filles,  i 
formular una carta de compromís educatiu amb les famílies. 
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DECRET 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 
 
Article 7 
Carta de compromís educatiu 
 
1.  En  aplicació  del  projecte  educatiu,  cada  centre  ha  de  formular  una  carta  de 
compromís educatiu amb les famílies. 
2.  La  carta  de  compromís  educatiu  ha  d’expressar  els  compromisos  que  cada 
família  i el centre s’avenen a adquirir en relació amb els principis que  la  inspiren,  i 
que  han  de  ser  els  necessaris  per  garantir  la  cooperació  entre  les  accions 
educatives  de  les  famílies  i  la  del  centre  educatiu  en  un  entorn  de  convivència, 
respecte i responsabilitat en el desenvolupament de les activitats educatives. 
3. Els compromisos expressats en cada carta s’entenen en el marc del respecte als 
drets i les llibertats de les famílies recollits a les lleis i pressuposen el respecte de la 
família al caràcter propi del centre. 
4. Els compromisos s’han de referir, com a mínim, al seguiment de l’evolució dels i 
de  les alumnes, a  l’acceptació dels principis educatius del centre, al respecte a  les 
conviccions  ideològiques  i morals  de  la  família  en  el marc  dels  principis  i  valors 
educatius establerts a  les  lleis, a  l’adopció de mesures correctores en matèria de 
convivència i a la comunicació entre el centre i la família. 
5.  Els  continguts  comuns  de  la  carta  de  compromís  educatiu  són  elaborats  pel 
centre,  en  el  marc  de  les  orientacions  del  Departament  d’Educació,  amb  la 
participació de la comunitat escolar, i són aprovats pel consell escolar. La carta pot 
incloure compromisos específics addicionals, que ambdues parts convinguin en el 
marc del projecte educatiu i d’acord amb els principis i valors educatius establerts a 
les lleis, i és revisada periòdicament en els termes i terminis que acordin el centre i 
el  pare, mare  o  tutor o  tutora  legal.  L’actualització  de  la  carta  s’ha  de  realitzar, 
almenys, a l’inici de cada etapa educativa. 
6.  La  carta  de  compromís  educatiu  i  les  seves modificacions  és  signada  per  la 
direcció del centre públic o per la persona titular del centre privat concertat o, en el 
seu nom, per qui disposin les normes d’organització i funcionament del centre, i pel 
pare, mare o tutor o tutora legal de l’alumne/a. De la carta signada n’ha de quedar 
constància documental al centre i a la família. 
7. L’aplicació d’aquest article és preceptiu en els ensenyaments d’educació infantil 
i en l’educació bàsica, i aconsellable en la resta d’ensenyaments 

 
 

Resolució  de  15  de  juny  de  2010  per  la  qual  s’aprova  el  document  per  a 
l’organització  i  el  funcionament  de  les  llars  d’infants  públiques  dependents  del 
Departament d’Educació per al curs 2010‐2011 
 
Article 16. Col∙laboració i participació de les famílies.  
Carta de compromís educatiu  
 
Tal com s’estableix en els articles 56.4 i 56.9 de la Llei d’educació, les llars d’infants 
han de mantenir una estreta  col∙laboració amb  les mares  i els pares dels  infants 
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atesos per tal de garantir la coherència i la coresponsabilitat en el procés educatiu 
dels  infants. Amb aquest objectiu han d'impulsar  la seva participació  i els han de 
facilitar  el  coneixement  del  funcionament  de  la  llar  i  dels  diferents  aspectes  de 
l’evolució dels aprenentatges escolars dels seus fills i filles.  
A  l’adreça:  www.xtec.cat/lic/nouvingut/families_com.htm  els  centres  disposen 
d’informació  i  de  diferents  models  de  notes  de  comunicació  amb  les  famílies, 
traduïts a diversos idiomes. 
Així mateix,  cada  llar  ha  de  formular  una  carta  de  compromís  educatiu  amb  les 
famílies. En aquesta carta s’expressen els compromisos que cada família i el centre 
s’avenen  a  adquirir  per  garantir  la  cooperació  entre  les  accions  educatives 
d’ambdues  parts  en  un  entorn  de  convivència,  respecte  i  responsabilitat  en  el 
desenvolupament de  les activitats educatives. El Departament d'Educació posa a 
disposició dels centres orientacions amb relació a la carta de compromís educatiu. 

 
 
Aquests  són  els  4  documents  normatius  que  parlen  de  la  carta  de  compromís 
educatiu respecte a les Llars d’infants. 
 
 

 
Només hi ha un  altre document que es diu: ORIENTACIONS 
PER  A  L’ELABORACIÓ  DE  LA  CARTA  DE  COMPROMÍS 
EDUCATIU publicada pel Departament d’ensenyament el 4 de 
juny  de  2010,  on  explica  les  finalitats,  continguts,  procés 
d’elaboració,  difusió,  signatura,  seguiment  dels  acords, 
calendari i  també uns annexos. 
 

 
 


