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TROBADA D’ODISSEA PER A DEBATRE LA CARTA DE COMPROMÍS 
EDUCATIU

CONCLUSIONS DE LA JORNADA

1. Ha de servir com a eina per a fomentar la comunicació i la confiança entre 
professorat, famílies i alumnat. És una gran oportunitat per a obrir la porta de 
l'escola a les famílies  i que tothom remi cap a la mateixa direcció.

2. La carta de compromís no s’ha de fer servir com a arma contra famílies i alumnat.
3. Ha d’aportar il·lusió a la comunitat educativa, construir una eina per a superar el 

fracàs escolar i per a aconseguir una educació de qualitat per a tots i totes.
4. Ha de ser una eina propera i útil per a professorat i famílies, amb un llenguatge 

planer que no permeti que sigui un text que quedi lluny de les famílies i l’alumnat. 
En aquest sentit, ha d'evitar el llenguatge acadèmic o propi del professorat i 
professionals de l'educació. 

5. La carta de compomís educatiu ha de contenir les expectatives que professorat, 
famílies i alumnat tenen en relació a l’educació dels nens i les nenes.  En aquest 
sentit, des d’ODISSEA proposem un procés que incorpori els somnis de tots els 
membres de la comunitat. Creiem important que la carta incorpori les pretensions 
recíproques dels diferents membres de la comunitat educativa (què pretenen les 
famílies de l’alumnat i del professorat, què pretèn l’alumnat de familiars i 
professorat i què pretèn el professorat de l’alumnat i les famílies) i fer que cada un 
d'aquests grups es posi a la pell dels altres.

6. El procés de construcció de la carta de compromís és el més important d’aquesta. 
La participacició, el somni conjunt i la reflexió entre tots i totes. Per això, no es 
recomana agafar cap model previ i incorporar-lo sense un procés de reflexió 
conjunta.

7. Cal assegurar els màxims mitjans de participación. Per això, é simportant pensar en 
com s’arriba a les diferents comunitats, mitjançant traduccions per a que es pugui 
participar com més millor, tenir en compte un procés no només per via escrita, sinó 
oral i presencial per a incloure a totes les famílies i no només aquelles més 
familiaritzades amb els canals escrits de participació.

8. Al ser el procés una part molt important, i al ser també important que les famílies i 
l’alumnat participin en la creació de la carta, cal renovar aquesta carta incorporant o 
traient els punts necessaris per a que les famílies que entirn de nou a l’escola 
puguin tenir veu i, per tant, donar sentit a la carta.

9. Considerem una bona pràctica acabar el procés de la carta de comrpomís amb un 
acte on assisteixin famílies, alumnat i professorat on es llegeixi la carta de 
compromís en els diferents idiomes representats a l’escola i on s’accepti la carta.

10. La carta pot constar de dues parts, ambdues molt curtes, amb pocs punt i molt clars. 
Una part general comú a tot l’alumnat, i una part específica, dinàmica, que es pugui 
adaptar a cada nen o nena. Entenem que cada nen o nena té especificitats que 
comporten que els compromisos que s’adquireixin puguin variar. Les situacions en 
què està cada nen i cada família poden requerir de compromisos diferents. Per 
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exemple, un nen que tingui dificultats amb les maemàtiques pot necessitar uns 
compromisos més encarats a la superació d’aquestes dificultats. Aquests 
compromisos específics podrien ser tractats en reunions entre el tutor o tutora, la 
família i el nen o nena. Considerem que la presència del nen o nena és important, ja 
que cap compromís es complirà si les parts implicades no han contribuït a 
construir-lo.

11. La presència del nens i nenes en la construcció de la carta, en espais com 
assamblees de classe o altres és capdal. La millora de la convivència i resultats 
només s’aconseguirà si l’alumnat es compromet activament en el compliment de la 
carta, i això només succeïrà si estan implicats en la seva construcció.

12. La carta de compromís ha de ser consensuada, però no pot allargar-se en el temps 
de manera indefinida, ja que ha de ser una eina pràctica i no quelcom que 
s'arrossegui durant tot l'any.

13. Una bona pràctica podria ser la de que alguna persona externa a l'escola dinamitzés 
la primera assamblea per a la construcció de la carta de compromís.


