CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Les persones sotasignades, _________________________________________ (nom i
cognoms), director/a del centre educatiu Llar d’Infants Casa de la Sagrada Família, i
_____________________ _____________________________(nom i cognoms), ____________
(pare, mare, tutor/a legal) 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, la qual comporta els següents:
COMPROMISOS

Per part de la Llar:
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l'alumne/a.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l'alumne/a en l'àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i del menor.
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d'organització i funcionament del Centre.
5. Informar la família dels criteris que s'aplicaran per avaluar el procés educatiu de l'alumne/a, fer-ne una
valoració objectiva i si escau, comunicar-la.
6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats
específiques de l'alumne/a i mantenir-ne informada la família.
7. Mantenir la comunicació regular amb la família totes aquelles vegades que calguin en benefici de l’alumne/a,
per informar de la seva evolució.
8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l'alumne/a al Centre i qualsevol altra circumstància
que es consideri rellevant per al seu desenvolupament integral.
9. Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli la família.
10. Revisar conjuntament amb la família, si escau, el compliment d’aquests compromisos.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del Centre i reconèixer l'autoritat dels professionals que atenen el menor i, més
específicament, la de l'equip directiu.
2. Compartir amb el Centre l'educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per
aplicar el Projecte Educatiu del Centre.
3. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del Centre, en particular, les que afecten a
la convivència escolar i el desenvolupament òptim de les classes.
4. Adreçar-se directament al Centre per contrastar les possibles discrepàncies, coincidències o suggeriments en
relació a l'aplicació del Projecte Educatiu del Centre.
5. Facilitar al Centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d'aprenentatge.
6. Atendre en un termini raonable les peticions d'entrevista o de comunicació que formuli el Centre.
7. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.
8. Fins allà on el fill/a pugui entendre, per la seva curta edat, informar-lo del contingut d'aquests compromisos.
9. Revisar conjuntament amb la Llar, si escau, el compliment d'aquests compromisos.
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I, per a què així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.
El Centre

La família
(pare, mare o tutor/a)

Signatura

Signatura

Barcelona, a ____ de __________________ de 20___.

LA FUNDACIÓ PRIVADA CASA DE LA SAGRADA FAMÍLIA I SANT IGNASI DE LOIOLA és Responsable del
tractament de les vostres dades conforme al RGPD, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i
demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, amb la finalitat de dur a terme
l’acció educativa del vostre fill/a. Seran conservades mentre es mantingui aquesta relació i durant el temps
legalment establert. No es comunicaran a tercers a excepció d’obligació legal. Podeu exercir els vostres drets
d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició a C/ Sagrada Família, 15-21, 08017, Vallvidrera,
Barcelona, o enviant un correu electrònic a protecciodedades@casasagradafamilia.org. Per a qualsevol
reclamació podeu dirigir-vos a www.aepd.es.
Per a més informació podeu consultar la nostra política de privacitat a:
https://www.casasagradafamilia.org/politica-de-privacitat/.
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