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                               LLAR D’INFANTS LOLA ANGLADA  

                                                                    CURS 2020/2022  



Aprovada al Consell Escolar celebrat el 28 de Juny de 2019. 

L´article 20 de la Llei d´Educació Catalana demana a les famílies i a l´escola que 

signin un compromís educatiu.  

Creiem que la família és l´eix de la vida dels infants que acollim, i per aquesta raó 

ha de rebre el suport de l´escola, el seu acompanyament i  la implicació activa en 

la vida escolar dels seus fills i filles.  

Volem que sigui una eina per millorar la comunicació i per fomentar la 

col·laboració de les famílies a la nostra escola. La comunicació és imprescindible 

per poder ajudar i acompanyar els infants en el seu desenvolupament  harmònic, 

en una etapa importantíssima com és l´etapa del 0-3anys. Aquesta comunicació 

ha de ser fluïda, cordial i d´acceptació mútua.   

Les persones sotasignades, Mireia Orpí, directora de la Llar d´Infants Municipal 

Lola Anglada de Lloret de Mar i ............................................................................... 

(pare/mare/tutor/a)  de.............................................................................................. 

Conscients que l´educació dels infants implica l´acció conjunta de la família i 

l´escola signem aquesta carta de compromís educatiu la qual comporta els 

següents: 

COMPROMISOS: 

PER PART DEL CENTRE: 

 ·Acompanyar en el procés de desenvolupament integral de l’infant i vetllar per els 

seus drets. 

 ·Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de les seves famílies. 

 ·Informar a les famílies del Projecte Educatiu i de les Normes d´Organització i 

Funcionament del Centre.  

·Compartir amb les famílies tota la informació relacionada amb el seu fill o filla 

respectant sempre el dret de la seva intimitat com a infant i com a família. 

. Fer un seguiment de l’assistència dels infants a la Llar d’Infants. 



.Respectar el ritme, necessitats i inquietuds de cada infant, on esdevé el 

protagonista dels seus aprenentatges. 

 ·Atendre en un termini raonable les peticions d´entrevista i de comunicació que 

formuli la família . 

 ·Vetllar per la seva salut, per el seu benestar físic i emocional. 

·Facilitar a les famílies la participació a l´escola, mitjançant la seva representació 

al Consell Escolar i a la Comissió de Famílies. 

 

PER PART DE LA FAMÍLIA: 

·Conèixer i acceptar la normativa interna de l´escola, així com comprometre´s en 

el seu compliment. 

·Mostrar interès per la informació que dona l´escola, a través dels plafons 

d´informació, circulars... 

·Col·laborar i participar dels òrgans de govern: Consell Escolar i la Comissió de 

Famílies. 

.Interessar-se per les festes tradicionals que es celebren a la llar i col·laborar en 

les activitats puntuals que l’escola proposa a les famílies. 

·Compartir amb l´escola la informació necessària que permeti a les mestres 

conèixer millor a l´infant, respectant sempre el dret a la intimitat i a la bona imatge. 

·Assistir a les entrevistes personals i/o reunions dirigides a les famílies de caràcter 

pedagògic que organitza l´escola. 

·Adreçar.se als mestres de referència i/o direcció per suggeriments, propostes, 

discrepàncies, dubtes... amb un clima de respecte . 

 

 

 



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

      El centre                                                                        La família 

 

 

                                                                        Lloret de Mar, Setembre 2020 

 

Aquesta carta es revisarà cada dos anys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, us informem que les vostres 

dades i les dels vostres infants seran tractades per a proporcionar i gestionar els serveis oferts per la Llar d’Infants 

Municipal Lola Anglada. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de Lloret de Mar. La base jurídica del 

tractament són les competències de l’Ajuntament i el vostre consentiment. Les vostres dades no seran cedides a 

tercers, i un cop finalitzat el curs escolar i el servei, seran conservades per obligació legal i, si ho heu autoritzat el 

tractament d’imatges, la divulgació de les activitats de la Llar Municipal. Per a més informació podeu consultar la 

nostra política de privacitat a www.lloret.cat 

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades 

mitjançant la remissió d’un escrit adjuntant una còpia del vostre DNI dirigit a l’Oficina d’Informació i atenció 

Ciutadana de l’Ajuntament de Lloret de Mar, “Exercici de Drets” Plaça de la Vila nº1, 17310 Lloret de Mar (Girona) 

o a través de la Seu Electrònica 

http://www.lloret.cat/

