
 
 

 

En virtut de la normativa de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les daqdes personals facilitades siguin incorporades en un 

fitxer denominat LLAR INFANTS responsabilitat de l’AJUNTAMENT DE CAMARLES, i seu social al Carrer Vint, nº20, 43894 Camarles (Tarragona). La finalitat 

d’aquest tractament és la de gestionar la seva petició i autorització. 

Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  En 

qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o 

oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci a AJUNTAMENT DE CAMARLES. Així mateix també podrà presentar 

una reclamació davant l’Autoritat catalana de Protecció de dades o ficar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de dades en dpo@camarles.cat 

 

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU     CURS: 

Les persones sotasignades, _______________________________________, Directora de la Llar d’Infants Municipal 

Lo Racó del Petit i Sra./Sr. ____________________________________________________mare, pare o tutor/a de 

l’infant______________________________________________________ reunits a Camarles, 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 d’Infants: 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de l’infant. 
2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família. 
3. Informar del Projecte Educatiu i de les normes d’organització i funcionament de la Llar d’Infants. 
4. Mantenir comunicació regular i habitual. 
5. Atendre en un termini raonable les peticions de comunicació que formuli la família. 
6. Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris dels infants. 
7. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, en el 

termini màxim d’un any. 
 

Per part de la família: 

1. Respectar el caràcter propi de la Llar d’Infants expressat en el Projecte Educatiu. 
2. Adreçar-se a la Llar d’Infants per contrastar les discrepàncies o suggeriments en relació amb l’aplicació del 

Projecte Educatiu. 
3. Facilitar les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés educatiu. 
4. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la Llar d’Infants. 
5. Vetllar pels hàbits saludables, higiènics i alimentaris del fill/a. 
6. Revisar conjuntament amb la Llar d’Infants el compliment dels compromisos de la carta i, si s’escau, el 

contingut, en el termini d’un any. 
 

I, perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu. 

 
DATA I SIGNATURA 
 
Signatura director/a                        Signatura mare, pare o tutor/a legal  
 
 
 
 
 
 
 
 
Camarles,_________ de ________________ de 20____ 
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