
 
 
 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 
Les persones sotasignades, Meritxell Grau, Directora de la Llar d’Infants del Morell i 
..................................................................................................................................... mare/pare/de l’infant 
................................................................................................... reunits a la Llar d’Infants, conscients que 
l’educació implica l’acció conjunta de la família i de la llar, 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 (PEC) i de les normes d’organització i funcionament. (NOFC) 
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 de l’infant 
6. Revisar conjuntament amb la llar d’infants el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, 
el contingut, en el termini d’un any. 

 
I, perquè així consti, signem aquesta Carta de Compromís Educatiu. 
 
 
    Per la Llar d’Infants                                                   Per la família 
 
 

 
El Morell ,........ de.................................de 202_ 
 
 
 
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació  (LEC), estableix explícitament els drets, les llibertats i les obligacions que corresponen a tots els membres 
de la comunitat escolar i determina els principis que orienten l’organització del sistema per satisfer el dret a l’educació per mitjà de la cooperació 
entre els diversos agents educatius. L’article 20 de la LEC defineix la Carta de Compromís educatiu en el marc del PEC com el document que expressa 
els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte en el desenvolupament de les activitats educatives. 
 
Informació bàsica sobre Protecció de Dades. Responsable: AJUNTAMENT DEL MORELL – CIF: P4309600G – Plaça de l’Era del Castell, 5 43760 EL 
MORELL (Tarragona). Pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a la direcció lopd@morell.altanet.org. Finalitat: Correcta gestió de la 

relació d’escolarització del seu fill/a o tutelat/da a la Llar d’Infants Municipal del Morell. Legitimació: Execució de la relació contractual subscrita entre 
ambdues parts i consentiment facilitat amb la signatura d’aquest document. Destinataris: No es cediran dades a tercers, menys en aquells casos previstos 
per la legislació vigent. Drets: D’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició. Informació addicional: Pot consultar la informació addicional 
i detallada sobre Protecció de Dades a la “Política de Privadesa” de la pàgina web www.elmorell.cat.  
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