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El Sr./la Sra._____________________________________________________________________ 
 
amb DNI/NIE.____________ com a pare    mare    tutor/a legal    de l’alumne/a:   
 
______________________________________________________________________________ 
 
inscrit al curs ______________ 
  

 
DECLARA FORMALMENT 

 
1. Que accepta la pedagogia de La Salle en tant que, inspirada per les intuïcions educatives 

de Sant Joan Baptista de La Salle, compromet de manera activa tots els membres de la Comunitat 
Educativa i promou l’educació integral dels alumnes, el tracte familiar amb ells i el respecte que ha 
d’amarar les relacions entre professors i alumnes, i entre família i escola. 

 
2. Es mostra disposat/da a col·laborar amb els professors i òrgans de gestió i direcció del 

centre LA SALLE-PREMIÀ perquè aquest clima educatiu, fonamentat en la concepció cristiana de la 
persona i del món, i entès com a participació en la missió evangelitzadora de l’Església catòlica, 
esdevingui una realitat efectiva en qualsevol nivell de relació amb el centre. 

 
3. Reconeix que el servei educatiu que el centre LA SALLE-PREMIÀ presta és d’interès públic 

i, per tant, accepta: 
 a) que el centre exerceixi la seva acció educativa inserint-se en la realitat, cultura, costums i 

tradicions del lloc on s’ubica 
b) que cerqui la integració social de les persones de diferents cultures i religions que 

acudeixen a les seves aules 
c) que, per a l’etapa en què s’escaigui, apliqui el règim oficial de concerts educatius del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a afavorir l’accés dels alumnes. 
 
4. Es mostra d’acord a respectar el fet que la Comunitat Educativa del centre estimuli els 

alumnes perquè adoptin una actitud positiva, lliure i decidida davant la proposta dels valors de la 
responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència, la interioritat i la transcendència, de manera 
que els alumnes aconsegueixin orientar les seves vides amb sentit ple. 

 
5. Té present i accepta que el centre disposa d’una normativa Reglament de Règim Intern 

(drets i deures) 
 
6. Així mateix es manifesta d’acord i accepta el sistema de pagament vigent aprovat pel 

Consell Escolar (activitats complementàries, serveis i materials escolars, recursos didàctics i aportació 
voluntària institucional al funcionament del centre) entenent que són elements fonamentals del 
Projecte Educatiu i de la nostra organització. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Signatura del pare, mare o tutor legal: 
 
 
 
 
 
 

 


