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Les persones sotasignades, Javier Sánchez Martínez, director de l’ Institut  Mare de Déu de la 

Candelera, l’alumne/a.....................................................................i  .......... ........................................... 

.......…………………...............………................(pare mare, tutor, tutora) de l’alumne/a esmentat/da, 

reunits al lloc i la data que figuren al final del document, conscients que l’educació d’infants i joves 

implica l’acció conjunta de la família i de l’institut, signem aquesta carta de compromís d’us de la 

connexió a internet i de la competència digital dels alumnes per a tota l’etapa de la ESO, la qual 

comporta els següents: 

 

 

C O M P R O M I S O S 

 

 

Per part del centre:  

 

1. Facilitar l’accés a internet dels membres de la comunitat educativa, mitjançant la infraestructura 

pròpia del centre i altres a les quals aquesta estigui connectada, per tal de promoure l’assoliment de 

la competència digital per part de tots els alumnes del centre. Aquest accés és exclusiu per als 

membres de la comunitat educativa 

2. Vetllar per tal que aquest accés sigui amb finalitats educatives. Tot altre tipus d’ús no és permès. 

3. Adoptar les mesures adients per controlar l’ús adequat de la xarxa educativa i vetllar perquè es 

respectin els drets d’autoria i les llicències d’ús dels continguts digitals. 

4. Vetllar per l'aplicació de les polítiques de privacitat i seguretat per a les dades i les infraestructures 

digitals del centre educatiu. 

5. Fixar l’horari en el qual estarà disponible la connexió a internet i deixar de prestar el servei quan hi 

hagi circumstàncies que així ho aconsellin.  

 

Per part de la família: 

 

1. Vetllar perquè el seu fill o filla respecti la normativa d’ús d’accés a internet mitjançant la 

infraestructura pròpia de l’institut i altres a les quals aquesta estigui connectada. 

2. Vetllar perquè el seu fill o filla utilitzi la xarxa de l’institut amb finalitats educatives. 

3. Instar el fill o filla a respectar les normes d’autoria i les llicències d’ús dels continguts digitals 

4. Revisar conjuntament, a proposta del centre i en el termini de 7 dies, el compliment dels 

compromisos de la carta quan hi hagi indicis d’ús inadequat de la xarxa.  
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5. El fet de no respectar els compromisos anteriors implica la baixa del servei, d’acord amb les 

especificacions d’aquest compromís i les Normes d’organització i funcionament del centre (NOFC). 

6. La família podrà acceptar noves propostes que realitzi el centre sobre l’ús de la xarxa, que podran 

comportar la signatura de nous compromisos.  

 

Per part de l’alumne: 

 

1. Respectar la normativa d’ús a internet mitjançant la infraestructura pròpia del centre i altres a les 

quals aquesta estigui connectada. 

2. Utilitzar la xarxa de l’institut amb propòsits educatius. 

3. Respectar les normes d’autoria i les llicències d’ús dels continguts digitals 

4. Revisar, a proposta del centre, en el termini de 7 dies i conjuntament amb el/la pare/mare o 

tutor/a, si s’escau, el compliment dels compromisos de la carta quan hi hagi indicis d’ús inadequat de 

la xarxa.  

5. El fet de no respectar els compromisos anteriors implica la baixa del servei, d’acord amb les 

especificacions d’aquest compromís i les Normes d’organització i funcionament (NOCF) del centre. 

 

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

 

El centre                                                                        La família (pare, mare o tutor/a) 

 

 

Signatura                                                                                       Signatura 

 

L’alumne/a 

 

 

Signatura 

 

 

 

L’Ametlla de Mar,.….. de …...……………… de 201… 

 

 


