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CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
 

EL centre que t’acull, l’escola de persones adultes L’Alzina de Cerdanyola, t’ofereix: 
 

 Acolliment al centre per tal que la formació s’ajusti el millor possible a les teves necessitats i 
interessos. 

 Professorat que atén les teves demandes de formació a través de la tutoria i orientació 
acadèmica. Cada grup té assignat una persona tutora. 

 Cursos específicament adreçats a persones adultes. 
 Informació sobre el centre i les seves activitats, a les que se’t convida a participar com a 

complement de la teva formació, incloent les organitzades per l’Associació d’Alumnes i Amics i 
Amigues de l’escola. 

 

Recorda: Estar matriculat a un curs implica el compromís d’assistir amb regularitat a classe i a 
participar de manera activa en les tasques i les activitats que t’ofereix el centre. És 
imprescindible l’assistència regular per tal d’assolir els aprenentatges necessaris per a superar 
el curs. 

 

En/Na .................................................................... amb DNI/NIE ............................................................ 

Tel. .............................  matriculat/da al curs ..........................................................................., amb la 

signatura d’aquest document assumeix el COMPROMÍS i queda assabentat/da de les responsabilitats 

següents: 
 

Amb el centre: 
 

 Facilitar la documentació requerida, la informació sobre els propis interessos i la disponibilitat 
horària. 

 Fer arribar els possibles canvis en les dades facilitades (disponibilitat horària, mòbil, e-mail, 
adreça) abans de l’inici del curs (setembre) o quan aquests es produeixin. 

 Ajustar-se als criteris d’assignació de plaça i grup. I en casos de necessitat de canvi, justificar la 
demanda. 

 Respectar els materials i les instal·lacions, així com la prohibició de fumar en tot el recinte 
escolar. 

 
Amb el professorat: 
 

 Ser respectuós amb el professorat. 
 Assistir a les classes segons el calendari del curs. En cas de no poder assistir, cal justificar les 

absències; si no, a partir de dues setmanes cosecutives de no assistir a classe se’t donarà de 
baixa. 

 Respectar el pla de treball acordat en cada curs i assignatura, així com els treballs i activitats 
requerides. Lliurar els treballs en el  termini establert. 

 Assistir a les reunions de tutoria. 
 Fer arribar a la persona tutora qualsevol tipus d’incidència. 
 

Amb els teus companys i companyes de grup: 
 

 Ser respectuós amb les diferents opinions que puguin sorgir tant per part del professorat com 
d’algun company o companya. El diàleg ha de ser la via de resolució de qualsevol conflicte. 

 Ser conscient que la manca de puntualitat afecta negativament a tota la classe. 
 
 
 
 
 



 
En relació a les mesures de prevenció i higiene establertes per evitar el contagi del 
Coronavirus: 
 

- No venir al centre si es presenta simptomatologia relacionada amb la Covid-19 o si s’ha estat 
en contacte amb alguna persona que hagi donat positiu de Covid-19. 

- Presa de temperatura a l’entrar a l’escola. 
- Utilitzar de la mascareta en tots els espais del centre educatiu. 
- Rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic durant 20 segons abans d’entrar al recinte escolar. 
- Respectar la distància de seguretat d’un metre i mig en tot moment. 
- Màxima puntualitat (no arribar ni molt d’hora ni massa tard) per tal de respectar els horaris 

d’entrada i sortida establerts.  
- No fumar en tot el recinte escolar (inclou pati i l’entrada de l’escola). 
- Netejar l’espai propi utilitzat (taula i cadira) amb paper i desinfectant en sortir de l’aula. 
- Portar material propi per no compartir objectes amb la resta d’alumnat (bolígraf, típex, etc.). 
- Haver signat la declaració responsable. 

      
 
Estic d’acord amb aquest compromís, 
 
Signatura de l’alumne/a:                                                  
   
   
 
 
 
Cerdanyola del Vallès, ________  de ____________ de 20 
 

 
 
Autorització d’ús d’imatges de l’alumne/a 

 
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regu lat per la Llei orgànica 
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre 
demana el consentiment per poder publicar fotografies on apareguin els alumnes i hi siguin clarament identificables. 

 
Dades de l’alumne/a del CFA L’Alzina de Cerdanyola 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a: 
 
 ___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

DNI o passaport:  _______________________________ 

 
Autoritzo 
 
1. Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i 
extraescolars organitzades pel centre i publicades en pàgines web del centre i revistes o publicacions editades pel centre 
d’àmbit educatiu. 
2. Que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats organitzades per l’Associació d’Alumnes I 
Amics i Amigues del CFA l’Alzina  i publicades en pàgines web d’aquesta associació o exposades en el recinte escolar.  
3. Que el material elaborat per mi pugui ser publicat en els espais de comunicació del centre (blocs i espais web del centre i 
revistes editades pel centre) amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa. 
4. Que en les pàgines web o blocs i revistes editades pel centre hi consti el meu nom i el nom del centre. 
 
Signatura de l’alumne/a: 
 
 
 
 
 
 
Cerdanyola del Vallès, ________  de ____________ de 20 
 
 
 


