
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Centre de formació d’adults Bellavista

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

Nom i cognoms de l’alumne/a 
i Pilar Mateo López, directora del CFA Bellavista de les
Franqueses del Vallès, o amb representació seva

Nom i cognoms del tutor/a conscients que l’educació pròpia implica l’acció 
conjunta de l’alumne i de l’escola, signem aquesta 
carta de compromís educatiu, tot acceptant els 
següents:

COMPROMISOS

EL CENTRE ES COMPROMET A:

1. Facilitar  un  entorn  educatiu  de  qualitat  per  al  desenvolupament  acadèmic  i  el
creixement personal de cada alumne/a.

2. Oferir  una  educació  que  estimuli  les  capacitats,  en  tingui  en  compte  el  ritme
d’aprenentatge i n’incentivi l’esforç i el rendiment.

3. Informar dels criteris i els procediments d’avaluació.
4. Procurar una adequada orientació personal i acadèmica al llarg de l’escolaritat en el

centre, a través de la figura del/de la tutor/a.
5. Fer activitats educadores complementàries que contribueixin a la convivència amb la

resta de grups de l’escola.
6. Facilitar  informació  sobre  el  projecte  educatiu,  sobre  les  normes  d’organització  i

funcionament i sobre els serveis que ofereix el centre i les característiques que té, així
com la programació general anual del centre.

7. Establir canals de comunicació per tal de facilitar informació de l’evolució acadèmica i
personal de l’alumne/a.

8. Afavorir la participació de l'alumnat en la vida del centre per mitjà del consell escolar i a
través d'altres instruments com són les tutories grupals.

PER LA SEVA BANDA, L’ALUMNE/A ES COMPROMET A:

1. Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre.
2. Assistència regular a les classes.
3. Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
4. Participar en les activitats educatives del centre.
5. Complir les normes de convivència del centre.
6. Respectar i no discriminar els/les altres alumnes.
7. Reconèixer l’autoritat del professorat amb una relació basada en el respecte.
8. Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del centre.
9. Respectar els mecanismes establerts i els canals per a la comunicació amb l’escola i

amb el professorat.

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

El tutor/a L’alumne/a (Vist-i-plau del/de 
tutor/a legal en cas de menor d’edat)

Les Franqueses del Vallès,  ............... de/d’ .....................de 20__
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Normes de convivència

PARTICIPACIÓ I CIVISME A L'ESCOLA
- El dispositiu mòbil haurà d'estar apagat o en silenci i guardat. Només es podrà utilitzar en
els casos excepcionals següents: (caldrà fer-ho saber al professorat)
                          - Urgència comprovable

   - Consulta acadèmica puntual
- No es pot menjar ni beure a l'aula per tal de mantenir net l'espai. NO llençar les burilles al
terra de la plaça o el carrer.
-  Cal vetllar per la neteja a l’aula i als espais comuns, i respectar el mobiliari (no guixar
taules, llibres d’aula, ...).
- Cal no fer soroll als passadissos per no molestar la resta d’usuaris del centre.

RESPONSABILITATS DE L'ALUMNAT
- Cal estar assabentat del calendari del curs.
- L’alumnat és el responsable de recuperar els continguts de la classe si falta un o diversos
dies. Si s’escau, un company/a podrà recollir-li el material que s’hagi pogut repartir.

AVALUACIÓ
- El professorat té el  dret de no recollir  feines fora de termini.  Els lliuraments es faran
durant l’hora de classe, només en format paper i a mà (sempre que no s’indiqui el contrari).
- L’avaluació és continuada. L’alumnat que no realitzi les tasques i proves que es demanin
no obtindrà el certificat llevat que per causes justificades la Junta d’Avaluació acordi el
contrari.
- En cas de no poder fer una prova cal justificar prèviament la no assistència per poder fer-
lo  un  altre  dia.  Caldrà  justificar  la  falta  d’assistència  amb  documentació  (  justificants
mèdics, citacions judicials, exàmens oficials, oposicions, notaris, laboral, etc.)

ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
- L’assistència és obligatòria. Se signarà l’assistència a cada classe. 
- És obligatori tenir el 80% d’assistència de les hores lectives per obtenir el CERTIFICAT
llevat que per causes justificades la Junta d’Avaluació acordi el contrari. 
- En cas de faltar a classe, caldrà justificació al tutor/a i professorat.  Sempre que sigui
possible mitjançant document: certificat mèdic o qualsevol altre que pugui considerar-se
oficial.  La justificació de falta d’assistència es lliurarà al tutor/a com a molt  tard dins la
setmana següent a la incorporació. 
- Es demana puntualitat a l’entrada i sortida de classe. 
Passats 10 minuts de l’inici  de la classe el  professor/a pot no deixar entrar  l’alumne/a
durant  15  minuts  si  no  hi  ha  una  causa  justificada.  Si  és  repeteix  el  retard  durant  4
sessions  el professor/a pot no deixar entrar l’alumne/a a l'aula  fins que  s’aclareixin els
motius i/o es modifiqui la conducta. 

BAIXA DE L’ALUMNE/A
- La no-assistència  durant deu dies seguits sense justificació documentada comportarà la
baixa de l’alumne/a. Aquesta baixa es comunicarà via trucada telefònica i no comportarà
en cap cas el retorn de l'import de la quota de material.
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