
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Els Tres Turons 

  Arenys de Mar 

 

 

 

En / Na ________________________________________, amb DNI número ____________________,  

QUEDO ASSABENTAT/DA i AUTORITZO que mentre el meu fill / la meva fila / el meu representat 

legal _______________________________________________________________ sigui alumne/a de 

l‘institut i no en causi baixa PUGUI: (marqueu amb un cercle l’opció escollida) 

 

1 Aparèixer en imatges (fotografies o vídeos) corresponents a activitats escolars lectives, 
complementàries i extraescolars organitzades pel centre docent i publicades per qualsevol 
mitjà de comunicació, medi digital i en qualsevol xarxa social gestionats per l’institut. 

Sí NO 

2 Fer públic el material (per part del centre) que ha elaborat al llarg de la seva escolarització 
per tal de fer-ne una divulgació amb finalitat educativa a la pàgina web o altres mitjans 
gestionats pel centre. 

Sí NO 

3 Participar en programes de ràdio, televisió i concursos amb finalitats educatives.  Sí NO 

4 Utilitzar el mòbil a les classes en què se’n faci un ús educatiu, amb l’autorització del 
professorat pertinent i de direcció. 

Sí NO 

5 Participar a totes les sortides que es realitzin. Les sortides, proposades en el pla anual i 
aprovades pel Consell Escolar, són una part fonamental dels aprenentatges del vostre fill/a; 
tenen la mateixa obligatorietat que l’assistència a classe (cal assistir al centre en el cas que 
no s’hi vagi) i estan sotmeses a les NOFC. 

Sí NO 

6 Rebre atenció de psicopedagogia/orientació individualitzada si es creu adient per a una 
millor atenció. 

Sí NO 

7 Rebre atenció de la infermera per a un assessorament personal, dins el Pla Salut Escola. Sí NO 

8 Tenir un usuari i contrasenya associats als següents recursos i serveis d’internet 
gestionats pel centre:  el Correu Web del centre (nom.cognom@elstresturons.cat), a l’Aula 
Virtual en entorn Moodle, Google Apps i, si és el cas, al WhatsApp de la classe amb 
finalitats formatives, educatives i informatives. La família vetlla perquè l’alumne/a no en faci 
ús fora dels recursos educatius. El centre no es fa responsable de l’ús indegut del recurs i 
dels seus continguts per part dels usuaris, que seran els únics responsables de les 
infraccions i perjudicis que puguin causar (s’aplica l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999). 

Sí NO 

 
 
Alhora, com a responsable MANIFESTO que:  
 

A 
Accepto cedir les meves dades de correu electrònic per rebre les informacions de faltes 
d’assistència, de disciplina i altres (perquè és menor de 18 anys), així com informacions de 
l’Institut i de l’AMPA. 

Sí NO 

B 
Accepto la carta de compromís educatiu a la qual també es compromet la directora del 
centre, Carme Garcia Ortiz. (escrita darrere d’aquest full) 

Sí NO 

C Estic assabentat/da de les condicions d’ús del mòbil al centre (escrita darrere d’aquest full) Sí NO 

 
Signatura 
 
 
 

Arenys de Mar, ____ de _____________________ de 20__ 
 

La família / representant legal té dret a modificar les dades adreçant-se a Secretaria. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Els Tres Turons 

  Arenys de Mar 

 

Normativa respecte al mòbil 

A l’alumnat no li és permès portar mòbils, aparells d’enregistrament o reproducció de so i imatge a l’Institut. No obstant, si la 

direcció del centre ho autoritza, l’alumne podrà fer servir el mòbil per tasques acadèmiques. Caldrà que el professor ho demani 

per escrit degudament justificat a direcció. Si la direcció del centre n’autoritza l’ús, n’informarà a les famílies 

- Queda prohibit gravar imatge i/o so dins del recinte de l’institut, i des de fora del recinte cap al centre, sense permís del  

director. 

- Quan a un alumne/a se li trobi qualsevol aparell dels anteriorment citats, podrà lliurar voluntàriament l’aparell en dipòsit al 

Cap d’Estudis durant un període màxim de 80 dies. El Cap d’Estudis, davant de l’alumne/a, extraurà les targetes de memòria, 

les quals seran lliurades a l’alumne/a sempre que no hi hagi evidència que continguin imatges enregistrades en el centre. Si 

l’alumne/a no fa aquest dipòsit voluntari, serà sancionat amb una falta greu i com a conseqüència se li obrirà un expedient 

disciplinari i se l’expulsarà 3 dies de l’Institut.  El període de retirada dels aparells electrònics o telèfons mòbils començarà a 

comptar a partir del mateix dia de la confiscació de l’aparell. 

- El centre no es fa responsable dels possibles desperfectes que pugui tenir l’aparell, ja sigui per causes de no utilitzar-lo o per 

factors externs, com podrien ser els robatoris. 

- El tutor informarà els alumnes d’aquesta reglamentació el primer dia de classe. Així mateix es donarà a conèixer als pares 

mitjançant una carta informativa, la qual haurà de ser retornada amb la signatura d’aquests. El fet de no retornar la carta 

signada no afectarà la vigència d’aquesta normativa, la qual estarà plenament en vigor a partir del l’inici de curs per a tots els 

alumnes de l’Institut Els Tres Turons. 

- En cas de reiteració en l’incompliment d’aquesta normativa s’instruirà a l’alumne/a un expedient disciplinari. 

 

Carta de compromís educatiu 

Per part de l’Institut 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne/a. 

2. Vetllar per fer efectius els drets i deures de l’alumne en l’àmbit escolar. 

3. Mantenir el principi d’igualtat de drets entre tot l’alumnat i refusar qualsevol discriminació per raó de sexe, religió, ètnia i/o 

orientació sexual. 

4. Informar el tutor/a legal del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre. 

5. Informar el tutor/a legal i l’alumne dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic i comunicar a la família els 

resultats de les avaluacions. 

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne i 

mantenir-ne el tutor/a legal informat. 

7. Educar l’alumne en els principis de respecte, esforç, disciplina, responsabilitat, tolerància, participació i solidaritat. 

8. Mantenir una comunicació regular amb el tutor/a legal per informar-li de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne. 

9. Comunicar al tutor/a legal les faltes d’assistència no justificades i els retards de l’alumne al centre, i qualsevol altre circumstància 

que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal. 

10. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el tutor/a legal. 

11. Revisar conjuntament amb el tutor/a legal el compliment d’aquests compromisos. 

12. Orientar, si s’escau, l’alumne sobre les seves sortides acadèmiques i professionals. 

13. Fomentar les iniciatives de l’alumne que afavoreixin el seu progrés educatiu. 

Per part de la família 

1. Respectar els principis del projecte educatiu del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i de l’equip directiu.  

2. Promoure el respecte a tots els membres  de la comunitat escolar. 

3. Instar al noi/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar 

i el desenvolupament normal de les classes, i organització del centre. 

4. Compartir, quan així es determini, l’administració de sancions imposades al noi/a. 

5. Vetllar perquè el noi/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i l’assistència regular i puntual a les activitat acadèmiques, i també 

perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat. 

6. Contribuir que el noi/a disposi de temps d’estudi, del lloc adient per fer-ho i ajudar-lo quan calgui. 

7. Proporcionar al noi/a tot el material escolar necessari per al bon desenvolupament de les diferents activitats de l’institut. 

8. Vetllar que el noi/a assisteixi al centre net, vestit adequadament i en condicions saludables. 

9. Posar-se en contacte amb el centre si sorgeix alguna discrepància, o algun suggeriment en l’aplicació del projecte educatiu de 

centre en la formació del noi/a. 

10. Adreçar-se directament al centre per aportar suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del noi/a. 

11. Facilitar al centre les informacions del noi/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge. 

12. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre. 

13. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del noi/a. 

14. Informar el noi/a del contingut i la importància dels compromisos adquirits en aquesta carta. 

15. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta. 

16. Mantenir vies de comunicació fiables i actualitzades amb el centre. 


