Ajuntament de Mataró
Direcció d’Ensenyament
Centre de Formació de Persones Adultes Can Noè
www.cannoe.es
Can Noè 1 (Edifici Tres Roques)
Plaça del Canigó, 7
08303 Mataró
Telèfon 937964801

Can Noè 2
Avinguda del Perú, 32
08304 Mataró
Telèfon 931695649

Carta de compromís educatiu del CFA CAN NOÈ
Les persones sotasignats, M. Trinidad Palomino Tapia, directora del Centre de
Formació de Persones Adultes CAN NOÈ i, .........................................................
................................................................................., amb DNI/NIE/PASSAPORT
........................................................., alumne/a d'aquest centre, reunits/des a la
localitat de Mataró, amb data ........................................................., conscients
que l’educació d’adults i joves implica l’acció conjunta de l'alumnat i de l’escola,
signem aquesta Carta de Compromís Educatiu, la qual comporta els següents
compromisos:
Per part del centre
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la
personalitat de l’alumne o alumna.
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de l’alumne o
alumna.
4. Informar l'alumnat del projecte educatiu i de les normes d’organització i
funcionament del centre.
5. Informar l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el seu
rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar-li
personalment els resultats de les avaluacions.
6. Mantenir comunicació regular amb l'alumne o alumna per informar-los de la
seva evolució acadèmica i personal.
7. Comunicar a l'alumnat que les inassistències no justificades durant 15 dies
consecutius al centre en provocaran la seva baixa.

8. Revisar conjuntament amb l'alumne o alumna el compliment d’aquests
compromisos i, si escau, el contingut.
Per part de l'alumne o de l’alumna
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i
la de l’equip directiu.
2. Respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular,
les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les
classes recollides en el Reglament de Règim Intern.
3. Compliment del deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les
activitats acadèmiques, i també la realització de les tasques encomanades a
casa pel professorat.
4. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies,
coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte d’escola.
5. Facilitar al centre les informacions que siguin rellevants per al procés
d’aprenentatge.
6.Netejar l’espai que s’utilitzarà de forma personal(taula i cadira) en el cas que
l’espai hagi estat ocupat l’hora anterior per un altre grup/classe.
7.Utilitzar de forma individual el material escolar.
8.Informar al centre en cas de patir simptomatologia COVID -19.
9.Revisar

conjuntament

amb

el

centre

educatiu

el

compliment

dels

compromisos de la carta i, si escau, el contingut.
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

El centre

L'alumne/a

Signatura

Signatura

.......................................... (localitat), ......................... (dia i mes) de ......... (any)

