
 

 

 

 
 

Carta de compromís educatiu Cicles Formatius 

 

 
 

Per part de l’ alumne   
1. Assistir a classe i a les FCT amb puntualitat i justificar-ne les faltes d’assistència i els retards. 
2. Assistir a les activitats complementàries programades. 
3. Fer les tasques escolars que els han encarregat els professors o professores, tot esforçant-se en la seva 

feina. L’han de realitzar amb el interès i en el temps previst. 
4. Respectar, compartir i emprar correctament els béns i les instal·lacions de l’Institut, de les empreses 

col·laboradores i els seus entorns. 
5. Portar sempre un vestuari correcte i net, evitant portar gorra o qualsevol altre element que no permeti la 

identificació, excentricitats i símbols polítics o religiosos. 
6. Comportar-se correctament en totes les activitats que es realitzin dins i fora del centre. 
7. No utilitzar el mòbil a classe sense el permís del docent. 
8. Acceptar les normes de les empreses col·laboradores on hauran de fer les practiques. 
9. Acceptar la resta de drets i deures que figuren en l’agenda. 

 
 

Per part del centre, i en referència a l’alumne/a 

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la seva personalitat. 
2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna. 
3. Fer el seguiment, l’avaluació i el control de la fase de formació pràctica en els centres de treball. 
4. Entrevistar-se amb els representants de les empreses que col·laborin en el programa. 
5. Entrevistar-se amb el tutor o la tutora d’empresa, per tal d’avaluar la situació de l’alumne/a i programar les 

activitats a realitzar-hi segons el cicle formatiu i el pla d’activitats. 
6. Vetllar perquè l’alumne/a i l’entitat col·laboradora emplenin la part corresponent del quadern de pràctiques 

digital, on es reflecteixin les activitats realitzades per l’alumne/a i l’avaluació posterior per part de l’entitat 
col·laboradora. 

7. Fer el seguiment de les pràctiques de l’alumne/a i valorar l’aprenentatge assolit i el programa realment 
desenvolupat. Aquesta valoració es farà a partir de les aportacions del/la representant de l’entitat 
col·laboradora i de l’alumne/a. 

8. Visitar les empreses on fan les pràctiques els alumnes del cicle formatiu corresponent, informar el coordinador 
formació professional de les incidències i valoracions que es puguin deduir de les visites.  

9. Per tal de fer el seguiment de l’alumnat en la realització del mòdul  de formació en centres de treball, el tutor o 
tutora de pràctiques farà almenys 3 visites de seguiment. 

10. Fer el seguiment de la inserció laboral dels alumnes a partir dels sis mesos de la finalització dels estudis que 
hagin cursat i elaborar els informes i enquestes corresponents. 

11. Explicar als alumnes les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 
 

 

La directora, 

 

Montserrat Bosch Lata 

 


