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Benvolgut / Benvolguda 

El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023 té per objectiu contribuir al desenvolupament de 

les competències digitals que la ciutadania necessita per viure i treballar en una societat immersa 

en constants canvis.  

Per tal d’assolir aquest objectiu i per afavorir l’aprenentatge, els centres públics us faciliten en 

préstec equipaments destinats als alumnes d’ESO, Batxillerat i CFGM, segons disponibilitat. 

Aquests equips són personals, intransferibles i només es poden utilitzar amb finalitat educativa. 

COMPROMISOS DE LES FAMÍLIES I DE L’ALUMNAT 

- Portar l’ordinador portàtil al centre diàriament per fer-lo servir a l’aula o quan el 

professorat ho demani. 

- Informar de qualsevol desperfecte o mal funcionament. 

- Mantenir-lo en bon estat i netejar-lo periòdicament. 

- Fer-ne un bon ús tot seguint les indicacions dels docents i fer-lo servir com a eina en el 

procés d’aprenentatge. 

- Retornar-lo en bones condicions al centre a final de curs. 

- Fer-se càrrec de les despeses de les reparacions dels desperfectes per mal ús, així com fer-

se càrrec de la compra d’un nou carregador en cas de no tornar el què s’ha deixat en 

préstec. 

- Ser conscients que és una eina de treball propietat del centre cedit a l’alumnat de forma 

temporal per al seu aprenentatge. 

COMPROMISOS DEL CENTRE 

- Realitzar diferents punts de control al llarg del curs per validar l’estat del portàtil. 

- Vetllar perquè l’assignació de portàtil-alumnat es mantingui d’un curs a un altre. 

- Gestionar i validar la recollida de portàtils a final de curs. 

- Gestionar els incompliments dels compromisos per part de l’alumnat i/o les famílies. 

 

L’equip directiu 

 

En/na ........................................................................................... amb NIF......................................., com a 

pare/mare/tutor legal de l’alumne/a ......................................................................................................... , 

així com el mateix alumne/a matriculat al curs i grup de ......................................................................... , 

signem aquesta carta de compromís. 

 Signatura de l’alumne/a Signatura del pare/mare/tutor legal Centre 

 

 

Martorell, .............. de .................................. de 20...... 


