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COMPROMÍS DIGITAL 
 
D./Dª. ……………………………………………………………………….............. 
 
Pare/mare o tutor/ legal de l’alumne/a …….........….................................................. 
 
El dispositiu digital, és una  nova eina, amb múltiples aplicacions que implica també 
responsabilitats, ja que amb elles el nostre alumnat treballarà fonamentalment a 
l’aula i també a casa 
 
Compromís que adquireix la família 
 
1.Tenir cura i mantenir en bones condicions d’us (neteja, recàrrega de bateria…) el 
dispositiu. 
 
2. Col·laborar en la realització de les feines proposades pel professorat. 
 
3. Afavorir el diàleg amb els fills i filles  sobre la seva “vida digital”, pàgines que 
visita, xarxes que fa servir, etc. A casa la família és responsable que la navegació 
per internet es faci de forma segura. 
 
4. En cas d’incidències o conductes no adequades, col·laborar amb el centre. 
 
5. Tractar amb respecte a totes les persones de la Comunitat Educativa, 
transmetent als fills/filles que les faltes de respecte a qualsevol, té el mateix valor i 
conseqüències idèntiques que quan es fan a la “vida real” 
 
6 Si es possible, participar de les formacions dirigides a les famílies que s’organitzin 
per aconseguir la connexió desitjada entre les famílies i l’escola.  
 
 
 
 
Compromís que adquireix l’alumne 
 
Es responsabilitat de l’alumne: 
 
7.  Tenir cura del dispositiu i mantenir en bon estat. 
 
8.  Que la informació que  s’emmagatzemi estigui relacionada amb les tasques 
escolars. 
 
9. Fer un ús de la xarxa amb finalitat formativa i evitar l’accés a pàgines, recursos  i 
aplicacions que no tinguin com a objectiu l’objecte i/o tema d’estudi. 
 
10. La comunicació de qualsevol avaria, incidència o contratemps a la persona 
referent de l’escola. 
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Compromís que adquireix el Centre 
 
11. Oferir una educació de qualitat que formi per assumir amb eficàcia les 
responsabilitats en la societat actual. 
 
12. Fomentar els valors de respecte, responsabilitat i tolerància com a eixos 
fonamentals de l’educació en general i de la digital en particular. 
 
13.Comprometres, en l’entorn escolar, a garantir una navegació segura a internet 
filtrant els continguts de forma convenient. 
 
14. Assegurar la gestió i el compliment de les normes establertes sobre l’ús del 
dispositiu. 
 
15 Facilitat habilitats i estratègies preventives per millorar la convivència al centre i 
per extensió a la xarxa. 
 
16. Tractar amb respecte a tots els membres de Comunitat Educativa. 
 
17. Oferir unes bones condicions per emmagatzemar els dispositius amb la 
seguretat necessària.  
 
 
 
En Sant Boi de Llobregat, a ……...  de …………………………….de  20 
 
 
 
 
Signat: Els Pares     Signat: L’alumne 
 
 
 
 
 
 
 
   Signat Vist-i-plau la Directora 


