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Contracte de comportament en intercanvis i estades a l’estranger
Nom i cognoms de l’alumne/a:
1 - COMPROMÍS PER PART DE L’ALUMNE / A:
Em comprometo a complir TOTES les indicacions i normes que figuren en aquest contracte, i d’altres
indicacions que no figurin però que puguin decidir en qualsevol moment els professors acompanyants
en el viatge, en funció de les circumstàncies.
En cas d’incompliment, els professors acompanyants podran aplicar les sancions disciplinàries que
considerin més adequades sota el seu criteri.
Com a compromís necessari i imprescindible per poder participar en el viatge, em comprometo a NO
portar, comprar ni consumir substàncies prohibides com ara alcohol o qualsevol tipus de droga
o substància al·lucinògena.
Sóc conscient dels riscos que això ocasiona per a la meva salut, les molèsties que pot ocasionar a la
meva família d’acollida i als professors acompanyants i de les greus conseqüències legals que em pot
comportar en un país estranger on desconec les lleis i no domino la llengua.
Quedo assabentat/da que si no compleixo aquest compromís necessari, quedaré immediatament
expulsat/da del viatge i seré repatriat/da. Les despeses d’aquesta repatriació seran cobertes per els
meus pares o tutors legals.
Data:

Signatura de l’alumne/a:

DNI de l’alumne:

2 - COMPROMÍS PER PART DEL PARE / MARE / TUTOR LEGAL:
Nom i cognoms del pare /
mare o tutor legal que signa:
Quedo assabentat/da dels compromisos adquirits pel meu fill/filla, i accepto que se’m comuniqui
immediatament el seu incompliment. Donat el cas, també accepto assumir el cost dels desperfectes
ocasionats i/o la seva repatriació.
També AUTORITZO, com pare/mare o tutor legal de l’ esmentat/da alumne/a, al meu fill/filla a
desplaçar-se a Bournemouth (Anglaterra) acompanyat/da pels professors que el centre seleccioni.
Així mateix, faig constar la meva plena confiança en aquestes persones, a qui dono l’autorització
necessària perquè puguin prendre les decisions i mesures que creguin més adients en cada moment o
circumstància, fins i tot, davant de qualsevol imprevist, canvi de plans o emergència que es pugui
produir durant el viatge.
Per tal d’ evitar retards en l’actuació que podrien arribar a tenir conseqüències greus, autoritzo també
als professors/es acompanyants a prendre decisions medicoquirúrgiques d’urgència, sempre amb la
corresponent direcció facultativa.
Dins de les activitats a realitzar en aquest viatge, s’inclouen activitats a la platja o en piscines públiques.
Quedo assabentat/da que per participar en aquestes activitats el meu fill/filla ha de saber nedar de
forma suficient. AUTORITZO, sota la meva responsabilitat, que el meu fill/filla pugui realitzar aquestes
activitats aquàtiques.
Signatura del pare/mare/tutor legal:

DNI del pare/mare/tutor:
Mòbil del pare/mare/tutor:
Telèfon fix del pare/mare/tutor:

3 - NORMES BÀSIQUES DE LA SORTIDA
Aquestes normes són d’obligat compliment i els professors les considerem molt importants i
totalment necessàries. Per això les detallem i exigirem el seu compliment.
 Respectaré en tot moment les persones implicades en el viatge: Professors (tant locals
com acompanyants), guies i monitors durant les visites o les activitats, companys (tant els
del meu centre com els de l’altre institut) i membres o persones relacionades amb la família
amfitriona.
 Respectaré els horaris de la meva família amfitriona i els establerts en cada moment del
viatge (hora acordada per sortides, classes, presentació als punts de reunió, ...), per tal de
no entorpir les activitats programades, no endarrerir el grup i no perjudicar la meva família
amfitriona o els meus companys.
 Col·laboraré amb les tasques quotidianes de la meva família amfitriona, respectant les
seves normes de convivència, mostrant-me sempre com una persona educada (saludaré
quan arribi a casa, quan marxi, o quan arribi alguna persona a casa, demanaré les coses
per favor, donaré les gràcies, seuré adequadament a la taula, sofàs, etc.).
 També estic assabentat que em queda completament prohibit utilitzar espais de la casa o
elements que no m’hagin autoritzat a emprar, com ara aparells electrònics, mobiliari o
estances privades.
 Seré net/a, ordenat/da, endreçat/da i responsable de les meves pròpies pertinences i
respectuós amb les dels altres. La meva habitació estarà sempre recollida i endreçada per
donar la millor imatge de mi mateix/a.
 No causaré desperfectes a casa de la meva família amfitriona, ni als mitjans de transport
emprats, ni a l’escola, ni durant les visites. En cas de fer-ho, jo directament o els meus
pares, assumiran el cost total de la reparació.
 No portaré ni consumiré cap tipus de medicament sense coneixement previ dels professors
acompanyants. Atenció als pares: Cal informar als professors acompanyants de qualsevol
tema referent a alimentació adaptada, malalties i/o medicació.
 Entenc que la nostra participació (com a alumnes) a TOTES les activitats organitzades ÉS
OBLIGATÒRIA, exceptuant únicament si algun alumne ha estat exclòs per sanció
disciplinària, per qualsevol esdeveniment inexcusable o per malaltia.
 Faré una gestió responsable del temps lliure que gaudiré durant el viatge. Es considera
temps lliure algunes estones puntuals entre activitats programades i les hores que hi ha
entre la sortida de l’escola i l’arribada a l’escola el dia següent. Aquesta gestió responsable
inclou especialment no realitzar activitats que no estiguin permeses, que siguin il·legals o
aquelles que el sentit comú pugui definir com a “poc adequades”.
 No contractaré ni realitzaré pel meu compte CAP activitat que no estigui inclosa al
programa de l’activitat (com ara excursions no organitzades per l’escola o la família
amfitriona). Especialment, estic assabentat/da que no puc utilitzar pel meu compte cap
mitjà de transport, de forma individual o en grup, sense el coneixement i l’autorització dels
professors acompanyants.
 Per a la meva seguretat, no sortiré de casa de la meva família amfitriona en horari nocturn
(a partir de les 8 de la tarda) sense autorització dels professors acompanyants i dels pares
de la família amfitriona. En tot moment em mantindré localitzable i acompanyat. SEMPRE
estan prohibides les sortides en solitari. Les famílies amfitriones tenen orientacions de
l’escola sobre els horaris límit en que s’ha d’estar a casa. Aquests horaris límit estan lligats
a l’edat dels/de les alumnes.
 Tindré SEMPRE PRESENT que l’objectiu principal del meu viatge és practicar l’anglès, i
per tant, estic obligat a fer el màxim esforç per mantenir la comunicació en aquesta llengua
durant tota la meva estada. També amb els meus companys i professors catalans intentaré
sempre utilitzar l’anglès per a les nostres converses quan estiguin presents alumnes o
altres persones que no siguin del nostre grup.

