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Declaració de compromís per a la prestació del Servei Comunitari
Dades de l’entitat
Nom
Nom i cognoms del president/a

Dades del centre
Codi

Nom

Nom i cognoms del director/a del centre

Dades generals del Servei Comunitari
Nom del projecte
Curs escolar

Període en què s’executarà (data d’inici i de finalització)

Horari

Detall de les tasques que es desenvoluparan

Mitjà de desplaçament a i des de l’entitat (mitjans propis de l’alumne/a i d’altres)

Compromís
D’acord amb el conveni signat entre el Departament d’Educació i l’entitat, el director/a del centre i el president/a de l’entitat, com a
representants legals, es comprometen a portar a terme conjuntament el Projecte del servei comunitari per als alumnes d’educació
secundària obligatòria, atès que comparteixen la voluntat de promoure projectes de col·laboració amb l’objectiu de fomentar entre
els alumnes d’ESO accions de compromís cívic i d’exercici actiu de la ciutadania, i constaten que han acordat el següent:
- El centre educatiu, amb la col·laboració de l’entitat, elaborarà un pla de treball on constin els objectius i continguts de la prestació,
la concreció de les persones referents d’ambdues parts, el calendari de reunions de coordinació, els documents de treball i els
mecanismes de seguiment i control.
- El centre i l’entitat elaboraran un protocol amb l’objectiu d’agilitar la notificació mútua de les incidències que puguin afectar la
prestació del servei.
- A l’acabament de l’activitat el centre educatiu avaluarà els alumnes participants i elaborarà una memòria avaluadora del projecte
(de la qual m’informarà al consell escolar). Per fer l’avaluació i la memòria l’entitat col·laborarà amb el centre i li facilitarà tota la
informació necessària.
- El centre educatiu i l’entitat es comprometen a difondre i fer visibles les actuacions que es deriven de la prestació del servei
comunitari.
- Les parts implicades respectaran el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, i a la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la
pròpia imatge.
La signatura d’aquest document de compromís no suposa cap despesa per al centre educatiu ni per a l’entitat.
I, perquè així consti, en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen aquest document de compromís.
Lloc i data
Signatura del/de la president/a de l’entitat
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Signatura del/de la director/a del centre
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