DOCUMENT DE COMPROMÍS, per part de pares i alumnes,
amb la beca del Programa CiMs de la Fundació privada
CELLEX.
El sol·licitant de la beca ................................................................. amb
DNI ....................................... :
Manifesto conèixer els objectius del Programa per cursar un Batxillerat
Internacional d’excel·lència en l’àmbit de les Ciències i les Matemàtiques, el
qual exigeix més dedicació i esforç que un Batxillerat curricular.
Em comprometo a abordar els reptes amb voluntat de superació, respecte,
honestedat acadèmica i sense escatimar esforços davant les dificultats; amb
actitud crítica, autocrítica, proactiva; disposat a treballar en equip, a esdevenir
un exemple de ment oberta i comunicativa.
El pare/mare/tutor .................................................................... amb
DNI ...........................................:
Manifesto conèixer el compromís que adquireix
funcionament del Programa, que és el següent:

el

futur

becari

i

el

1. La Junta Gestora del Programa CiMs+CELLEX selecciona els alumnes i assigna
el centre, en funció dels resultats de les proves, l’entrevista, la residència
familiar i la disponibilitat de les places.
2. La Beca, sempre sota criteri de la Junta Gestora, cobreix les despeses de
matrícula i les mensualitats, la residència durant el curs escolar en cas
necessari, assegurança, a més de llibres, material, menjador, sortides, viatges
escolars i/o intercanvis.
3. Les estades d’estiu en universitats i centres de recerca es proposen en funció
del rendiment acadèmic, actitud, i dels requeriments propis de cada centre de
recerca. La Junta Gestora informa de les diverses opcions i decideix. En cas de
necessitar-ho, el Programa podrà assignar també ajuts per a les despeses de
viatge i residència durant les estades.
Tot i disposar d’una persona acompanyant-lo i supervisant-lo al centre
residencial durant el curs, em comprometo a assumir la responsabilitat de
l’alumne en sortir del centre escolar, a la residència i a les estades d’estiu,
eximint el centre residencial de cap responsabilitat.
Ambdues parts declaren haver entès aquest Document de Compromís, i
entenen que un inadequat rendiment acadèmic i/o actitud personal
comportaria, a criteri de la Junta Gestora, la pèrdua de la beca.

En prova de conformitat, el signen a .................................................. a data
de ........../........../.......... .

Signatura del becari
pare/mare/tutor

Signatura del

