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2) Compromís amb les
responsabilitats educatives:
•

•
•

•

famílies

amb

qui

compartim

Essent sensibles a les seves dificultats per a la conciliació entre la
vida familiar i laboral, cercant propostes conjuntes que vagin en la
millora del benestar i l’educació de l’alumnat a partir de procurar
quantitat i qualitat en els seus temps familiars, escolars, educatius i
personals.
Contribuint en l’educació de l’infant i jove en l’entorn familiar.
Compartint les màximes expectatives en els infants i joves. Aquest és
un factor clau per a l’èxit educatiu, personal i social.
o Dipositant i augmentant conjuntament la confiança en els seus fills i
filles, en les seves capacitats, en les seves ganes d’aprendre. Hem de
treballar conjuntament per la motivació i implicar-los en el seu procés
d’aprenentatge.
o Promovent les capacitats de superació de cada infant i jove, creant
expectatives, fent-los conscients d’aquestes potencialitats, millorant-ne
l’autoestima, la confiança i la seguretat
Generant confiança mútua.
o Creant un compromís mutu que permeti desenvolupar els drets i deures
dels familiars vers el centre educatiu en benefici de l’educació de l’infant
i el jove.
o Donant suport a l’Equip Directiu per donar una informació clara i
completa als familiars del Projecte Educatiu de Centre en el moment de
la matriculació.
o Hi ha d’haver un acord inicial per tal que es pugui establir un compromís
real amb el centre.
o Col·laborant en els processos d’acollida i acompanyament de les famílies
que s’incorporen al centre educatiu, segons els protocols d’acollida al
centre.
o Facilitant l’acostament entre família i escola que permeti el
coneixement, la comprensió, l’acceptació i el respecte mutu.
o Exercint amb respecte assegurant el dret a la confidencialitat i actuant
amb rigor professional.

•

o Valorant tots els aspectes que el professorat pot aprendre de les
famílies.
o Transmetent l’afecte i el compromís educatiu del professorat vers els
seus fills i filles.
Fomentant-ne la participació real en la vida i el funcionament del
centre educatiu.
o Promovent una relació fluida i una comunicació constant que afavoreixi
l’evolució educativa de l’alumnat.
o Cultivant el valor positiu de treballar conjuntament amb coherència per
l’educació dels seus fills i filles.
o Valorant les moltes aportacions que fan al centre a través de l’AMPA o
altres canals que avui tenen un paper transcendent en el funcionament
dels centres educatius.
o Implicant-les en l’elaboració, el seguiment i l’avaluació del Projecte
Educatiu de Centre a través del compromís i la participació real.

