
MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPROMÍS FAMÍLIA-TUTOR/A

3r. CICLE DE PRIMÀRIA

A) OBJECTIUS DE LA DECLARACIÓ DE COMPROMÍS:

 Les famílies o representants legals i el centre educatiu a través de la
figura  tutor/a  comparteixen  i  manifesten  per  mitjà  d’aquesta  declaració  de
compromís que estan disposats a cooperar per a estimular i millorar els hàbits
d’estudis  de  l’alumne/a,  la  seua  autonomia  en  el  procés  ensenyança-
aprenentatge així  com l’expectativa  d’èxit  basat  en la  seua responsabilitat  i
esforç.

L’alumne/a coneix els compromisos a que han arribat la seua família/
representants legals i  els seus professors i  professores, i  manifesta la seua
disposició a col.laborar-hi.

B)  IDENTIFICACIÓ  DE  LES  PERSONES  QUE  SUBSCRIUEN  ESTA
DECLARACIÓ DE COMPROMÍS

FAMÍLIA/REPRESENTANT LEGAL

Nom i cognoms: 

Representant legal de l’alumne/a 

Matriculat /ada en este centre en el curs

CENTRE EDUCATIU

Nom i cognoms: 

En qualitat de tutor de 

C)COMPROMISOS DE LES PARTS

1. FAMÍLIA:
 Afavorir l’assistència i puntualitat a classe del seu fill/a.
 Mantindre una comunicació fluida amb el tutor/a.
 Consultar el quadern de treball o agenda del seu fill/a, per tal de controlar

les tasques que han de fer a casa.
 Facilitar el compliment de temps per a la lectura diària.
 Conèixer les normes i l’organització del centre educatiu, així com el seu pla

de convivència.
 Informar-se periòdicament sobre l’actitud i conducta dels seus fill/es.
 Col.laborar amb el centre de les correccions o mesures disciplinàries que

puguen imposar-se al seu fill/a.
 Reconèixer i premiar la millora dels resultats o de conducta del seu fill/a.
 Altres: 



2. TUTOR/A:
Mantindre una comunicació fluida amb les famílies amb els horaris pactats.
Fer-ne  un  seguiment  i  comunicar  a  la  família  la  millora  en  resultats  o  de
conducta.
Altres: 

3. ALUMNE/A:
 Assistir a classe amb puntualitat i amb el material necessari.
 Conèixer i acceptar els compromisos acordats per la meua família i el meu

tutor/a.
 Ensenyar el meu quadern de treball o agenda a la meua família i al meu

tutor/a.
 Tindre una bona relació amb els meus companys/es, respectant les sues

opinions encara que no estiga d’acord.
 Cuidar els meus llibres i quaderns i el material del col.legi i el de la meua

classe.
 Respectar i compartir els materials amb els meus companys/es.
 Tindre  una  actitud  activa,  participativa  i  atenta  a  classe  i  realitzar  les

activitats que em proposen.
 Conèixer i acceptar les normes i el funcionament de la meua classe i del

centre.
 Acceptar les mesures que em puguen imposar quan no col.labore amb els

compromisos adquirits.
 Altres:

D) REVISIÓ I NIVELL DE PROGRESSOS

1r. TRIMESTRE 2n. TRIMESTRE 3r. TRIMESTRE

Oliva,                                                                                  

                FAMÍLIA TUTOR/A

Signat: _______________                            Signat: _______________
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