Nais e pais
Manifesto o meu propósito de traballar en equipo cos profesores como medio indispensábel para
conseguir o éxito educativo. Comprométome a cumprir os seguintes puntos:
Colaborarei cos profesores considerándoos compañeiros da educación dos meus fillos.
“Non criticarei aos profesores (e moito menos diante dos meus fillos), e, se xorden problemas, falarei
con eles directamente. Non utilizarei os grupos de WhatsApp de pais para cuestionar a súas decisións
e fomentar o desacordo.
Farei todo o posíbel por prestixiar a figura do profesor, participando no seu recoñecemento social.
Estarei dispoñible para falar co profesor cando o considere necesario, comprometéndome a dialogar
cunha actitude positiva. Escoitarei con atención e boa disposición o que os profesores teñan que dicir
sobre os meus fillos.
Poñerei a disposición dos profesores e da escola en xeral os meus coñecementos e contactos, co
obxectivo de participar activamente nunca verdadeira comunidade de aprendizaxe.
Farei todo o que poida para colaborar cos profesores e a escola para erradicar o acoso escolar. Eu
tamén son responsábel de exterminar esta cicatriz.
Non lle farei as tarefas nin os traballos ao meu fillo, só lle axudarei e animarei para facelos, xa que
con isto o motivarei na responsabilidade e na non dependencia.
Divulgarei as emocións positivas aos meus fillos sobre a súa escola, os seus profesores e o
aprendizaxe. Verei a escola como se fora miña.
Traballarei en equipo cos profesores na mellora e no progreso da sociedade a través da educación. E
de forma moi especial en:
 Conseguir unha sociedade máis xusta.
 Promover a cooperación en vez de a competición.
 Protexer ao medio ambiente.
 Aceptar e promover a diversidade.
 Crear persoas máis respectuosas, afables e agradecidas.
Cuestionareime a diario qué fago para que a escola dos meus fillos sexa mellor?
Recordarei que educar aos meus fillos con conciencia e ilusión é garantía dunha sociedade mellor.
Serei plenamente consciente da importancia do meu papel educativo e xamais eludirei esa
responsabilidade.

