Profesores:
Manifesto o meu propósito de traballar en equipo cos pais dos meus alumnos como medio indispensábel
para conseguir o éxito educativo. Comprométome a cumprir os seguintes puntos:
Quererei aos meus alumnos máis que á materia. Sempre direi ou recoñecerei aos pais algo bo dos meus
alumnos e loitarei por descubrir os seus talentos.
Tratarei de aprender, tanto dos meus alumnos, como das súas familias. Cada clase, cada novo curso, é
un universo cheo de oportunidades e retos.
Fomentarei o diálogo e a implicación dos pais dos meus alumnos no día a día na aula. Comunicar
construtivamente con eles é unha tarefa importante.
Cuestionareime a miúdo que podo facer para tender pontes coas familias e propoñerlles participar na vida
escolar.
Como todos somos diferentes, abordarei a diversidade da miña aula como acicate para identificar o máis
valioso de cada un. Cualificar aos alumnos como bos e malos, fáciles ou difíciles limita o seu desenrolo.
Coordinarei co equipo docente a carga de deberes que os meus alumnos levan a casa para que poidan
conciliar a súa vida escolar coa vida familia e persoal.
Comprometereime a erradicar o acoso escolar e orientarei o meu traballo xunto cos alumnos a buscar e
pensar solucións. Farei saber aos alumnos e padres que poden acudir a min ante calquera situación de
conflito.
Confiarei na capacidade dos meus alumnos e fareillo saber aos seus pais, así desenrolarán a súa
confianza. Valorarei o seu esforzo máis que os seus logros.
Traballarei en equipo xunto coas nais e pais dos meus alumnos na mellora e o progreso da sociedade a
través da educación. E de forma moi especial en:
 Conseguir unha sociedade máis xusta.
 Promover a cooperación en lugar da competición.
 Protexer ao medio ambiente.
 Aceptarei e promoverei a diversidade.
 Crearei persoas máis respectuosas, afables e agradecidas.
As reunións de nais e pais son unha gran oportunidade de encontro e intercambio de experiencias.
Manterei comunicación continuada e construtiva coas familias para colaborar xuntos na mellor educación
dos meus alumnos.
Recordarei que a miña función como educador ten unha transcendencia na construción dun mundo mellor.
Serei completamente consciente da importancia das miñas palabras e xestos e xamais eludirei esa
responsabilidade.

