DÓNA’M LA MÀ, VOLUNTARI!
CURS 2014-2015

Gràcies per haver-te animat a ser voluntari del Secanet!, per dedicar-nos una
part del teu temps i voler-nos ajudar a aprendre més i millor conjuntament.
En aquest escrit volem intentar facilitar-te la tasca, explicar-te i demanar-te què
necessitem:

• Necessitem que sigues voluntari de tota la Comunitat, no et quedes
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

només a l’aula del teu fill/a. ANIMA’T a participar a altres classes!
Recorda que no pots comentar a altres famílies i/o persones conegudes
dins i fora de l’escola res del que passa a l’aula (com sóc, que faig, si
m’equivoque, si em costa, si sóc ràpid,…) per favor respecta la nostra
intimitat.
Ens agradaria que tractares a tots i totes per igual, entenent que som
diferents.
Has de ser ferm i no permetre cap falta de respecte cap a tu o cap als
altres.
És important per a nosaltres començar les activitats quan estiguen
previstes, per això et demanem per favor que sigues puntual.
Sense tu no podem fer l’activitat. Si no pots vindre, avisa a l’escola el més
prompte possible; si coneixes algú que pot vindre en el teu lloc, fes-nosho saber.
El meu/a mestre/a farà arribar les activitats amb antelació perquè
conegues el funcionament i si necessites ajuda la pugues demanar.
Ens agrada aprendre ajudant-nos entre nosaltres, a través del diàleg i la
interacció. Necessitem que ho potències, ajuda’ns a donar el màxim de
nosaltres mateixos.
De vegades podem tardar en resoldre el que ens has plantejat, sigues
pacient i deixa’ns equivocar-nos, fins i tot si la nostra reacció no és la que
esperaves. Així també aprenem.
Per millorar les activitats que fem conjuntament ens cal la teua opinió. Fes
servir el full de valoració o parla directament amb el/la mestra/a.
L’equip de mestres necessita que col·labores i recolzes activament les
seues decisions, opinions i accions a través del diàleg.

He llegit i accepte tots els punts abans exposats.

Cognoms i nom:________________________________________
DNI:_____________________
Telèfons de contacte:____________________________________
Correu electrònic:_______________________________________
Vinculació al centre:_____________________________________
Data:____________________
Signatura:

