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ADDENDES A LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 
CICLE INICIAL  

Objectius Actuacions del tutor/a-centre Actuacions de la família 

 
Consolidar hàbits i rutines que 
afavoreixin el 
desenvolupament de 
l’autonomia dels nens/es 

Establir hàbits diaris (encarregats, control de deures, 
agenda d’aula...)  
 

Encomanar deures als alumnes que els ajudi a 
perfeccionar el treball fet a l’aula  
 

Vetllar perquè l’alumnat faci ús autònom de l’agenda 
(apuntar deures, exàmens) 
 

 

Establir uns hàbits a casa (hora d’anar a dormir, higiene –
rentar les mans abans de cada àpat, rentar les dents, dutxa 
diària...) 
 

Control, per part de la família, de la realització de de 
deures i estudi a casa 
 

Portar control diari de l’agenda 

 
Puntualitat i assistència 
 

 

Fer el control diari dels retards i inassistències dels 
alumnes al centre i, comunicar a les famílies els no 
justificats 
 

Iniciar el protocol d’absentisme, en el cas que sigui 
oportú 
 

 

Respectar l’horari del centre  en les entrades i sortides 
 

Comunicar i justificar tots els retards i 
responsabilitzar-se de l’assistència de l’alumne al centre 

 
Fomentar l’expressió i la 
comprensió oral 
 

Propiciar situacions per poder dialogar, conversar, 
expressar opinions, sentiments... 
 

Proporcionar activitats per augmentar la comprensió i 
l’expressió oral: memorització de poemes, endevinalles, rodolins, 
frases fetes, descripcions de persones, objectes, animals... 

Propiciar situacions per poder dialogar, conversar, 
expressar opinions, sentiments... 
 
Mirar junts i comentar programes de televisió, 
pel·lícules, espectacles... per fomentar l’ús del català 

 
Potenciar el gust a la lectura 
 
Fomentar la comprensió lectora 
 

Assegurar una estona de lectura diària col·lectiva i 
individual 
 

Realitzar resums i activitats de comprensió lectora. 
 

Facilitar l’ús del servei de préstec de la biblioteca d’aula i 
activitats d’animació a la lectura 

 

Animar i compartir la lectura diària de contes i llibres 
diversos, preferentment en català 
 

Ajudar a fixar-se en el que ens envolta: cartells de les 
botigues, logotips... potenciant la seva lectura 
 

Interessar-se i preguntar pel que llegeixen. Comentar-lo 
 

Acompanyar a les biblioteques i fer-ne ús 

 
Desenvolupar l’expressió 
escrita 
                                                                                                      

 

Fer una hora setmanal d’expressió escrita, presentant 
diferents tipologies textuals i incidint en: la coherència, 
cohesió, estructures, lèxic, ortografia, presentació i grafia 
dels textos 

Trobar situacions per escriure notes, receptes, llistes 
de la compra... 
 

Vetllar per garantir la realització dels deures de  
producció escrita 
 

 
Iniciar les operacions bàsiques  
 

Consolidar amb exercicis diaris les operacions bàsiques: 
Sumar, restar i iniciar la multiplicació 

Vetllar per la realització dels deures 

Comprendre i resoldre 
problemes matemàtics 

Planificar, explicar i realitzar un treball sistemàtic per a la 
comprensió i resolució de problemes 

Resoldre problemes de situacions reals a casa, en una 
botiga... 
Vetllar per la realització dels deures 

 
Signatura del tutor/a          Signatura del pare/mare o tutor/a de l’alumne/a 
 
 


