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ADDENDES A LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 
CICLE SUPERIOR 

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

Hàbits d’estudi 

 

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) 
 

Control, per part de la família, de la realització de de deures i 
estudi a casa 
 
Portar control diari de l’agenda 

 
Planificació del temps 
 

Donar estratègies per ajudar a l’alumnat a organitzar el seu 
temps fora de l’escola 

 

Establir uns hàbits a casa (hora d’anar a dormir, preparar el 
material necessari per anar a escola, fer deures, preparar 
exàmens...) i vetllar pel seu compliment 
 

 
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 

 

Potenciar el gust a la 
lectura 
 
Millorar la comprensió 
lectora 
 

 

Facilitar l’accés de l’alumnat a diversos materials de 
lectura: llibres, revistes, còmics, blocs... 
 

Assegurar una estona de lectura diària a l’escola 

 

Facilitar l’accés a diversos materials de lectura (biblioteca, 
tenir llibres a casa...) 
 

Assegurar una estona de lectura diària a casa 

 
Millorar l’expressió escrita  
 

 

Treball sistemàtic de diferents tipologies textuals 
 

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

Vetllar per garantir la realització de les tasques escolars 
encomanades a casa 

 

Assolir les operacions 
bàsiques  
 

Comprendre i resoldre 
problemes matemàtics 

Realització d’activitats periòdiques que garanteixin 
l’assoliment de les operacions bàsiques a partir dels 
problemes matemàtics 

Vetllar per garantir la realització de les tasques escolars 
encomanades a casa 

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


