
CONTRACTE-  COMPROMÍS VOLUNTARIAT 
 
 
 

 

En/Na................................................................................................................ (nom i cognoms) 

amb DNI.................................... estic interessat/da a col·laborar com a voluntari/a en les 

activitats lectives del CEIP Princesa de Asturias, respectant i complint els punts següents: 

 

 

- La funció de l'adult-acompanyant és acompanyar als xiquets/es en les activitats 

proposades en l'aula, mantenint constant comunicació amb ell i sabent que el/la tutor/a és la 

màxima autoritat a l'aula. 
 

- El voluntari dinamitza l'activitat. No dirigix, ensenya a pensar. Fomenta el diàleg i la 

interacció (empra un to suau). 
 

- Proporciona informació al mestre. 
 

- Ser voluntari/a significa que cal ser ferms i no permetre cap falta de respecte cap a 

nosaltres o cap als altres. És necessari avisar al tutor per a resoldre conflictes. 
 

- És important començar les activitats quan estan previstes, per la qual cosa demanem 

puntualitat. Si no pots vindre, avisa a l'escola com més prompte millor per al bon funcionament 
 

de l’activitat. 
 

- Els voluntaris han de tractar a tots per igual, entenent que som diferents, garantint 

una relació adequada entre pare/mare i fill/a. 
 

- En les aules la llengua vehicular de les quals siga el valencià, es recomana als adults 

esforçar-se per parlar valencià per a transmetre valors d'esforç. 
 

- Recorda que no pots comentar a altres famílies i/o persones conegudes res del que 

passa a l'aula. Cal preservar la intimitat dels xiquets i de les famílies. 
 

- No es poden fer fotos ni gravacions de l'alumnat dins del centre educatiu amb 

aparells electrònics personals del voluntariat. 

 

 

Si no complisc aquestes pautes, accepte deixar de formar part del voluntariat. 
 

Data: Signatura: 
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CONTRATO-COMPROMISO VOLUNTARIADO 

 

D/Dª.………………………………………………………………………………………………… (nombre y apellidos) 

con DNI……………………………… estoy interesado en colaborar como voluntario/a en las 

actividades lectivas del CEIP  Bacarot respetando y cumpliendo los siguientes puntos: 

 

- La función del adulto-acompañante es acompañar a los/las niños/as en las actividades propuestas en 
el aula, manteniendo constante comunicación con ell@ y sabiendo que el/la tutor/a es la máxima autoridad 
en el aula. 

- El voluntario dinamiza la actividad. No dirige, enseña a pensar. Fomenta el diálogo y la interacción 
(emplea un tono suave). 

- Proporciona información al/a  maestr@, no le juzga ni critica. 

- Ser voluntario/a significa que hay que ser firmes y no permitir ninguna falta de respeto hacia 
nosotros o hacia los demás. Es necesario avisar al/a  tutor para resolver conflictos. 

- Es importante comenzar las actividades cuando están previstas, por lo que pedimos puntualidad. Si 
no puedo asistir, avisaré lo antes posible.  

- L@s voluntari@s han de tratar a todos por igual, entendiendo que somos diferentes, garantizando 
una relación adecuada entre padre/madre e hijo/a. 

- En las aulas cuya lengua vehicular sea el valenciano o inglés intentaré expresar-me en esa lengua.  

- Recuerda que no puedes comentar a otras familias y/o personas conocidas nada de lo que pasa en el 
aula. Hay que preservar la intimidad de los niños y de las familias. 

- No se pueden hacer fotos ni grabaciones del alumnado dentro del centro educativo con aparatos 

electrónicos personales del voluntariado. Conocer los derechos de imágenes. 

- Es aconsejable acudir a las charlas, formaciones y cursos que organice el centro y a las reuniones en 

clase con los tutores para abordar el tema del voluntariado. 

Si no cumplo estas pautas, acepto dejar de formar parte del voluntariado. 

 

Fecha: Firma: 

 

 


