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CONTRACTE PEDAGÒGIC ALUMNES ESPORTISTES CURS 2020/21
Reunits en la meva presència , Joan Carles Marín (Coordinador del projecte esportiu) i els meus
pares/tutors, jo,

_________________________ alumne del curs ___________

que

entreno al club__________________________, em comprometo a complir i a mantenir els
següents acords:
1) ACTITUD. Em comprometo a millorar l’actitud, el comportament a classe i a tenir una actitud
activa a classe, és a dir, participar en totes les activitats que em proposin els professors, estar
atent a les explicacions o indicacions del professorat i en fer tots els exercicis i tasques que em
proposin per fer fora del centre.
2) RESULTATS ACADÈMICS. Em comprometo a millorar els resultats acadèmics de la 2ª
avaluació.
3) DEURES. Em comprometo a fer tots els deures que tingui cada dia.
Pel que fa als pares/tutors de l’alumne/a, aquest contracte també obliga a la vigilància i al seguiment
de les tasques que l’alumne ha de fer, tant al centre com a casa i concretament a l’observació
d’aquests punts:
CONTRACTE PEDAGÒGIC PARES / TUTORS
1.

Seguiment i visites amb els tutors del curs. Tindré contacte directe amb el tutor/a per

conèixer l’evolució del meu fill/a.
1.

Supervisar l’agenda escolar. Els alumnes han de portar l’agenda escolar amb les

anotacions de deures, treballs, exercicis o controls. Els pares han d’exigir diàriament l’agenda per
comprovar les tasques a realitzar.
2.

Fer un seguiment dels deures i estudi del meu/va fill/a.

3.

Aquest contracte no condiciona les actuacions que es puguin dur a terme per altres

incompliments de les normes de convivència del centre, que seguirien el seu curs habitual en cas
de produir-se.
4.

Si el meu fill/a no millora els resultats acadèmics i/o l’actitud a classe, el centre podrà donar

de baixa al meu/va fill/a del projecte IAPE i no tindrà les adaptacions corresponents. Si un alumne
suspèn 4 o més assignatures a la 1a avaluació del curs 18/19 serà baixa del projecte.
Assabentats dels termes del contracte, signen:
El Coordinador IAPE

Granollers, a

l’alumne

de

El Pare/mare o tutor

de 2020
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