
Nosaltres com a PIGMALIONS MAJORS
ens comprometem voluntàriament a:

1 .Ser PIGMALIONS MAJORS dels nostres
PIGMALIONS MENORS i  mostrar una act itud
d’ interés,  ajuda i  reforç posit iu per consol idar
el  nostre v incle .

2.  Assist ir  tots e ls d i l luns a l  pat i  a l  l loc
establert .

3. Escoltar activament les demandes i necessitats
dels nostres PIGMALIONS MENORS, sent
empàtics i mostrant sempre una actitud d'ajuda. 

4. Mantindre una actitud d'aprenentatge constant,
i aprofitar l'oportunitat de participar en aquest
programa d'ajuda entre iguals. 

5. Assistir a totes les reunions de coordinació i
seguiment que es convoquen. 

6. Mantenir una postura ètica ja que la informació
que obtindrem en les sessions és confidencial. 
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Nosaltres com a PIGMALIONS
MENORS ens comprometem
voluntàriament a:

1 .Rebre ajuda del  nostre PIGMALIÓ
MAJOR i ,  per tant ,  proporcionar-l i  la
informació necessàr ia per a poder
desenvolupar les sessions de manera
flu ida i  pos it iva .  

2.  Assist ir  tots e ls d i l luns a l  pat i  a l  l loc
establert .

3. Mostrar una postura activa encaminada a
complir objectius i superar obstacles. 

4. Mantindre una actitud d'aprenentatge
constant, i aprofitar l'oportunitat de participar
en aquest programa d'ajuda entre iguals. 

5. Mantenir una postura ètica ja que la
informació que obtindrem en les sessions és
confidencial. 
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Jo com a PIGMALIÓ COORDINADOR em
compromet voluntàriament a:

1 .Acompanyar e l  professorat i  l ’a lumnat
PIGMALIÓ i  i  proporcionar-los la
informació necessàr ia per a poder
desenvolupar les sessions de manera
flu ida i  pos it iva .  

2.  Estar sempre disponib le per resoldre
dubtes i  ajudar en qualsevol  conf l icte .

3. Recordar tots els dilluns la sessió entre
PIGMALIONS per megafonia abans del pati. 

4. Planificar amb el Departament d’Orientació
l’activitat que tindrà lloc en cada sessió.

5. Fer un seguiment mensual de la tasca
desenvolupada pels PIGMALIONS MAJORS.
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