
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Els hàbits 
a l’Escola Trentapasses 

 

 

 
Vilalba Sasserra, abril 2015



Introducció 

Durant aquest curs 2014-15,  hem revisat el document d’acords sobre quins hàbits 
considerem importants i bàsics que cada alumne/a assoleixi al llarg de la seva 
escolarització. Ens volem centrar en els hàbits que ens semblen més significatius i 
que cal treballar-los de manera continuada entre infantil i primària. Per això cal posar 
damunt de la taula què fem els docents per tal de facilitar aquest assoliment i 
demanar la col·laboració necessària de les famílies en aquest procés. 
 

Objectiu 
L’objectiu principal és treballar els hàbits i poder introduir millores, i suggeriments a les 
famílies per tal d’aconseguir-ne l’assoliment per part de l’alumnat. 
 
El document serà una eina de treball que es lliurarà a tot el professorat en iniciar cada 
curs escolar, a fi de que tots/es segueixin les mateixes pautes en el moment de 
treballat els hàbits amb l’alumnat a cada cicle.  
 



 

 
HÀBITS 

PERSONALS OBJECTIUS ACTIVITATS  
ETAPA / CICLE RESPONSABLE 

 

Puntualitat 

 Assolir l’hàbit de la 
puntualitat com a 
característica de la 
personalitat i respecte als 
demés. 

 Començar a treballar 
puntualment cada dia.  

 Ser puntual en els canvis de 
classe. 

 Demanar la justificació del retard ja sigui a l’agenda o 
amb un document específic. 

 Fer constar a la llista d’assistència el retard.  
 Als informes d’infantil, en l’apartat de DESCOBERTA 

D’UN MATEIX, fer constar la puntualitat amb un ítem: 
“Arriba puntualment a classe”. 

 Seguir el document de Protocol d’Absentisme 
Escolar. 

 Els mestres també han d’adquirir el compromís de 
ser puntuals a les entrades i sortides de les classes, 
sobretot quan no es té cap grup. 

 

 Tots  Pares 
 Tot el 

professorat. 

Assistència 

 Que l’assistència sigui una 
constant. 

 Seguir el document de Protocol d’Absentisme 
Escolar. 

 Els mestres han de portar un control exhaustiu del 
registre d’assistència. 

 Demanar la justificació de les absències. 
 Passar llista cada matí i tarda quan els nens i nenes 

entren a classe. 
 Deixar constància per escrit (informe, butlletí de 

notes...).  

 Tots  Pares. 
 Tot el 

professorat. 
 Tutor/a. 

Utilització del  

material escolar 

 

 

 Ser responsable i tractar bé 
tot el material. 

 Portar el material que cal 
cada dia i de cada matèria. 

 Afavorir l’estalvi i la 
recuperació, i no el 
malbaratament. 

 Pagar la quota corresponent.  
 Demanar ajuda als pares per tal que els alumnes 

portin el que els toca. 
 Tenir cura del material comú. 
 L’estoig es quedarà sempre dins l’aula. 
 A principi de curs es reparteix tot el material que 

l’alumne necessita i es renova el llapis, goma i 
bolígraf blau al mes de gener ( el material usat es 
guarda com a material de reserva). En el cas que un 
alumne perdi el material i no n’hi hagi de reserva 
l’haurà de portar de casa. 
 

 Tots  Professorat  
 Pares 



 

 

 

 

 

 

 

Organització 
del material de 

treball 

 

 

 

 

 

 

 Desar ordenadament les 
feines al seu lloc. 

 Conèixer el funcionament 
(dossier, carpeta, llibreta...) i 
el material de treball. 

 Pautes  clares establertes per l’equip docent o per 
cada àrea i reforç intensiu a l’inici de curs. 

 Disposar d’un espai clar per a desar les coses  
 Disposar d’un horari visible a l’aula per tota la 

Primària i individual a l’agenda. 
 Ús de l’agenda per anotar el que cal portar i que no 

és rutinari. També es fan recordatoris orals. 
 Tenir cura del material socialitzat ( carpeta de deures 

i  Pendrive) 

 Tots, a diferents 
nivells. 

 Responsables 
de  material 
d’aula a partir 
de 1r de 
Primària. 

 Llibreta viatgera 
a l’etapa 
d’Infantil. 

 Agenda a partir 
de 1r de 
Primària. 

 Pendrive a partir 
de 3r. 

 Carpetes 
socialitzades de 
1r a 6è.  

 
 

 Professorat  
 Alumnes 

Organització i 
càrrecs a l’aula 

 Establir uns càrrecs d’aula 
comuns dels alumnes per 
totes les classes de 
Primària.  

 Els càrrecs fixes per Primària són: delegat trimestral i 
dos encarregats de pati. La resta de càrrecs van a 
compte de les necessitats de l’aula. 

 Totes les 
etapes. 

 Mestres tutors 
i alumnes 

Responsabilitat 
en l’aportació 

de material que 
es demana per 

a treballar 
l’aula. 

 Portar el material que cal, 
cada dia i de cada matèria 
encara que sigui 
extraordinari. 

 

 Ús sistemàtic de l’agenda. 
 Ser rigorós amb els terminis. 
 Fomentar la responsablilitat. 

 CM i CS  Pares 
 Professorat  

 

 

 

 

Presentació  

 Estimular el gust  per la 
feina ben feta. 

 Presentar acuradament i 
ben acabats els treballs, 
vigilar els marges, l’espai, la 
polidesa, que siguin 
ordenats, entenedors, 

 Exigir el compliment del guió de treball clar i 
consensuat entre els  diferents cicles: l’espai, la 
lletra, la reflexió abans de fer... A partir d’un model 
que pot estar penjat a la classe . (veure annex1) 

 Es valora la presentació de les feines a l’hora 
d’avaluar l’àrea. 

 Es proposa que els nens i nenes de Cicle Inicial facin 

 Primària  Professorat 



 

dels treballs 

 

 

 

 

identificats,... totes les feines en llapis. 
 Els nens i nenes de Cicle Mitja i Superior facin ús del 

bolígraf blau per escriure, el títol en negre i en verd  
per les correccions. A CM la resolució dels exercicis 
amb llapis.  

 Format dels treballs consultar document “Pautes de 
treball a l’aula”. 

 

 

Utilització  

de l’agenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organització, planificació  i 
responsabilització davant del 
treball.  

 Potenciar l’hàbit 
d’organització pròpia del 
temps per tal d’assolir una 
puntual presentació de les 
tasques escolars i evitar 
l’acumulació a última hora. 

 Mitjà per mantenir relació 
amb la família. 

 
 A Primària partir de 1r es fa ús de l’agenda com a 

mitjà de comunicació amb les famílies, així com per 
apuntar-se la feina el dia de lliurament.   

 El tutor/a revisa la utilització de l’agenda amb la 
finalitat que els alumnes agafin l’hàbit. Es considera 
que en la revisió de l’ús de l’agenda és important la 
col·laboració del pares.  

 Utilització diària. 
-   En  un espai de l’aula ha d’haver la planificació dels 
deures. 
  Revisió puntual del contingut i revisió periòdica en 

alguns casos. Menys sistemàtica és la revisió de la 
polidesa.  

 És considera necessari treballar la previsió i la 
planificació de feines des de la tutoria. 

 Primària  Professorat i 
pares 

 

 

 

Realització dels 
deures i de 

l’estudi 
necessari a 

casa 

 

 Organització i planificació de 
les rutines escolars a casa. 

 Puntualitat al presentar els 
treballs. 

 Des de les tutories i  des de les entrevistes amb les 
famílies es donen pautes per organitzar-se la feina a 
casa.  

 Previsió d’un calendari equilibrat i repartit de controls, 
treballs i deures. Es limita el nombre d’exàmens a 2 
el mateix dia.  

 Ser rigorós amb els terminis de presentació de 
treballs (flexible en alguns casos puntuals) 

 Notificar a les famílies a través de l’agenda o en 
entrevista la no presentació de les tasques. (Veure 
document  ?) 

Seguir les pautes 
establertes per 
l’equip docent. 
Aquestes varien 
segons el curs. 

 Pares i 
professorat 



 

 

 

 

 

 

 

Saber estar  

a l’aula... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrar i sortir correctament 
 Seure bé. 
 Respectar el torn de 

paraules. 
 Parlar en veu baixa.  
 Treballar en silenci. 
 Concentració en les 

tasques. 
 Seguiment de les 

instruccions. 

 Fer files a les entrades i sortides. 
 Cartell informatiu amb les normes: facilita al  

professor el dir-ho als alumnes, de fer notar la 
conveniència de... Es valora que és positiu comptar 
amb la participació dels alumnes per pactar les 
normes i les conseqüències. Anar-les treballant 
gradualment des de la tutoria. 

 Dedicació de temps a l’explicació i exigència d’unes 
condicions imprescindibles per a l’atenció: 

 Situació de silenci mentre dura una explicació. 
 No aixecar-se quan no toca. 
 No tenir estris innecessaris a l’abast. 
 Postura correcta a l’hora de seure a la cadira 

de classe. 
 No permetre que es facin altres activitats mentre els 

alumnes desenvolupen una tasca assignada pel 
mestre. 

 Donar instruccions directes i avisos per ajudar a 
l’alumne a controlar i mantenir la correcta actitud a 
l’aula.  

 En casos especials, acordar estratègies per millorar 
la conducta i actitud de l’alumne dins l’aula. 
(Consultar document “Mesures i actuacions de 
convivència al centre”). 

 Regular anar al WC, tot i que es pot ser flexible en 
casos concrets. 

 Primària  Professorat 

Tenir cura i  

higiene 
personal 

 Tenir consciència de que 
han d’anar nets. 

 Controlar la pediculosi. 

 Plantejar-ho directament als interessats: família, 
alumnes. Treball de tutoria. 

 Si no “funciona” demanar ajut a l’Equip Directiu perquè 
prengui les mesures més adients a cada situació. 

 Dutxar-se (CM I CS) o prendre l’hàbit de neteja (CI) 
després d’Educació Física. Demanar als alumnes que 
portin el material adient.  

 En cas de pediculosi: s’envia un paper general a la 
classe o cicle on es detecta el cas.  

 Primària  Pares 
 Mestres 
 
 

 

Respecte als 

 Tenir respecte i bona relació 
amb els companys. 

 

 (Consultar document “Mesures i actuacions de 
convivència al centre”). 

 Reflexió i conseqüències. 

 Primària  Tota la 
comunitat 
educativa 



 

companys 

 

-  Proposar activitats de tutoria on puguin expressar 
oralment i/o per escrit sentiments, conflictes o altres 
preocupacions.  
 

Respecte als 
professors 

 Nivell de consideració dels 
professors: to de veu, 
vocabulari adequat, no 
interrompre, tracte cordial i 
correcte. 

 Reflexió. Consultar document “Mesures i actuacions 
de convivència al centre” 

 Resolució de conflictes: tutor, mestres implicats, equip 
directiu. 

 El mestre com a model: ha de respectar i fer-se 
respectar. 

 Tutoria individual i tutoria de grup. Treballar l’educació 
de valors des d’una matèria (educació en valors o 
educació emocional/ciutadania) o des de les tutories de 
grup. 

 És necessari comptar amb la col·laboració de la família.  

 Sempre  Tota la 
comunitat 
educativa 

Tenir cura de 
les 

instal·lacions i 
del material 

 Fer bon ús dels materials 
educant que tot és de tots, 
sigui seu o no. 

 Valorar el material comú. 

 Incidir en pràctiques que facin que els alumnes sentin 
seu l’edifici; decoració, ambientació, llibres de text,... 
Seguint la filosofia del projecte de Socialització de 
Llibres de Text que porta a terme l’escola. 

 Reparar els desperfectes: sempre que sigui possible 
reparació del que es fa malbé, en cas que no sigui 
possible pagar el que es fa malbé. 

 Tenir cura del material fungible ( llapis,goma, 
bolígrafs,regle,maquineta,retoladors, cola). Al 2n 
trimestre es dóna material nou ( llapis,goma i bolígrafs) 
es recull el material vell i queda a l’aula com material de 
recanvi. En el cas que es perdi reiteradament el 
material s’ha de portar de casa.  

 Sempre  Tota la 
comunitat 
educativa 

Expressar-se 
amb un 

vocabulari i to 
adequat 

 Foment d’un llenguatge i 
una comunicació correcte i 
respectuosa. 

 Predomini d’un to distés. 

 El mestre com a model. 

 Reflexió i seguir les pautes del document “Mesures i 
actuacions de convivència al centre”. 

 Demanar i respectar el torn de paraula i saber escoltar.  

 Sempre  Tota la 
comunitat 
educativa 

 

 

 

 

 



 

Data llarga (5è quadret) 

Títol centrat (4t quadret) 

Enunciat (3r quadret) Pàg 12 

Ex. 1 
Escriure cada dos quadrets 

Enunciat (3r quadret) 

Annex 1 

Guió de treball dels fulls de quadrícula. 
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Guió de treball dels fulls de pauta 

Data llarga  

Títol centrat  

Enunciat  Pàg. 

Ex.  

Comencem  


