
HÀBITS I NORMES DE CONVIVÈNCIA A 
TOTA L’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
HIGIENE I CURA PERSONAL 
 Saber posar-se i treure’s la roba (bata, jaqueta, mitjons...). 
 Tenir cura de les seves coses (motxilla, roba...). 
 Saber cordar-se i descordar-se la roba. 
 Saber organitzar-se a l’hora d’esmorzar. 
 Adonar-se que té la cara i les mans brutes i que cal rentar-se-les. 
 Tenir cura al rentar-se les mans, de no mullar-se la roba. 
 Fer servir el mocador quan cal. 
 Saber anar al lavabo tot sol. 

 
SOCIALITZACIÓ 
 Saber saludar i acomiadar-se. 
 Saber esperar el seu torn, per fer les coses, per parlar... 
 Ser capaç de compartir. 
 Ser respectuós amb els altres. 
 Respectar les idees dels altres. 
 Arribar a acords. 
 Solucionar conflictes pel diàleg i no per la baralla. 
 Parlar en un to adequat. 
 Saber respectar les coses de l’escola i dels companys. 
 
ORDRE I TREBALL 
 Saber escoltar (companys, mestra). 
 Acceptar les normes de classe. 
 Seure correctament. 
 Esforçar-se per aconseguir un bon resultat. 
 Ser capaç de concentrar-se. 
 Agafar correctament els instruments de treball. 
 Mostrar interès per les feines polides i entenedores. 

 

 
 

INFORMACIONS A TENIR EN COMPTE ABANS 
DE COMENÇAR P-3 
 La reunió informativa de curs serà dimecres 6 de setembre a les 

16h. 
(Procureu venir sense nens ). 
 El curs començarà el dimarts 12 de setembre.  
 La primera setmana de curs, els nens i nenes de P-3 seguiran el 

següent pla d’adaptació a l’escola:                              
 Dimarts 12: un torn (mig grup) de 9h a 10’30h i un altre de 11h 

a 12’30h, acompanyats d’algun familiar. 
 Dimecres 13: un torn (mig grup)  de 9h a 10’30h i un altre de 

11h a 12’30h, sense cap familiar. 
 Dijous 14 i divendres 15: només en horari de matí, de 9h a 

12’30h.  
 A les tardes la mestra-tutora de P-3 farà les entrevistes amb les 

famílies. 
 La segona setmana de curs els nens i nenes de P-3 faran l’horari de 

l’escola (de 9h a 12’30h i de 15h a 16’30h ) i ja es podran quedar al 
menjador. 

 El MATERIAL es pot portar el mateix dia de la reunió i ha d’anar 
TOT MARCAT AMB EL NOM. És el següent: 
 BATA. Poden ser del color que vosaltres vulgueu però cordades 

al davant amb botons suficientment grossos , goma als punys i 
amb una beta llarga (20 cms.) per penjar-les. Es porta una bata 
el dilluns i una altra el dijous, per tant, haureu de tenir dues 
bates. 

 UNA CAPSA DE MOCADORS DE PAPER. 
 UN PAQUET GRAN DE TOVALLOLETES HUMIDES  
 UNA BOSSA DE ROBA AMB CORDILL  amb un recanvi de 

roba exterior i interior. 
 UN POT DE SABÓ DE MANS. 
 CARPETA PETITS EXPLORADORS MOT P3 de l’Editorial 

Baula.  
 Diariament, els alumnes hauran de portar una MOTXILLA (sense 

rodes) amb la BOSSETA DE L’ESMORZAR, un TOVALLÓ de 
roba i una AMPOLLA PETITA D’AIGUA. 

 


