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creix amb ella !! 
 

 

 



 2 

 

Tracteu a tothom amb respecte i correcció i mostreu una actitud positiva cap a l’escola, 

mestres i companys.   

 
- Eviteu sempre els insults i les paraules mal sonants.  

- Actueu sense violència ni agressivitat en el pati, en el joc, a la classe, amb els companys, amb els   

   mestres... 

- Per parlar amb els altres utilitzareu un to correcte sense crits. 

- Utilitzeu el diàleg per solucionar qualsevol conflicte. 

- Intenteu ser sincers i dir sempre la veritat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta: Establiu un debat sobre la vostra 

actitud davant dels conflictes i sobre com podeu 

millorar-la.  
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Tingueu cura del  material i de les instal·lacions procurant no fer-ho malbé i tenir-ho 

tot ordenat. 

 
- Mantingueu l’agenda, llibres i llibretes netes i sense guixades. 

- Conserveu les taules, parets, mobles...en bon estat, sense rallar-los, pintar-los ni embrutar-los. 

- Utilitzeu només el material que calgui. 

- Tracteu els llibres amb cura: a casa, a classe, a la biblioteca, ... tant si són propis com de préstec.  

- Conserveu el material com gomes, llapis, colors, guix fins que s’acabi. 

- Respecteu el mobiliari urbà: bancs, papereres, contenidors, elements decoratius, ...  

- Utilitzeu sempre les papereres. 

- Utilitzeu correctament els contenidors de residus per reciclar. 

- Respecteu el material de les aules d’informàtica i feu-lo servir seguint la normativa de l’aula. 

- Utilitzeu els lavabos i wàters correctament (estireu la cadena cada vegada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta: Parleu i concreteu a la classe, cinc normes 

d’actuació (podeu penjar-les) per respectar les 

noves instal·lacions de l’escola. 
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Tingueu cura de la vostra higiene personal venint nets i arreglats. 
 

En cas de contagi de polls us demanem que ho comuniqueu a l’escola i des de casa us facin el tractament 

adequat. Confiem en la responsabilitat de les famílies i recomanem  que l’alumne/a es quedi a casa per tal 

d’evitar el contagi fins que el tractament sigui efectiu. 
 

Haureu de portar les bates, els abrics i els xandalls marcats i amb una beta per penjar-los i 

identificar-los. L’escola no es farà responsable dels canvis o pèrdues si no es compleix aquesta 

norma. 
 

A la classe d’educació física haureu de venir amb el xandall de l’escola, les bambes de recanvi i una 

tovallola petita. A educació infantil haureu de portar també el xandall de l’escola i bambes quan feu 

psicomotricitat. 
 

Procureu mantenir un ambient d’ordre al pujar i baixar les escales i quan aneu pel passadís per 

respectar el treball dels altres. 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta: Dissenyeu diferents cartells amb 

eslògans per distribuir a l’escola, amb diferents 

pautes: pengeu els abrics, tanqueu bé les aixetes, 

reciclem el paper... 
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A l’aula afavoriu l’ambient de treball. 
 

- Treballeu en silenci. 

- Escolteu i respecteu les intervencions dels altres en una conversa. 

- Guardeu silenci durant les explicacions dels mestres. 

- Respecteu l’espai físic de cadascú per treballar i guardar les vostres coses. 

- Desplaceu-vos per l’aula i els espais de l’escola caminant i utilitzant un to de veu adequat. 

- Prepareu el material que necessiteu abans de començar la feina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proposta: Valoreu i reflexioneu sobre la vostra 

actitud davant la feina i penseu com la podeu 

millorar. Escriviu la conclusió a la qual heu arribat. 



 6 

 

 No us podeu quedar mai sols a les classes durant l’esbarjo o entrar i sortir de la classe sense permís 

dels mestres. Sereu puntuals a l’entrar i sortir de l’escola i a l’hora d’entrar del pati. 
 

 Quan rebeu un full informatiu de l’escola l’heu de donar als vostres pares i mares, sense pintar-lo 

guixar-lo ni rebregar-lo. 
 

 Quan entreu a una classe, cal demanar permís, saludar i adreçar-se primer al professor. 

Quan entri una persona a la vostra classe a parlar amb el mestre/la mestra, heu de mantenir-vos en 

silenci. 
 

 Les faltes d’assistència, puntualitat o si heu de marxar a deshora, seran comunicades al tutor/tutora 

mitjançant l’agenda, una nota o trucada telefònica a l’escola. 

Si per alguna raó no podeu fer classe d’educació física heu de portar un escrit dels pares justificant-

ne els motius. 

 
 

 

 Porteu totes les coses necessàries a casa i a l’escola per treballar a fi d’evitar demanar-les als 

companys, o venir a buscar-les fora de l’horari escolar. 
 

 Eviteu quedar-vos res que no sigui vostre i si ho trobeu, ho comuniqueu al tutor/tutora o ho porteu a 

consergeria. 
 

 Feu els treballs i deures que us posin a l’escola i els doneu quan toca. 
 

 Recordeu que l’agenda és una eina imprescindible per a poder treballar a casa i a l’escola. “PORTEU-LA 

SEMPRE A LA MOTXILLA”. 
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LES FAMÍLIES, COM HI PODEM COL·LABORAR? 
 

Hi ha tot un conjunt d'aspectes de la vida de l'escola que perquè funcionin bé necessiten rebre recolzament des de casa:  

- Parlant amb respecte de l’escola davant dels vostres fills i filles i recolzant les decisions dels mestres. En cas de desacord 

es pot aclarir tot amb un bon clima de diàleg i respecte mutu. 

- Moltes vegades els mestres demanem als nens i nenes, llibres o materials relacionats amb el tema que s'està treballant i 

que ajuden molt a la motivació i al treball de la classe. Procureu donar resposta a la seva petició sempre que pugueu. 

- Amb els deures per fer casa, cal que els nens i nenes rebin el suport de la família i que els presentin en el termini establert.  

- Ajudeu-nos a acostumar als nens i les nenes a que saludin quan entrin, s’acomiadin quan marxin i a donar les gràcies quan 

rebin alguna cosa.  

- Potencieu des de casa que cal tenir cura i valorar tot el que tenim, així ens ajudareu a fomentar el respecte pel material 

comú. 

- Col·laboreu amb els vostres fills i filles a organitzar la motxilla i la bossa d’esport per tal que portin tot el que necessiten 

per treballar cada dia, orientant-los perquè progressivament adquireixin autonomia i responsabilitat per fer-ho sols. Si us 
plau, procureu que els vostres fills portin a l’escola tot el que necessiten, però si algun dia tenen un descuit no feu de 

recaders. A partir de 3r de Primària la Pepi no us recollirà cap material. Ajudem entre tots a que els vostres fills creixin en 

autonomia i responsabilitat. 

- A partir de 3r. controleu diàriament l’agenda, és el vehicle de comunicació dels mestres amb les famílies, i també podreu 

fer el seguiment dels deures i de les incidències. 

- El tenir cura de les bates i que retornin el dia indicat a l'escola, és un objectiu que cada any ens proposem i que només es 

pot assolir amb la col·laboració de les famílies.  

- Controleu setmanalment que les bates, els abrics i els xandalls  portin la beta per penjar i el nom per poder mantenir l’ordre 

en els penjadors i facilitar els canvis en cas de pèrdua. 
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- Llegiu amb atenció les informacions que us arriben des de l’escola, és un vehicle més de comunicació de coses que afecten 

directament als vostres fills i filles. Respecteu els terminis que s’estableixen de pagaments, lliurament d’autoritzacions, etc. 

són necessaris per organitzar les activitats. 

- Notifiqueu a secretaria en el moment que es produeixin, els canvis de domicili, telèfons, comptes corrents o altres dades 

d’interès pel centre per evitar rebuts retornats, trucades perdudes i correu retornat. Per l’escola és una despesa de temps i 

diners innecessària. 

- Des de l’escola us demanem a començament de curs el pagament del material socialitzat, de les activitats culturals i del pla 

de lectura a Primària per mitjà del vostre número de compte bancari. Abans de fer efectiu el pagament us informem  perquè 

estigueu preparats. En el cas de no poder fer-hi front en el termini fixat us demanem que passeu per secretaria per informar 

al secretari/a de la vostra situació i trobar vies de pagament alternatiu. 

- La puntualitat a les hores d'entrada i sortida és un hàbit molt important per al bon funcionament de les activitats de 

l'escola.  

- A partir de les 16;30 h. només es poden quedar a l'escola aquells/es alumnes que realitzin activitats extraescolars o de 

reforç escolar. 

- Us recordem que l'escola no pot responsabilitzar-se dels objectes de valor que portin els alumnes: joies, joguines, màquines 

electròniques, mòbils, etc. 

- Ajudeu-nos a que no portin joguines a l’escola, el millor joc és el que puguin inventar i fer amb els companys. 

- Els aparells electrònics i el mòbils no estan permesos al centre. En casos excepcionals i justificats, podran portar però 

haurà de romandre tancat durant l’horari lectiu.  

- Us recordem que quan vulgueu convidar companys-companyes dels vostres fills/es a una festa NO podeu fer-ho a través de 

l'escola si la festa no és per a tothom. 

- El professorat de l'escola treballem intensament i amb professionalitat per l'educació dels vostres fills i filles per la qual 

cosa acceptarem qualsevol mostra d'agraïment sempre que no sigui en forma de regals materials.  

 I per acabar, ja sabeu que el seguiment de l'actitud i del treball a classe, la participació a l'escola i el diàleg amb el 

professorat, són fonamentals per a l'educació i pels aprenentatges dels vostres fills i filles, per tant sempre que us 

interessi podeu concertar una entrevista amb temps suficient per parlar amb el/la tutor/a o l’especialista. 


