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HÀBITS GENERALS PER A EDUCACIÓ INFANTIL I  PRIMÀRIA 
 

Un aprenentatge òptim s’aconsegueix gràcies a uns hàbits de treball i de comportament 

adequats. A l’escola el procés d’adquisició d’aquests hàbits s’inicia a educació infantil i es va 
reforçant al llarg de tota l’escolarització a primària, fent incidència en tots aquells aspectes 
que l’ajudin a un correcte desenvolupament personal i que contribueixin a adquirir una bona 

convivència entre tots/es. 
 

Per tant, al centre treballem emmarcant-nos en aquests quatre hàbits: 

D’ordre: De treball: 

- ser puntual 
- deixar les coses al seu lloc 

- ordenar i tenir cura dels objectes de l’escola 
- llençar les deixalles a les papereres 

corresponents 

- parlar fluix, sense cridar i quan correspongui, 
respectant el torn de paraula 

- caminar per desplaçar-se per dins de la 
classe o de l’edifici escolar, sense córrer 

- asseure’s bé a la cadira 

- saber escoltar el que ens expliquen els altres 

- col·locar bé el full, llibreta, llibre, ... amb el 
que es treballa, ocupant l’espai adequat 

- fer la feina ordenada, neta i polida 
- acabar els treballs 
- posar atenció en el que s’està fent 

- atendre les indicacions 
- respectar les tasques que els són 

encomanades 

D’higiene i autonomia personal: De convivència: 

- rentar-se les mans i la cara quan calgui, 
eixugant-se després, i sense mullar els altres 

- mocar-se correctament i quan sigui necessari 
- ser prou autònom per anar al lavabo, per 

posar-se i treure jaquetes, per cordar-se i 
descordar-se, per deixar-les penjades al lloc 
adequat, ... 

- procurar no embrutar-se en excés a l’hora de 
realitzar qualsevol tasca 

- menjar i beure correctament 

- saludar quan s’entra, quan es surt, donar 
les gràcies, demanar si us plau,... 

- compartir el material amb els companys/es 
- respectar-se ajudant-se els uns als altres i 

tractant-se amb correcció 
- no dir ni dir-se paraulotes ni expressions 

grolleres 

- jugar amb un cert control, divertint-se 
sense fer-se mal i respectant les normes de 

joc 
- acceptar totes les possibles diferències 

individuals degudes a races, religions, 

minusvàlues, defectes, interessos,.. 
- enfocar positivament les situacions 

 
Cal que els pares/mares/familiars/tutors/es col·laboreu en aquesta tasca compartint i 

reforçant aquesta adquisició o manteniment d’hàbits ja que és molt important que els 
nens/es prenguin consciència que no són comportaments que cal seguir només en l’àrea 
estrictament escolar, sinó que són imprescindibles per a la vida en societat. 

Cal que als nens/es se’ls valorin els petits avenços, i que se’ls ajudi a modificar conductes, 
interessant-se pels seus problemes i ajudant-los quan els faci falta sense caure en la 

sobreprotecció. 
És bo que tinguin un ambient familiar relaxat, que disposin d’un lloc per a les seves coses i 
per a treballar o jugar,  que se’ls parli sovint, que es mantinguin converses preguntant-los 

què han fet, què els agrada..., que se’ls potenciï el gust per mirar contes, per llegir, 
dibuixar, escoltar música, fer jocs de taula... reduint estones de televisió. 

Tenir un horari adequat, no anant a dormir massa tard i descansant les hores necessàries, i 
seguir una bona alimentació també els ajuda molt en el seu rendiment. 


