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Aquest document va ser elaborat el curs 2004-05 pels alumnes de 6è. 
Estrenàvem l’edifici i es posava en funcionament. Els alumnes van fer un 
estudi de cada un dels espais i van elaborar aquest document que va ser 
aprovat pel Consell d’Escola i actualment és un annex del Reglament de 
Règim Intern (RRI).  
 
 
 
PATI 
 
El pati és l’espai on l’alumnat podrà organitzar i portar a terme de manera lliure 
activitats de lleure, activitats diverses basades en jocs, esports o de descans.  
S’intentarà afavorir que l’activitat que es desenvolupi sigui cooperativa i no 
competitiva, ni exclusiva per gènere, edat o habilitat. Tothom té dret a disfrutar al 
màxim del moment d’esbarjo i disfrutar de tots els espais que el pati ofereix. 
 
En aquest horari no hi podrà haver cap alumne dins de l’edifici  si no és per 
indicació del professorat i sempre sota la seva supervisió. 
També durant aquest horari els alumnes aniran al lavabos de primària i del 
menjador als quals s’accedeix des del pati. 
 
 
La vigilància del pati correrà a càrrec dels mestres que seguiran els calendari 
elaborat a l’inici de curs per aquesta finalitat assegurant en tot moments el 
nombre de professorat que cal per fer aquesta tasca. 
 
Les zones de vigilància són: 

o Pista del bosquet 
o Pati del menjador 
o Pati dels nens i nenes petites per si es fan mal / Rampa de ciment 
o Pista del gimnàs 

 
La mestra o el mestre durant l’esbarjo, a més d’observar l’activitat, ha de mediar 
en els conflictes que sorgeixen, atendre els accidents i incidents i dinamitzar en 
moments puntuals els jocs o activitats que es desenvolupen. 
 
Les zones de risc són: 

o Rampa de terra 
o Les grades 
o La rampa de ciment que va al bosc 
o Les finestretes 
o La pista del gimnàs 
o El bosc del costat de la pista 
o Els arbres 

 
 
 
 
 

En 
Pro

cè
s d

'A
ctu

ali
tza

ció



           Escola Pública Riera de Ribes                                                                        REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

 

Les zones recomanades per jugar: 
o Es recomana als nens i nenes de primària que juguin al pati del 

menjador, a la pista del bosquet, al bosquet i també a la pista del 
gimnàs.  

o Per anar a la pista del gimnàs s’ha de passar pel pati dels petits, i es 
farà evitant trepitjar els sorrals.  

o Cada curs s’elaborarà un horari d’utilització de les pistes. 
 
Funcionament: 
 

• Els papers i  qualsevol altra deixalla es llencen a la paperera, tant a l’hora 
de jugar com a les entrades i sortides. 

• Tindrem cura dels arbres del bosquet.  
• Jugarem lluny de les tanques perquè no es coli la pilota. 
• Si es penja una pilota cridarem algun mestre. 
• Si algú es fa mal s’ha d’avisar a un mestre o monitor que faci la vigilància 

del pati. Només entrarem a l’escola si és necessari. 
 
(s’ha d’incorporar el tipus de jocs que cal jugar, material que cal, jocs que no 
són adients a l’hora del pati,...) 
 
 
 
GIMNÀS 
 
És un espai on es realitzen activitats d’educació física. 
 

Funcionament: 
• Per entrar al gimnàs ho farem amb unes bambes de recanvi. 
• Per agafar el material  es necessita el permís de la mestra. 
• S’ha de recollir el material quan has acabat. 
• Tractar bé el material. 
• Per entrar i sortir del gimnàs cal demanar permís a la mestra o a l’adult 

que hi hagi. 
• Gastarem l’aigua necessària per dutxar-nos. 
• Només obrirem les aixetes quan necessitem l’aigua. 
• Deixarem el gimnàs i els vestidors nets i endreçats. 
• Farem el mínim de soroll al gimnàs. 
• Parlarem amb veu baixa. 
• Respectarem els companys. 
• Estarem en silenci en el moment de la relaxació 
• Pujarem a l’escenari quan sigui necessari i sempre amb l’aprovació del 

mestre. 
• Les cortines s’utilitzaran per tapar les finestres quan ens molesti el sol. 

 
 
 
SALA DE MESTRES 
 
La sala de mestres és un espai on fan les reunions. A l’hora del pati els mestres  i 
les mestres que no els toca vigilar, esmorzen. 
També és un lloc de treball pels mestres. 
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Normes: 
 

• Els nens i les nenes necessiten el permís d’un mestre per entrar-hi. 
• El  menjar i les begudes de la sala de mestres és per ús del mestres. En el 

cas que un nen o nena es deixi l’esmorzar, el mestre decidirà el que cal fer. 
• A l’hora del pati i de menjador jugarem lluny de les finestres de la sala de 

mestres. 
 

BIBLIOTECA 
 

La biblioteca és un espai on hi ha llibres ben col.locats i ordenats perquè es puguin 
llegir, consultar, anar a fer feines i poder demanar els llibres en préstec. 

Aquest espai també és utilitzat a hores de menjador. 

 

• A la biblioteca s’hi anirà fora de les hores d’esmorzar. 

• S’ha de parlar fluix o estar en silenci. 

• S’ha d’agafar els llibres amb les mans netes. 

• Tracteu bé els llibres. 

• S’ escriu en el  paper. 

• Deixa la biblioteca com agradaria trobar-te-la. 

• Per entrar a la biblioteca s’ha d’estar autoritzat per un mestre o un monitor 
(a qualsevol hora). 

• A l’altell solament s’hi pujarà quan la porta de l’escala està oberta i amb 
l’aprovació de la mestra o monitora. 

• Desconnecteu els mòbils. 

• Respecteu el material de la biblioteca. 

 
 
LAVABOS 
 
És un espai que s’utilitza per la higiene personal dels usuaris de l’escola. 
A l’edifici principal n’hi ha dos destinats als adults. 
Les aules d’educació infantil tenen el seu lavabo. 
A  Primària, destinats a l’alumnat n’hi ha un a cada planta amb 8 w.c. i dues 
piques. 
 

• La tapa del wàter serveix per tapar-lo, per res més. 
• Només utilitzarem l’aigua per rentar-nos. 
• Tirarem de la cadena. 
• Mantindrem el sostre, les parets, les piques,... nets. 
• Farem pipi dins del wàter. 
• Hem d’intentar no llepar la punta de l’aixeta perquè podem agafar alguna 

malaltia. 
• Hem d’intentar no malgastar el paper perquè s’acabarà i no en quedarà. 
• Al wàter solament llençarem el paper necessari, no més del compte o rotllos 

sencers. 
• Els baldons serveixen per tancar les portes 
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• Cal tancar les portes suaument. 
• Hem de beure l’aigua, si tenim set. Els miralls no necessiten aigua. 
• Hi haurà un lavabo per les nenes i un altre pels nens. 
• S’ha de deixar els wàters  i lavabos tant nets com ens agradaria trobar-los 

sempre. 
 
 

ESPAIS DE PAS 
 
Els espais de pas són espais que utilitzem per anar d’un lloc a l’altre de l’escola. Es 
consideren espais de pas: 
- Les escales 
- Els passadissos 
- Portes d’entrades i de sortides 
- L’ascensor 
- Els vestíbuls 
 
Normes: 

• Hem de fer una fila ( ? ) Hi ha nens que pensen que a partir de 4t no s’ha 
de fer fila. 

• Hem de caminar, sense córrer ni cridar, sense molestar als altres. 
• Quan els passadissos hi hagi molta gent, caminarem per la dreta. 
• Pujarem i baixarem l’escala per la dreta. 
• Hem d’anar en compte de no patinar, ens podríem fer mal. 
• Ens hem de netejar les sabates abans d’entrar perquè sinó s’embruta 

l’escola. 
• Hem de llençar els papers a la paperera. 
• Hem d’anar amb silenci per no molestar les altres classes. 
• Hem de mantenir les parets netes. 
• Totes les portes han d’estar obertes però amb la condició d’entrar quan toca 

o quan estiguis autoritzat. 
• L’ascensor s’utilitzarà quan calgui i amb l’aprovació d’un adult. 
 

 
Suggerències: 
 

• Classificació de la brossa: a l’hora d’esmorzar. Contenidors al pati. 
 
 
EL BOSC 
 
El bosc pot servir per moltes coses: 
- Per si hi ha un incendi a dins l’escola, podem utilitzar la porta d’emergència 
que et porta al bosc. 
- El podem fer servir per investigar quan fem racons o a l’aula. 
- Hi podem anar per cicles en algunes festes per passar-nos més be que al 
pati, però mantenint l’espai net. 
 
Normes: 
 
• Mantenir l’espai net. 
• Tenir cura dels éssers vius que hi són. 
• Si pugem als arbres pot ser perillós i es poden malmetre. 
• Vigilar que ningú no es faci mal. 
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• Anar al bosc acompanyats d’un adult. 
• Netejar la pista si hi cauen restes de l’estada al bosc. 
• Vigilar molt i avisar quan hi hagi coses que poden ser perilloses. 
 
 
 
 
RACONS 
 
Són uns espais on l’alumnat es barreja voluntàriament amb l’alumnat de 
diferents edats i de diferents cursos. Es fan activitats més manipulatives que a 
les classes. 
A cadascun d’aquests espais hi ha un adult responsable que no coincideix amb 
els tutor o tutora de l’alumnat que hi assisteix. 
 
Normes: 
 

• Sortir de l’aula i esperar en el racó en silenci. 
• Observar com estar endreçat el racó per poder deixar les coses igual. 
• Expressar-nos amb veu baixa. 
• Preparar la feina fent bon us del material, aprofitant tot el que es pugui. 
• Guardar el material al seu lloc sense prendre res a l’aula o a casa. 
• Deixar el racó tal i com l’hem trobat. 
• Tornar a les aules tranquils i en silenci. 

 
 
MENJADOR 
   
El menjador és un espai que s’utilitza per menjar els nens i les nenes de 
l’escola. 
 
Normes de funcionament 
 

• Respectar la puntualitat dels horaris. 
• Estar atents als senyals dels monitors o mestres. 
• Expressar-nos en veu baixa. 
• Mantenir l’espai net. 
• Manipular el menjar polidament. 
• Ser pacients i esperar amb calma els diferents torns. 
• Mantenir una actitud d’higiene en el nostre comportament. 
• Al sortir al pati recordar que estem a la mateixa escola que quan hi ha 

els mestres. 
• Rentar-se les mans abans de dinar. 
• Repartir bé el menjar. 
• Fer els senyals d’atenció prou entenedors per tothom. 
• Tenir bona cura d’aquest espai com la resta de l’escola. 
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ENTRADES I SORTIDES 
 
Les entrades i sortides és un lloc de l’escola on es concentra molta gent en un 
espai de temps curt i puntual. 
Perquè no hi hagi problemes ni embussos, hem de respectar les normes. 
 
Normes de funcionament: 
 

• A les 9 del matí els cursos d’Educació Infantil entraran per la porta principal 
i per la de la pista. 

• A les aules d’Infantil s’entrarà per les portes del pati i si és necessari també 
per les portes del passadís. 

• L’alumnat de primària entrarà per la porta lateral, al costat del menjador.  
• Aquells que vinguin amb bicicleta, entraran per la porta principal. 
• A les 12 del migdia tothom sortirà per la porta principal i també s’hi entrarà 

a les 3 de la tarda. 
• A les 5 de la tarda les sortides es faran per les dues portes, la principal i la 

lateral 
• Les portes d’emergència només s’han d’utilitzar en aquest cas (porta del 

pont del bosc,...) 
• A l’estona de pati no s’entra a l’edifici. Si mai algun alumne s’ha oblidat 

alguna cosa important a classe pot demanar autorització i entrar a buscar-
ho. 

• Mirem per les finestres sense abocar-s’hi 
 
 
AULES 
 
Les aules són espais de trobada de tots aquells que intervenen en l’aprenentatge: 
els nens i nenes de les diferents classes, els tutors, famílies col.laboradores, 
mestres especialistes, experts,... 
 
A les aules hi ha d’haver un clima adequat per treballar, escoltar, investigar, 
llegir,... Aquest clima ha de permetre respecte entre els companys, bon tracte, 
valoració de tothom, la possibilitat de resoldre els conflictes parlant. 
El material (mobiliari, material fungibles, estris de treball...) és col.lectiu i pertany 
a la comunitat. Tot el grup n’és responsable de la seva conservació i de l’ús que 
se’n fa. 
 
Normes de funcionament: 
 

• Mantenir l’ordre pactat amb tot el grup classe, per les persones i pel 
material. 

• Expressar-se amb veu baixa. 
• Moure el mobiliari respectant el silenci de les altres classes. 
• Ser respectuosos amb cadascun dels companys i companyes i també amb 

tot el grup. 
• Utilitzar les papereres. 
• Utilitzar les piques i els estris de neteja. A l’acabar, deixar-ho com ho hem 

trobat. 
• Menjar a l’hora del pati. 
• Al sortir, apagar els llums, pujar les cadires i tancar les portes. 
• Apagar qualsevol aparell electrònic que pugui fer soroll si és que no podem 

evitar de dur-lo. 
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Aula d’informàtica 
 
És l’aula on hi ha tots els ordinadors. 
 

• Aplicar la normativa general de l’aula. 
• Aplicar la normativa igual que en els racons. 
• Demanar permís per utilitzar jocs i altres serveis. 
• Apagar els ordinadors correctament. 

 
 
 
SECRETARIA 
 
La secretaria és un espai pensat per atendre a les persones que necessiten 
consultar sobre la documentació, l’economia o altres dades del centre. Aquestes 
consultes les podem adreçar a l’administratiu o a qualsevol de les tres persones de 
l’equip directiu: Direcció, Cap d’estudis o Secretària. 
 
Està dotat de les eines necessàries per fer aquestes tasques: ordinador, 
fotocopiadora, telèfons, fax,    ? 
 
Funcionament 
 

• Com a qualsevol lloc de l’escola, trucar i demanar permís per entrar. 
• Utilitzar aquest espai per anar a portar documents amb autorització d’un 

adult responsable. 
• Utilitzar el telèfon en cas d’emergència amb un adult responsable. 
• Fer encàrrecs amb autorització d’un adult responsable. 
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