
Amb la reflexió i les paraules dels nostres infants :  
 

 

 

1.- Cal  cuidar els materials de tota l’escola  perquè  és la nostra i 
aquí estem aprenent. 
 

A Educació infantil  els Super-pati Nets de P4 ajuden a mantenir el pati dels 

petits  net. 

Hi ha un càrrec a cada classe que vetlla per repartir i recollir bé els materials i 

els jocs. 
 

Al Bibliopati  hi ha uns nens  que organitzen la recollida de llibres. Al Menjador 

els mestres i  els delegats de classe vigilen que el material quedi recollit i 

animen els seus companys a fer-ho.  
 

Si tothom complim, l’escola  està magnífica. 
 
A l’ assemblea de Delegats s’acorda que  :  
- El nen o nena que faci malbé un material o joc haurà de reposar-lo.  
- Qui embruta un espai haurà de netejar i endreçar. 
- Qui no recull jocs deixarà de jugar un dies amb el material.  
 
 
 
 

2-  Hem d’arribar a l’hora a l’escola , puntuals 

A la nostra escola , la música ens avisa que ha arribat el moment d’entrar  i de 

sortir.. És molt important que ens acostumem a entrar quan s’inicia la música, a 

les nou . Si entrem quan el conserge tanca la porta vol dir que ja fem tard.  

Si arribem tard  ens perdem l’estona de lectura i molestem la resta de companys 

i companyes. 
 
El professorat  i el Consell escolar acorda :  
- Si un nen o una nena arriba tard i els seus pares no  han avisat o escrit a la 
llibreta, el professorat ho comunicarà  a la llibreta  o a l’agenda i la família  haurà de 
signar conforme ha rebut la comunicació. 
 
- L’alumnat de cicle mitjà i cicle superior  que arribi tard, sense justificar i  
repetidament haurà de romandre a secretaria o al racó de la Pau , fins que s’iniciï la 
següent classe.  A l’agenda o la llibreta de comunicacions s’haurà d’escriure 
l’incident i la família retornarà la nota signada 
 
 
 
 

3.-  Cal portar el material  i  l’ equipament  necessari demanat pels  



mestres i hem de tenir-ne cura. 

 

 A l’escola tenim la  llibreta  de comunicacions i l’agenda on apuntem totes les 

activitats, materials o incidents del dia. És molt important acostumar-se a llegir 

i revisar diàriament aquestes llibretes o agendes i compartir la informació amb 

la família.  

 

No hem de portar  joguines ni llaminadures a l’escola. 

 

Els deures s’han de  fer  i cal estar atent per saber quan hi ha deures i quins 

són.  Hem de mirar  cada dia la llibreta de comunicacions o l’agenda. 

A la pissarra, durant tot el dia, trobem escrits els deures per casa. 

 
A l’ assemblea de classe i de Delegats s’acorda que  :  
- Si no es porta  el xandall i la bata, el  mestre ho notificarà a la família . Si  es 
continua oblidant l’equipament de gimnàstica podem estar alguna sessió sense fer-
ne. 
- Si  es porta  joguines,cromos... se’ ls quedarà la senyoreta o el mestre. 
- Es posarà una nota a l’agenda quan no s’hagin fet els deures i els pares o mares  
l’hauran de signar.  
 

 

4.-  Hem d’aprendre a resoldre els petits conflictes i problemes  
entre nosaltres.   

  - Una felicitació , una rialla, unes paraules amables són un bon regal ! 

 

Hem, d’aprendre a resoldre els problemes amb el diàleg, emprant paraules 

amables. No sempre qui crida té més raó. 
 

Quan estem neguitosos o perdem els nervis podem anar als espais de classe o 

d’escola que tenim per calmar-nos :Racó de la calma ,  racó de pensar, fer el 

semàfor... 

Quan ens hem comportat malament  i hem molestat  un altre company, hem de 

disculpar-nos i proposar  nosaltres mateixos alguna activitat per compensar els 

altres i   fer-los feliços o ajudar-los. 

 
El professorat i el Consell escolar  acorda que  :  
Davant d’un conflicte greu, el professorat o la direcció parlarà amb la família i 
prendran les mesures oportunes. 
Així mateix l’alumnat realitzarà alguna tasca compensatòria educativa sempre que 
el professorat ho consideri necessari.  
  
 
 
 

5.- És molt important conèixer les persones de la nostra  escola 



Quan coneixes... estimes i respectes. 
 

A l’escola fem activitats cada dia per conèixer els noms dels companys i saber 

alguna cosa de la seva vida .... 

 

Els alumnes de 2n cada matí fan Radiofelicitem .  

Els alumnes de 3r saludem al matí a tots els alumnes de Primària.  

Els alumnes de 4t baixen al pati d’infantil a jugar amb els petit , un dia a la  

setmana. 

Els alumnes de 5è saludem al matí a tots els alumnes d’Educació Infantil i 

despertem als petits de l’escola després de la migdiada “hamaquetes”. 

Els alumnes de 6è preparem l’àlbum de benvinguda a les famílies de P3. 

El darrer divendres de mes fem “ Pati- conjunt “  

 
 
A l’ assemblea de Delegats s’acorda que  :  
 
 
 


