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P3 P4 P5 

EN  GENERAL EN  GENERAL EN  GENERAL 

o Saludar i acomiadar-se 

quan s’arriba o se’n surt 

d’algun lloc 

o Seure bé 

o Respectar l’entorn 

o Trucar a la porta abans 

d’entrar 

o Fer les files ben fetes 

o Pujar i baixar bé les 

escales 

A  LA  CLASSE A LA CLASSE A LA CLASSE 

o Parlar sense cridar o Aixecar la mà per a parlar 

o Recordar el càrrec setmanal 

o Saber escoltar els 

companys i els mestres 

o Saber disculpar-se 

o No menjar llaminadures a 

la classe 

o Mantenir la classe 

endreçada 

AL  PATI AL  PATI AL  PATI 

o Jugar sense barallar-se 

o Procurar no aixecar sorra 

o Mantenir les parets netes o Jugar amb tots els 

companys 

o Respectar les normes del 

joc 

o No dir paraules grolleres 

ORDRE ORDRE ORDRE 

o Recollir en acabar de 

jugar 

o Llençar els papers a la 

paperera 

o Col·locar les cadires sense 

fer soroll 

o Respectar els llibres de la 

biblioteca 

o Fer servir bé el penjador 

TREBALL TREBALL TREBALL 

 o Recordar posar el nom a tots 

els treballs 

o Presentar els treballs ben 

fets i nets 

o Col·locar bé les fitxes a 

les carpetes 

NETEJA  PERSONAL NETEJA  PERSONAL NETEJA  PERSONAL 

o Saber rentar-se les mans 

o Netejar-se després d’anar 

al wc 

o Tirar de la cadena en sortit 

del wc 

o Mocar-se 

o Posar-se la mà a la boca 

quan es té tos 

o No ficar-se el dit al nas 
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1r   /   2n 

EN  GENERAL 

 

o Desplaçar-se correctament per l’escola (escales, fileres, passadissos, entrades i sortides...). 

 

A  LA  CLASSE 

 

o Seure bé a la cadira. 

o Escoltar els companys i els/les mestres. 

o Respectar el torn de paraula. 

o Mantenir l’aula neta i endreçada (taules, cadires i terra). 

o Tenir cura dels objectes personals (motxilla, abric, estoig, agenda...). 

o Respectar i recollir el material didàctic i lúdic de la classe. 

o Mantenir recollit el passadís (racó de lectura, joc simbòlic i armaris). 

 

TREBALL 

 

o Escriure el nom als treballs i les feines. 

o Apuntar els deures a l’agenda. 

o Portar els deures fets. 

o Deixar els deures a la taula de la mestra, en arribar a classe. 

o Posar les feines per acabar a la safata de la seva taula. 

o Llegir cada dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola Salvador Lluch 

    PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE 
Projecte Curricular de Centre (PCC). Hàbits i autonomia  

 
 

       CE 13/6/2018 
 

3r/4t 

EN  GENERAL 

 

o Desplaçar-se correctament per l’escola (escales, fileres, passadissos, entrades i 

sortides...) 

o Mantenir el lavabo net. 

o Pujar i baixar les escales per la dreta. 

 

A  LA  CLASSE 

 

o Ser puntuals. 

o Treballar en silenci (tasques individuals). 

o Seure bé a la cadira 

o Escoltar els companys i els/les mestres. Prestar atenció a qui parla. 

o Respectar el torn de paraula. 

o Revisar agenda (a partir del 2n trimestre de 3r). 

o Mantenir l’aula neta i endreçada (taules, cadires i terra) 

o Tenir cura dels objectes personals (motxilla, abric, estoig, agenda...) 

o Respectar i recollir el material didàctic i lúdic de la classe 

o Recollida selectiva de les deixalles. 

o Saludar quan s’entra a una classe. 

 

TREBALL 

 

o Escriure el nom als treballs i les feines 

o Apuntar els deures a l’agenda 

o Portar els deures fets. 

o Preparar els controls. 

o Llegir cada dia. 
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5è i 6è 

EN  GENERAL 

o Ser agraïts i agraïdes  

o Ser respectuosos  

o Tenir iniciativa i col·laborar 

o Desplaçar-se sense presses ni crits   

o Mantenir el lavabo net 

A  LA  CLASSE 

o Saludar i acomiadar-se 

o Parlar sense cridar 

o Respectar el torn de paraula i escoltar amb atenció a qui parla 

o Mantenir l’aula neta i endreçada 

o No arrossegar les taules i cadires 

o Ser puntuals 

o Treballar en un ambient adequat a la tasca 

o Tenir els materials personals i de l’aula endreçats  

o Tenir cura del propi espai personal 

o Recollir selectivament les deixalles 

TREBALL 

o Tenir cura de la presentació i la lletra 

o Fer bon ús de l’agenda 

o Ser autònom amb els deures i controls 

o Ser constant i esforçar-se   

o Llegir cada dia per gaudir de la lectura 

o Escriure el nom als treballs i les feines 

AL PATI 

o No barallar-se, saber demanar perdó i donar les gràcies 

o Mostrar-se receptiu amb els alumnes mediadors quan sorgeix un conflicte 

o Comunicar als mestres vigilants l’inici d’un conflicte 

o No embrutar 

o Jugar sense violència ni agressivitat 

 


