NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Ed. INFANTIL I PRIMÀRIA *
CURS 2015 - 2016
1.

Has d’entrar i sortir de l’Escola per les portes i escales indicades. Una vegada

dintre del Centre no es pot sortir sense permís.
2. Si has de sortir del Col·legi abans d’hora o has d’estar absent de qualsevol
activitat, cal que portis la justificació al Diari Escolar –escrita i signada pels
pares- i la presentis al tutor/a o professor/a corresponent. Si has de marxar
abans d’hora, ho has de fer sempre acompanyat d’un adult responsable.
3. La manca de puntualitat és motiu de falta, que pot ser greu si és de forma
continuada o reincident. Cal que programis el teu temps per arribar a l’hora al
Col·legi.
4. Tingues cura de portar cada dia a l’escola el material necessari per
treballar a classe –llibres, llibretes, llapis, agenda...- i l’esmorzar.
No portis ni mòbils, ni aparells electrònics, ni joguines. Acostuma’t a respectar
sempre els terminis a l’hora d’entregar documents , autoritzacions , diners ... i
no facis venir ningú a dur-te el que hagis deixat a casa.
5. Aprèn a escoltar. Si has de parlar, demana-ho aixecant el braç i espera el torn
de paraula.
A classe cal respectar el treball dels companys/es. El silenci ben entès i
l’ordre t’hi ajudaran.
En el treball cooperatiu tingues una actitud activa i responsable.
6. Durant les classes no és el moment per anar el lavabo ni a beure aigua. Educa
el teu cos i acostuma’l a anar-hi abans, durant l’esbarjo o després de les
classes.
7. En les teves coses es perllonga la teva personalitat. Porta de forma correcta
el vestit, la bata, els llibres... Tingues la teva taula i les teves coses netes i
endreçades. No deixis coses per terra.
Recorda i practica el bon ús de l’agenda escolar (full de pautes)
8. Tots els alumnes us mereixeu el respecte dels uns envers els altres.
EVITA QUALSEVOL ACTE QUE COMPORTI DANYS, INJÚRIES O
OFENSES A QUALSEVOL COMPANY/A. No siguis d’aquells que tot ho
acaben amb baralles i vocabulari groller.
Sigues més tolerant amb companys d’edat inferior o als incorporats
recentment al centre.
9. Tingues bona cura del material d’ús comú del Col·legi. Deixa els
locals ben endreçats, tal com t’agradaria trobar-los.
10. Quan t’enviïn a una altra aula, a secretaria, a la sala de mestres, a la cuina,… cal
que truquis, et presentis i mantinguis sempre una actitud respectuosa. Sigues
també agraït quan t’hagin atès.
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11. Quan es fa un desplaçament individual o en grup, cal fer-ho evitant córrer o cridar,
per no molestar les altres classes. En sortir de les aules, aquestes han de quedar
amb els llums, les pissarres digitals , l’ordinador , les finestres i les portes tancades.
12. Fora de les hores de classe no es pot estar o entrar a les aules o als passadissos, si
no és amb permís del Mestre responsable o amb un mestre que t’acompanyi.
13. El temps d’esbarjo és per estar al pati indicat i jugar-hi. Cal que tots els alumnes hi
siguin. L’únic lloc on es pot jugar a futbol és al pati de terra. No es pot seure als
ampits de les finestres, fes servir els bancs.
Excepte els dies de pluja, no us quedeu als passadissos, ni a les escales, ni a les
aules, tampoc als lavabos.
14. Quan els d’infantil vénen al pati de primària els alumnes de 1r a 6è han de respectar
l’espai dels petits (ni entrar, ni treure’n nens)
15. Fes un bon ús dels lavabos. Recorda que és un espai “íntim” i individual. Renta’t
les mans quan acabis. Deixa-ho net com t’agradaria trobar-ho.
16. Quan surtis al pati, si portes esmorzar o berenar, acostuma’t a llençar les
deixalles al contenidor. En tot moment, fes-te responsable que no es llencin coses
al terra. Els dimarts és el dia de la fruita, pensa-hi! Recorda també que l’ús de la
carmanyola individual redueix les deixalles . Pots col·laborar-hi també evitant els
envasos.
17. Fes ús de l’equip reglamentari del Col·legi durant les classes d’Educació Física i en
les sortides o excursions del grup-classe.
18. Participa i col·labora activament en totes les activitats de la comunitat escolar.
Propicia un ambient de convivència positiu.
Pren-te els encàrrecs i les responsabilitats que et donen a l’Escola com un medi de
sentir-te membre actiu de la bona marxa del Col·legi.
19. Tots ens hem de sentir respectats. Et cal, per tant, respectar i obeir el personal
de l’escola (mestres i personal no docent). Has de tenir cura de les indicacions
que et facin.
Des d’Infantil es treballa el respecte vers un mateix , a els altres i al material.
20. Si et quedes a dinar a l’escola, al menjador has de tenir sempre una actitud correcta
i respectuosa. Acostuma’t a menjar de tot i fes cas de les persones responsables.
21. Per qualsevol conducta contrària a les normes de convivència s’aplicaran les
normes correctores i/o sancions segons la normativa del “Reglament de Règim
Interior” del Col·legi.
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