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                - NORMES DEL CICLE SUPERIOR – 
 
 
 
 
ENTRADES i SORTIDES 
         

- Abans d’entrar i sortir, t´has de posar a la teva fila. 
- Pujaràs i baixaràs en ordre i amb tranquil·litat, acompanyat pel mestre/a. 
- Deixaràs la jaqueta i la motxilla d’Educació Física  al teu penjador ben penjat, i te 

l’emportaràs a casa el mateix dia. 
 

A LA CLASSE 
 

- Un cop a la classe, t´asseuràs i prepararàs el material que necessites per començar. 
- No pots anar al WC entre classes, si no és una necessitat molt urgent. 
- Els papers els has de llençar a les papereres, tenint en compte les destinades a paper, 

plàstics o orgàniques. Has de tenir cura de les classes i de tot el recinte escolar. 
- Has de respectar el material escolar; recorda que és de tots.  
- Abans de sortir de la classe has d´endreçar el material, deixar el lloc recollit i esperar 

fent fila. 
- Els deures i treballs els has de portar ben presentats i ben pintats el dia acordat. 
- No pots estar a la classe amb la gorra posada. 
- És obligatori portar una bata per quan fem Plàstica, que deixaràs al penjador. 
- No et pots abocar a les finestres. 
- Per motius d´higiene, la flauta és d´ús personal i no es pot compartir. 
 

CONVIVÈNCIA 
 

- No es pot destorbar el treball i el bon funcionament de les classes. 
- Has  de ser amable i respectuós amb totes les persones que et trobes a l´escola. 
- No pots cridar, córrer o molestar pels passadissos o les classes.  
- Quan és el teu aniversari pots dur una sola llaminadura per nen/a i no pots repartir 

invitacions a l´escola. 
- No pots portar cap llaminadura a l´escola ni a les excursions, tret dels aniversaris. 
- No pots dur diners a les sortides. 
- És necessari que portis un mocador per mocar-te. 
- No es poden utilitzar mòbils ni aparells electrònics, sota cap concepte, en tot el recinte 

escolar, ni tampoc en les sortides o colònies. 
 
En cas d’incomplir les normes es notificarà a les famílies, i es prendran les mesures 
convenients. 

                    


