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NORMES GENERALS QUE REGULEN LA CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA A EDUCACIÓ INFANTIL 
 

D’ acord amb el que estableix la normativa vigent Llei  12/2009, del 10 de juliol, d’educació i Decret  102/2010, d´ autonomia dels centres educatius, l’ escola Miguel de 
Unamuno de Santa Coloma de Gramenet, estableix les següents normes de convivència aprovades per el Consell Escolar en data 12 de juny de 2013. Aquestes normes de 

convivència s’aplicaran tant en horari escolar com extraescolar, així com a dins i fora del centre. 

NORMA DE CONVIVÈNCIA 

FETS/ACTES 
CONTRARIS A LES 

NORMES  
DE CONVIVÈNCIA 

CONSEQÜÈNCIES/MESURES CORRECTORES 
PERSONAL RESPONSABLE DE 
L’APLICACIÓ DE LES MESURES 

CORRECTORES 

1. Mostrar respecte vers el professorat,  
els  seus companys/companyes i la  
totalitat dels membres de la comunitat  
educativa. 

- Mostrar manca de  
respecte a la 
comunitat educativa. 

- Reconèixer la infracció. 
- Demanar disculpes 
- Acció tutorial per tal de modificar la conducta. 
-Veure la gravetat de la infracció i si és reincident aplicar la  
 mesura correctora adient com pot ser separació del grup  
 classe durant un temps determinat o la no assistència a la  
 propera sortida (per la direcció del centre). 
-Comunicat a la família (tutor/a o direcció) 

1. Mestre/a o personal  responsable de 
l’alumne/a en el moment que es  
produeix l ’incompliment de la norma. 
2. Direcció de l’escola 

2. Fer servir la paraula com a  
instrument de comunicació i diàleg. 

- Insultar 
- Cridar 
- Burlar-se 
- Dir paraules     
   malsonants. 
-Pegar o barallar-se 

- Reconèixer la infracció. 
- Demanar disculpes 
- Perdonar i saber perdonar. 
-Els/les  nens/es que es peguin o es barallin, seuran a 
pensar una estona per desprès parlar del succeït i 
disculpar-se l’un amb l’altre. 
- Acció tutorial per tal de modificar la conducta.( el nen/a 
que digui a u altra paraules lletges, seurà a pensar 3 
paraules boniques, per a dir-li al nen/a que ha insultat). 
- Si es reitera aquesta conducta comunicat a les famílies.   

1. Mestre/a o personal responsable de 
l’alumne/a en el moment que es 
produeix l’ incompliment de la noma. 
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3. Obeir les indicacions de tot el  
professorat i del personal adscrit a  
l’escola. 

- Desobeir-los - Reconèixer la infracció. 
- Demanar disculpes 
- Acció tutorial per tal de modificar la conducta. 
 
 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l’alumne/a en el moment que es 
produeix l’ incompliment de la norma.  
2. Direcció de l’escola. 

4. Assistir al centre endreçat i net.  
Vestir amb roba adequada d'acord  
amb les activitats a realitzar. 
 
5. L'alumnat d'infantil ha de portar la 
bata que té establerta el centre. En les 
sortides i en l'activitat de 
psicomotricitat: bambes amb velcro i 
xandall. 

- No portar la bata 
- No portar el xandall,  
   bambes. 
- No dutxar-se, ni  
  pentinar-se. 
- Tenir polls. 
- Fer mala olor. 
- Portar la roba bruta. 

- Parlar i  reflexionar amb les famílies sobre els avantatges 
que té el portar la bata i el xandall per realitzar les 
diferents activitats. 
- Si fa mala olor reiteradament i porta la roba bruta molt 
sovint, desprès d’avisar prèviament a les famílies, es  
comunicarà als Serveis Socials de la localitat. 
- No assistir a classe mentre el cap no estigui net de polls. 
 

1. Mestre/a o personal  
responsable de l'alumne/a en el moment 
que es produeix l 'incompliment de la 
norma. 
2. Direcció de l'escola 
3. Serveis Socials 

6. Col·laborar amb els/les  tutors/es 
aportant el següent material: got, bata, 
roba de recanvi,paquet de tovalloletes 
humides, paquet de mocadors de paper, 
roba (bates, jaquetes, abrics,…)marcada 
amb el nom i amb cinta per a poder ser 
penjada. 
-Col·laborar aportant el material que es 
demana. 

- No col·laborar 
aportant tot o part del 
material que es 
demana. 

-Informar a les famílies de la manca del material demanat 
per via oral. 
-Recordar a les famílies la necessitat de portar el material 
demanat a través d’ una nota escrita. 
 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 

7. No portar a l'escola joguines o  
objectes que es consideren valuosos. 

- Dur joguines 
- Dur objectes valuosos 
- Dur aparells      
   Electrònics. 
- Dur diners. 

- L'alumnat serà l'únic responsable de la seva pèrdua o 
  trencament. 
- Retirada de l’objecte per part del tutor/a durant l’estona 
  de classe i parlar directament amb la família per a que la 
  situació no es torni a repetir. 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 
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8. No es menjaran: xiclets, 
llaminadures a classe, als 
passadissos, al gimnàs, biblioteca, ni a 
la resta de dependències del centre 
excepte en ocasions autoritzades pel 
personal del centre. Tampoc es 
permetrà a les sortides. 
Tampoc es podran portar llaminadures 
per a celebrar els aniversaris. 

- Menjar dins de les 
dependències escolars 
o a les sortides. 

- Reconèixer la infracció 
- Demanar disculpes 
- Llançar a la paperera el xiclet, llaminadures ... 
- Retenció per part del mestre de les llaminadures, xiclets  
- Si es fa de forma reiterada es comunicarà a la família. 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 

9. L'alumnat que és usuari del 
menjador i d'activitat extraescolars 
complirà les normes establertes pel 
centre 

- No complir-les - Reconèixer la infracció 
- Demanar disculpes 
- Modificar la conducta 
- Privació de l'activitat/servei si la infracció és freqüent 
d'una setmana i si la infracció és més greu i reiterada 
indefinidament. 

1.Coordinadors de menjador escolar  i 
activitats extraescolars. 
2. Direcció de l’escola. 

10. Respectar els treballs dels 
companys/es exposats en panells i 
suros. 

-Trencar i fer malbé els 
cartells, murals 
exposats  al centre. 

- Reconèixer la infracció. 
- Demanar disculpes als autors dels cartells trencats o fets    
  malbé. 
- Reparar o reposar els materials afectats 
- Si són reincidents es comunicarà a les famílies i podran 
  ser  sancionats a no sortir al pati durant els dies que 
  consideri el tutor/a. 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 
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NORMES QUE REGULEN ELS ESPAIS, MATERIAL I INSTAL·LACIONS COMUNS A L'ESCOLA 

NORMA DE CONVIVÈNCIA 

FETS/ACTES 
CONTRARIS A LES 

NORMES  
DE CONVIVÈNCIA 

CONSEQÜÈNCIES/MESURES CORRECTORES 
PERSONAL RESPONSABLE DE 
L’APLICACIÓ DE LES MESURES 

CORRECTORES 

1. Tenir cura del material fungible i de 
tot el material imprès de la classe, la  
biblioteca,   ... 

- Trencament o pèrdua   
  de material fungible. 
- Trencament o pèrdua   
  de llibres. 

- Reconèixer la infracció 
- Demanar disculpes 
- Reflexionar sobre la necessitat de respectar el material i 
  els llibres del centre i l'esforç econòmic que representa la 
  seva adquisició per part de l'escola i de les seves famílies. 
- En cas que un alumne/a el faci mal bé haurà de reposar   
  el material i els llibres trencats o perduts. 
- Informar a la família. 
- Modificar la conducta 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 

2. Llençar els papers de l'esmorzar a 
les papereres del pati. 

 -Llençar els papers al 
   terra. 

- Reconèixer la infracció i recollir els papers llençats. 
- Reflexionar en tutoria de quina manera repercuteix la   
   infracció d'aquesta norma en el medi ambient 
- Modificar la conducta 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 

3. Desplaçar-se per l'escola  caminant 
amb tranquil·litat ,sense córrer per 
evitar  topades i accidents  innecessaris. 
 
Pujar  i baixar les escales de manera 
ordenada i tranquil·la. 

- Cridar. 
- Empentar-se. 
- Lliscar-se pel terra. 
- Picar a les portes de   
  les  classes. 
- Jugar amb les  
  motxilles. 

-Reconèixer la infracció 
- Reflexionar en tutoria de quina manera repercuteix la 
  infracció  d'aquesta norma en el bon desenvolupament 
  de les activitats de l'escola. 
- Pensar en els altres nens/es que estan treballant a l'aula 
  durant els seus desplaçaments pel centre. 
- Tornar enrere i caminar correctament. 
- Modificar la conducta. 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l 'incompliment de la norma. 
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4. Durant l´ horari del pati, els/les 
alumnes  Educació Infantil respectaran el 
lloc que tenen assignat: pati de l’últim 
pis. 
No es podrà abandonar el pati  sense 
autorització dels/de les mestres. 

- No utilitzar l'espai 
que determina la 
norma. 
- Interferir molestant 
en els llocs que no 
tenen assignats. 
- Marxar del pati   
sense el permís d'un 
mestre. 

- Reconèixer la infracció 
- Reflexionar en tutoria de quina manera repercuteix la 
  infracció d'aquesta norma en el bon desenvolupament 
  de la convivència de l'escola. 
- Privació d'un dia de pati si es reitera la infracció de la   
   norma. 
- Modificació de la conducta. 

1. Mestres responsables de la vigilància 
del pati en el moment que es produeix l' 
incompliment de la norma. 

5. Al pati es faran servir les pilotes de 
goma. 
A Educació Infantil només hi haurà una 
pilota, i la guardarà un/a mestre/a ,i es 
farà servir un dia determinat a la 
setmana en un espai concret del pati. 

-Utilitzar pilotes de 
 cuir. 
- No respectar el dia   
  acordat. 
-Agafar la pilota sense 
  permís del tutor/a. 
- Barallar-se i no voler 
  compartir la pilota. 

- Reconèixer la infracció. 
- Retirar la pilota si no es comparteix adequadament. 
- Retirar la pilota si es fa un mal ús d’ ella. 

1. Mestres responsables de la vigilància 
del pati en el moment que es produeix l' 
incompliment de la norma. 

 

La imposició de les següents mesures correctores ha de ser comunicada, de forma que en quedi constància, al pare/mare o representants legals de l'alumne. 

La nota de constància escrita s’ha de registrar a l’arxiu personal de l’alumne: 

- La reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d'altres membres de la comunitat educativa.  

- Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre per un període màxim d'un mes. 

- Canvi de grup de l'alumne per un període màxim de quinze dies. 
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NORMES QUE REGULEN EL TREBALL A L’AULA. 

NORMA DE CONVIVÈNCIA 

FETS/ACTES 
CONTRARIS A LES 

NORMES  
DE CONVIVÈNCIA 

CONSEQÜÈNCIES/MESURES CORRECTORES 
PERSONAL RESPONSABLE DE 
L’APLICACIÓ DE LES MESURES 

CORRECTORES 

1.-A Educació Infantil es beurà  aigua a 
les classes en els gots quan el/la 
mestre/a ho autoritzi. 

-Beure aigua sense el 
 permís del tutor/a. 
- No portar el got. 

- Reconèixer la infracció 
- Reflexionar en tutoria de quina manera repercuteix la 
  infracció d'aquesta norma en el bon desenvolupament 
  de la classe. 
- Avisar a les famílies de la falta del got i de la importància 
  de tenir-lo sempre a la classe. 
- Modificació de la conducta 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 

2.-Ser puntuals a l’hora de fer fila per 
entrar  a la classe: 
-al matí i a la tarda. 
-en acabar el pati i en fer fila 
 
 

- Arribar tard a l'escola 
- Arribar tard a la 
classe  en acabar el 
pati. 

- A l' inici de les classes del matí i de la tarda es passarà la 
llista d'assistència. Els alumnes que no hi siguin, se'ls 
apuntarà una falta pel retard. Si un alumne/a acumula cinc 
faltes d'assistència/retard en un mes s'iniciarà el procés 
següent: 
- Primer: Entrevista tutor/a- família 
- Segon: Si no es corregeix aquesta conducta es notificarà 
a la Direcció del centre que mantindrà una entrevista amb 
la família. 
- Tercer: Si aquesta conducta no es modifica es 
comunicarà als Serveis Socials de la localitat. 
- Quart: Comunicat a Serveis Educatius del Departament 
d'Educació 
- Si arriben tard per fer fila quan s’acaba l’hora del pati, 
 s´ amaguen i no fan cas als/les  mestres, es quedaran un 
dia sense sortir-ne 
- Si algun dia arriben tard, per un motiu justificat, hauran 
de portar  una nota signada pels pares/mares. 
- Modificació de la conducta 

1. Tutor/a responsable de l'alumne/a en 
el moment que es produeix l' 
incompliment de la norma. 
 
2. Direcció de l'escola que aplicarà les 
mesures correctores oportunes. 
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3. A l'hora del pati no es podran 
quedar a classe, a menys que un 
mestre hi sigui amb ells/es. 
Tampoc ho faran a l'acabament de les 
classes. 

-Quedar-se sols a l'aula 
- Passejar pels 
passadissos i altres 
dependències de 
l'escola en temps de 
pati. 

-Recordar l'existència de la norma i els avantatges de 
complir-la i els inconvenients de no respectar-la. 
- Si es reitera l 'incompliment de la norma es comunicarà a 
la família. 
- Si continua desobeint es quedarà sense pati durant una o 
dues sessions  a càrrec del tutor o del mestre que va posar 
el càstig. 
- Si malgrat aquest procés, persisteix sense respectar la 
norma no participarà en la primera sortida programada i 
haurà d'assistir al centre prèvia informació a la família. 

1. Mestres responsables de l'alumne/a 
en el moment que es produeix  
 l' incompliment de la norma. 
2. Direcció de l'escola que aplicarà les 
mesures correctores oportunes. 

4. Les activitats o treballs que es 
realitzen a  l’ aula, s’han d’acabar en el 
temps assignat pel tutor/a. 

-No acabar les feines o 
tasques escolars en el 
temps assignat. 

-Reflexionar amb l’alumne sobre les possibles causes per 
les quals no ha acabat la feina en el temps assignat i , si 
escau, pactar una solució. 
-Si la situació es repeteix sovint, quedar-se una estona a 
classe, acompanyats del/la mestre/a, per acabar les 
tasques i sempre que el tutor/a  ho consideri oportú. 
 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 

5. Habitualment, els nens/es de 
parvulari, esmorzen una mica abans de 
sortir al pati. Els/les nens/es que no 
hagin acabat l’esmorzar abans de sortir 
al pati, seuran en un lloc , indicat pel 
mestre o tutor/a, del mateix pati , fins a 
acabar. 
- P-4 i P-5, el dia de tallers esmorzarà en 
el pati en el lloc assignat. 

-No acabar l’esmorzar 
en el temps previst 
abans de la sortida al 
pati. 
-No quedar-se en el 
lloc assignat pel 
tutor/a per a acabar 
l’esmorzar i deambular 
pel pati. 

-Recordar a l’alumne la necessitat d’esmorzar abans de 
sortir al pati. 
-Cridar l’atenció als alumnes que no facin cas de la norma i 
fer-los seure una altra vegada. 
-Seure i fer pensar als alumnes en la seva actitud per 
haver  incomplert la norma. 
-En cas de que l’esmorzar sigui molt gran, els tutors/es 
responsables guardaran un tros de l’esmorzar a les bosses 
i s’informarà a les famílies. 

1. Mestres responsables de l'alumne/a 
en el moment que es produeix l' 
incompliment de la norma. 
 

6. Anar al lavabo sense permís del 
tutor/a a l’hora del pati o a l´ hora de 
classe. 

-Sortir de l'aula  o 
marxar del pati sense 
permís del mestre per 
anar al lavabo. 

- Recordar a l’alumne que no es pot marxar del pati o 
sortir de l’aula sense previ avis al/la  mestre/a responsable 
en aquell moment. 
-Informar a les famílies si la falta és repeteix molt sovint. 

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 



8 

 

7. Nen/a amb problemes de control 
esfínters. (Nen/a que se li escapa el pipi 
en un moment puntual. 
-Nen/a que se li escapa el pipi de 
manera repetitiva per problemes 
fisiològics). 
Els nens i nenes d’ Educació Infantil han 
tenir sempre a la classe roba de recanvi. 

-No tenir roba de 
recanvi a la classe. 

-Recordar a les famílies que s'ha de tenir sempre a la 
classe una roba de recanvi per l’alumne. 
-En cas de no tenir la pròpia roba de recanvi per l’alumne, 
se li posarà roba que es tingui disponible a l’escola i la 
família l’haurà de retornar neta. 
-En cas de no tenir roba de recanvi del/la nen/a , ni pròpia 
ni de l’escola, es trucarà a la família per a que li portin. 
-Es farà una reunió amb les famílies si la incontinència 
del/la nen/a persisteix de manera reiterada per a fer –ne 
un seguiment. 
-Si es creu oportú, el/la mestre/a responsable de l’alumne 
pot proposar una exploració mèdica per a descartar 
possibles causes fisiològiques, o bé comentar el cas amb 
l’especialista de l ’E.A.P. 
-Si fos necessari, es pactaria un calendari de reunions amb 
els pares i, si aquestes no funcionen, el cas s’exposarà a 
cicle per poder decidir entre tots les possibles actuacions.  

1. Mestre/a o personal responsable de 
l'alumne/a en el moment que es 
produeix l' incompliment de la norma. 
2.Responsable de l’ E.A.P. 

8. Respectaran el material, tant si és 
socialitzat com d' ús individual: 
- No trencaran les gomes, 
- No mossegaran els llapis, 
- Conservaran el material fins que 
s'esgoti fent-ne un bon ús 
- Conservaran els contes i quaderns, 
tractant-los amb delicadesa i no els 
guixaran ni trencaran. 
-Les famílies i els/ les  alumnes  ,faran un 
ús responsable dels llibres del servei de 
préstec: no els guixaran, ni els trencaran, 
ni els perdran. 
-L’alumne i la seva família tindrà cura de 
no perdre ni malmetre la maleta 
viatgera i tot el seu contingut. 

- Trencament del 
material, contes, 
quadernets…  
tant d'ús individual 
com el socialitzat. 
- Fer mal ús del 
material, contes,… 
- Trencar, guixar o 
perdre els llibres del 
servei de préstec . 
- Perdre, trencar, 
guixar  o malmetre la 
maleta viatgera i tot el 
seu contingut. 

-Reconèixer la infracció 
- Acció tutorial per tal de modificar la conducta. 
-  Comunicat a les famílies. 
 
- En cas que un alumne/a faci malbé el material fungible i 
tot tipus de llibres, contes de préstec, la maleta viatgera i 
tot, o part, del seu contingut, l’alumne i la seva família 
responsable  l'hauran de reposar: material o 
econòmicament. 
 

1. Mestres responsables de l'alumne/a 
en el moment que es produeix l' 
incompliment de la norma. 
2. Direcció de l'escola que aplicarà les 
mesures correctores oportunes. 

 


