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Objectius 
Entendre que les normes de convivència afecten:  
- les relacions entre les persones. 

- les relacions amb les instal·lacions i el material del Centre.  

- el comportament dins de l’Institut. 
 

Temps 
Una hora, aproximadament. 
 

Material 
Cartell de normes i respecte. 
 

Metodologia 
- Pluja d’idees sobre el respecte, què es respecte i què i a qui s’ha de respectar  per poder arribar a 

aquestes conclusions: 
. respecta totes les persones del centre (alumnes, professors, conserges, senyores de la neteja...)  
  si vols que se’t respecti a tu.  
. respecta les instal·lacions i el material.  
. mantingues una actitud educada i correcta en qualsevol espai del centre.  
. contribueix a crear un bon ambient de treball.  

- Per grups, crear un cartell on es destaquin aspectes tant importants com que ha d’haver per tal que 
hi hagi respecte entre les persones, cap a l’entorn,  pel treball. 
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EL RESPECTE ENTRE LES PERSONES  

1. AMBIENT DE DIÀLEG:  

Diàleg directe i respectuós entre companys  

Evitar la crítica, el menyspreu i les males maneres  

Evitar el conflicte  
 
2. RESPECTE A LES PERSONES:  
No s’ha d’insultar, ridiculitzar o riure’s dels companys.  

No s’ha d’amenaçar o agredir, ni físicament ni verbalment, els companys, els professors o la resta del 
personal de l’Institut.  

Cal parlar-se correctament. No s’han de fer gestos ofensius  

No s’ha d’empènyer ni tampoc agredir a ningú.  
 
3. RESPECTE A LES DIFERÈNCIES:  

Per qüestions racials  

Per l’idioma que es parla  

Per motius d’orientació sexual  

Per l’aspecte físic.  
 
4. RESPECTE EN LES INTERVENCIONS:  

Cal demanar la paraula  

Cal escoltar els altres  

Respectar les seves opinions  

Cal respectar el torn de paraula  

Parlar amb el to adequat  
Fer servir paraules agradables i respectuoses,  
No s’ha d’aixecar el to de veu ni cridar.  
 
5. RESPECTE ENTRE ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA  

L’autoritat en el aula i en tot el centre correspon exercir-la al professorat, que en farà ús amb justícia i 
comprensió  

S’ha de respectar la dignitat de totes les persones del Centre (professors, alumnes, personal 
administratiu, de neteja, etc.)  
 
6. AMBIENT SA:  

No s’ha de fumar a les instal·lacions del Centre (la llei ho prohibeix)  

Tothom ha de mantenir una higiene personal adequada.  
 
EL RESPECTE CAP A L’ENTORN  
7. RESPECTE AL MATERIAL I A LES INSTAL·LACIONS:  

Mantenir els espais nets.  

No es poden embrutar ni els passadissos ni les classes.  

No s’han de llançar papers a terra.  

No es pot menjar a classe.  

Cal no embrutar premeditadament els lavabos (orinar-s’hi a sobre).  

S’han de tenir netes les escales (i no escopir damunt de les baranes).  
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EL RESPECTE PEL TREBALL  
8. ACTITUD DE TREBALL: per treballar és necessari:  

el silenci  

l’atenció  

actitud positiva  

no aixecar-se a classe sense permís  

no menjar xiclet a classe  

no s’ha de pintar les taules i les cadires  

si s’han de desplaçar les cadires,  cal aixecar-les i no arrossegar-les  

cal ser puntuals –tant els alumnes com els professors  

s’ha de demanar permís per entrar a qualsevol espai; s’ha de caminar, i no córrer; no es pot entrar a 
classes que no toca  
 
9. Sobre els aparells electrònics:  

Els mòbils, Mp3, etc., han d’estar en silenci i desats  

A classe, no es poden tenir encesos cap tipus d’aparells electrònics sense permís del professorat  

L’Institut no es fa responsable dels aparells (mòbils, etc.) que es perdin  
 


