ESCOLA FABRA

CICLE MITJÀ

nORMES DEL PATI
L’horari és d’ 11 a
11.30 h.

La música sonarà 5
minuts abans. Serà
el moment d’anar a
la fila o recollir
papers!

Si cau una pilota
fora del recinte,
s’avisarà els/les
mestres del pati.

És molt important
mantenir els lavabos
nets. Cal recordar
que no és un lloc per
jugar.

S’utilitzaran les
papereres
correctament.

Quan el nostre tutor/a
vigili pati, ens
encarregarem de
recollir els papers.
L’alumnat de 4t
recollirà els papers de
l’escola setmanalment.

Es recomanable que
utilitzem carmanyoles
(marcades amb el
NOM) i evitem usar el
paper d’alumini.

Haurem d’esmorzar bé
a casa i cadascú
portarà la quantitat de
menjar que necessiti
per l’estona del pati.
*Els dimecres, tota
l’escola menjarem
FRUITA!

Es podrà entrar a les
aules amb el permís
dels/les mestres.

Els dies de pluja, ens
quedarem a l’aula jugant
a jocs de taula.

Només es podrà xutar
la pilota a la pista (i el
dia que ens toqui) .

Es podran portar
cromos i adhesius
col·leccionables (la
resta de joguines es
quedaran a casa).
*L’alumnat de 4t pot
portar pales i pilotes de
ping-pong.

Els torns de pista del pati del darrere:
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Els torns de pista del pati deL davant:
DILLUNS
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DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES
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Dia sense pilota

ESCOLA FABRA

CICLE MITJÀ

nORMES DEL cicle mitjà
ENTRADES I SORTIDES:
Abans d’entrar i sortir, t’has
de posar a la teva fila.

Deixaràs la jaqueta al teu
Pujaràs penjador ben penjada. La
i baixaràs en ordre motxilla la deixaràs dins de
i amb tranquil·litat, l’aula.
acompanyat pel mestre/a.

A LA CLASSE:
Prepararàs el
material que
necessitis per
començar.

Només podràs anar al
WC entre classes si
és una necessitat
molt urgent.

Caldrà utilitzar les
papereres de l’aula
correctament.

Les aules han de
quedar recollides i el
material endreçat
abans de sortir.

Cal portar una bata, Els deures i treballs
o samarreta vella, els has de portar ben
per les classes de
presentats i ben
plàstica. Aquesta la pintats el dia acordat.
deixaràs al penjador.

El material és de
tots,
RESPECTEM-LO

No pots estar a la
classe amb la gorra
posada.

convivència:
Col·labora amb el bon
funcionament de les
classes. Sigues amable
i respectuós amb
tothom!

Cal mantenir el silenci
pel passadís per
respectar el treball a
les aules.

Si et ve de gust, pel teu És important que
aniversari podràs dur una portis mocadors
llaminadura o galeta per per mocar-te.
nen/a. Recorda que no es
poden repartir invitacions.

Els mòbils i aparells electrònics han d’estar apagats en tot el recinte escolar.

