
Resum del Reglament 
del Règim Intern



Organització

•Puntualitat a l’hora de la recollida i entrega a les classes i els llocs establerts (porxos, 

escales, rebedors, vestíbuls o patis).

•Entrades i sortides amb ordre.

•Utilització de la bata o pitet.

Circulació pel recinte

•Sense crits, pas normal

•Trucar les portes per entrar i sortir

•Pujada i baixada de les escales per la dreta i sense córrer

•No embrutar 

Neteja i conservació

•No és permès menjar xiclets ni llaminadures.

•El recinte s'ha de mantenir net de papers

•Respectar les instal·lacions i materials

Lleure al pati 

•Practicar jocs que no representin cap perill pels companys.

•Jocs no permesos: tots els que representin un perill (pedres, pilotes cuir, baldufes,...)

•Bon ús de l'aigua de la font.

•Tenir cura de plantes i arbres.

• Presència i actuació dels monitors de vigilància 

Normes de Convivència
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DRETS

�Rebre l’atenció que els permeti el seu desenvolupament integral.

�Rebre protecció social.

�Rebre els ajuts necessaris per garantir igualtat d'oportunitats.

�No ser discriminat per cap raó.

�Participar activament en el centre (activitats i vida social)

DEURES

�Acceptar i complir el RRI.

�Respectar els horaris i activitats.

�Justificar les faltes d'assistència o retard.

�No sortir del recinte sense autorització

�Mantenir la higiene personal.

�Acomplir les tasques encomanades per l’equip de monitors

�Respectar els companys i els monitors

�Seguir i respectar totes les normes del servei de menjador

Alumnes
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Normes de conducta i faltes de 
convivència al menjador

NORMES DE CONDUCTA I FALTES DE CONVIVÈNCIA AL MENJADOR

Les faltes podran ésser

� Lleus

� Greus

� Molt greus

Entenem com a faltes LLEUS

•La deterioració no greu del material i/o de les dependències del centre i de les pertinences dels altres 

membres de la comunitat.

•El no seguiment dels hàbits alimentaris i de la convivència.

•Qualsevol acte de forma injustificada que alteri el desenvolupament de l’activitat normal del 

menjador de forma no greu.

Entenem com a faltes GREUS

•Danys greus al local, al material o a les pertinences dels altres.

•Faltes a la normal convivència (injúries, ofenses a membres de la comunitat, desobediència als 

responsables del servei, etc.)

•Actes que de manera injustificada alterin greument el normal funcionament.

•Dues o més faltes lleus.

Entenem com a faltes MOLT GREUS

•Agressió física contra altres membres de la comunitat.

•Incitació sistemàtica a actuacions molt perjudicials.

•Dues o més faltes greus.
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Actuacions

En cas de falta LLEUS

Amonestació oral i notificació de la falta comesa a la portaveu del centre perquè ho quedi 

registrat al dossier del centre.

En cas de falta GREU

Notificació escrita als pares i a la direcció del centre (full d’incidència)

En cas de falta MOLT GREUS

Notificació als pares i a la direcció del centre, amb expulsió temporal o total, segons criteri 

de la direcció (Consell Escolar).
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El càstig

“El càstig és una eina educativa”. Aquest principi que a molts de vosaltres us pot semblar evident, 
sembla que a vegades no es té en compte i ens oblidem de quin era el veritable objectiu d’imposar 
un càstig, arribant, a vegades, al punt de desconèixer fins i tot la raó del propi càstig.

El càstig ha de complir una sèrie de requisits per tal de donar fe a l’aforisme amb el qual 
comencem aquest escrit. Aquests requisits són els següents:

Un càstig no pot tenir com a finalitat ni pot resultar en si mateix una humiliació per a 
l’alumne ni ha de tenir cap connotació d’esforç físic o psíquic.

Un càstig serveix per a reconduir una conducta en un alumne. És per això que facilita molt 
relacionar el càstig directament amb aquesta conducta. Per exemple, si els nens embruten 
excessivament i amb intencionalitat el menjador podem castigar els nens a netejar-lo (si bé a qui 
podem incorre en la gravetat de que els nens relacionin neteja amb càstig, sempre podem explicar 
que la neteja és necessària i la brutícia no, i ells han escollit embrutar). El que no s’ha de fer és 
castigar per exemple a pensar drets o a escriure 500 vegades “no embrutaré el menjador” perquè
aquesta acció no és gaire efectiva per a un canvi d’actitud. Recordem que copiar té com a resultat 
memoritzar, però memoritzar no és sinònim d’aprendre. Aprendre és entendre.

Un càstig ha de ser supervisat. No castiguem uns alumnes i després fem com si res no hagués 
passat, perquè si no el nen s’ho pren com una estratègia nostra per a tenir-lo distret que no 
emprenyi. El nen se n’adona d’això i llavors ell no es pren el càstig en serio. Com ho ha de fer si 
nosaltres no ho fem abans?  El càstig necessita d’un seguiment i una avaluació perquè sigui 
totalment efectiu.

Un càstig ha de ser consensuat entre tot l’equip de monitors. En principi tothom ha de prendre 
les mateixes mesures davant d’un mateix problema. Això evita confusions als nens, ja que aquest 
esperen de nosaltres que actuem sempre de manera justa i equitativa entre tots ells. A més si 
actuéssim de manera arbitraria entre nosaltres els mateixos nens acabarien desconfiant i 
acabaríem perdent las nostra autoritat.

Un càstig ha de ser comunicat sempre, a la resta de companys, a la direcció del centre i al 
supervisor de les escoles. D’aquesta manera tots podem respondre davant de qualsevol dubte si
un pare, mare o tutor ens pregunta sobre un càstig imposat. A més si entre els companys estem 
informats dels càstigs que s’han imposat aquell dia, sabrem perquè hi ha nens que fan una 
activitat diferent o deixen de fer-ne una altra i podem actuar en conseqüència en aquell cas 
concret.
Tots els càstigs són susceptibles de canvi i són totalment prescindibles en un moment donat. 
El fet que els nens siguin diferents també evidencia que l’eficàcia d’un càstig no és universal.

Recordeu que existeixen moltes estratègies a part del càstig per a reconduir les conductes.  Les 
relacions que establim amb els nens són essencials per al desenvolupament de les actituds en els 
nostres alumnes.

Actuacions
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