
 

 
 
 

Recordareu que el passat curs escolar encetàrem un treball, que considerem important per a la vida del 

centre, sobre prevenció i resolució de conflictes

nostra primera norma de convivència:
 

«Mira'm: tu parles, jo escolte; jo parle, tu escoltes».
 
Aquesta primera norma vol transmetre la necessitat de «mirar

de posar-nos en el seu lloc i reconèixer que el nostre punt de vista no és l'únic que existeix i, a partir 

d'eixe moment, tractar els problemes de forma tranquil·la, exposar el nostre punt de vista, escoltar i 

considerar l'opinió de l'altre, i respectar

 

Ens agradaria que parlàreu i reflexionàreu sobre el significat d'aquesta norma i la 

seua importància per a la convivència. 

participació. Ben aviat vos demanarem que en

de convivència. Vos esperem. 

 

    La comissió de convivència del Consell Escolar.

 

 

 

 

 

 

 
NORMES DE CONVIVÈNCIA 

 
Recordareu que el passat curs escolar encetàrem un treball, que considerem important per a la vida del 

prevenció i resolució de conflictes: després de reunir-nos i dialogar, varem redactar 

nostra primera norma de convivència: 

«Mira'm: tu parles, jo escolte; jo parle, tu escoltes».

Aquesta primera norma vol transmetre la necessitat de «mirar-nos», de tindre en compte l'altra persona, 

el seu lloc i reconèixer que el nostre punt de vista no és l'únic que existeix i, a partir 

d'eixe moment, tractar els problemes de forma tranquil·la, exposar el nostre punt de vista, escoltar i 

considerar l'opinió de l'altre, i respectar-la fins aclarir les causes del problema i/o arribar a un acord.

Ens agradaria que parlàreu i reflexionàreu sobre el significat d'aquesta norma i la 

seua importància per a la convivència. Gràcies avançades pel vostre interés i 

participació. Ben aviat vos demanarem que ens ajudeu a redactar una segona norma 

La comissió de convivència del Consell Escolar. 

Recordareu que el passat curs escolar encetàrem un treball, que considerem important per a la vida del 

nos i dialogar, varem redactar la 

«Mira'm: tu parles, jo escolte; jo parle, tu escoltes». 

nos», de tindre en compte l'altra persona, 

el seu lloc i reconèixer que el nostre punt de vista no és l'únic que existeix i, a partir 

d'eixe moment, tractar els problemes de forma tranquil·la, exposar el nostre punt de vista, escoltar i 

es causes del problema i/o arribar a un acord. 

Ens agradaria que parlàreu i reflexionàreu sobre el significat d'aquesta norma i la 

Gràcies avançades pel vostre interés i 

s ajudeu a redactar una segona norma 


