
Bon dia! 
—Bon dia, Carme! —diu l’Esteve, content, com cada dia 

que deixa els diaris a la porta de la botiga.

—Moltes gràcies, Esteve! Que tinguis un bon dia. Fins 

demà! —respon la senyora Carme—. Qui és ara?

—Hola! Em toca a mi. Una de quart, sisplau.

—Aquí la tens, maco! 

En Narcís surt del forn amb la bossa del pa. S’acosta  

al pas de vianants i mira a banda i banda, per si de cas! 

Però el cotxe ja l’ha vist i s’ha aturat perquè en Narcís 

passi. El noi aixeca la mà per agrair-li-ho. No caldria,  

però mai no sobra ser agraït!

I tot xiulant arriba a casa. Té la sensació que avui serà  

un bon dia! Què ho deu fer?

No vivim sols! I per això hem de 
respectar els codis de conducta 
que permeten que puguem 
conviure. Qui respecta la norma  
i qui no la respecta en el dibuix?

Quin ambient hi ha  

Per què sembla  

al forn?

un bon dia?



APRENDRE A CONVIURE

 

  

  

EN PARLEM?

T’HI APUNTES?

QUÈ HEM APRÈS?

A   Et sembla que penses en els altres, quan llences un paper a la paperera  
o reculls la roba bruta?

B   Què són per a tu les normes de conducta? Per a què serveixen?

C   Quines normes coneixes? Digue’n, almenys, cinc. 

D   Respectes les normes de conducta que permeten la convivència?  
Et resulta senzill? Quina et costa més?

1   Escriu les cinc normes que et semblen fonamentals per a la classe. 

2   Agrupeu-vos per parelles. Compartiu les normes i seleccioneu-ne cinc,  
de les deu que sumeu entre els dos companys. 

3   Agrupeu-vos ara amb una altra parella. Entre tots quatre, heu de seleccionar 
les cinc normes que us semblen més bàsiques.

4   Poseu-les en comú amb la resta de companys i companyes. Entre tots, us heu 
de posar d’acord per a seleccionar les cinc normes bàsiques del grup.

La convivència entre persones requereix que tothom compleixi  
unes normes. Són les normes de conducta o de convivència.  
Saludar, deixar passar, deixar seure, llençar els papers  
a les papereres… en són exemples. Aquestes normes fan  
la vida més agradable i, com més es practiquen, menys costen!

  Heu arribat a acords fàcilment? Quines normes de conducta heu aplicat  
per a posar-vos d’acord sense enfadar-vos?

  Penseu que serà fàcil complir les cinc normes de la classe  
tot i que les heu triat conjuntament? Per què?


