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HOLA! 

En  Cívic diu:

Sóc en CÍVIC

i aviat tindreu

notícies meves
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ASSI-H

O-BÉ!

BON DIA!

HOLA! 

ADÉU!

En  Cívic diu:
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En  Cívic diu:

Pom, Pom!.  

Que es pot 

passar?
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En  Cívic diu:

Quan dues 

persones estan 

parlant  jo no 

passo pel mig 

com   el 

dijous
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En  Cívic diu:
Quan parlo amb 

una persona gran 

la tracto amb 

respecte: La puc 

tractar de Vostè, 

o parlar-li amb 

deferència 



C
E
I
P
Mas Clarà

aa  El e lC  oi l� cv ms sei

En  Cívic diu:
Per 

demanar les 

coses ho faig amb 

correcció: p.e. Em 

pots deixar 

les tisores 

si et plau?
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En  Cívic diu:
Em disculpo 

quan molesto o 

faig mal sense 

voler:  Puc dir: 

"Ho sento"   o 

"Disculpa"    o 

“Perdó"...
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En  Cívic diu:

Que bé que s'està 

 una estoneta fent silenci... 

PSSSS!
Cal fer silenci quan escoltem 

una explicació o per 

recordar algun fet trist... 

SILENCI   vol dir 

la manca absoluta 

de sons...
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En  Cívic diu:
Si 

tots parlem 

fluixet que bé 

que estarem 

a l'escola!!!

Quina PAU!!!
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En  Cívic diu:
No 

és possible parlar 

tots a la vegada...  

Aixeco la mà i 

espero. Cal demanar 

i respectar el torn 

de paraula.
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En  Cívic diu:
Ni un 

paper enlloc!.   

El pati, les aules, 

els passadissos, 

la pista ...  

tot ben net!. 

S'hi està més 

bé.


