
INCIVISME

Si tirem brutícia al terra 
embrutim la classe i 
l’ambient de treball. 
També has de pensar que 
les altres persones es poden 
sentir incòmodes per la 
brutícia.



INCIVISME

No llençar xiclets ni 
pipes al terra perquè 
costa de netejar i 
embrutem molt.



INCIVISME

Si fumes al bosc i tires els 
cigarrets a terra podries 
provocar un incendi.



INCIVISME

Deixar les caques de gos 
embruta el poble.



INCIVISME

No contaminis amb 
els cotxes de gasolina, 
utilitza elèctrics, perquè 
destrueix la capa d’ozó. 
Tu pots evitar-ho, només 
ha de ser elèctric, 
perquè no utilitza 
gasolina. Necessitem 
que col·laboris, 
perquè sinó destruïm 
la Terra. Sense cotxes 
de gasolina faríem un 
món millor, perquè no 
contaminaríem tant.



INCIVISME

No beguis alcohol 
al parc perquè 
dones exemple als 
menors d’edat. I et 
pot provocar moltes 
malalties.



INCIVISME

No aparquis malament perquè 
pots tenir inconvenients i et 
poden posar una multa.



INCIVISME

Si trenqueu vidres dels 
edificis públics hi ha perill 
de fer-nos mal.



INCIVISME

Shhh! No parlis a la biblioteca! 
Perquè no deixes que la gent es 
concentri, i per això no fan res, 
no poden estudiar, ni llegir, etc.



INCIVISME

NO 
baralles 

a l’skate 
parck

Has de respectar a 
les persones a l’skate 
parck, pots caure i 
sortir ferit.



CIVISME

Del teu gos la caca recull 
per no trepitjar.



CIVISME

No ho llencis tot a la 
mateixa brossa, si ho pots 
reciclar faràs un món millor.



CIVISME

Hem de respectar el mobiliari urbà, perquè sinó nosaltres o 
alguna altra persona no el podrà tornar a  utilitzar.



CIVISME

Que la gent aparqui bé, 
perquè així podríem evitar 
accidents.



CIVISME

Has de respectar les normes 
de trànsit! Perquè sinó hi 
poden haver accidents.



CIVISME

Ajudar a les persones grans, 
perquè quan tu siguis com 
ells també t’ajudaran.



CIVISME

No llenceu les cigarretes a terra 
perquè contaminen el món.



CIVISME

No contaminar, perquè 
sinó el món fa mala olor i 
contamina molt.



CIVISME

Tots som iguals, hem de 
tenir respecte per totes les 
persones.



CIVISME

Anima’t, ven el teu cotxe de gasolina 
i compra’t un cotxe elèctric perquè 
és el millor per aquest món.


