
NORMATIVA DE L’ESPAI ESCOLAR. 

- Les mestres vetllaran perquè els alumnes es rentin les mans abans d’anar al menjador. 
 

- Els alumnes han de sortir puntuals a les 13h i poder entrar directament al menjador per tal de 
mantenir una bona higiene. 
 
- Si es detecta una reiterada falta de tovalló, bata o estris d’higiene dental les monitores ho notificaran a 
l’agenda de l’alumne i a  la tutora. 
 

- L’aula que romandrà oberta durant l’horari de menjador serà l’aula de plàstica. 
 

- Es podran treure materials de l’aula, comentant-ho a les tutores, per tal que realitzin jocs més 
tranquils en el passadís habilitat pel joc dels alumnes. 
 
- Només en cas de pluja s’obrirà un altre classe i sempre sota el control d’una monitora (una per l’aula 
de plàstica i una altra per l’aula de CI). 
 

- Una monitora es quedarà al menjador amb els alumnes que no hagin acabat de dinar mentre l’altra 
surt a fer vigilància al pati. Pot fer control alhora dels alumnes de l’aula de plàstica amb la porta oberta o 
semioberta. 
 

- Mai pot quedar el pati sense vigilància, per tant sempre hi haurà una de les dues monitores (mentre 
l’altre realitza cures, canvi de robes o soluciona petits conflictes que puguin sorgir).  
 

- Els jocs, així com el material escolar, han de quedar recollits abans d’entrar a l’aula. 
 

- Un cop recollit el material, una de les dues monitores vetllarà per a que tot l’alumnat de primària vagi 
cap a les seves classes, obrirà la porta a les 14:55h i romandrà fent vigilància fins les 15h per tal que cap 
alumne surti sense supervisió d’un adult.  
 

- Cap alumne no pot sortir del recinte escolar en horari de menjador si no és amb notificació prèvia per 
part de la família a la tutora i és aquesta qui ho ha comunicat a les monitores. 
 

- Els alumnes de primària a les 14:55h començaran a entrar a les aules per reiniciar les tasques 
escolars. Les mestres ja han d’estar dins les seves aules per fer l’acollida de l’alumnat. 
 

- Els alumnes d’educació infantil entraran a les 14:50 per tal de posar bates i esperar tranquil·lament al 
banc del passadís fins l’entrada a l’aula amb la mestra. 

 


