
Guàrdies 
 
Les tasques encomanades al professorat de guàrdia són: 
 

- Detectar les possibles absències a cobrir (amb ajut del full de signatures que és a 
consergeria i de la carpeta de guàrdies de la sala de professorat). 

 
- En cas de detectar la absència d'algun professor, presentar-se a l'aula corresponent. 

Els alumnes han de romandre a l'aula durant tota l'hora lectiva, sota la 
responsabilitat del professor de guàrdia. És convenient fer omplir un full als alumnes 
perquè hi apuntin el nom i així es pugui controlar l’assistència; el full es lliura al 
professor que ha faltat a través de la seva safata. 

 
- Lliurar i recollir les feines que el professorat absent hagi pogut deixar a la carpeta de 

guàrdies. 
 
- En el supòsit d'haver-hi més grups sense professor que professorat de guàrdia, 

notificar-ho a la persona de l'equip directiu que estigui present en aquell moment.  
 

- Anar al punt de guàrdia d’una de les plantes o, si no hi hagués prou professorat de 
guàrdia, fer inspeccions oculars periòdiques per les dependències de l’Institut una 
vegada iniciades les classes per poder garantir que tot estigui en ordre. 

 
- Si es produeix una expulsió, tenir cura que l'alumne expulsat estigui treballant tota 

l'hora (hi ha una carpeta amb feines atemporals a la sala de professorat) i deixar 
constància de l'expulsió al full de guàrdies. 

 
- En cas d'accident, dur l'alumne al centre hospitalari contactant prèviament amb 

Secretaria per recollir els papers que cal omplir. 
 

 
- Controlar la sortida d'alumnes, fora d'hores, tal i com s’indica a continuació: 

 

 Els alumnes no poden abandonar el centre en horari lectiu (els de batxillerat 
poden sortir d’11:30 a 12). Per sortir del centre en horari lectiu l’alumne ha de 
presentar prèviament una autorització escrita dels pares o tutors legals al 
professor de l’aula o de guàrdia i haurà de mostrar l’autorització signada pel 
professor esmentat a consergeria. Els conserges tenen la indicació de no deixar 
sortir ningú que no porti aquesta autorització. Per garantir que no se'ns pugui fer 
responsables del que "pugui passar" (mai passa res, cal que el professorat de 
l'aula (o de guàrdia si no ho ha fet aquest) signi l'agenda i que el de guàrdia faci 
una còpia i la feixi a la safata del tutor/a, que serà qui custodiarà el document. 

 En el cas d'alumnes petits es prioritzarà que els vingui a buscar algun familiar, 
però en cas que no puguin, si hi ha  autorització escrita, també se'ls deixarà sortir 
(davant d'un escrit signat o que prové d'un correu que tinguem registrat, la 
responsabilitat deixa de recaure en nosaltres). 

 
 Alumnes que no porten res a l'agenda: el/la responsable que el deixa sortir ha d’enviar un correu 

a institut@insargentona.cat amb un escrit que tingui els requisits esmentats.  

 
 

- Resoldre i/o comunicar a l'equip directiu les incidències durant la guàrdia. Apuntar-
les al full de guàrdies. El professorat de guàrdia ha d’estar sempre localitzable, 
preferentment a la sala de professorat. 

 

mailto:institut@insargentona.cat

