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Presentació 
 
 
És cosa sabuda que l’aprenentatge significatiu que caracteritza les activitats i sortides enriqueix i 

diversifica l’aprenentatge de l’alumnat. Encara més, segurament és aquell que perdura en el 

record amb una petja més fonda. 

És per això que cal valorar, com a centre, l’esforç del professorat responsable (“organitzador”) i 

d’altres companys que participen a les activitats (“acompanyants”) per tal que l’activitat sigui un 

èxit. 

Aquest èxit no només ho és perquè des del punt de vista de la “matèria organitzadora” resulta un 

aprenentatge reeixit per a l’alumnat participant sinó perquè la resta de la comunitat educativa 

aconsegueix estar coordinada per tal que el centre romangui en bones condicions que permetin 

l’aprenentatge de l’alumnat que no participa a les sortides o d’aquell que queda a càrrec del 

professorat de guàrdies i n’asseguri les millors condicions. Aquest és l’altre èxit. 

La normativa assenyala uns quants criteris a seguir, però igualment, (escoltat el claustre de 

professors de finals del curs passat) es va considerar la necessitat d’establir uns criteris 

addicionals (aquests aprovats per la Comissió pedagògica de començaments del curs actual) 

que tenen a veure amb la millor gestió del professorat acompanyant i encara amb respectar uns 

“períodes sense sortides” (moments del calendari en què es fa del tot incompatible d’organitzar 

activitats: finals de trimestre i època d’exàmens, mes de juny, últim trimestre per a 2n de 

batxillerat i alguns altres de puntuals).  

Aquest protocol s’estructura en una doble presentació: A) ordenat per la temporització de les 

actuacions necessàries (“accions”) i B)  ordenat per les accions dels diferents membres de la 

comunitat educativa (“agents”). 

Per assegurar l’èxit de què es parla més amunt, cal fer divulgació d’aquest protocol entre els 

membres de tota la comunitat educativa però especialment entre alguns agents que hi tenen una 

intervenció continuada i decisiva: el professorat organitzador, el professorat acompanyant, 

l’alumnat participant, la Cap d’estudis i el Coordinador d’activitats i serveis. 

 

Novembre 2017 
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A. ACCIONS ORDENADES PER TEMPORITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
 
1. ABANS DE LA SORTIDA 
 
1.1. A començament de curs: 
 
1.1.1. Les famílies paguen en el moment de formalitzar la matrícula una 
quantitat fixa anual per subvenir a les necessitats de sortides durant tot el curs. 
Aquesta quantitat és fixa, però pot variar en uns grups molt concrets, 
especialment al batxillerat artístic (plàstic i, sobretot, escènic), segons les 
despeses que requereixi el currículum significatiu de la modalitat. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Família dels 
alumnes 

 

 1  Omplir el full de matrícula, lliurar tota 

la documentació necessària, portar el 
rebut dels pagaments, entre els quals el del 
concepte sortides de centre. 
 

Període de matrícula 
juny/setembre 

* Full de matrícula 
* Rebut pagament 
(transferència 
bancària) 

Auxiliars 
administratives 

 

 2  Tramitar el full de matrícula en què 

s’inclou el pagament del rebut per sortides. 
 

Període de matrícula 
juny/setembre 

* Full de matrícula 

 
 
1.1.2. El centre ha de proposar una planificació anual de les sortides fora del 
centre per al curs que comença. Cal que es presentin amb el major grau de 
concreció possible. Cal també que el Consell escolar les aprovi. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 
 
Els 
Departaments 
didàctics, 
Seminaris i la 
Coordinació 
 

 3  Decidir en el si dels departaments, 

seminaris, coordinacions (prèvia escolta 
dels equips docents) les sortides més 
apropiades per a cada grup i ateses les 
necessitats curriculars 

Mes de setembre 
* Acta del 
departament 

 
Els Caps de 
departament, de 
seminari i la 
Coordinadora 
pedagògica 
 

 4  Comunicar al Coordinador de sortides 

aquesta planificació. És important que la 
informació sigui ja clara i completa des del 
començament (preu, lloc, grups, etc.) 

Mes de setembre 
* Graella General de 
curs 

 
La Directora (o 
en el seu 
defecte el 
Coordinador de 
sortides) 
 

 5  Comunicar al Consell Escolar la 

Planificació anual (Graella) per tal que sigui 
aprovada. Igualment, a cada CE, aportarà 
la relació de sortides del període. 

Primer Consell 
escolar del curs i a 
cada reunió del CE 
durant el cures 

* Ordre del dia CE 
* Acta del CE 
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1.1.3. Si posteriorment s’organitza una sortida que no ha estat aprovada pel 
Consell escolar, tan aviat com sigui possible, cal informar-ne per tal que la 
sortida es pugui realitzar amb totes les garanties. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

 
El Cap de 
departament, de 
seminari 
 

 

 6  Aprovar la sortida sobrevinguda pel 

Departament i informar-ne al Coordinador 
de sortides i a la Directora  
 

 
Tan aviat com el 
Departament o 
Seminari ho haurà 
decidit 
 

* Acta del 
departament adjunta 
al correu* 

La Directora 

 

 7   Arbitrar les mesures necessàries per 

tal que el Consell Escolar en quedi 
assabentat i la pugui aprovar de manera 
extraordinària sense haver-se de reunir 
(sempre que aquesta sortida impliqui 
pernoctació). 
 

El temps necessari 
per a assabentar-ne 
el Consell Escolar 

* Comunicació per 
correu 
* Annex Acta del 
Consell Escolar 

*El correu és un document que compromet a tots els efectes com els altres documents oficials. Es faran servir sempre els correus “@xtec.cat” o 
bé “@institutmaragall.cat” 

 
 
1.1.4. Tot el professorat ha de conèixer el protocol de sortides i actuar 
coordinadament per tal que el funcionament del centre mantingui el màxim 
d’operativitat possible i les activitats a desenvolupar gaudeixin de les millors 
condicions per a portar-les a terme. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Coordinador 
d’activitats i 
serveis 

 

 8   Actualitzar tots els documents que 

consten a la pàgina web dins l’apartat 
“Professorat > Sortides i activitats”. 

 9   Divulgar entre el professorat aquest 

protocol i el contingut de la pàgina web. 

 10  Mantenir el contacte per correu amb 

tot el professorat per fer el seguiment de la 
coordinació 
 

Setembre 

 
* Models de previsió 
de sortides 
* Models autorització  
* Models feina 
guàrdia 
* Models valoracions 
* Resum normativa 
* Protocol de sortides 
 

Coordinador 
d’activitats i 
serveis 

 

 11  Assessorar en tot moment, tant 

presencialment com mitjançant el correu 
electrònic, el professorat organitzador de 
sortides de tots els dubtes que es presentin 
abans durant i després de les sortides i 
activitats  
 

Setembre i tot el curs * Correu de centre 

Professorat 

 

 12  Assabentar-se del funcionament del 

protocol de sortides i seguir-lo tant si és 
professor organitzador com professor 
acompanyant. 

 13  Estar en contacte sempre amb el 

Coordinador de sortides per a qualsevol 
eventualitat 
 

Setembre 
*Documents al web 
*Correus  
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1.1.5. La Comissió pedagògica que reuneix tots el Caps de departament i 
seminari acorda i aprova el criteris que per al curs escolar que comença han de 
seguir tots els agents implicats en el desenvolupament d’activitats i sortides. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

La Directora o 
la Cap d’estudis 

 

 14  Convocar i reunir els caps de 

departament i seminari. 
 

Setembre 
* Convocatòria i ordre 
del dia 

La Comissió 
pedagògica 

 

 15  Aprovar els criteris respecte als 

“períodes sense sortides”: El darrer acord 
és el següent: Els “període sense 
sortides” es compten 15 dies abans del 
darrer dia del 1r i 2n trimestres i tot el mes 
de juny (per a tots els alumnes) . Per a 2n 
de batxillerat, també és període sense 
sortida el tercer trimestre sencer. Al mes de 
juny, però, es podran fixar sortides de 
centre o aquelles lligades a projectes. 
 

Setembre – octubre 
*Acta Comissió 
pedagògica  

La Comissió 
pedagogia 

 

 16  Aprovar els criteris respecte a la millor 

idoneïtat del professorat acompanyant. El 
darrer acord és el següent:  

 17  Assegurar el mínim que diu la 

normativa: 2 acompanyants per sortida 
com a mínim, dels quals 1 ha de ser 
professor del centre i en el cas de la USEE 
sempre hauran de comptar a com mínim 
d’un professor responsable d’aquesta aula. 

 18  Assegurar que es compleix amb la 

ràtio preceptiva: 20/1 a l’ESO i 25/1 al 
batxillerat. 

 19  Assegurar que el professorat 

acompanyant causi el menor impacte 
possible en el centre. Quan es tracti de 
viatges i pernoctacions, el professorat pot 
ser escollit per a afinitat amb l’alumnat i la 
resta del professorat participant. 
 

Setembre – octubre 
*Acta Comissió 
pedagògica 

 
 
 
1.2. Tres setmanes abans de la sortida: 
 
1.2.1. Els alumnes i les famílies han de rebre informació puntual i completa de 
la sortida. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

El professorat 
organitzador 

 

 20  Negociar les condicions de l’activitat 

adequada al grup amb les entitats que 
l’ofereixen, després d’haver comprovat al 
calendari que no hi ha cap incompatibilitat. 
 

Com a molt tard, 3 
setmanes abans  

* Calendari unificat 
del web 
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El professorat 
organitzador 

 

 21  Formalitzar el model d’Autorització A 

(1r i 2n d’ESO, sempre tornen al centre) o 

B, i  22  fotocopiar per a les famílies. 

 

Immediatament 
després 

* Models A o B del 
web del centre 

les famílies 

 

 23  Signar el full de comunicació de 

sortides (part inferior retallable) 
degudament signada perquè l’alumne/a el 
lliuri dins el termini establert pel professor 
organitzador. 
 

Dins el termini de 
lliurament de 
l’autorització 

* Part inferior 
retallada i 
l’autorització i 
degudament signada 

El professorat 
organitzador 

 

 24  Detectar entre els alumnes del grup 

que hagi de sortir quins d’aquests alumnes 
tenen o poden tenir problemes econòmics 

per tal de  25  garantir que si els alumnes 

no participen no sigui per motius 
econòmics. A tal efecte, parlaran amb 
tutors, coordinadors, orientadors, etc. 
 

En la més propera 
sessió de classe 

* Expedients o 
documentació interna 

El professorat 
organitzador 

 

26  Demanar a la Coordinació pedagògica 

quins alumnes han estat privats de sortides 

segons avaluació dels Equips docents, 27     

explicar a aquests alumnes que no podran 
venir i que s’hauran de quedar a casa. 
 

En la més propera 
sessió de classe 

* Correu demanant 
llista d’alumnes amb 
privació de sortida 

Coordinadora 
pedagògica 

 

28  Lliurar al professorat organitzador la 

llista actualitzada dels alumnes amb 
privació de sortida 
 

Tot seguit a la 
demanda 

* Llista alumnat 
privats de sortir 

El professorat 
organitzador 

 

29  Comunicar a les famílies via 

telefònica, via correu electrònic o via 
agenda que el seu fill s’haurà de quedar a 
casa el dia de la sortida 
 

Una setmana abans 
de la sortida 

* Correu, agenda, 
comunicació escrita o 
telefònica 

El professorat 
organitzador 

 

 30  Explicar al grup o grups d’alumnes 

que les sortides són obligatòries i fer-los 
entendre la conveniència de l’activitat, la 
integració dins el currículum de 
l’assignatura i el pes dins el procés 
d’avaluació.  

 31  Distribuir l’autorització a cada 

alumne/a i  32  repassar amb ells les 

dades a tenir en compte: data, hores de 
sortida i arribada, preu (si s’escau), termini 
de presentació de l’autorització, targeta de 
transport (si cal), material o documents que 
han de dur, esmorzar, etc. 

 33  Recollir el dia de la data límit les 

autoritzacions degudament signades. 
 

Tot just després 
de la data de 
lliurament (per part 
dels alumnes) de les 
autoritzacions 

*Autorització i 
comunicació de 
sortida (model penjat 
al web del centre) 
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1.2.2. La referència obligada per a tot el professorat és el calendari unificat de 
la pàgina web. El professorat organitzador el consultarà abans de negociar la 
sortida. Cal parar esment als “períodes sense sortides”, marcats al calendari. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
organitzador 

 

 34  Comprovar que no hi ha cap 

incompatibilitat de dates ni grups per la 
sortida que es vol fixar. 

 35  Comprovar que no es planifica cap 

sortida dins els “períodes sense sortides” 
(marcats al calendari). 
 

3 setmanes abans de 
la sortida com a molt 
tard 

* Calendaris al web 
 

Professorat 
organitzador 

 

 36  Enviar per correu el full de previsió de 

sortides completament omplert, molt 

especialment tenint cura de  37  posar-hi 

tot el professorat acompanyant, al 
Coordinador d’Activitats i sortides 
 

No més tard de 10 
dies abans de la 
sortida 

* Correu al 
Coordinador 
* Full previsió sortides 

Coordinador 
d’activitats i 
serveis 

 

 38  Donar per bona la sortida proposada. 

(Si no, contactar amb el professor 
organitzador per resoldre les 
incoherències). 

 39  Penjar aquesta sortida al calendari 

“Institut Poeta Maragall” (obert al públic 
general) i al calendari “Professors” (amb 
informació més completa, només 
accessible al professorat) 
 

Dins les 48 hores 
d’haver rebut el 
correu 

* Calendaris del web 

 
 
1.2.3. Els alumnes han d’anar suficientment atesos i acompanyants per 
professorat del centre, tenint en compte les ràtios preceptives. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
organitzador 

 

 40  Trobar, primerament, entre el 

professorat de l’equip docent del grup o 
grups que surten, els professors 
acompanyants. Si no fos possible qualsevol 
altre docent que s’avingui a fer la sortida. 

 41  Assegurar que com a mínim hi ha 

d’haver dos professors per sortida. 

 42  Assegurar que s’acompleix la ràtio 

preceptiva.* 
 

3 setmanes abans de 
la sortida com a molt 
tard 

* Normativa 
 

Professor 
organitzador 

 

 43  Informar al professorat acompanyant 

de  totes les condicions de la sortida: dates, 
horaris, grups que acompanyarà, 
circumstàncies especials de l’activitat, 
material, dietes, etc., i tot el que sigui 
escaient que el professorat acompanyant 
hagi de saber. 
 

3 setmanes abans de 
la sortida com a molt 
tard 

* Documents de 
preparació de la 
sortida 
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Professorat 
organitzador 

 

 44  Informar el professorat acompanyant, 

tal com demana la normativa, ha de deixar 
la llista de classe i feina per als alumnes 
que queden al centre al càrrec del 
professorat de guàrdia. 
 

Fins a moments 
abans de marxar 

* Fulls de feina de 
guàrdia 
* Llistes dels alumnes 
de cada classe 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

 45  Informar els seus grups de primeres 

hores (8:30 h) que no participen a la sortida 
que poden entrar a la segona hora si 
presenten el full justificatiu d’absència de 
professorat que ha d’estar signat per la 
Cap d’estudis. 
 

Propera hora de 
classe amb el grup 
concernit 

*Pauta informativa 
per a l’alumnat 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

 46  Sol·licitar a la Cap d’estudis 

(degudament signat i amb el segell del 
centre) el Full a les famílies dels grups 
alliberats (1ra hora) d’absència de 
professorat sortint. 
 

Immediatament 

* Full a les famílies 
dels grups alliberats 
(1ra hora) d’absència 
de professorat sortint. 

Cap d’estudis 

 

 47  Lliurar al professorat organitzador i 

acompanyant un full de justificació 
d’absència per sortida. 
 

Tot seguit 

* Full a les famílies 
dels grups alliberats 
(1ra hora) d’absència 
de professorat sortint. 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

 48  Fer les còpies pels alumnes que 

podran entrar a segona hora. 

 49  Distribuir aquestes còpies perquè les 

famílies sàpiguen que el seu fill/filla entra 
més tard i que els conserges els permetin 
l’entrada a les 9:30 h. 
 

En la propera classe 

* Full a les famílies 
dels grups alliberats 
(1ra hora) d’absència 
de professorat sortint. 

*La ràtio que ens marca la Normativa és la següent: 1 professor per a cada 20 alumnes a l’ESO i 1 professor per 
cada 25 alumnes al batxillerat. Tota sortida tindrà com a mínim 2 acompanyants, un dels quals docent del centre. 

 
 
1.2.4. Totes les activitats i sortides que tinguin algun cost han de gestionar-se 
prop de la Secretària administradora del centre. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
organitzador 

 

 50  Arreglar comptes amb la Secretària 

administradora per poder fer efectiu el 
pagament de l’activitat (en cas que tingui 
algun cost). 
 

3 setmanes abans de 
la sortida com a molt 
tard 

 
* Full o rebuts de 
pagament 
(transferències 
bancàries 
 

Secretària 
administradora 

 

 51  Gestionar els comptes de l’activitat o 

sortida sol·licitada pel professorat 
organitzador. 
 

Poc després de 
sol·licitada la gestió 

* Excel de despeses 
per sortides fora de 
centre 
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1.2.5. Tota activitat, per causes fonamentades, pot ser anul·lada per iniciativa 
del mateix professorat organitzador o per iniciativa de la Cap d’estudis. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
organitzador 

 

 52  Comunicar al Coordinador de sortides 

que l’activitat ha quedat anul·lada amb 
motivació de la causa: ajornaments, 
imponderables, sobrevinguts, etc. 

Si s’ajorna,  53   enviar la nova data. 

 

Immediatament que el 
professorat se 
n’assabenta 

* Correu 
* Full de previsió amb 
la nova data 
(ajornament) 

Cap d’estudis 

 

 54  Anul·lar l’activitat si la sortida ha estat 

mal planificada i insuficientment informada 
al Coordinador de sortides dins dels 10 
dies abans de la sortida 
 

Dins dels 10 dies 
abans de la sortida 

 
* Comunicació oral o 
escrita al professorat 
organitzador  
* Comunicació al 
Coordinador de 
sortides 
 

Coordinador 
d’activitats i 
serveis 

 55  Esborrar dels calendaris l’eventual 

sortida anul·lada per la Cap d’estudis 

 
Quan el Coordinador 
en tingui coneixement 
 

* Calendaris al web 

 
 
1.2.6. Amb suficient antelació, la Cap d’estudis ha de conèixer les sortides per 
a preparar el “llençol” de guàrdies i assignar un grup a un professor de guàrdia. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Coordinador 
d’activitats i 
serveis 

 

 56  Actualitzar contínuament els 

calendaris del web del centre per tal que el 
públic general, tot el professorat i molt 
especialment la Cap d’estudis puguin 
accedir a aquesta informació 
 

Dia a dia, 
continuadament 

* Correus 
* Calendaris del web 
del centre 

Cap d’estudis 

 

 57  Preparar el llençol setmanal de 

guàrdies (amb la informació del calendari 

de professors) i  58  assignar al 

professorat de guàrdia que ha de cobrir els 
grups que es queden sense professorat 
que està de sortida. 
 

A una setmana vista * Llençol de guàrdies 

 
 
1.2.7. Les sortides amb pernoctació (colònies, treballs de síntesi, viatges dins 
l’Estat o a l’estranger, etc.) presenten unes característiques particulars que els 
organitzadors han de preveure i tenir preparades. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
organitzador 

 

 59  Presentar a Secretaria la llista del 

professorat i alumnat participants, l’itinerari 
i les dates en què es realitzarà el viatge 
 

3 setmanes abans 
com a molt tard 

* Relació de 
professorat i alumnat 
* Itinerari i dates 
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Secretària 
administradora 

 

 60  Gestionar la part econòmica pel que 

fa a les transferències bancàries dels 
diferents pagaments (que no havien estat 
inclosos en el moment de la matrícula). 
 

A instàncies del 
professorat 
organitzador 

 
* Graella de gestió de 
pagaments 
* Rebuts de 
transferències 
bancàries 
 

Professorat 
organitzador 

 61  Informar l’alumnat i les seves famílies 

si el viatge és a l’estranger de la 
documentació oficial necessària. 

3 setmanes abans 
com a molt tard 

 
* Paper de la policia 
de cessió de la 
custòdia paterna 
* DNI, NIF, passaport 
* Targeta sanitària 
europea o targeta de 
Mútua 
 

Professorat 
organitzador 

 

 62  Informar l’alumnat del cost del viatge 

en el diferents conceptes, del número de 
compte bancari en què cal fer els ingressos  

i  63  revisar els registres dels pagaments 

bancaris. 
 

3 setmanes abans 
com a molt tard 

* Relació dels preus 
del viatge (transport, 
hotel, monitoratge, 
etc.) 

Professorat 
organitzador 

 

 64  Informar l’alumnat sobre el material 

necessari que s’haurà d’endur  i  65     

assessorar davant de tots els dubtes que 
puguin sorgir amb les recomanacions 
pertinents. 
 

3 setmanes abans 
com a molt tard 

* Relació del material 
necessari 
* Recomanacions  

 
 
 
1.3. El dia de la sortida: 
 
1.3.1. El professorat (organitzador i acompanyant) comprovarà que tot l’alumnat 
convocat és present a l’hora acordada, que tothom porta el material 
indispensable. També haurà de decidir sobre els casos que presenten 
irregularitats, permetent o no la sortida de l’alumnat que no ha portat tot el que 
calia i haurà d’apuntar-se les incidències per donar-hi momentàniament solució 
i encara informar d’aquestes incidències al professorat de guàrdia que es farà 
càrrec dels grups sortints i de l’alumnat la participació del qual no es permet. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

 66  Passar llista abans de marxar i  67  

comprovar que tothom porta el material 

necessari. 68  Decidir si un alumne/a surt 

o es queda al centre. 
 

Moments abans de 
marxar 

 
* Llista amb 
incidències 
 

Professorat 
organitzador 

 

 69  Deixar a la sala de guàrdies una còpia 

de la llista dels alumnes que marxen i de 
les incidències (els que han faltat, sigui per 
retard o per falta), els privats de sortida, 
etc. 
 

Moments abans de 
marxar 

* Llista amb 
incidències 
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Professorat 
organitzador 

 

 70  Comprovar que si algun alumne/a 

s’ha deixat la targeta de transport (casos 

concrets i comptats) pot  71  agafar els 

bitllets que li calguin demanant-los als 
conserges, 
 

Moments abans de 
marxar 

* Bitllets unipersonals 
de transport (segons 
criteri del professor 
organitzador),* 

Personal de 
consergeria 

 

 72  Lliurar al professorat organitzador i   

73   portar el còmput dels bitllets 

unipersonals lliurats als alumnes. 
 

Moments abans de 
marxar 

* Bitllets unipersonals 
de transport 
* Graella dels bitllets 
lliurats 

*Aquests bitllets només són vàlids per als alumnes d’ESO i dins la ciutat de Barcelona. 

 
 
1.3.2. El professorat (organitzador i acompanyant) deixarà feina per als grups 
que queden al centre alliberats i que el professorat de guàrdia haurà de cobrir. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

 74  Deixar llista i feina de guàrdia de cada 

grup que haurà de ser cobert pel 
professorat de guàrdia. 
 

Moments abans de 
marxar 

 
* Llista de classe 
* Feina de guàrdia 
 

 
 
1.3.3. El professorat de guàrdia assignat per la Cap d’estudis al llençol de 
guàrdies es fa càrrec dels grups que deixa el professorat sortint. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
de guàrdia 

 

 75  Comprovar quin grup li ha estat 

assignat,  76  recollir la llista de grup per 

passar llista i la feina de guàrdia per tenir la 
classe endreçada i treballant. 
 

A l’hora de classe 

 
* Llista de classe 
* Feina de guàrdia 
 

Professorat 
de guàrdia 

 

 77  Recollir quan s’acabi la classe la feina 

de l’alumnat i  78  retornar la feina feta i la 

llista de classe amb les incidències 
(retards, absències, comentaris...) al 
calaixet numerat de la sala de professorat. 
 

A l’acabar la guàrdia 
* Llista de classe 
* Feina de guàrdia 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

 79  Recollir la feina de guàrdia del 

calaixet de la sala de professorat i  80   

avaluar la feina feta i  81   passar les 

incidències al programa Gassist. 
 

Tornant de la sortida 
* Feina de guàrdia 
* Incidències de 
guàrdia 
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2. DURANT LA SORTIDA 
 
2.1. El professorat (organitzador i acompanyant) vetllaran perquè el grup 
d’alumnes gaudeixin d’un bon ambient de convivència i es mantingui unit i 
cohesionat mentre participa en les activitats proposades. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

 82  Passar llista en els diferents moments 

de la sortida per assegurar-se que tot el 
grup segueix les diferents etapes de la 

sortida.  83  Animar el grup a participar en 

les activitats tot i assessorant-los.   84    

Propiciar el bon ambient entre els alumnes 
en un nou àmbit d’aprenentatge. 
 

En tot moment en què 
calgui intervenir 

 
* Guia de la sortida 
* Propostes 
particulars de 
convivència 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

 85  Adaptar-se a les propostes dirigides 

pels monitors i   86  explicar a l’alumnat la 

millor manera d’interactuar amb els 
monitors i els companys. 
 

En tot moment en què 
calgui intervenir 

* Guia de la sortida 
* Propostes 
particulars de 
convivència 

Alumnat 
participant 

 

87  Mantenir una actitud positiva amb les 

activitats d’aprenentatge i, quan calgui, 

col·laboradora amb els companys i   88  

interactuar de forma diligent i respectuosa 
amb el personal de l’activitat (monitors, 
guies, etc.) i en general amb la gent que es 

trobi durant la sortida. 89  Participar de 

forma activa en les tasques proposades i 

90  mostrar bones pràctiques: puntualitat 

en cada retrobament perquè el professorat 
passi llista, amb el material necessari per 
realitzar les activitats, escolta activa, actitud 
cooperativa, etc. 
 

Durant la sortida 
* Llistes alumnes 
* Dossier de sortida 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

91  Prevenir dels riscos del trajecte i   92  

seguir els consells de seguretat en cada 
situació (accessos al tren, metro, actitud 
dins l’autobús, etc.) en el recorregut d’un 
museu, un taller, un laboratori, etc. 
 

Durant la sortida 
*Panells informatius, 
guies, etc. 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

93  Contactar per mòbil el centre cada 

vegada que es produeixi una situació 

irregular i   94  donar novetats seguides 

del viatge. 
 

Durant la sortida 
*Orals (telefònics) o 
missatges 

Alumnat 
participant 

 

95  Contactar per mòbil amb la seva 

família, segons hagin acordat, i   96  avisar 

els familiars en tornant si es produeix algun 
retard sobre l’horari de tornada previst per 
a tranquil·litzar-los. 
 

Durant la sortida 
*Orals (telefònics) o 
missatges 
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Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

97  Fer un reportatge (vídeo, fotografies) 

de l’alumnat participant a l’activitat. 
 

Durant la sortida * Document gràfic 
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3. DESPRÉS DE LA SORTIDA 
 
 

3.1. El professorat organitzador i acompanyant valoraran la sortida realitzada 
per tal d’escatir els avantatges i inconvenients de repetir-la el curs següent. 
L’alumnat també exerciran d’aquest dret de valorar la sortida en la qual han 
participat. 
 

AGENTS ACCIONS TEMPORITZACIÓ DOCUMENTS 

Professorat 
organitzador i 
acompanyant 

 

 98  Omplir el full de valoració de xerrades 

o sortides (qüestionari versió “Professors”) 
que estan penjats a l’apartat Professors de 

la pàgina web.  99  Valorar la conveniència 

de repetir la sortida en el futur.   100    

Posar en comú (entre professors) la 
valoració. 
 

Després de la sortida 

 
* Models de valoració 
de sortides (versió 
“Professors”) 

Alumnat que ha 
participat a la 
sortida 

 

101  Omplir el full de valoració de xerrades 

o sortides (qüestionari versió “Alumnat”).  

102  Redactar un text amb les impressions 

que els ha causat la sortida.   103    

Valoració final per decidir si recomanarien 
de repetir la sortida en el futur. 
 

Primera sessió de 
classe després de la 
sortida 

* Models de valoració 
de sortides (versió 
“Alumnat”) 

Professorat 
organitzador 

 

104  Recollir totes les valoracions i 105  

buidar les valoracions de l’alumnat i del 

professorat acompanyant.   106    Fer 

constar a la memòria del departament o 
seminari la valoració final amb l’afegitó: 
“recomanable repetir la sortida en el futur” 
o “no recomanable repetir la sortida en el 
futur” 
 

Com a molt tard final 
de curs (juny) 

* Memòria de 
departament o 
seminari 

Professorat 
organitzador 

 

107  Enviar a la Coordinadora de pàgina 

web el reportatge gràfic per tal que es 
pengi al web. 
 

Arribant de la sortida * Web del centre 

Coordinadora 
de pàgina web 

 

108  Penjar a la pàgina web el reportatge 

gràfic enviat pel professor organitzador de 
la sortida. 
 

Tot seguit en tingui 
coneixement 

* Web del centre 
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B. ACCIONS ORDENADES PER AGENTS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA 
 
 

4. FAMÍLIES I ALUMNAT 
 
4.1. les Famílies: 
 
1.1.1. Les famílies paguen en el moment de formalitzar la matrícula una quantitat fixa anual 
per subvenir a les necessitats de sortides durant tot el curs. Aquesta quantitat és fixa, però pot 
variar en uns grups molt concrets, especialment al batxillerat artístic (plàstic i, sobretot, 
escènic), segons les despeses que requereixi el currículum significatiu de la modalitat. 
 

1  Omplir el full de matrícula, lliurar tota la documentació necessària, portar el rebut dels pagaments, entre els 

quals el del concepte sortides de centre. 
 

1.2.1. Els alumnes i les famílies han de rebre informació puntual i completa de la sortida. 
 

23  Signar el full de comunicació de sortides (part inferior retallable) degudament signada perquè l’alumne/a el lliuri 

dins el termini establert pel professor organitzador. 
 

 
 



INS POETA MARAGALL                                     COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS 

 

 17 2017-18 – JOSEP GALDEANO 

 

4.2. Alumnat que participa en l’activitat: 
 
2.1. El professorat (organitzador i acompanyant) vetllaran perquè el grup d’alumnes gaudeixin 
d’un bon ambient de convivència i es mantingui unit i cohesionat mentre participa en les 
activitats proposades. 
 

87  Mantenir una actitud positiva amb les activitats d’aprenentatge i, quan calgui, col·laboradora amb els 

companys i    
 

 

88  interactuar de forma diligent i respectuosa amb el personal de l’activitat (monitors, guies, etc.) i en general amb 

la gent que es trobi durant la sortida. 
 

 

89  Participar de forma activa en les tasques proposades i 

 

 

90  mostrar bones pràctiques: puntualitat en cada retrobament perquè el professorat passi llista, amb el material 

necessari per realitzar les activitats, escolta activa, actitud cooperativa, etc. 
 

 

95  Contactar per mòbil amb la seva família, segons hagin acordat, i   

 

 

96  avisar els familiars en tornant si es produeix algun retard sobre l’horari de tornada previst per a tranquil·litzar-

los. 
 

 

101  Omplir el full de valoració de xerrades o sortides (qüestionari versió “Alumnat”).  

 

3.1. El professorat organitzador i acompanyant valoraran la sortida realitzada per tal d’escatir 
els avantatges i inconvenients de repetir-la el curs següent. L’alumnat també exerciran 
d’aquest dret de valorar la sortida en la qual han participat. 
 

102  Redactar un text amb les impressions que els ha causat la sortida.   

 

 

103    Valoració final per decidir si recomanarien de repetir la sortida en el futur. 
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4.3. Alumnat que no participa en l’activitat: 
 
 

109    Romandre a casa mentre té lloc la sortida a la qual ha estat privat d’assistència. 

 

 

110    Quedar-se amb el professorat de guàrdies, si ha estat privat de sortir al moment just abans de marxar, o en 

el cas dels alumnes que, per descuit, s’han presentat al centre, quan havien de romandre a casa. 
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5. ÒRGANS COL·LEGIATS DE GOVERN 
 
5.1. el Consell escolar 
 
 

111    Aprovar la Planificació General Anual d’Activitats i sortides. 

 

 

112    Aprovar o no les sortides sobrevingudes amb pernoctació. 
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5.2. el Claustre de professorat 
 
 

113    Debatre qualsevol qüestió relativa a les sortides i proposar millores, ajustament, anul·lacions, ampliacions, 

etc. 

 
 
 
 



INS POETA MARAGALL                                     COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS 

 

 21 2017-18 – JOSEP GALDEANO 

 

6. ÒRGANS UNIPERSONALS DE GOVERN (EQUIP DE GESTIÓ) 
 
6.1. la Directora 
 
1.1.2. El centre ha de proposar una planificació anual de les sortides fora del centre per al curs 
que comença. Cal que es presentin amb el major grau de concreció possible. Cal també que el 
Consell escolar les aprovi. 
 

5  Comunicar al Consell Escolar la Planificació anual (Graella) per tal que sigui aprovada. Igualment, a cada CE, 

aportarà la relació de sortides del període. 

 
1.1.3. Si posteriorment s’organitza una sortida que no ha estat aprovada pel Consell escolar, 
tan aviat com sigui possible, cal informar-ne per tal que la sortida es pugui realitzar amb totes 
les garanties. 
 

7   Arbitrar les mesures necessàries per tal que el Consell Escolar en quedi assabentat i la pugui aprovar de 

manera extraordinària sense haver-se de reunir (sempre que aquesta sortida impliqui pernoctació). 
 

1.1.5. La Comissió pedagògica que reuneix tots el Caps de departament i seminari acorda i 
aprova el criteris que per al curs escolar que comença han de seguir tots els agents implicats 
en el desenvolupament d’activitats i sortides. 
 

14  Convocar i reunir els caps de departament i seminari. 
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6.2. la Cap d’estudis 
 
1.1.5. La Comissió pedagògica que reuneix tots el Caps de departament i seminari acorda i 
aprova el criteris que per al curs escolar que comença han de seguir tots els agents implicats 
en el desenvolupament d’activitats i sortides. 
 

14  Convocar i reunir els caps de departament i seminari. 

 
1.2.3. Els alumnes han d’anar suficientment atesos i acompanyants per professorat del centre, 
tenint en compte les ràtios preceptives. 
 

47  Lliurar al professorat organitzador i acompanyant un full de justificació d’absència per sortida. 

 

1.2.5. Tota activitat, per causes fonamentades, pot ser anul·lada per iniciativa del mateix 
professorat organitzador o per iniciativa de la Cap d’estudis. 
 

 54  Anul·lar l’activitat si la sortida ha estat mal planificada i insuficientment informada al Coordinador de sortides 

dins dels 10 dies abans de la sortida 
 

1.2.6. Amb suficient antelació, la Cap d’estudis ha de conèixer les sortides per a preparar el 
“llençol” de guàrdies i assignar un grup a un professor de guàrdia. 
 

 57  Preparar el llençol setmanal de guàrdies (amb la informació del calendari de professors) i 

 

 

 58  assignar al professorat de guàrdia que ha de cobrir els grups que es queden sense professorat que està de 

sortida. 
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6.3. la Secretària administradora 
 
1.2.4. Totes les activitats i sortides que tinguin algun cost han de gestionar-se prop de la 
Secretària administradora del centre. 
 

 51  Gestionar els comptes de l’activitat o sortida sol·licitada pel professorat organitzador. 

 

1.2.7. Les sortides amb pernoctació (colònies, treballs de síntesi, viatges dins l’Estat o a 
l’estranger, etc.) presenten unes característiques particulars que els organitzadors han de 
preveure i tenir preparades. 
 

 60  Gestionar la part econòmica pel que fa a les transferències bancàries dels diferents pagaments (que no 

havien estat inclosos en el moment de la matrícula). 
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6.4. la Coordinadora pedagògica 
 
1.2.1. Els alumnes i les famílies han de rebre informació puntual i completa de la sortida. 
 

28  Lliurar al professorat organitzador la llista actualitzada dels alumnes amb privació de sortida 
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7. ÒRGANS COL·LEGIATS DE COORDINACIÓ 
 
7.1. la Comissió pedagògica 
 
1.1.5. La Comissió pedagògica que reuneix tots el Caps de departament i seminari acorda i 
aprova el criteris que per al curs escolar que comença han de seguir tots els agents implicats 
en el desenvolupament d’activitats i sortides. 
 

15  Aprovar els criteris respecte als “períodes sense sortides”: El darrer acord és el següent: Els “període sense 

sortides” es compten 15 dies abans del darrer dia del 1r i 2n trimestres i tot el mes de juny (per a tots els 
alumnes) . Per a 2n de batxillerat, també és període sense sortida el tercer trimestre sencer. Al mes de juny, però, 
es podran fixar sortides de centre o aquelles lligades a projectes. 

 
 

16  Aprovar els criteris respecte a la millor idoneïtat del professorat acompanyant. El darrer acord és el següent:  

 

 

17  Assegurar el mínim que diu la normativa: 2 acompanyants per sortida com a mínim, dels quals 1 ha de ser 

professor del centre i en el cas de la USEE sempre hauran de comptar a com mínim d’un professor responsable 
d’aquesta aula. 
 

 

18  Assegurar que es compleix amb la ràtio preceptiva: 20/1 a l’ESO i 25/1 al batxillerat. 

 

 

19  Assegurar que el professorat acompanyant causi el menor impacte possible en el centre. Quan es tracti de 

viatges i pernoctacions, el professorat pot ser escollit per a afinitat amb l’alumnat i la resta del professorat 
participant. 
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7.2. els Equips docents 
 
 

28  Lliurar a la Coordinadora pedagògica la llista actualitzada dels alumnes amb privació de sortida. 
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8. CÀRRECS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ 
 
8.1. el Coordinador d’activitats i serveis 
 
1.1.2. El centre ha de proposar una planificació anual de les sortides fora del centre per al curs 
que comença. Cal que es presentin amb el major grau de concreció possible. Cal també que el 
Consell escolar les aprovi. 
 

5  Comunicar al Consell Escolar la Planificació anual (Graella) per tal que sigui aprovada. 

 
1.1.4. Tot el professorat ha de conèixer el protocol de sortides i actuar coordinadament per tal 
que el funcionament del centre mantingui el màxim d’operativitat possible i les activitats a 
desenvolupar gaudeixin de les millors condicions per a portar-les a terme. 
 

 8   Actualitzar tots els documents que consten a la pàgina web dins l’apartat “Professorat > Sortides i activitats”. 

 

 

9   Divulgar entre el professorat aquest protocol i el contingut de la pàgina web. 

 

 

10  Mantenir el contacte per correu amb tot el professorat per fer el seguiment de la coordinació 

 

 

11  Assessorar en tot moment, tan presencialment com mitjançant el correu electrònic, el professorat organitzador 

de sortides de tots els dubtes que es presentin abans durant i després de les sortides i activitats  
 

1.2.2. La referència obligada per a tot el professorat és el calendari unificat de la pàgina web. 
El professorat organitzador el consultarà abans de negociar la sortida. Cal parar esment als 
“períodes sense sortides”, marcats al calendari. 
 

38  Donar per bona la sortida proposada. (Si no, contactar amb el professor organitzador per resoldre les 

incoherències). 
 

 

39  Penjar aquesta sortida al calendari “Institut Poeta Maragall” (obert al públic general) i al calendari “Professors” 

(amb informació més completa, només accessible al professorat) 
 

1.2.5. Tota activitat, per causes fonamentades, pot ser anul·lada per iniciativa del mateix 
professorat organitzador o per iniciativa de la Cap d’estudis. 
 

 55  Esborrar dels calendaris l’eventual sortida anul·lada per la Cap d’estudis 

 

1.2.6. Amb suficient antelació, la Cap d’estudis ha de conèixer les sortides per a preparar el 
“llençol” de guàrdies i assignar un grup a un professor de guàrdia. 
 

 56  Actualitzar contínuament els calendaris del web del centre per tal que el públic general, tot el professorat i 

molt especialment la Cap d’estudis puguin accedir a aquesta informació 
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8.2. els Caps de Departament i Seminari 
 
1.1.2. El centre ha de proposar una planificació anual de les sortides fora del centre per al curs 
que comença. Cal que es presentin amb el major grau de concreció possible. Cal també que el 
Consell escolar les aprovi. 
 

3  Decidir en el si dels departaments, seminaris, coordinacions (prèvia escolta dels equips docents) les sortides 

més apropiades per a cada grup i ateses les necessitats curriculars. 

 
 

4  Comunicar al Coordinador de sortides aquesta planificació. És important que la informació sigui ja clara i 

completa des del començament (preu, lloc, grups, etc.) 
 

1.1.3. Si posteriorment s’organitza una sortida que no ha estat aprovada pel Consell escolar, 
tan aviat com sigui possible, cal informar-ne per tal que la sortida es pugui realitzar amb totes 
les garanties. 
 

6  Aprovar la sortida sobrevinguda pel Departament i informar-ne al Coordinador de sortides i a la Directora. 
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8.3. la Coordinadora de la pàgina web 
 
3.1. El professorat organitzador i acompanyant valoraran la sortida realitzada per tal d’escatir 
els avantatges i inconvenients de repetir-la el curs següent. L’alumnat també exerciran 
d’aquest dret de valorar la sortida en la qual han participat. 
 

108  Penjar a la pàgina web el reportatge gràfic enviat pel professor organitzador de la sortida. 

 

 
 



INS POETA MARAGALL                                     COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS 

 

 30 2017-18 – JOSEP GALDEANO 

 

 
9. EL PROFESSORAT 
 
9.1. el professorat organitzador 
 
1.1.4. Tot el professorat ha de conèixer el protocol de sortides i actuar coordinadament per tal 
que el funcionament del centre mantingui el màxim d’operativitat possible i les activitats a 
desenvolupar gaudeixin de les millors condicions per a portar-les a terme. 
 

12  Assabentar-se del funcionament del protocol de sortides i seguir-lo tant si és professor organitzador com 

professor acompanyant. 

 
 

13  Estar en contacte sempre amb el Coordinador de sortides per a qualsevol eventualitat 

 

1.2.1. Els alumnes i les famílies han de rebre informació puntual i completa de la sortida. 
 

20  Negociar les condicions de l’activitat adequada al grup amb les entitats que l’ofereixen, després d’haver 

comprovat al calendari i que no hi ha cap incompatibilitat. 
 

 

21  Formalitzar el model d’Autorització A (1r i 2n d’ESO, sempre tornen al centre) o B,  

 

 

i  22  fotocopiar per a les famílies. 

 

 

 24  Detectar entre els alumnes del grup que hagi de sortir quins d’aquests alumnes tenen o poden tenir problemes 

econòmics per tal de  
 

 

25  garantir que si els alumnes no participen no sigui per motius econòmics. 

 

 

26  Demanar a la Coordinació pedagògica quins alumnes han estat privats de sortides segons avaluació dels 

Equips docents,  
 

 

27     explicar a aquests alumnes que no podran venir i que s’hauran de quedar a casa. 

 

 

29  Comunicar a les famílies via telefònica, via correu electrònic o via agenda que el seu fill s’haurà de quedar a 

casa el dia de la sortida 
 

 

30  Explicar al grup o grups d’alumnes que les sortides són obligatoris i fer-los entendre la conveniència de 

l’activitat, la integració dins el currículum de l’assignatura i el pes dins el procés d’avaluació.  
 

 

31  Distribuir l’autorització a cada alumne/a i 

 

 

32  repassar amb ells les dades a tenir en compte: data, hores de sortida i arribada, preu (si s’escau), termini de 

presentació de l’autorització, targeta de transport (si cal), material o documents que han de du, esmorzar, etc. 
 

 

33  Recollir el dia de la data límit les autoritzacions degudament signades. 
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1.2.2. La referència obligada per a tot el professorat és el calendari unificat de la pàgina web. 
El professorat organitzador el consultarà abans de negociar la sortida. Cal parar esment als 
“períodes sense sortides”, marcats al calendari. 
 

 34  Comprovar que no hi ha cap incompatibilitat de dates ni grups per la sortida que es vol fixar. 

 

 

35  Comprovar que no es planifica cap sortida dins els “períodes sense sortides” (marcats al calendari). 

 

 

36  Enviar per correu el full de previsió de sortides completament omplert, molt especialment tenint cura de 

 

  

 37  posar-hi tot el professorat acompanyant, al Coordinador d’Activitats i sortides. 

 

1.2.3. Els alumnes han d’anar suficientment atesos i acompanyants per professorat del centre, 
tenint en compte les ràtios preceptives. 
 

 40  Trobar, primerament, entre el professorat de l’equip docent del grup o grups que surten, els professors 

acompanyants. Si no fos possible qualsevol altre docent que s’avingui a fer la sortida. 
 

 

41  Assegurar que com a mínim hi ha d’haver dos professors per sortida. 

 

 

42  Assegurar que s’acompleix la ràtio preceptiva.* 
*La ràtio que ens marca la Normativa és la següent: 1 professor per a cada 20 alumnes a l’ESO i 1 professor per cada 25 alumnes al batxillerat. 
Tota sortida tindrà com a mínim 2 acompanyants, un dels quals docent del centre. 

 

 

 43  Informar al professorat acompanyant de  totes les condicions de la sortida: dates, horaris, grups que 

acompanyarà, circumstàncies especials de l’activitat, material, dietes, etc., i tot el que sigui escaient que el 
professorat acompanyant hagi de saber. 
 

 

 44  Informar el professorat acompanyant, tal com demana la normativa, ha de deixar la llista de classe i feina per 

als alumnes que queden al centre al càrrec del professorat de guàrdia. 
 

 

 45  Informar els seus grups de primeres hores (8:30 h) que no participen a la sortida que poden entrar a la segona 

hora si presenten el full justificatiu d’absència de professorat que ha d’estar signat per la Cap d’estudis. 
 

 

 46  Sol·licitar a la Cap d’estudis (degudament signat i amb el segell del centre) el Full a les famílies dels grups 

alliberats (1ra hora) d’absència de professorat sortint. 
 

 

48  Fer les còpies pels alumnes que podran entrar a segona hora. 

 

 

49  Distribuir aquestes còpies perquè les famílies sàpiguen que el seu fill/filla entra més tard i que els conserges 

els permetin l’entrada a les 9:30 h. 
 

1.2.4. Totes les activitats i sortides que tinguin algun cost han de gestionar-se prop de la 
Secretària administradora del centre. 
 

50  Arreglar comptes amb la Secretària administradora per poder fer efectiu el pagament de l’activitat (en cas que 
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tingui algun cost). 
 

1.2.5. Tota activitat, per causes fonamentades, pot ser anul·lada per iniciativa del mateix 
professorat organitzador o per iniciativa de la Cap d’estudis. 
 

 52  Comunicar al Coordinador de sortides que l’activitat ha quedat anul·lada amb motivació de la causa: 

ajornaments, imponderables, sobrevinguts, etc. 
Si s’ajorna,  
 

 

53   enviar la nova data. 

 

1.2.7. Les sortides amb pernoctació (colònies, treballs de síntesi, viatges dins l’Estat o a 
l’estranger, etc.) presenten unes característiques particulars que els organitzadors han de 
preveure i tenir preparades. 
 

 59  Presentar a Secretaria la llista del professorat i alumnat participants, l’itinerari i les dates en què es realitzarà 

el viatge 
 

 

 61  Informar l’alumnat i les seves famílies si el viatge és a l’estranger de la documentació oficial necessària. 

 

 

 62  Informar l’alumnat del cost del viatge en el diferents conceptes, del número de compte bancari en què cal fer 

els ingressos  i   
 

 

63  revisar els registres dels pagaments bancaris. 

 

 

 64  Informar l’alumnat sobre el material necessari que s’haurà d’endur  i  

 

 

 65  assessorar davant de tots els dubtes que puguin sorgir amb les recomanacions pertinents. 

 

1.3.1. El professorat (organitzador i acompanyant) comprovarà que tot l’alumnat convocat és 
present a l’hora acordada, que tothom porta el material indispensable. També haurà de decidir 
sobre els casos que presenten irregularitats, permetent o no la sortida de l’alumnat que no ha 
portat tot el que calia i haurà d’apuntar-se les incidències per donar-hi momentàniament 
solució i encara informar d’aquestes incidències al professorat de guàrdia que es farà càrrec 
dels grups sortints i de l’alumnat la participació del qual no es permet. 
 

 66  Passar llista abans de marxar i   

 

 

67  comprovar que tothom porta el material necessari. 

 

 

68  Decidir si un alumne/a surt o es queda al centre. 

 

 

 69  Deixar a la sala de guàrdies una còpia de la llista dels alumnes que marxen i de les incidències (els que han 

faltat, sigui per retard o per falta), els privats de sortida, etc. 
 

 

 70  Comprovar que si algun alumne/a s’ha deixat la targeta de transport (casos concrets i comptats) pot  

 

 

71  agafar els bitllets que li calguin demanant-los als conserges, 
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1.3.2. El professorat (organitzador i acompanyant) deixarà feina per als grups que queden al 
centre alliberats i que el professorat de guàrdia haurà de cobrir. 
 

 74  Deixar llista i feina de guàrdia de cada grup que haurà de ser cobert pel professorat de guàrdia. 

 

1.3.3. El professorat de guàrdia assignat per la Cap d’estudis al llençol de guàrdies es fa 
càrrec dels grups que deixa el professorat sortint. 
 

 79  Recollir la feina de guàrdia del calaixet de la sala de professorat i  

 

 

80   avaluar la feina feta i 

 

 

81   passar les incidències al programa Gassist. 

 

2.1. El professorat (organitzador i acompanyant) vetllaran perquè el grup d’alumnes gaudeixin 
d’un bon ambient de convivència i es mantingui unit i cohesionat mentre participa en les 
activitats proposades. 
 

 82  Passar llista en els diferents moments de la sortida per assegurar-se que tot el grup segueix les diferents 

etapes de la sortida..   
 

 

83  Animar el grup a participar en les activitats tot i assessorant-los 

 

 

84    Propiciar el bon ambient entre els alumnes en un nou àmbit d’aprenentatge. 

 

 

 85  Adaptar-se a les propostes dirigides pels monitors i   

 

 

86  explicar a l’alumnat la millor manera d’interactuar amb els monitors i els companys. 

 

 

91  Prevenir dels riscos del trajecte i   

 

 

92  seguir els consells de seguretat en cada situació (accessos al tren, metro, actitud dins l’autobús, etc.) en el 

recorregut d’un museu, un taller, un laboratori, etc. 
 

 

93  Contactar per mòbil el centre cada vegada que es produeixi una situació irregular i  

 

 

 94  donar novetats seguides del viatge. 

 

 

97  Fer un reportatge (vídeo, fotografies) de l’alumnat participant a l’activitat. 

 

3.1. El professorat organitzador i acompanyant valoraran la sortida realitzada per tal d’escatir 
els avantatges i inconvenients de repetir-la el curs següent. L’alumnat també exerciran 
d’aquest dret de valorar la sortida en la qual han participat. 
 

 98  Omplir el full de valoració de xerrades o sortides (qüestionari versió “Professors”) que estan penjats a l’apartat 



INS POETA MARAGALL                                     COORDINACIÓ D’ACTIVITATS I SERVEIS 

 

 34 2017-18 – JOSEP GALDEANO 

 

Professors de la pàgina web.  
 

 

 99  Valorar la conveniència de repetir la sortida en el futur.   

 

 

100    Posar en comú (entre professors) la valoració. 

 

 

104  Recollir totes les valoracions i.    

 

 

105  buidar les valoracions de l’alumnat i del professorat acompanyant 

 

 

106    Fer constar a la memòria del departament o seminari la valoració final amb l’afegitó: “recomanable repetir la 

sortida en el futur” o “no recomanable repetir la sortida en el futur”. 
 

 

107  Enviar a la Coordinadora de pàgina web el reportatge gràfic per tal que es pengi al web. 
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9.2. el professorat acompanyant 
 
1.1.4. Tot el professorat ha de conèixer el protocol de sortides i actuar coordinadament per tal 
que el funcionament del centre mantingui el màxim d’operativitat possible i les activitats a 
desenvolupar gaudeixin de les millors condicions per a portar-les a terme. 
 

12  Assabentar-se del funcionament del protocol de sortides i seguir-lo tant si és professor organitzador com 

professor acompanyant. 

 
 

13  Estar en contacte sempre amb el Coordinador de sortides per a qualsevol eventualitat 

 

1.2.3. Els alumnes han d’anar suficientment atesos i acompanyants per professorat del centre, 
tenint en compte les ràtios preceptives. 
 

 45  Informar els seus grups de primeres hores (8:30 h) que no participen a la sortida que poden entrar a la segona 

hora si presenten el full justificatiu d’absència de professorat que ha d’estar signat per la Cap d’estudis. 
 

 

 46  Sol·licitar a la Cap d’estudis (degudament signat i amb el segell del centre) el Full a les famílies dels grups 

alliberats (1ra hora) d’absència de professorat sortint. 
 

 

48  Fer les còpies pels alumnes que podran entrar a segona hora. 

 

 

49  Distribuir aquestes còpies perquè les famílies sàpiguen que el seu fill/filla entra més tard i que els conserges 

els permetin l’entrada a les 9:30 h. 
 

1.3.1. El professorat (organitzador i acompanyant) comprovarà que tot l’alumnat convocat és 
present a l’hora acordada, que tothom porta el material indispensable. També haurà de decidir 
sobre els casos que presenten irregularitats, permetent o no la sortida de l’alumnat que no ha 
portat tot el que calia i haurà d’apuntar-se les incidències per donar-hi momentàniament 
solució i encara informar d’aquestes incidències al professorat de guàrdies que es farà càrrec 
dels grups sortints i de l’alumnat la participació del qual no es permet. 
 

 66  Passar llista abans de marxar i   

 

 

67  comprovar que tothom porta el material necessari. 

 

 

68  Decidir si un alumne/a surt o es queda al centre. 

 

1.3.2. El professorat (organitzador i acompanyant) deixarà feina per als grups que queden al 
centre alliberats i que el professorat de guàrdia haurà de cobrir. 
 

 74  Deixar llista i feina de guàrdia de cada grup que haurà de ser cobert pel professorat de guàrdies. 

 

1.3.3. El professorat de guàrdia assignat per la Cap d’estudis al llençol de guàrdies es fa 
càrrec dels grups que deixen el professorat sortint. 
 

 79  Recollir la feina de guàrdia del calaixet de la sala de professorat i  

 

 

 80  avaluar la feina feta i 
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 81  passar les incidències al programa Gassist. 

 

2.1. El professorat (organitzador i acompanyant) vetllaran perquè el grup d’alumnes gaudeixin 
d’un bon ambient de convivència i es mantingui unit i cohesionat mentre participa en les 
activitats proposades. 
 

 82  Passar llista en els diferents moments de la sortida per assegurar-se que tot el grup segueix les diferents 

etapes de la sortida..   
 

 

 83  Animar el grup a participar en les activitats tot i assessorant-los 

 

 

 84   Propiciar el bon ambient entre els alumnes en un nou àmbit d’aprenentatge. 

 

 

 85  Adaptar-se a les propostes dirigides pels monitors i   

 

 

 86  explicar a l’alumnat la millor manera d’interactuar amb els monitors i els companys. 

 

 

 91  Prevenir dels riscos del trajecte i   

 

 

 92  seguir els consells de seguretat en cada situació (accessos al tren, metro, actitud dins l’autobús, etc.) en el 

recorregut d’un museu, un taller, un laboratori, etc. 
 

 

 93  Contactar per mòbil el centre cada vegada que es produeixi una situació irregular i  

 

 

 94  donar novetats seguides del viatge. 

 

 

 97  Omplir el full de valoració de xerrades o sortides (qüestionari versió “Professors”) que estan penjats a l’apartat 

Professors de la pàgina web.  
 

3.1. El professorat organitzador i acompanyant valoraran la sortida realitzada per tal d’escatir 
els avantatges i inconvenients de repetir-la el curs següent. L’alumnat també exerciran 
d’aquest dret de valorar la sortida en la qual han participat. 
 

99  Valorar la conveniència de repetir la sortida en el futur.   

 

 

100    Posar en comú (entre professors) la valoració. 
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9.3. el professorat de guàrdies 
 
1.1.4. Tot el professorat ha de conèixer el protocol de sortides i actuar coordinadament per tal 
que el funcionament del centre mantingui el màxim d’operativitat possible i les activitats a 
desenvolupar gaudeixin de les millors condicions per a portar-les a terme. 
 

12  Assabentar-se del funcionament del protocol de sortides i seguir-lo tant si és professor organitzador com 

professor acompanyant. 

 
 

13  Estar en contacte sempre amb el Coordinador de sortides per a qualsevol eventualitat 

 

1.3.3. El professorat de guàrdia assignat per la Cap d’estudis al llençol de guàrdies es fa 
càrrec dels grups que deixa el professorat sortint. 
 

 75  Comprovar quin grup li ha estat assignat,  

 

 

 76  recollir la llista de grup per passar llista i la feina de guàrdia per tenir la classe endreçada i treballant. 

 

 

 77  Recollir quan s’acabi la classe la feina de l’alumnat i   

 

 

 78  retornar la feina feta i la llista de classe amb les incidències (retards, absències, comentaris...) al calaixet 

numerat de la sala de professorat. 
 

 

 114  Fer-se càrrec de l’alumnat privat de sortir el mateix dia de la sortida, o aquell que havent de romandre a 

casa, per descuit, es presenta al centre. 
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10. PAS  
 
10.1. Personal d’Administració i Serveis (PAS) 
 
1.1.1. Les famílies paguen en el moment de formalitzar la matrícula una quantitat fixa anual 
per subvenir a les necessitats de sortides durant tot el curs. Aquesta quantitat és fixa, però pot 
variar en uns grups molt concrets, especialment al batxillerat artístic (plàstic i, sobretot, 
escènic), segons les despeses que requereixi el currículum significatiu de la modalitat. 
 

2  Tramitar el full de matrícula en què s’inclou el pagament del rebut per sortides (Auxiliars administratives). 

 
1.3.1. El professorat (organitzador i acompanyant) comprovarà que tot l’alumnat convocat és 
present a l’hora acordada, que tothom porta el material indispensable. També haurà de decidir 
sobre els casos que presenten irregularitats, permetent o no la sortida de l’alumnat que no ha 
portat tot el que calia i haurà d’apuntar-se les incidències per donar-hi momentàniament 
solució i encara informar d’aquestes incidències al professorat de guàrdia que es farà càrrec 
dels grups sortints i de l’alumnat la participació del qual no es permet. 
 

 72  Lliurar al professorat organitzador i   

 

 

 73  portar el còmput dels bitllets unipersonals lliurats als alumnes. 

 

 
 
 


