
 

SETMANA BLANCA 2018 
INSTRUCCIONS PER ALS ALUMNES 

Consulteu possibles canvis i informació actualitzada a la pàgina web 
http://agora.xtec.cat/iespereborrellpuigcerda/ 

POLIESPORTIU 
Horaris: 

● Lloc i hora de trobada: Poliesportiu entre les 8.40 i les 9  h.  
● Lloc i hora de fi de les activitats: Poliesportiu 13.15 h.  

 

Transport escolar:  
● Matí: Arribada a l’aparcament del convent a l’horari habitual. 

● Tarda: Sortida del Poliesportiu a les 13.15. 
 

Com funciona? 
● En arribar al Poliesportiu heu de presentar-vos al punt de guàrdia (entrada del poliesportiu) on els                

professors passaran llista (aneu amb el professor que porti el cartell de l’activitat que feu al primer                 

torn). 

● Fareu dos torns d’activitats dirigides (primera franja de 9:15 a 10:15 i segona de 10:30 a 11:30) i                  

un torn d’activitats lliures d’11.30 a 13.00 h (piscina, pàdel, gel i tennis). Els partits de futbol i                  

bàsquet es faran de 9:15 a 13:00.  

● IMPORTANT: NO US PODEU CANVIAR D’ACTIVITAT DIRIGIDA. Els professors vetllaran perquè           

cadascú estigui a l’activitat assignada. Si algú es canvia, serà motiu de sanció.  

● A les 11.30 h els professors de guàrdia passaran llista punt de guàrdia. Cal que aneu al professor                  

que porta el cartell amb el nom de l'activitat de heu fet al segon torn.  

● Abans de les activitats lliures tindreu temps per esmorzar. 

● A les 13.00 h, abans de marxar, es tornarà a passar llista al punt de guàrdia. El professor de                   

referència al qual us haureu de presentar serà qui ha portat el registre a les 11.30 h. 
● Quan aneu a passar llista, no bloquegeu els accessos als diferents espais del poliesportiu, deixeu pas                

als usuaris. 
● Tingueu sempre un comportament respectuós envers els companys, els usuaris i els treballadors del              

poliesportiu i envers l’espai i el material. 
● Feu cas dels monitors en tot moment. 
● Feu bon ús de totes les instal·lacions i comporteu-vos cívicament. Llenceu la brossa a les papereres.  
● En  cas d' incidència, adreceu-vos al bar del poliesportiu, on trobareu els professors. 

 

Què heu de portar? 
● Per a totes les activitats: Roba d’esport, guants i calçat de parquet (de recanvi). També podeu                

portar roba de recanvi i canviar-vos als vestuaris. 
● Per a les activitats lliures: banyador, gorro de piscina, xancletes, raqueta, pilotes de tennis i/o pàdel. 
● Esmorzar saludable i aigua.  

 

Si heu de marxar abans… 
● Heu de dur el comunicat de sortida durant la jornada lectiva signat pels pares i donar-lo al                 

professorat de guàrdia.  
● Des de les 9 fins les 13.15 h, tots els alumnes han de romandre al poliesportiu, si algú marxa sense                    

autorització, serà motiu de sanció. 


