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PLANTA +1
RESPONSABLE:

La persona responsable 

del servei de menjador i 

extraescolars

Funció:

- Supervisió de la planta i 

sortida  per la porta 

d’emergència del menjador.

- Orienta i es fa responsable 

dels alumnes que es troben 

sols. 



PLANTA 0 – PASSADÍS DRETA
RESPONSABLE:

Mestre/a que es troba a P5B. (si no 

hi ha ningú, serà el mestre de la 

classe del costat)

Funció: 

El mestre/a deixa els seus 

alumnes amb el mestre/a de 

P5B. 

- Supervisió de totes les aules del 

passadís.

- Sortir pel pati d’infantil fins arribar 

a la pista. 

- Orienta i es fa responsable dels 

alumnes que es troben sols. 

MESTRE/A que es troba a P3B

agafa les claus de la porta del pati 

d’infantil que es troben dins l’aula de 

cicle. 

Escales 

interiors

Porta

pati



PLANTA 0 – PASSADÍS 

ESQUERRE
Escales 

Interiors

RESPONSABLE:

Mestre/a que es troba a 2nB 

Mestre que es troba a 3rA 

Funció: 

- El mestre/a deixa els 

seus alumnes amb el 

mestre/a de 2nA i de 3rB. 

- El mestre de 2nB 

supervisa les aules de 2nA, 

1rB, 1rA, sala de material i 

serveis, tancant portes sense 

clau.

- El mestre de 3rA 

supervisa les aules de 3rB, 

secretaria i els espais de la 

cova, casinet i tèxtil, tancant 

portes sense clau.

- Orienta i es fa responsable 

dels alumnes que es troben 

sols. 

Escales

metàl·liques



PLANTA -1 RESPONSABLE DE TOTA LA 

PLANTA:

Mestre/a que es troba a 5èA i a 4tB

(si no hi ha ningú, serà el mestre 

de la classe del costat)

Funció: 

- El mestre/a deixa els seus 

alumnes amb el mestre/a de 5èB i 

4tA. 

- El mestre/a de 5èA supervisa les 

aules de 5èB, 6èA i 6èB i les aules 

auxiliars de davant; 

- El mestre/a de 4tB supervisa la sala 

de material, l’aula d’atenció a la 

diversitat, 4tA, l’aula d’anglès, els 

serveis i l’espai de chill-out, tancant 

portes sense clau.

- Orienta i es fa responsable dels 

alumnes que es troben sols. 

Escales 

Interiors

Escales

interiors

Escales

metàl·liques



PLANTA -2 
RESPONSABLE DE TOTA 

LA PLANTA:

Mestre/a que baixa de 4rtB

Funció: 

- El mestre/a de 4tB és 

responsable de la revisió de la 

planta P-1 i P-2

- Supervisió de totes les aules de 

la planta P-1.

- Sortida per la porta d’emergència 

del final del passadís. 

- Supervisió de tota la planta P-2. 

- Orienta i es fa responsable dels 

alumnes que es troben sols. 


