
Com s’organitza l’esbarjo?

Cada alumne/a restarà amb el seu nivell en la zona assignada durant tot l’esbarjo, evitant barrejar-se

amb altres companys/es que no formin part d’aquest nivell.

L’ús de la mascareta al pati és obligatori mentre no estiguin esmorzant. Els grups del mateix nivell

es podran barrejar sempre que sigui a l’aire lliure i amb mascareta.

Aquest curs, amb la mateixa excepcionalitat que el curs passat, a més de la pista se’ns ha concedit la

zona de grades de la plaça de Torre Llobeta que permet que l’alumnat disposi de més superfície per a

l’esbarjo. A més a més, s’utilitzarà la biblioteca i menjador del centre.

S’organitzarà un sol torn d’esbarjo seguint l'esquema següent per mantenir la baixada esglaonada de

nivells:

CURS-NIVELL-GRUP ESPAI HORA DE PATI

1r A, 1r B Espai 1, 2, 3 i 4 (canvi setmanal) de les 10:50 a les 11:20h

2n A, 2n B Espai 1, 2, 3 i 4 (canvi setmanal) de les 10:50 a les 11:20h

3r A, 3r B, 3r C Espai 1, 2, 3 i 4 (canvi setmanal) de les 11:00 a les 11:30h

4t A, 4t B, 4t C Espai 1, 2, 3 i 4 (canvi setmanal) de les 11:00 a les 11:30h

1r CT, 1HS,
2n CT i 2n HS

Espai carrer Santa Fe (davant l'institut) de les 10:55h a les 11:25h
(entrada per carrer Subirats)

L’espai de la pista tindrà unes marques al terra que la sectoritzaran en 3 zones, la 4 zona correspon a

l’espai grades. Cada nivell es mourà preferentment per la seva zona delimitada.

Per accedir a la zona 4, s’obrirà la porta corredissa del pati que dona accés a les grades.

La distribució d’aquests espais (biblioteca, pista i grades) es farà setmanalment de manera rotatòria

de manera que els diferents nivells puguin gaudir de tots els espais habilitats. S’organitzarà de

manera que s’alternin els nivells de 1r i 3r d’ESO en dues zones contigües i 2n i 4t d’ESO en les altres

dues zones restants, de manera que s’afavoreix la implementació del projecte TEI. L’espai assignat

setmanalment de tot el trimestre estarà penjat a les aules.



Espais d’esbarjo: sectors 1, 2 i 3  a la pista, un dels quals disposa de la biblioteca, i sector 4 a la zona de grades de la plaça.

Cada grup baixarà al pati acompanyat del professorat que tenia classe l’hora anterior. El professorat

amb guàrdia de pati s’encarrega que cada grup accedeixi a la seva zona de manera controlada

rentant-se prèviament les mans. Durant l’estona que estaran menjant, els nois i noies no podran

accedir a l’espai de biblioteca-menjador i han de desar la mascareta en una bossa de paper o de tela i

tornar-se-la a posar de seguida que acabin. La tornada a l’aula es farà per nivells, que sortiran de

manera ordenada de la pista i la placeta, seguint les indicacions del professorat de manera que

puguin rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic. El professorat amb classe després de pati ha

d’esperar el seu grup a l’aula de referència.


