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PROTOCOL GUÀRDIES: 

1. És requereix màxima puntualitat a l'inici de les guàrdies. 

2. Abans de l'inici s'ha de consultar el Full de Guàrdia que es troba a la taula de la 

sala de guàrdies. En aquest full el cap d'estudis ha anotat el professorat absent i 

els/les substituts/es (quan és possible) i les feines que ha de fer l'alumnat.  

3. El professorat no tindrà una zona assignada (excepte les persones destinades a 

l’entrada, control absències primera hora del matí, i control de les diverses plantes a 

cada hora) sinó que hi haurà graus de prioritat: 

a) Cobrir les absències del professorat de l’ESO.  

b) Control els primers 15 minuts de la porta d’entrada.  

c) Cobrir absències de Batxillerat.  

4. Els llocs destinats a  cada professorat anirà canviant cada dos mesos: Set-Oct /Nov-

Des /Gen-Feb /Mar-Abr / Mai-Jun. Quan per exemple en una franja hi ha 5 persones 

l’ordre serà: 

I. Controlar entrada 

II. Controlar passadissos 

III. Controlar absències 

IV. Controlar absències 

V. Controlar absències 

Per tant si el professorat III, IV i V tenen assignada una guàrdia, el 

professorat-I no ha d’anar a la porta. En el cas de saturació de guàrdies no 

previstes s’ha d’avisar al Cap d’Estudis o en seu defecte a qualsevol persona 

de la Junta Directiva que estigui de guàrdia en aquell moment.  

5. Si les absències estan previstes el Cap d’Estudis indicarà el o la substituta de la 

guàrdia. Cas contrari o que hi hagi qualsevol canvi, s’ha d’anotar qui ha fet la 

guàrdia.  

6. Hi haurà un comptador de guàrdies per a cada franja que cada setmana s’anirà 

actualitzant.  

7. El professorat destinat a la planta 0, si la resta d’absències estan cobertes per altres 

professors/es , ha de baixar a la planta 0 per controlar durant uns 15 minuts les 

entrades i sortides. 

8. Quan les absències de professorat siguin produïdes per sortides amb alumnat, les 

guàrdies s’assignaran als i les professores que tenien una hora lectiva amb el grup 

absent i han quedat alliberats/des. 
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9. Si no falta professorat a la zona de guàrdia es farà una revisió, parant atenció a 

aquests aspectes: 

Els lavabos buits i tancats (a totes les plantes) 

Els llums no necessaris apagats. 

Les aules que estan buides tancades.  

L'ordre general correcte. 

Cal comunicar qualsevol anomalia (desperfectes a consergeria). 

En acabar s'ha d'anar a comprovar si es requereix ajuda en altres zones i si no és així el 

professorat de guàrdia romandrà durant la resta del temps a la sala de guàrdies atenent els 

possibles imprevistos i a l’alumnat que, en casos extraordinaris, algun professor/a hagi tret 

de l’aula. L’alumnat que es queda a la sala de guàrdies ha de portar sempre feina. 

10. Si falta professorat cal quedar-se amb el grup dins l'aula, tant pels grups d'ESO com 

pels de Batxillerat. Si tocava una aula especial on no es pot entrar es buscarà una 

aula lliure o es demanarà la clau a consergeria. Com a norma general: NO ES 

PODEN PORTAR ELS ALUMNES AL PATI. 

 S'aprofitarà l'hora amb activitats: 

Previstes pel professor absent. 

De manteniment de l'ordre i neteja de l'aula. 

D'estudi o treball personal. 

Proposades pel professor de guàrdia. 

 

11. Tot el professorat de guàrdia ha de col·laborar en el control de: 

Alumnes pels passadissos: s'han de portar a l'aula corresponent. 

Alumnes expulsats: Quan algun alumne es presenti a la sala de guàrdia enviat pel 

professor que té classe amb ell (expulsió, retard, etc), s’ha d’emplenar la graella del fitxer 

"Registre alumnat sala guàrdies", que es trobarà a l’ordinador portàtil de la sala de 

guàrdies, amb les dades de l’alumne i de la incidència. 

Alumnes lesionats o malalts: s'han de fer tots els passos per a que l'alumne sigui atès 

amb rapidesa. Trucar a la família per a que el vinguin a recollir i si cal acompanyar-lo al 

servei d'urgències, on s'esperarà l'arribada d'un familiar, o retornar-lo al centre. 
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GUÀRDIES D'ESBARJO: 

1. El centre s'ha de buidar sencer, des de la setena a la segona planta. No han de 

quedar alumnes a les aules i aquestes han de quedar tancades. Qualsevol excepció 

ha d'estar justificada i autoritzada per un professor que se'n responsabilitzi 

expressament. 

2. En finalitzar la tercera hora del matí els professors han de deixar les aules buides 

d'alumnes i tancades. 

3. Els alumnes de 1r, 2n 3r i els de 4t d'ESO que no tenen autorització per fer l'esbarjo 

al carrer, han d'estar únicament a la primera planta, on poden utilitzar tots els serveis: 

pati, lavabos, etc...  

4. El professorat de guàrdia d'esbarjo controlarà sobretot: la porta d'accés a l'institut de 

la planta baixa i el vestíbul de la planta baixa, el pati, el vestíbul de la primera planta i 

l'accés a les escales cap als altres pisos. 

 
Espais on actuar: 

 
- Pati i porxo 
- Biblioteca 
- Aula 11 
- Passadissos primera planta 
- Qx cdv  
-  

 
 

Torns de pati : 

 
- Cada tres setmanes li tocarà a un grup donar suport a l’hora de l’esbarjo. 

Començarem el divendres 20 de setembre amb 3r A. 
 

- L’alumnat portarà un distintiu que  especifiqui la tasca que està realitzant aquella 
setmana.  
 

- Es faran subgrups amb tasques específiques: 
 

● Controlar que no quedi brossa al pati, durant i tot just acabat 
l’hora de l’esbarjo.  

● Controlar que no quedi brossa als passadissos, durant i tot just 
acabat l’hora de l’esbarjo.  

● Treure i guardar els jocs que es puguin utilitzar a l’aula 11. 
Vetllar per a que l’aula retorni al seu estat original.  

● Controlar que la biblioteca estigui endreçada i neta un cop 
acabada l’estona esbarjo. 
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- El protocol s’explicaria la primera de setmana de curs a les tutories i s’informaria del 

calendari.  
 

- A cada grup li tocarà unes dues  vegades al llarg del curs.  
 

- Els distintius es donaran cada setmana a l’hora de tutoria dels divendres i es 
recolliran i repartiran de nou a la següent tutoria.  

 
 

Funcions dels alumnes segons els espais: 
 

Biblioteca 
 

- Controlar que l’aforament no superi les 20 persones. 
 

- Vetllar per a que hi hagi silenci, no es mengi ni es begui dins, i no es faci ús del 
mòbil.  

 
- Un cop acabat l’esbarjo han de donar instruccions a les persones que hi hagi per a 

que quedi tot endreçat. 
 

- Avisar al professorat de guàrdia per a que tanqui en clau.  
 
 

Aula 11 
 

- Treure i guardar els diversos jocs de taula que hi haurà a l’aula.  
 

- Controlar que l’aforament no superi les 30 persones. 
 

- Un cop acabat l’esbarjo han de donar instruccions a les persones que hi hagi per a 
que quedi tot endreçat. 

 
- Avisar al professorat de guàrdia per a que tanqui en clau.  

 
 

Pati 
 

- Controlar que els i les alumnes no deixin o llencin brossa al pati.  
 

- Un cop acabat l’esbarjo han de donar instruccions a les persones que hi hagi per a 
que quedi tot endreçat. 

 
- Controlar que no es faci un mal ús de les grades noves del porxo. Si es mouen , han 

de tornar al seu lloc habitual. 
 
 
 

Passadissos 
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- Controlar que els i les alumnes no deixin o llencin brossa a terra  
 

 
 
 

Funcions professorat segons els espais: 
 

- Vigilar i recolzar la tasca dels grups d’alumnes destinats als quatre espais.  
 

- Cada professor/a de guàrdia tindrà un grup i espai destinat.  
 

- El professorat de religió s’ha ofert a l’hora del pati a fer ús de la seva aula per a 
realitzar tornejos d’escacs. Ells mateixos dinamitzaran les activitats. Encara hem de 
concretar quins dies ho farà i l’aforament màxim.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 


