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Annex 12. Guàrdies 
 

Consideracions generals 

 

El full de guàrdies està a disposició del professorat a la seva sala. 

La funció del personal de guàrdia ha de ser: 

- Control d’assistència del professorat 

- Atendre les incidències del full de guàrdies 

- Substitució del professorat absent (amb preferència dels nivells inferiors en cas 

de coincidència) 

- Lliurar la feina preparada, supervisar-ne l’execució i recollir-la 

- Acompanyar als alumnes al centre mèdic en cas d’accident 

- Vetllar per l’ordre al pati i supervisar-ne la neteja  

- Observar la màxima puntualitat 

 

Consideracions específiques 

 

Guàrdies de pati 
 

La guàrdia de pati comença a les 11:15 amb el timbre d’avis i acaba a les 11:45 

amb dos avisos de timbre, el primer a les 11:43  i el segon a les 11:45. 

Les guàrdies de pati  estan formades per 4 professors, assignats de la manera 

següent:  

• 2 professors/es al pati inferior que vetllaran perquè el temps 

d’esbarjo es desenvolupi sense incidents  

• 1 professor/a al porxo o pati  superior que vetllarà perquè el 

temps d’esbarjo es desenvolupi sense incidents. L’alumnat 

que romangui al porxo ha d’estar en llocs visibles pel 

professorat de guàrdia. No pot estar ni al passadís dels 

vestuaris, ni en el racó proper a administració i coordinació 

• 1 professor/a al vestíbul que controlarà la porta d’entrada i 

l’accés als lavabos del 1r pis 

• 1 membre de l’equip directiu de suport al professorat de 

guàrdia 

A les 11:40, el professor/a assignat/da al vestíbul pujarà al segon pis i, un/a dels 

professors del pati inferior pujarà al primer pis a fi i efecte de controlar la pujada 

dels alumnes que s’iniciarà a les 11:43. Les classes comencen a les 11:45 amb 

l’avís den segon timbre. 

Els altres dos professors que romanen al pati s’encarregaran de fer pujar els 

alumnes més endarrerits. 
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La guàrdia de les 11:45 a les 12:45 
 

Cada trimestre hi ha dues persones del professorat encarregades  del control de 

l’alumnat que fa la neteja del pati. Al full de guàrdia hi seran consignades les 

encarregades de supervisar aquesta neteja. S’ha de controlar que l’alumnat que 

aquell dia te assignat la neteja es trobi amb els guants i la bossa d’escombraries 

que se’ls donarà a consergeria. L’alumnat es distribuirà entre el pati inferior i el 

porxo i amb la supervisió del professor/a recollirà el que hi hagi pel terra. Aquesta 

neteja durarà 10 minuts màxim. L’alumnat  ha de llençar els guants, rentar-se les 

mans i tornar a l’ aula amb diligència. 

Els encarregats d’aquesta neteja tornaran a la sala de professorat amb la resta 

dels companys de guàrdia. 

 

Resta d’hores de guàrdia 
 

Al full de guàrdies estarà assignada la vigilància dels passadissos i  l’assistència 

del professorat del  primer, segon i tercer pis . 

La tasca del personal assignat ha de ser supervisar que l’alumnat estigui a l’aula 

i detectar si falta algun col·lega. 

A la sala del professorat  i al llençol d’hores del dia, el professorat encarregat de 

cadascun dels pisos marcarà amb un tic si el professorat corresponent està a 

classe  a  les aules del pis que ha supervisat. 

En cas d’absència d’algú, les guàrdies es repartiran entre tots els encarregats 

amb independència del pis assignat . 

 

 

 


