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Annex 10. 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, aquest curs, té dos torns, tal i com hi consta al pla d'obertura 

i a l'apartat 8 de la PGA. El primer torn és de 11:00 a 11:30 i el segon d'11:30 a 

12:00. 

Cada torn està  format per 3 professors que ha de controlar el porxo, i els serveis 

que restaran oberts, i les pistes. 

Com queda reflectit en el pla d'obertura, cada grup de cada nivell té adjudicat un 

espai concret que cal que el professorat de guàrdia controli. 

Així mateix, cal que vigili que l'alumnat no llenci deixalles al terra, sobretot paper 

de plata i tetrabriks, que hauran d'endur-se a casa. 

 

La guàrdia de les 11:45 a les 12:45 
 

Al calendari de neteja hi consta el professor o professora que ha de controlar 

aquesta tasca. Hi ha un professor que supervisa els torns. S’ha de controlar que 

l’alumnat que cada dia te assignada 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. 
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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 assigna. El professorat que faci la guàrdia d’un grup 

ha de romandre l’hora sencera.  

 

 

 

 


