
NORMES DE CONVIVÈNCIA RELATIVES A L’ESBARJO

REFERENTS AL PROFESSORAT

⮚ Cal ser puntuals en la vigilància de pati.  

⮚ La mascareta és obligatòria durant l’estona d’esbarjo. 

⮚ A Primària, els grups disposaran d'un espai assignat al pati. S'ha de vetllar perquè

l'alumnat respecti aquest espai. (Veure document espais pati)

⮚ A Primària i Infantil cal acompanyar l’alumnat fins el pati i assegurar-se que hi ha la

persona que té vigilància. L’alumnat no pot estar sol al pati.

⮚ Les persones que tenen vigilància s’han de distribuir per tot el pati i moure’s per la

zona assignada per controlar tots els espais.

⮚ A secundària, el professor assignat a la porta de la carretera de Moja haurà d’obrir i

tancar la porta amb la clau que hi ha a la sala de professors.  També haurà de

portar el sac amb les pilotes.

⮚ A Infantil cal portar el càntir per oferir aigua i un paquet de mocadors. 

⮚ Els  dies  que hagi  plogut durant  el  matí,  l'alumnat haurà de baixar  al  pati  sense

pilotes.

⮚ Els dies de pluja els alumnes no sortiran al pati i es quedaran a l’aula.

⮚ Els  dies  que l'alumnat de cicle inicial  no podrà baixar  pilotes  al  pati  són dilluns,

dimecres i divendres. I, els dies que l'alumnat de cicle mitjà i cicle superior no podrà

baixar pilotes al pati són dimarts i dijous. El professorat que hi ha a l'aula ha de vetllar

perquè no les agafin i el professorat del pati ha de vetllar perquè no juguin a pilota.

REFERENTS A L’ALUMNAT

⮚ Els  alumnes no poden sortir  sense permís de l’espai delimitat que tenen assignat

cada dia.

⮚ El camp mitjà queda reservat per E.F. de Primària de 10h a 11h, excepte dijous que

es reserva la pista. 

⮚ Cada classe tindrà la seva capsa de joguines i la seva pilota. En el cas d’ESO i BAT

les pilotes es guardaran com fins ara a la sala de professors.

⮚ L’ús de pilota queda reservat per la zona dels camps i la pista. 



NORMES DE CONVIVÈNCIA RELATIVES A L’ESBARJO

⮚ Cal evitar jugar amb objectes que puguin fer mal a companys (pedres, pinyes, pals,

etc).

⮚ No es permet beure aigua directament de les fonts.

⮚ Els alumnes han d’estar en llocs visibles i evitar espais com ara el desnivell del camp

d’esports, lateral del menjador, la cantonada del camp de vòlei o darrera les aules

d’ESO-Batxillerat.

⮚ S’ha de respectar l’hort i les plantes del voltant.

⮚ No està permès seure a l’ampit de les finestres.

⮚ Si es necessita accedir a l’aula caldrà demanar permís al mestre o professor que fa

vigilància de pati. 

⮚ Durant les hores del pati no està permès que els alumnes romanguin a dins dels

edificis (vestíbuls i passadissos).

⮚ No està permès fer servir l’ordinador fora de les aules en cap moment excepte amb

el permís exprés d’un professor.

⮚ Servei d’esmorzar:

- Hi haurà servei d’entrepans i fruita pels alumnes

⮚ A  cada  classe  d’ESO  hi  haurà  un  nou  càrrec:  encarregat  de  pilotes.  Només

l’alumne encarregat pot anar a buscar la pilota que correspon al  seu grup. Les

pilotes les treurà el professor que està assignat a la porta. Quan acabi el pati, haurà

de tornar la pilota al professor.


