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PROTOCOL D'ÚS DEL SALÓ D'ACTES 

El saló d'actes és la imatge del nostre institut i és fonamental conservar-lo en bones 

condicions. Per això, fem aquest protocol d'ús: 

 

1. El saló d'actes té la seua funcionalitat específica i hem de respectar-la. Està destinat a 

actes específics i no a activitats quotidianes que es poden fer a les aules (projeccions de 

pel·lícules i exàmens…). Recordeu que podeu utilitzar els ordinadors i projectors per a les 

classes. 

 

2. No s'han de fer exàmens al saló d'actes per diferents motius: 

 

a) No és el lloc destinat per a fer exàmens. 

b) Les butaques dificulten la nostra inspecció i control de l'alumnat durant els 

exàmens. 

 

3. Heu de ser rigorosos amb el control de l'alumnat per a mantenir aquest espai amb les 

condicions òptimes en els actes per als quals està destinat (conferències, xerrades…) 

 

4. Qualsevol utilització excepcional del saló d'actes s'ha de comunicar a Vicedirecció o 

qualsevol membre de l'equip directiu,  per a autoritzar-ho i ha de reservar-se al calendari 

de reserva d’espais de la web del centre. 

 

5. A l’hora d’entrar a la sala d’actes: 

 

I. El professor/a haurà de demanar la clau del saló d'actes al consege i demanar les 

claus del rack si va a utilitzar l'equip d'audio i so. Després ha de TANCAR AMB 

CLAU i retornar les claus a consergeria. No passar les claus a un altre 

company/a sense estar registrat a consergeria. 

 

II. El COMANDAMENT del projector i la pantalla, estarà dins del calaix del rack que 

s'haurà d'obrir també. 

 

III. El conserge haurà de comprovar que se retornen les claus utilitzades i que tot 

està correctament guardat i tancat. 

 

IV. Si tens qualsevol dubte sobre el funcionament de l'equip pregunta a l'equip 

directiu abans de tocar l'aparat. Seria convenient que comprovareu com funciona 

amb antelació al seu ús amb l’alumnat. 
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