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1. NORMES GENERALS. 

 

• El professorat no deixarà eixir els alumnes de l’aula durant la classe, si no és 

per una causa justificada. 

En cap cas, l'alumnat eixirà per a realitzar “gestions pròpies”. L'alumnat no pot 

estar en hores de classe passejant per l'institut buscant profes o directiva o fent 

fotocòpies. 

El professorat, personal administratiu o conserges NO han d'atendre aquests 

casos, sinó convidar-los a tornar a classe. 

 

• Si un alumne/a és expulsat de l'aula ha de ser amb part d’amonestació per 

escrit. 

 

• Les classes no es poden interrompre sense una causa molt justificada. 

 

• Els tutors/tutores són els interlocutors de l'alumnat envers direcció, així tindran 

cura de les suggerències/canvis que sol·liciten.  

 

• En les tutories s'haurà de donar la màxima informació a l'alumnat sobre els 

programes de PDC, PR4, FPB... 

 

• Quan es realitzen els exàmens, el professorat no ha de deixar eixir a l'alumnat 

abans que toque el timbre de classe. Recordeu, també,  que disposeu dels 

dimecres  a les 14h per a  realitzar els exàmens fora de l'horari lectiu. 

 

• El professorat haurà de demanar permís i justificar, quan no puga assistir a les 

avaluacions, claustres o qualsevol reunió del centre, de la mateixa manera que 

ho fa quan està dins de l'horari lectiu. 
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• En les sessions d'avaluació, hauran d'estar posades les notes amb antelació a 

Ítaca, tractant de no fer canvis, si no està degudament justificat. Hem d'aplegar a la 

sessió d'avaluació amb les notes clares i excepcionalment fer canvis quan es 

consideren oportuns. 

 

• Els tutors i tutores han de preparar-se la sessió d'avaluació amb antelació, i al 

final de curs, amb els pendents i el consell orientador (en 2n i 4t d’ESO). 

 

 
2. NORMES DE LES GUÀRDIES EN HORA DE CLASSE. 

 
Davant els problemes que s’ocasionen en les hores de guàrdia, és necessari recordar 

com hem d’actuar davant l’absència d’un professor a classe: 

 

• Els tutors i tot el professorat en general, han d’explicar als alumnes que davant 

una situació d’absència a classe del professor, han de romandre dins de 

l’aula fins que aplegue el professor de guàrdia. En cap cas han de baixar al pati 

sense autorització. Si 10 minuts després de sonar el timbre de classe, no 

apareix el professor de guàrdia, aleshores només un alumne (representant de 

tots) anirà a preguntar a consergeria, sala de professors o membre de l’equip 

directiu. 

• Si hi ha un professor de guàrdia per cada grup sense professor, l’alumnat i el 

professor de guàrdia corresponent hauran d’estar a classe. 

• Només si hi ha menys professors de guàrdia que grups sense professor, 

l’alumnat podrà anar al pati. En aquest cas, hauran d’estar supervisats en tot 

moment pel professorat de guàrdia. Per tant, l’eixida al pati en les guàrdies és 

una mesura excepcional, NO és la norma. 

• És molt important que el professorat de guàrdia comprove a l’aplicació en 

Intranet del web del centre com està la situació i s’organitze. Haurà de 

comprovar si hi ha alguna classe sense professorat per a fer-se'n càrrec i signar 

i anotar qualsevol incidència si falta algun professor que no figure prèviament. 
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• En cas de no tenir aules que cuidar per falta de professorat, s'han habilitat dos 

punts estratègics amb taula i butaca (Planta baixa davant Escala 2 i Planta 

primera al costat de l'Escala 2) perquè el professorat de guàrdia controle el 

trànsit de l'alumnat pels passadissos i al lavabo.  

• Es prega que el professorat actue de la manera més organitzada i eficient 

possible, de tal manera que el nostre treball siga el més ajustat a la normativa 

• S'haurà de saber en quin lloc estarà cada u per a poder localitzar-lo.  Els 

despatxos dels Departaments no seran el lloc de permanència del professorat 

de guàrdia. Només es podrà estar a la sala de professorat si estan coberts els 

dos punts estratègics de guàrdia. 

 

• Si se sap que no hi ha classe a 1ª i última hora de l'horari de l'alumnat, aquest 

podrà no vindre o marxar.  

 
3. NORMES DE LES GUÀRDIES DE PATI. 

 
Per a evitar problemes que s'estan donant a l'hora del pati, necessitem la vostra ajuda. 

Heu de seguir els següents pasos: 

• Comprovar que isquen els alumnes de les classes i de l'edifici. 

• Les classes hauran de quedar-se TANCADES AMB CLAU, per a la qual cosa, 

el docent ha de ser l’últim a abandonar l’aula. 

• L’alumnat només podrà utilitzar els serveis del gimnàs. 

• Un professor de guàrdia haurà de comprovar que no hi ha cap alumne dins de 

les classes, tancar les aules que s’hagen quedat obertes, ha de comprovar 

també els primers minuts del pati el vestíbul de consergeria per a que 

isquen tots els alumnes al pati i controlar que cap alumne isca fora de l'institut. 

Ha de vigilar els passadissos, controlar que no entre l’alumnat durant el pati i 

vigilar que no hi haja alumnat als banys de dins de l’edifici. 

• Els altres dos professors de guàrdia estaran al pati, especialment controlant la 
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zona de serveis del gimnàs. Obrirà i tancarà la porta dels banys el professor 

de guàrdia i vigilarà el compliment de l’aforament màxim (2 

persones).També comprovarà que tot l'alumnat es comporte de manera 

adequada. 

 

4. NORMES ESPECIALS DESPRÉS DEL COVID-19. 
 

 

1. Cada grup tindrà la seua pròpia aula de referència on s'impartiran la majoria de les 

assignatures, excepte optatives i amb aula específica. (Vegeu plànol del centre 

amb aules). 

 

2. Per motius d’organització del centre, no es faran canvis de classe quan falte algun 

professor. 

 

3. Cap alumnat es quedarà dins de l'aula durant el descans. Hauran d'eixir al pati. 

Excepcionalment, quan ploga hauran de quedar-se a la classe amb el professorat 

de la classe anterior al pati. 

 

4. L'alumnat convalidat romandrà a la classe de referència supervisat pel professorat 

fent els seus deures i sense molestar el desenvolupament normal de la classe. 

Només pot no assistir segons les condicions del document 9. 

 

5. En general, les reunions col·lectives dels membres de la Comunitat Escolar es 

faran telemàticament. Es podran convocar reunions presencials, sempre que es 

considere necessari. 

 

6.  Els lavabos estaran oberts, però s'ha de respectar un màxim de 2 persones dins 

d'aquest. El professorat de guàrdia i/o conserge podrà controlar açò des dels punts 

estratègics assignats. 

 

7.   El mitjà de comunicació del professorat i les tutories amb les famílies serà 
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principalment mitjançant la Web família d'Ítaca i telefònicament, però es poden 

convocar reunions presencials si escau. 

 

8.  El professorat absent que ho sàpia amb antelació haurà de deixar feina per a les 

guàrdies de grup. Tindrem una aplicació informàtica per a notificar- ho. 
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