
NORMATIVA PATI DE SECUNDÀRIA: 

 

- Els alumnes només poden jugar amb les pilotes d’aula durant el primer pati. 

- A l’hora del pati el professor que surt ha de tancar l’aula amb clau. 

- Els professors de guàrdia de pati han de revisar que les aules estiguin 
tancades i fer la volta pel pati. 

- Al segon pati cal vigilar el portal d’accés al centre, ja que està obert per la 
sortida dels alumnes de primària. 

- Els alumnes no poden accedir a l’edifici principal sense permís. 

- Els lavabos que els alumnes d’ESO poden utilitzar són els dels mòduls 5 i 6. 

- En cas de pluja, els alumnes han de sortir de l’aula. Es poden quedar sota el 
porxo. 

- En casos excepcionals es podran quedar a l’aula sota la supervisió i 
responsabilitat del professorat que els doni permís. 

 

ÚS DE L’AULA EN CAS DE MAL TEMPS: 

- Es podrà fer ús de l’aula en cas de fort vent; això vol dir quan el vent aixequi 
pols/sorra o hi hagi perill per les persones. 

- També es podrà utilitzar l’aula quan plogui i la pluja sigui tan abundant que no 

permeti que ens quedem sota el porxo. 

- Finalment, els alumnes podran restar a l’aula (només durant el 1r pati) quan la 

temperatura exterior sigui inferior a 5ºC. 

- Els professors de guàrdia decideixen si s’obren les aules (en els 3 supòsits 
esmentats) i seran els encarregats de la vigilància dels espais i de l’aplicació de 
la normativa. 

- Els alumnes restaran cadascú a la seva aula i la porta de les aules ha de 
quedar oberta per facilitar la vigilància. 

- Quan s’utilitzi l’aula cal respectar el material de les companyes i companys i 
que no es pot utilitzar ni el projector ni l’ordinador de l’aula. Tampoc es podrà 
fer ús del telèfon mòbil durant l’esbarjo. 


