
  

Ref. Funcionament ESO – BAT 

Setembre de 2021 

INDICACIONS PEL BON FUNCIONAMENT DEL CENTRE 

Alumnat, professorat, famílies, personal d’administració i serveis i altres professionals convivim 
i compartim moltes hores de treball a l’escola. A tots ens agrada trobar espais acollidors, que 
ens permetin sentir-nos còmodes i que puguem ser nosaltres. Aquest curs escolar 21-22, a més, 
cal respectar i seguir les indicacions per la seguretat de tots i pel bon funcionament de l’activitat 
dins el centre.  

És important entendre que per conviure i fer del venir a l’escola una acció per aprendre i 
aconseguir un món millor, cal reflexionar i prendre en consideració algunes indicacions. Això no 
només suposa bones intencions per part de cadascú, sinó fer-nos responsables d’aquests espais 
i cuidar-los. Per tot això: 

 L’ús de la mascareta és obligatori en tot el centre.  

 El rentat de mans és obligatori quan s’accedeix i es surt del centre. 

 Cal seguir el recorregut marcat dins el centre i anar acompanyat pel professorat, seguint 
les seves indicacions en els desplaçaments d’entrades, sortides, canvis de classe 
(Educació Física, optatives de 4t ESO i matèries de modalitat de Batxillerat) i esbarjo.  

 L’ordre i la netedat dins i fora de l’aula és imprescindible perquè hi hagi un bon clima de 
treball, de convivència i per sentir-nos a gust on estem.  

 L’escola és un lloc de tots i per a tots. Cuidem el mobiliari.  

 Potenciem les 3 erres: redueix, reutilitza i recicla!  

 Durant els desplaçaments hem d’evitar córrer, cridar i obstaculitzar els espais. Intentem 
circular per la dreta.  

 L’estona d’esbarjo és una estona per esmorzar, per sortir al pati (o fora del centre en el 
cas de Batxillerat), per jugar i per parlar amb els companys i amics. Seguint les 
indicacions actuals, l’estona d’esbarjo es realitzarà en dos torns:  

• 11.00 h – 11.25 h: 1r ESO, 2n ESO i Batxillerat.  
• 11.35 h – 12.00 h: 3r ESO i 4t ESO.  

L’alumnat es podrà moure lliurament pel pati mantenint les distàncies i portant la 
mascareta posada adequadament en tot moment.  

 En cas de sortida justificada (ex.: visita mèdica, etc.), el tutor/a ho ha de saber 
prèviament. 



  

 El centre és un espai lliure de fum, de begudes alcohòliques i de substàncies 
estupefaents.  

 Com a espai compartit que és el centre, hem d’evitar anar amb bicicleta, patinets, 
skateboard... I l’entrada d’animals. Som molts.  

A més, tots compartim un objectiu: construir un món millor. Aquesta és la nostra fita i la manera 
d’arribar-hi és, d’una banda, generant estils i maneres de relacionar-nos i, per altra banda, 
potenciant una formació acadèmica que ens permeti ser més crítics i més lliures en el nostre 
paper com a ciutadans. Per això:  

 L’escola posa especial cura en el respecte cap als altres i en qualsevol activitat lectiva, 
tant dins com fora de l’aula i del centre.  

  Es fomenta el civisme i l’esperit crític des de la consideració.  

 L’entrada al centre només està permesa a membres de la comunitat educativa. 

Tanmateix, per tal que tot això sigui possible, és fonamental tenir una actitud que potenciï el 
desig d’aprendre i d’establir relacions sanes des del moment que entrem al centre. L’escola vol 
ser una finestra al món, vol estar obert a la realitat, al que passa, al que vivim, al nostre món i a 
les seves necessitats. Per això, cal:  

 Participar de manera responsable i activa en les diverses activitats del centre.  

 Aprofitar al màxim les classes, l’estudi i el treball. Per afavorir totes i cadascuna de les 
tasques diàries, l’alumnat haurà d’emportar-se el material escolar a casa seva. A més, 
cadascú de nosaltres ens hem de fer responsables de les nostres pertinences.  

 Per seguretat, durant tota l’activitat lectiva, inclòs el pati i l’estona de migdia, les aules 
romandran obertes per ventilar-se.  

 Per respecte i protecció als altres i a un mateix, l’alumnat ha de tenir apagats els mòbils 
i/o altres dispositius electrònics en tot el recinte. Per tant, només s’utilitzarà el mòbil 
amb finalitats pedagògiques quan el professorat ho indiqui i durant les estones d’esbarjo 
mentre esmorzen: 

- 1r ESO i 2n ESO: de 11.00 h a 11.10 h. 

- 3r ESO i 4t ESO: de 11.35 a 11.45 h.   

Recordeu que cal fer-ho des del compromís i la responsabilitat que implica. En el cas que 
no es segueixi aquesta indicació, el dispositiu serà retirat fins el final de la jornada. En el 
cas de sortides i viatges, el professorat especificarà quin ús se’n pot fer.  

 Ser conscients d’assistir a totes i cadascuna de les hores de classe.  



  

 Per respecte als companys i al professorat i per la seguretat de tots, cal arribar al centre 
a l’hora indicada:  

- 2n ESO, 4t ESO i 2n BAT: a les 7.50 h.  

- 1r ESO, 3r ESO i 1r BAT: a les 8 h.  

- 1r i 2n ESO: 15 h.  

- 3r i 4t ESO: 15.10 h.  

- Batxillerat: 16 h. 

És indispensable que tots siguem puntuals i ens ubiquem en l’espai del pati assignat. 
Enguany, per una situació de control sanitari, l’alumnat que no arribi a l’hora 
corresponent d’entrada (primera hora del matí i a la tarda i, en el cas de Batxillerat, 
també al finalitzar l’esbarjo) no podrà accedir al centre fins l’hora següent.  

 Per afavorir l’ordre i la seguretat cada grup classe ha d’entrar i sortir del centre pel lloc 
indicat.  

ENTRADA MATÍ   
1r ESO A, B i C 
2n ESO A, B i C 

Porta c/ Constitució  

1r BAT A, B i C 
2n BAT A, B i C 

Porta reixa pl. Catalunya 

3r ESO A, B i C 
4t ESO A, B i C 
 

Porta cotxes pl. Catalunya 

 

SORTIDA MATÍ  
1r ESO A, B i C 
2n ESO A, B i C 

Porta c/ Constitució  

1r BAT A, B i C 
2n BAT A, B i C 

Porta reixa pl. Catalunya 

3r ESO A, B i C 
4t ESO A, B i C 

Porta cotxes pl. Catalunya 

 

ENTRADA TARDA  
1r ESO A, B i C 
4t ESO A, B i C 

Porta reixa (petita) pl. Catalunya 

2n ESO A, B i C 
3r ESO A, B i C 
1r BAT A, B i C 

Porta cotxes pl. Catalunya 



  

 

SORTIDA TARDA  
1r ESO A, B i C 
4t ESO A, B i C 

Porta reixa (petita) pl. Catalunya 

2n ESO A, B i C 
3r ESO A, B i  

Porta cotxes pl. Catalunya 

1r BAT A, B i C Porta cotxes pl. Catalunya 

 

 Assistir i realitzar els exàmens en la data establerta prèviament. És una prova en la que 
tot l’alumnat ha d’estar en igualtat de condicions, excepte si hi ha un motiu que justifiqui 
l’absència.  

 Conèixer que el no assistir a classe de manera organitzada i col·lectiva és un dret a partir 
de 3r ESO. Ara bé, cal reivindicar i portar a terme qualsevol acció des de la coherència, 
amb arguments, coneixement i responsabilitat. També, en aquest sentit cal respectar la 
diversitat d’opinions i acceptar que el dia a dia al centre continuarà amb normalitat. 
L’alumnat cal que comuniqui per escrit la decisió col·lectiva a la direcció de secundària, 
com a mínim, una setmana abans de la convocatòria de vaga d’estudiants.  

 Entendre que la indumentària, com en qualsevol altre lloc de treball, ha de ser 
l’adequada, sabent diferenciar què és apropiat en cada situació.  

 A la matèria d’Educació Física es realitzaran activitats esportives amb el seu grup estable 
fora del centre, aprofitant espais a l’aire lliure de Sant Feliu de Llobregat.  

 És necessari que l’alumnat porti una mascareta de recanvi en una bossa i dina la motxilla. 
En el cas de l’alumnat que queda a menjador hauran de portar una bossa per deixar-hi 
la mascareta mentre dinen.  

 Cal que l’alumnat porti la polsera identificativa del seu grup estable posada en tot 
moment, des de l’entrada fins a la sortida del col·legi.  

 L’ús d’aparells electrònics al centre sempre serà amb finalitat pedagògica i sota les 
indicacions i supervisió del professorat.  

 En tot el recinte escolar no està permès l’enregistrament d’imatges, vídeos i veu d’un 
mateix ni d’altres persones de la comunitat educativa.  

 No està permesa la connexió a Internet i fer servir les aplicacions de reproducció o 
gravació sense l’autorització del personal del centre.  

 L’ús de codis o claus d’accés (contrasenyes) a les diferents plataformes i entorns de 
treball digital són personals i intransferibles. És important recordar-les i no fer-ne 
difusió.  



  

Tot això no és possible sense la cooperació entre família, alumnat i professorat. L’eina de 
comunicació és la plataforma Alexia i d’entrevistes amb el tutor/a és Teams (Microsoft office). 
Així doncs:  

 A través de l’Alexia podreu fer el seguiment del vostre fill o de la vostra filla (absències i 
retards, circulars i altres notificacions, sol·licitar entrevista amb el tutor/a, veure els 
resultats de les avaluacions, etc.). 

 A través del Teams es faran les entrevistes.  

 Implementarem l’entorn de treball digital en situació de confinament (parcial o total).  

Pel bon funcionament de l’estona de pati:  

• L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment. L’alumnat només se la pot treure per esmorzar 
i mantenint les distàncies de seguretat.   

• Durant els primers 10 minuts de pati, l’alumnat romandrà amb el seu grup classe estable, en un 
espai delimitat. Hi podran estar sense mascareta, esmorzant i mantenint les distàncies de 
seguretat (únicament durant aquesta estona podrà fer ús del mòbil). Un cop finalitzats aquests 
10 minuts, l’alumnat es podrà moure lliurament per tot el pati, sempre fent ús de la mascareta.  

• L’alumnat no podrà fer ús de les fonts d’aigua. Cada alumne/a ha de portar la seva ampolla.  

• Si l’alumnat ha d’anar al lavabo ho ha de fer individualment. Mentre esperen per entrar al 
lavabo cal que l’alumnat mantingui distància de seguretat.  

• L’alumnat d’ESO ha de passar l’estona d’esbarjo al pati de l’escola i no pot sortir sota cap pretext 
(ex.: anar a buscar l’esmorzar, treballs o materials, etc.).  

• L’alumnat de Batxillerat pot sortir fora del centre durant aquesta estona.  

- Sortida i entrada: porta de Plaça Catalunya. La porta d’accés es tancarà a les 11.23 h. En el 
cas que l’alumne/a arribi un cop la porta estigui tancada no podrà accedir al centre i haurà 
d’entrar a la següent hora per secretaria (12.30 h, c/Constitució).  

- Com a bons ciutadans, s’ha d’intentar no obstaulitzar el pas als vianants (porteries, voreres, 
etc.) i recolliu els vostres embolcalls, papers, etc.  

• El descans després d’unes hores de treball dins classe és important. Per això, tot l’alumnat ha 
de baixar al pati de manera ordenada i seguint les indicacions del professorat acompanyant. Si 
per algun motiu justificat algú no pot baixar podrà quedar a la seva aula acompanyat per un 
únic company del seu grup estable i donant a conèixer el motiu al tutor/a.    

• En cas de pluja s’anirà alternant quins grups de l’ESO queden a l’aula i quins baixen als porxos. 
En el cas de Batxillerat, hauran de romandre fora del centre.  



  

• Tot l’alumnat baixarà al pati acompanyat d’un professor o d’una professora i es situarà a la 
zona del pati assignada. Quan acabi el pati l’alumnat esperarà al professor/a en el seu espai. 
L’alumnat ha de mantenir les distàncies de seguretat en tot moment i només es podrà baixar la 
mascareta mentre esmorza.  

• Per tal de mantenir l’edifici net, cal esperar a obrir l’esmorzar i començar a menjar a ser al pati.   

• El pati és un espai de tots i a tots ens agrada que sigui un espai acollidor. És responsabilitat de 
tots mantenir-lo net. Cal fer ús de les papereres! 

• Durant aquesta estona hi ha un servei de préstec de pilotes.  

• El sorral no es pot utilitzar.  

• Durant el temps d’esbarjo es podrà utilitzar el mòbil de manera adequada en les següents 
estones:  

- 1r ESO i 2n ESO: de 11.00h a 11.10 h. 

- 3r ESO i 4t ESO: de 11.35 h a 11.45 h.  

No està permès l’enregistrament d’imatges, vídeos i veu d’un mateix ni d’altres persones de 
la comunitat educativa.  

• Durant l’esbarjo les aules quedaran obertes (finestres i portes) i el llum apagat. És important que 
l’alumnat no hi deixi res de valor.  

• En el cas de 1r ESO i de 2n ESO l’ordinador portàtil ha de quedar guardat dins l’armari de l’aula 
del grup.  

• És important que l’alumnat baixi el material de classe si després tenen classe fora de la seva aula 
estable (optatives 4t ESO i modalitats BAT).  

• La legislació prohibeix fumar i beure qualsevol tipus de beguda alcohòlica en tot el recinte escolar 
i en tot moment. 

Famílies i escola compartim un mateix objectiu: l’èxit educatiu del nostre alumnat i la seguretat 
de tothom. Tots ens hem de fer responsables dels diferents àmbits que suposa el procés 
d’aprenentatge. Per això, us demanem que com a pares, mares o tutors legals ompliu i signeu la 
pestanya que hi ha sota i la retorneu signada al tutor/a el divendres 18 de setembre.  

 

Equip directiu ESO i BAT 

 

 



  

 

En/Na _______________________________________________________, pare/mare/tutor/a 
legal de l’alumne/a _______________________________________________________ 
comunico a la Direcció del Col·legi Verge de la Salut que he llegit i accepto les indicacions pel 
bon funcionament del centre on cursa estudis el meu fill/a durant el curs 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

Signatura pare/mare/tutors legals 

 

Sant Feliu de Llobregat,  ________ de  _____________________ de 2021 
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