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ENTRADES I SORTIDES – INFANTIL  



ENTRADES I SORTIDES - PRIMÀRIA 



CONSIDERACIONS GENERALS 

• Cal respectar els horaris i ser puntuals .

• Els alumnes entraran i sortiran a l’escola acompanyats 

del mestre que els anirà a buscar a la porta d’entrada  

i  a la sortida els portarà a la mateixa porta per la         

recollida. 

• Els pares i mares i/o acompanyants  no poden entrar al 

recinte escolar, sense cita prèvia. (excepte el temps de 

l’adaptació dels alumnes de P3).

• Els alumnes que no arribin a l’hora establerta, s’hauran 

d’esperar fins que hagin entrat tots els cursos. 



INFANTIL 
P5 :  de 10,15 h  a 10,45 h 
P4 :  de 10,45 h a 11,15 h
P3 :  de 11,15 h a 11, 45h 

HORES D’ESBARJO 

PRIMÀRIA
1r i 2n :  de 10,15h  a 10,45h 
3r i 4t  :  de 11,15h  a 11,45h 

5è i 6è :  de 10,45h a 11,15h

Hi haurà delimitades diferents
zones estables d’esbarjo i  seràn
rotatives al llarg de les setmanes. 

Al pati els nens/es    
han de dur la 

mascareta. 



MESURES DE SEGURETAT 

Mascareta obligatòria a partir de 6 anys . 

Grups estables i reducció de mobilitat dels alumnes

tant a l’aula com al pati .

Rentat de mans a les  entrades i sortides de l’aula.  

Desinfecció i ventilació de tots els espais de l’escola.       

No podrà venir a l’escola aquell nen/a que tingui
febre abans de sortir de  casa, encara que hagi pres 
un antitèrmic.



Tot el material de l’alumne

cal que vagi marcat amb el 

nom ( xandall, jaquetes, 

llibres, carpetes, estoig, 

bata, mascareta ... )

MATERIAL  

Cal portar  dues mascaretes, 

una posada  i l’altra de 

recanvi a la motxilla dins

d’una bossa. 

Cal que els alumnes portin cada dia el 

material que necessiten corresponent a  

cada àrea. 

Els dies que han de fer educació física 

cal dur xandall de l’Escola i calçat

adequat .



COMUNICACIÓ 
Família – Escola -Tutor - Equip directiu

� A finals de setembre-principis d’octubre es faran les reunions 

pedagògiques  telemàtiques , per cicles  i/o nivell .

� Sempre que vulgueu  parlar amb el tutor, es demanarà cita 

prèvia, per mitjà de l’agenda, telèfon o correu electrònic .   

� Per  qualsevol qüestió  relacionada amb Secretaria,  
caldrà demanar cita prèvia . 

� Per concertar visita amb l’Equip Directiu , 

caldrà demanar   cita prèvia. 

� Totes les informacions d’Escola, es publicaran 

a la pàgina i Canal Telegram .




