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COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

PROTOCOL ENTRADES I SORTIDES 

 

Benvolgudes famílies: 

Aquest curs l’alumnat haurà d’entrar i sortir de l’escola de manera esglaonada per tal de garantir 

el distanciament social.  

El nostre centre disposa de sis entrades al recinte i un nombre molt elevat d’alumnes (540 

aproximadament), és per això que tot l’alumnat haurà d’anar amb mascareta i l’entrada es farà 

en dos torns per cicle, amb un interval de 10 minuts entre aquests. En aquest moment les famílies 

no podran accedir a l’escola (a excepció de les famílies de P3) 

L’ordre d’entrada serà el següent:  

- Primer torn: primer, tercer, cinquè i P5  9:00 i a les 15:00 

- Segon torn: P4   9:05 i a les 15:05 

- Tercer torn: segon, quart, sisè i P3  9:10 i a les 15:10  

Per accedir a les classes tot l’alumnat farà filera als diferents patis (veure protocol). 

Les sortides també es faran de manera esglaonada seguint els següents torns, però les famílies 

podran accedir al centre a recollir l’alumnat al pati.  

- Primer torn: P3  12:20 i a les 16:20 

- Segon torn: primer, tercer, cinquè i P5  12:30 i a les 16:30 

- Tercer torn: P4   12:35 i a les 16:35 

- Quart torn: segon, quart i sisè  12:40 i a les 16:40 

Una vegada recollit l’alumnat la família haurà de sortir de l’escola per la porta que trobi més 

propera i deixar lliure l’espai pel proper torn.  

Us adjuntem un protocol explicant com ho farem. És molt important llegir molt bé aquest 

document perquè en ell trobareu les portes habilitades per cada nivell per poder fer l’entrada i 

sortida.  

Gràcies per la vostra col·laboració. Aprofito per agrair-vos la vostra confiança i demanar-vos 

paciència els primers dies de curs.  

 

La Direcció. 

 

Tarragona, 9 de setembre de 2020. 


