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Benvolgudes famílies, 
 
Les entrades i sortides de l’alumnat requereixen petits ajustaments per anar-les 
millorant. A la reunió que vam fer el passat 2 de setembre, ja us vam comunicar, 
que tot el disseny i organització es va fer sobre paper i que calia provar-ho amb 
l’alumnat per veure si era o no necessari fer alguna modificació. Hem vist que sí, 
que caldrà fer algun ajustament i és aquí on apel·lem també, a la responsabilitat i 
civisme de cada un de vosaltres. Entre tots, escola i famílies, minimitzarem els 
riscos tant pel què fa al tema de seguretat com per evitar situacions de perill al 
confluir cotxes i vianants. 
 
Com ens podeu ajudar?  

- Sent molt respectuosos amb horaris d’entrada i sortida, respectant els 

decalatges de 10 minuts.  Si no us toca entrar espereu lluny de les portes per 

no col·lapsar-les 

o Primer entren els alumnes de cicle superior (5è i 6è) per la porta de 

l’Olímpia i els nens i nenes de Cicle inicial (1r i 2n) per la porta de 

l’escola. L’entrada d’aquests grups és de 8’50h a 8’58h. Per tant, 

davant les portes només hi hauria d’haver els alumnes d’aquests 

cursos i com a molt un familiar d’ells. La resta d’alumnat (CM i EI) i els 

seus familiars respectius NO han d’estar davant de la porta. 

 
o A partir de les 9h, i fins a les 9’08h entraran els alumnes de cicle mitjà 

(3r i 4t) per la porta de l’Olímpia i els d’educació infantil per la porta 

de l’escola. Només en aquesta hora aquests alumnes i les seves 

famílies s’han de situar davant de les portes.  

 
Pel què fa a nosaltres: 

- Farem modificacions en l’organització de l’entrada dels alumnes per la porta 

de l’Olímpia. Els infants entraran i faran files dins del recinte, respectant el 

seu GE. Una vegada les files estiguin fetes se’ls posarà gel hidroalcohòlic i 

aniran cap a l’aula.  

 
- Quan les famílies recullin l’alumnat de P5, 1r i 2n  tindreu un espai delimitat 

dins del recinte escolar per recollir-los. Pot entrar només un acompanyant i 



també us demanem que no us entretingueu i una vegada hàgiu recollit el 

vostre fill o filla abandoneu el recinte. 

 
És responsabilitat de tots evitar aglomeracions i si veiem la porta saturada esperar-
nos uns metres més amunt o més avall, per això s’han proposat les entrades 
esglaonades, donant 10 minuts de marge entre una entrada i l’altra o entre una 
sortida i l’altra.  
Us demanem que només travesseu de vorera pels llocs indicats per aquest ús, com 
son el de pas zebra o el semàfor. Quan no ho fem així, estem generant situacions 
de perill. Evitem-ho. 

 
Ens preocupa molt el tema de la seguretat, per això l’escola i l’AMPA, estem amb 
coordinació constant amb l’Ajuntament i policia per trobar la millor solució i evitar 
situacions de perill.  Sembla ser que el tall del carrer no és viable i s’està estudiant 
mesures alternatives.   

 
Aprofitem per comentar-vos que qualsevol decisió que es prengui es comunicarà 
de manera oficial, amb un mail per part de l’escola i/o a través dels delegats i 
delegades de curs (whatsapp).   

 
 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i comprensió 
 
 
 
Equip Directiu 

 
 

 
 
 
 
 


