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ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA – curs 2019/20 

 

ENTRADES MATÍ: 

Infantil: 

Les tutores rebran els alumnes a la porta de les aules. 

Els germans grans que van a primària i tenen germans a infantil, a les 8.30h, poden entrar a 

través del pati de la magnòlia o bé, l’entrada habitual del pati de primària (s'obrirà a les 8.20h). 

NO es podrà entrar pel vestíbul, romandrà tancat. 

Primària: 

Els tutors/es recolliran els seus alumnes al pati, davant de les seves aules (a les finestres), a 

excepció de 5è i 6è que poden pujar sols, tot i que els primers dies els aniran a recollir les seves 

tutores. 

Els dos primers i segon A entraran a les classes per la porta del porxo, i els dos tercers i segon B 

entraran per la porta d’accés a les aules pel pati de la magnòlia, és a dir, davant de tercer. Els 

alumnes de quart fan filera al porxo i pugen per allà. 

 

SORTIDES MIGDIA (12h) 

Infantil: 

Els nens i nenes sortiran per la porta de la seva aula que s'accedeix pel pati. 

Primària: 

Al migdia, els nens i nenes de primària (de 1r a 6è) que van a dinar a casa, a les 12, 

s’entregaran pel pati de la Magnòlia, per tant les famílies i els alumnes que marxin sols, amb 

autorització, hauran d’entrar i sortir per la porta d’infantil, aquesta decisió, presa el curs 

passat, és per tal de donar més tranquil·litat i seguretat als nens que es queden al menjador (la 

gran majoria) i poder fer un ús del pati de primària més immediat, donat que la porta estarà 

tancada.  

La porta d'accés a infantil es tancarà passats 10 minuts de les 12. 
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ENTRADES TARDA (14.30) 

Infantil: 

A 2/4 de tres l'entrada a l'escola es farà pel pati d'infantil, s'obriran les portes a l'hora en punt, 

els alumnes d'infantil s'esperaran a que els mestres obrin les portes de cada classe. 

Primària:  

Els tutors recolliran els nens de primària pel pati de la magnòlia, excepte 5è i 6è que poden 

pujar sols a cada classe. 

 

SORTIDA TARDA (16h) 

A l’hora de la sortida (16.00h), tots els alumnes sortiran pel seu respectiu pati, com fins ara. El 

mestre que estigui amb ells els baixarà i els entregarà a l’adult corresponent. Si la persona que 

ha de recollir els infants no és l'habitual, es pot comunicar per l'agenda o bé trucar a l'escola i 

donar l'encàrrec. 

 

Important!!!!!! Assegureu-vos de tenir signades les autoritzacions dels vostres nens i nenes 

que MARXEN SOLS, sinó no poden sortir del centre. La sortida serà igual que l’entrada del 

matí, els nens amb germans a infantil, amb la pertinent autorització, aniran cap a les aules 

d’infantil pel pati de la magnòlia, NO han de passar pel vestíbul. 

La porta del vestíbul romandrà tancada la major part del dia.  

Les portes d’entrada s’obriran i es tancaran 10 minuts abans i després de l’hora. 

Si algun nen arriba tard, sense justificant, no pot accedir al centre fins a l’hora del pati 

(10.30h). 

Si algú ha de marxar a mig matí, se l’ha de recollir per la porta principal. 

Aquests petits canvis són per a un bon funcionament de l'escola i major seguretat. 

 

Esperem que ens ajudeu a dur-los a terme. 

 

Moltes gràcies 

 

Atentament, 

La direcció ESC La Vitxeta 


