
 

 

L’Hospitalet 11 de setembre de 2020 

Bona tarda, 

Tal i com els vaig indicar durant les reunions d’inici de curs, hem estat revisant els horaris 

d’entrades i sortides de tots els/les nostres alumnes. I tot i que ja ens han confirmat que el 

carrer de l’escola, entre Avinguda Electricitat i el Carrer Tarongers, serà a partir d’avui 11 de 

setembre zona de vianants i l’Ajuntament ha procedit aquesta setmana a senyalitzar-lo, 

preferim mantenir els horaris establerts al mes de juliol per tal d’evitar les acumulacions de 

familiars a la porta, sobretot a l’hora de recollir-los. 

HORARIS D’ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE 

PRIMÀRIA  

Accés: Porta d’entrada i sortida habitual de Primària 

* Aquest horaris poden ser modificats per garantir una major eficàcia dels mateixos. 

 

La porta d’accés a l’escola pels alumnes de Primària serà l’habitual d’altres cursos. Hi haurà 

un/a mestre/a que vigilarà que no es barregin els/les alumnes, de grups estables diferents, 

abans d’arribar al punt de reunió del seu grup.  

Els/les alumnes de 5è i 6è accediran directament a les seves aules on estaran els/les 

seus/seves mestres tutors/es esperant-los. Els alumnes de 1r a 4t de Primària aniran al gimnàs 

on s’han senyalitzat punts de reunió diferenciats respectant els protocols d’actuació. Una 

vegada estiguin els grups complets pujaran a la seva classe respectant els temps adequats 

perquè no es trobin amb d’altres grups als passadissos.  

A l’hora de la sortida els/les alumnes sortiran per grups separats i es col·locaran al carrer 

davant de l’escola. Els familiars que vinguin a recollir-los/les han de situar-se al darrere de la  

GRUP 
HORARI D’ENTRADA 

MATÍ 
HORARI SORTIDA 

MIGDIA 
HORARI ENTRADA 

TARDA 
HORARI SORTIDA 

TARDA 

1r 8:30 a 8:35 hores 12:45 a 12:50 hores 14:40 a 14:45 hores 16:45 a 16:50 hores 

2n 8:35 a 8:40 hores 12:50 a 12:55 hores 14:45 a 14:50 hores 16:50 a 16:55 hores 

3r 8:40 a 8:45 hores 12:55 a 13:00 hores 14:50 a 14:55 hores 16:55 a 17:00 hores 

4t 8:45 a 8:50 hores 13:00 a 13:05 hores 14:55 a 15:00 hores 17:00 a 17:05 hores 

5è 8:50 a 8:55 hores 13:05 a 13:10 hores 14:50 a 15:00 hores 17:05 a 17:10 hores 

6è 8:55 a 9:00 hores 13:10 a 13:15 hores 14:50 a 15:00 hores 17:10 a 17:15 hores 



 

tanca del carrer que hi ha davant de les portes de l’escola, mantenint les distàncies de 

seguretat. 

En cas de pluja els grups aniran baixant d’un en un i es situaran davant de secretaria, a 

l’interior de l’escola, per ser recollits. Fins que no siguin recollits els alumnes d’un grup no 

baixarà el següent. 

Els intervals de temps de sortida al migdia són més petits perquè el nombre d’usuaris del 

servei de menjador és elevat. 

Els preguem màxima puntualitat per facilitar aquest procediment. En el cas que algun 

alumne/a no hagi estat recollit a la seva hora, tornarà a entrar al centre i no podrà ser recollit 

fins que no hagin sortit la resta de cursos. 

Per poder garantir la seguretat del nostre alumnat i l’efectivitat d’aquest protocol, no es pot 

recollir cap alumne/a per anar a fer activitats extraescolars mentre hi hagi grups sortint. Els 

horaris d’entrada i sortida s’han de respectar i els trobaran en el Pla d’Organització de Centre 

publicat a la nostra web.  

És summament important que ens ajudin a conscienciar als alumnes de primària, sobretot 

els més grans, a que no han de barrejar-se amb alumnes d’altres grups tant a l'entrada com 

a la sortida, que han de dur la mascareta ben posada i mantenir la distància de seguretat. 

Som conscients que aquests primers dies les entrades i sortides es poden alentir, tots hem 

d’interioritzar i mecanitzar aquesta rutina, els demanem disculpes per avançat i els donem les 

gràcies per la seva comprensió i paciència.  

Els agrairem molt que ens facin arribar qualsevol suggeriment que ens permeti millorar. 

Espero i desitjo que tinguem tots i totes un bon inici de curs. 

 

Montserrat Edo Vilaseca 
Directora C.C. Alegre 
 

 


