ENTRADES I SORTIDES
EN DIES DE PLUJA
P3 i P4
 ENTRADES
 Per tal de fer les entrades esglaonades, totes les portes s’obriran a les 8:50 i es
tancaran a les 9:10h per tal que l’alumnat vagi entrant tal com arriba al centre.
 A la tarda s’obriran a les 14:50 i es tancaran a les 15:10h.
 Les mestres posaran gel hidroalcohòlic i l’alumnat anirà sol cap a les seves classes.
 Les tutores i tutors els estaran esperant a les classes.
 SORTIDES (migdia)
 Les famílies esperareu al carrer a ser cridades per grups.
 Entrarem per l’ordre que ens cridin: P3 A, P3 B, P3 C, P4 A, P4 B i P4 C.
 Quan haguem recollit l’infant, anirem marxant pel pati, com sempre.
 No ens apropem molt a la porta ni fem embussos.
 Si vinc a recollir més d’un alumne m’hauré d’esperar a que cridin el seu grup.
P5 i PRIMÀRIA
 ENTRADES
 Per tal de fer les entrades esglaonades, totes les portes s’obriran a les 8:50 i es
tancaran a les 9:10h per tal que l’alumnat vagi entrant tal com arriba al centre.
 A la tarda s’obriran a les 14:50 i es tancaran a les 15:10h.
 Les mestres posaran gel hidroalcohòlic i l’alumnat anirà sol cap a les seves classes.
 Les tutores i tutors els estaran esperant a les classes.
 SORTIDES (P5)
 Les sortides seran com la resta de dies, per la porta principal.
 SORTIDES (1r, 2n , 3r i 4t)
 MATÍ
 Les famílies esperareu al carrer a ser cridades per grups.
 Entrarem per l’ordre que ens cridin: 1r A, 1r B, 1r C, 2n A, 2n B, 2n C, 3r A, 3r B,
3r C, 4t A, 4t B i 4t C.
 Quan haguem recollit l’infant, anirem marxant per la pista, com sempre.
 No ens apropem molt a la porta ni fem embussos.
 Si vinc a recollir més d’un alumne m’hauré d’esperar a que cridin el seu grup.
 TARDA
 Podreu venir a recollir als vostres fills i filles a partir de les 16 h.
 Entrareu per la porta principal del carrer La Sínia.
 Entrareu esglaonadament, anireu a la classe a recollir-los i baixareu per les altres
escales per sortir pel carrer Diluvi.
 SORTIDES (5è i 6è)
 MATÍ
 Les sortides seran com la resta de dies, per la porta que dóna al passeig del riu.
 TARDA
 Podreu venir a recollir als vostres fills i filles a partir de les 16 h.
 Entrareu per la porta principal del carrer La Sínia.
 Entrareu esglaonadament, anireu a la classe a recollir-los i baixareu per les altres
escales per sortir pel carrer Diluvi.
 Si no els heu recollit a les 16.30 començaran a sortir pel carrer Diluvi per marxar
sols/es cap a casa com fan sempre.

DEMANEM LA VOSTRA COL·LABORACIÓ, COMPRENSIÓ I UNA MICA DE PACIÈNCIA

