ENTRADES I SORTIDES
P3 i P4 - (Carrer La Sínia – Torre del Parvulari)
 Entrades al matí (9.00 a 9.10 h) i a la tarda (15.00 a 15.05 h)
L’alumnat s’esperarà al carrer i s’anirà cridant per grups que entraran guardant la distància
de seguretat.
La mestra els estarà esperant per posar hidrogel i després pujar cap a les classes.
 Sortides al migdia (12.30 h) i a la tarda (16.30 h)
S’obrirà la porta del carrer La Sínia perquè les famílies vagin entrant ordenadament cap al
pati a buscar l’alumnat i sense aturar-se sortir per la porta del carrer Sant Lluís.
No podem tornar enrere per no fer embussos.
P5 - (Carrer La Sínia – Edifici de Primària)
 Entrades al matí (9.00 h) i a la tarda (15.00 h)
L’alumnat s’esperarà al carrer i s’anirà cridant per grups que entraran, guardant la distància
de seguretat, per pujar cap a les seves classes.
 Sortides al migdia (12.30 h) i a la tarda (16.30 h)
Les famílies esperareu al carrer La Sínia.
Sortida per la porta principal. La mestra els va cridant tal com veu a la família.
1r, 2n i 3r - (Carrer Diluvi)
 Entrades al matí (9.00 a 9.10 h) i a la tarda (15.00 a 15.05 h)
L’alumnat s’esperarà al carrer i s’anirà cridant per grups que entraran guardant la distància
de seguretat.
Aniran cap a la pista on estaran esperant les mestres per posar hidrogel i després pujar cap
a les classes per les escales que donen a la pista.
 Sortides al migdia (12.30 h) i a la tarda (16.30 h)
S’obrirà la porta del carrer Diluvi perquè les famílies vagin entrant ordenadament cap a la
pista a buscar l’alumnat i sense aturar-se sortir per la porta de la pista.
No podem tornar enrere per no fer embussos.
4t - (Entrades pel Passeig del riu i sortides per la pista)
 Entrades al matí (9.00 a 9.10 h) i a la tarda (15.00 a 15.05 h)
Entraran pel Passeig del riu.
L’alumnat s’esperarà a baix de les escales i s’anirà cridant per grups que pujaran guardant
la distància de seguretat.
Aniran cap al pati on estaran esperant les mestres per posar hidrogel i després pujar cap a
les classes per les escales del menjador.
 Sortides al migdia (12.30 h) i a la tarda (16.30 h)
S’hauran de recollir a la pista.
S’obrirà la porta del carrer Diluvi perquè les famílies vagin entrant ordenadament cap a la
pista a buscar l’alumnat i sense aturar-se sortir per la porta de la pista.
No podem tornar enrere per no fer embussos.
5è i 6è - (Passeig del riu)
 Entrades al matí (9.00 a 9.10 h) i a la tarda (15.00 a 15.05 h)
L’alumnat s’esperarà a baix de les escales i s’anirà cridant per grups que pujaran guardant
la distància de seguretat. Aniran cap al pati on estaran esperant les mestres per posar
hidrogel i després pujar cap a les classes per les escales del menjador.
 Sortides al migdia (12.30 h) i a la tarda (16.30 h)
Baixaran per les escales del menjador i sortiran per la porta del riu.

(Hi haurà mestres que us aniran indicant i ajudant a seguir les indicacions.)

