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ACCESSOS



ACCESSOS
El centre disposa de 3 accessos des de l’exterior:

1 - Porta principal (PPri)

2 - Porta de vehicles (PVe)

3 - Porta de dalt (PDa)



PUNTUALITAT = SEGURETAT

● PVe: Accés 3r ESO (8:00h) i 1r Batxi (8:07h).
● PPri: Accés 1r ESO (8:00h) i 2n Batxi (8:07h).
● PDa: Accés 2n ESO (8:00h) i 4t ESO (8:07h).



RETARDS

● A les 8:15h es tanquen les 
portes. 

● L’alumnat que arribi amb 
retard entrarà per la PPri. El 
personal de consergeria li 
prendrà la temperatura i, 
posteriorment, es dirigirà 
cap a la seva aula.



ACCÉS 1r ESO



ACCÉS 2n ESO



ACCÉS 3r ESO



ACCÉS 4t ESO



ACCÉS 1r Batx.



ACCÉS 2n Batx.



PROTOCOL SORTIDES 

Els alumnes realitzaran el mateix recorregut que a l’entrada però a la 
inversa i de forma esglaonada, tal com es detalla a continuació: 

● PVe: Sortida 3r ESO (14:40h) i 1r Batxi (14:45h)

● PPri: Sortida 1r ESO (14:40h) i 2n Batxi (14:45h).

● PDa: Sortida 2n ESO (14:40h) i 4t ESO (14:45h).



● El pati queda distribuït en 4 zones, una per a cada nivell. Cada zona 
estarà separada per grups (A,B,C,D, E). 

PROTOCOL PATIS: Distribució de l’alumnat al pati



1r ESO: Grups A, B, C i D  11:10h (sortida) - 11:40h (entrada)

2n ESO: Grups D, E, C, B, A 11:15h (sortida) - 11:45h (entrada)

3r ESO : Grups  D, C, B, i A a  les  11:10h (sortida) - 11:40h (entrada)

               4t ESO: Grups A, B, C, D  i E 11:10h (sortida) - 11:40h (entrada)

Batxillerat: Grups 1r i 2n Batx A,  B a les  11:15h (sortida) - 11:45h (entrada)

Cal seguir estrictament l’ordre de sortida tal com s’indica. Mai no pot sortir un grup de l’aula fins que l’anterior 

hagi abandonat el seu espai.

PROTOCOL PATIS: HORARI ENTRADA i SORTIDA 
PATIS



RECORREGUT SORTIDA PATIS 1r ESO: (11:10 a 11:40)

● Els alumnes de 1r d’ESO surten per la porta d’emergència, a prop de 
l’aula 0.01, i tot seguit avancen pel corredor exterior fins a la porta 
situada al fons de la pista poliesportiva i es dirigeixen al seu espai 
(zona enjardinada entre les aules de la planta 0 i la riera). 

● 1r ESO realitza l’entrada del pati per la biblioteca



● L’alumnat de 2n d’ESO sortirà per la porta d’emergència, al costat de 
la biblioteca. Cada curs accedeix al seu espai de pati ubicat al 
corredor exterior de la planta 0 i part de la pista poliesportiva. 

                       

RECORREGUT SORTIDA PATIS 2n ESO: (11:15 a 11:45)



● L’alumnat de 3r d’ESO sortirà per la porta de sortida de la planta 1 (tennis 
taula) i anirà a la pista poliesportiva en les zones delimitades per cursos. 

RECORREGUT SORTIDA PATIS 3r ESO: 
 (11:10 a 11:40) 



● L’alumnat de 4t d’ESO sortirà per la porta principal i anirà al seu espai 
de pati situat al sorral de la planta 1, on hi ha les oliveres.  

RECORREGUT SORTIDA PATIS 4t ESO: 
(11:10 a 11:40)



RECORREGUT SORTIDA PATIS BATX
(11:15 a 11:45)

● L’alumnat de batxillerat sortirà per la porta principal del centre i la seva 
zona de pati és l’exterior de l’institut.



DIFERENCIACIÓ DE TIMBRES AL PATI
Durant l’inici i el final del pati sonaran DOS timbres:

La sortida al pati:

● El primer timbre sonarà a les 11h10 i afectarà els cursos de 1r d’ESO, 3r 
d’ESO i 4t d’ESO.

● El segon timbre sonarà a les 11h15 i afectarà els cursos de 2n d’ESO i 
Batxillerat.

En finalitzar el pati:

● El primer timbre sonarà a les 11h 40 i afectarà els cursos de 1r d’ESO, 3r 
d’ESO i 4t d’ESO (1r ESO realitza l’entrada del pati per la biblioteca)

● El segon timbre sonarà a les 11h 45 i afectarà els cursos de 2n d’ESO i 
Batxillerat.



● Els alumnes hauran d’esperar  que el/la professor/a que els pertoqui 
passi a recollir-los a la seva zona de pati i els acompanyi fins a l’aula. 

RECORREGUT ENTRADA A CLASSE DEL PATI



PROTOCOL DE PLUJA
● Tots els grups romandran al seu grup classe.
● Els primers 15’ estaran acompanyats pel professorat que ha 

impartit la classe abans del pati.  Els 15’ restants ho estaran pel 
professorat que la impartirà a continuació. 

● Els alumnes han de romandre asseguts a la seva cadira i treure’s 
la mascareta únicament per a menjar i/o beure.

● Un cop hagin menjat, hauran de netejar-se les mans al seu lloc 
amb gel hidroalcohòlic.

● L’accés al lavabo es farà aplicant els mateixos criteris que durant 
les classes.


