
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han 

de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint 

la distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació. 

Entrades: Es prega puntualitat 
 

Grup Espai-porta Horari Consideracions 
 

P3 A 
C/ Enric Granados 

08:45 Les famílies entraran fins al pati 
de P3, on les mestres els 
rebran P3 B 09:00 

P4 A 

C/ Manel Raspall (Ed. Infantil) 
08:45 El progenitor/a els portarà a la 

porta de la seva aula. 
P4 B 
P5 A 09:00 P5 B 

 
1r A   

C/ Mestre Falla (porta pati) 
 

08:45 Les mestres els rebran en un 
punt del pati i aniran junts a la 
seva aula assignada. 

1r B 
2n A 09:00 2n B 
3r A 

C/ Manel Raspall (vestíbul) 
08:45 Les mestres els rebran al 

vestíbuli i aniran junts a la seva 
aula assignada. 

3r B 
4t A 09:00 4t B 
5è A 

C/ Mestre Falla (porta biblioteca) 
08:45 Els/mestres obriran la porta 

d’accés i els/les alumnes 
accediran autònomamament a 
la seva aula. 

5è B 
6è A 09:00 6è B 

 

Transport escolar 09:00 L’alumnat entrarà per la porta 
de la biblioteca 

 

En cas que algun alumne/a arribi més tard per causa justificada haurà d’entrar per la porta 
principal del C/Manel Raspall a partir de les 9:15 hores. 
 
 Sortides: 

Grup Espai-porta Horari Consideracions 

P3 A 
C/ Enric Granados 

 
16:15 

 
El progenitor/a accedirà per la 
porta del C/Enric Granados fins 
al pati de P3, des d’on els 
lliuraran els alumnes. P3 B 

 
16:30 

 
P4 A 

C/ Manel Raspall 
16:15 El progenitor/a entrarà per la 

porta del C/Manel Raspall (Ed. 
Infantil) i els recollirà a la porta de 
la seva aula 

P4 B 
P5 A 16:30 P5 B 

 
1r A 

C/ Mestre Falla (porta pati) 
16:15 Els/les mestres els portaran a la 

zona assignada en el pati i els 
entregaran als seus progenitors 

1r B 
2n A 16:30 2n B 
3r A 

C/Manel Raspall (vestíbul) 

16:15 Les mestres de 3r els 
acompanyaran fina al vestíbul, 
des d’on sortiran quan vegin el 
progenitor/a. Els grups de 4t 
sortiran sols per la porta del 
vestíbul. 

3r B 
4t A 

16:30 
4t B 

5è A 

C/ Mestre Falla (porta biblioteca) 
16:15 Les mestres els portaran a la 

porta i sortiran sols/es. 
5è B 
6è A 16:30 6è B 

 
Transport escolar 16:30 A la porta de la biblioteca 

 



Per evitar aglomeracions, l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona. 

Les persones que portin i recullin els alumnes hauran de guardar també les distàncies fora de 

les instal·lacions. 

La sortida de les 12:30 i l’entrada de les 15:00 es faran a l’horari habitual atès el reduït 

nombre d’alumnes que dinen a casa. 

La policia local vetllarà perquè es mantingui la distància física de 1,5 metres entre les 

diferents famílies. 

Abans d’arribar a la zona assignada a cada grup els alumnes de més de 6 anys hauran de dur 

mascareta. Pels alumnes amb menys de 6 anys no és obligatori el seu ús, però recomanable. 

De 8:40 a 9:10, de 12:20 a 12:40 i de 16:10 a 16:40 estaran tallats al trànsit els trams dels 

carrers perimetrals de l’escola Mestre Falla, Manel Raspall i Enric Granados. 

 


