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ENTRADES/SORTIDES ESCOLA CURS 2020-21
ENTRADA MATÍ A L’ESCOLA
Les famílies que tenen més d’un fill/a a l’escola i vagin a diferents comunitats cal que entrin
per la porta del més fill/a més petit i des d’allà l’alumne més gran es dirigirà a la seva aula.
Podria ser que segons l’evolució de la epidèmia es prenguin noves mesures com evitar que
les famílies d’Infantil entrin al recinte escolar. Si això passes s’informarà de com es faran
les entrades i sortides. Cal recordar a les famílies que les estones d’entrades i sortides han
de ser molt breus, evitant el contacte social entre famílies el màxim possible.

COMUNITATS PETITS (P3, P4, P5)
PORTA RAMPA PARC
P5

P4

P3

9 a 9:10h

Entrar només un adult acompanyant fins al pati d’infantil on la tutora els
esperarà a peu de l’escala. S’haurà de posar gel hidroalcohòlic i prendre la
temperatura en entrar a l’escola.

9:10 a 9:20h

Entrar només un adult acompanyant fins a la porta de l’aula que dóna al
pati d’infantil. S’haurà de posar gel hidroalcohòlic i prendre la temperatura
en entrar a l’escola.
Els primers dies de setembre, per afavorir una millor adaptació al nou curs,
si algun alumne de P4 ho necessita l’acompanyant pot entrar a l’aula
respectant totes les mesures de seguretat previstes.

9:20 a 9:30h

Entrar només un adult acompanyant fins a la porta de l’aula que dóna al
pati d’infantil. S’haurà de posar gel hidroalcohòlic i prendre la temperatura
en entrar a l’escola.
Els primers dies de setembre, per afavorir una millor adaptació
l’acompanyant pot entrar a l’aula respectant totes les mesures de seguretat
previstes. I mantenir-ho, si és necessari, fins a finalitzar el mes de
setembre.
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1r

2n i 3r

De 4t a 6è

9h

COMUNITAT MITJANS (1r, 2n, 3r)
PORTA GIMNÀS (Passatge d’Antonio Ruiz Villalba)
Durant el mes de setembre, només un adult acompanyant pot entrar al pati
de l’escola per acomiadar-se de l’infant a la porta de l’aula que dóna al pati.
I sortiran de l’escola per la porta de la rampa del parc.
A partir de l’octubre l’adult ja NO pot entrar al pati de l’escola i els infants
amb mascareta, se’ls hi subministra el gel hidroalcohòlic, se’ls hi pren la
temperatura i fan fila amb la seva tutora com fan els alumnes de 2n i 3r.

9h

9h

L’adult acompanyant NO entra a escola. S’acomiaden de l’adult a la porta
del carrer i entren amb la mascareta posada d’un en un mentre se’ls hi
subministra gel hidroalcohòlic a les mans i se’ls hi pren la temperatura.
Es posen a la fila amb la seva tutora que els estarà esperant al pati.
COMUNITAT GRANS (4t, 5è, 6è)
PORTA DE L’HORT
L’adult acompanyant NO entra a escola. Els alumnes amb la mascareta
posada, fan fila a fora de l’escola mantenint la distància de seguretat.
Entren un en un a l’escola mentre se’ls hi subministra gel hidroalcohòlic a
les mans, se’ls hi pren la temperatura i van cap a la seva classe.

SORTIDA ESCOLA A LES 12:30h:
Alumnat PETITS (Infantil): els alumnes que van a dinar a casa estaran a les 12:30h fent
files amb les seves tutores a prop de la porta de la rampa. Excepte els alumnes de P3 que
durant el mes de setembre esperaran a les famílies a l’aula per afavorir la seva adaptació.
Alumnat MITJANS I GRANS (Primària): els alumnes que van a dinar a casa estaran a les
12:30h esperant amb el seu tutor/a a la porta de l’hort.

ENTRADA ESCOLA A LES 15h: TOTS PER LA PORTA DE LA RAMPA DEL PARC
Alumnat PETITS (Infantil): entren amb un acompanyant fins a la porta de la classe que
dóna al pati d’Infantil.
Alumnat MITJANS I GRANS (Primària): tots entren sols al pati de l’escola, menys els
alumnes de 1r de primària que els poden acompanyar fins a la porta de la classe que dóna
al pati durant el mes de setembre.
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SORTIDA TARDA
COMUNITAT PETITS (P3, P4, P5)
PORTA RAMPA PARC
P3

16:20h

Entra només un adult a recollir el nen/a a la porta que dóna al pati d’infantil.

P4

16:25h

Caldrà posar-se gel hidroalcohòlic.

P5

16:30h

Entra només un adult a recollir el nen/a al peu de l’escala del pati. Caldrà
posar-se gel hidroalcohòlic. No es podrà entrar a dins l’edifici d’Infantil.
COMUNITAT MITJANS (1r, 2n, 3r)
PORTA GIMNÀS (Passatge d’Antonio Ruiz Villalba)
Durant el mes de setembre a les 16:20h entrarà un adult a recollir el nen/a
a la porta de la classe que dóna al pati. A les 16.30h sortiran els infants de
les aules. Caldrà sortir de l’escola per la porta de la rampa.
1r

16:30h

A partir d’octubre, l’adult no entra a l’escola. Els alumnes de 1r estaran fent
fila al pati de l’escola amb la mascareta posada fins a acomiadar-se de la
mestra.
L’adult NO entra a l’escola. Els alumnes amb la mascareta posada faran fila

2n i 3r

16:30h

al pati a prop del gimnàs mantenint la distància de seguretat i es van
acomiadant de la mestra quan hi hagi el familiar a la porta.
COMUNITAT GRANS (4t, 5è, 6è)
PORTA DE L’HORT
L’adult NO entra a l’escola. Els alumnes amb la mascareta posada a aquest
hora faran fila al pati de l’hort mantenint la distància de seguretat i es van

De 4t a 6è

16:30h

acomiadant de la mestra quan hi hagi el familiar a la porta o marxaran sols
si tenen l’autorització.

(Pla d’organització 2020-21 sencer disponible al web)

