
PROTOCOL ENTRADES I SORTIDES

- Curs 2021 - 2022 -

Benvolgudes famílies,
En aquest document us detallem l’organització de les entrades i sortides que hem
previst per aquest curs 2021-22. Les farem de manera esglaonada, tenint en compte
el nombre d’accessos i el nombre de grups estables que tenim.
A continuació, us mostrem la imatge de les portes d’accés de la nostra escola:

1- Porta d’accés a la sala d’actes (sardaneta)
2- Recepció
3- Gimnàs
4- Edifici ESO
5- Josep Renom
6- Josep Renom
7- Josep Renom

Educació infantil
P3 P4 P5

ENTRADA 8:55 1 1 1

SORTIDA 13:00 1 1 1

ENTRADA 15:30 1 1 1

SORTIDA 17:15 1 1 1

A l’hora d’entrada, l’accés (porta1) estarà obert a l’hora indicada i es realitzarà
esglaonadament, per cursos. Els infants podran anar acompanyats d’un adult o
d’un germà gran que els acompanyarà fins a la porta de la classe. L’adult sortirà
del centre per la mateixa porta i el germà se n’anirà cap a la seva aula.
Els alumnes i acompanyants aniran amb mascareta fins arribar a les aules. En
entrar a l’aula, l’infant es netejarà les mans amb gel hidroalcohòlic i es podrà treure
la mascareta.



A la sortida (per la porta 1) podran recollir l'infant el pare, la mare o bé un adult o un
germà més gran (que no cursi primària), prèviament autoritzats pels pares.
Les famílies podreu fer el seguiment de la recollida dels infants amb l’aplicació
QUALLA.

Educació primària
EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6

ENTRADA 8:55 1 1 5 5 5 5

SORTIDA 13:00 1 1 5 5 5 5

ENTRADA 15:30 1 1 5 5 5 5

SORTIDA 17:30 1 1 5 5 5 5

L’entrada a l’escola es entre les 8.55 i les 9.05 i a la tarda a les 15.30. Els alumnes
hauran d’anar amb mascareta i, a mesura que vagin entrant a l’escola, aniran cap a
la classe corresponent, on els esperarà el mestre. En arribar a l’aula, cada alumne
es posarà el gel hidroalcohòlic i no es podrà treure la mascareta.
En cas que arribin a l’escola acompanyats d’un germà gran, hauran d’entrar per la
porta del germà petit.
A les hores de sortida (13.00 i 17.30), els alumnes sortiran de l’aula amb la
mascareta posada i baixaran fins al punt de sortida. Cada grup estarà en un espai
delimitat i les famílies s’esperaran, per ordre d’arribada, a la porta corresponent al
curs dels fills. Els alumnes marxaran a mesura que els recullin.
Els alumnes de 1r i 2n de primària s’entregaran a l’adult o al germà gran autoritzat.
Els alumnes de primària que a la sortida de les 13h hagin d’esperar un germà/na de
l’ESO podran esperar-se al pati central.

Educació secundària
DILLUNS ES1 ES2 ES3 ES4

ENTRADA
8:55 2 2 4 4

9:05

SORTIDA
13:00

13:30 2 2 4 4

ENTRADA
15:15 2 2 4 4

15:30
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SORTIDA
17:15 2 2 4 4

17:30

A les hores d’entrada, els alumnes accediran a l’escola per la porta indicada i aniran
cap a la seva classe. Abans d’entrar a les aules, es rentaran les mans amb gel
hidroalcohòlic i no es podran treure la mascareta. De dimarts a divendres, entraran
a les 8h per la porta 1.
La sortida, tant a les 13:30h com a les 17:15h, es farà de manera esglaonada i per
la porta assignada en cada cas.
No està permès accedir a l’escola amb patinet o monopatí.

SORTIDA DE L’ESCOLA - RECOLLIDA DE GERMANS
Les famílies amb fill/a a infantil i germà/na a 1r i/o 2n: hauran de recollir primer a
infantil, sortir de l’escola i recollir el de 1r o 2n.
Les famílies amb fill/a a infantil i germà/na a 3r, 4t, 5è i/o 6è: hauran de recollir
primer a infantil, pel pati accedir a la pista, recollir el germà gran i sortir per Josep
Renom.
Les famílies amb fill/a a infantil, germà/na a 1r i/o 2n i un altre a 3r, 4t, 5è o 6è:
hauran de recollir el de primer o segon, entrar a recollir el d’infantil, pel pati accedir a
la pista, recollir el germà gran i sortir per Josep Renom.
Les famílies amb fill/a a 1r i/o 2n i un altre a 3r, 4t, 5è o 6è: hauran de recollir el
de primer o segon i després anar al carrer de Josep Renom a recollir el germà gran
(o a la inversa).
Els alumnes de 4t, 5è i 6è, podran sortir de l’escola a les 17:30 sense acompanyant
si prèviament ho han autoritzat els pares.
Els alumnes de primària no poden recollir germans d’infantil.
Els alumnes de l’ESO que surten de l’escola a les 17:15 i han de recollir un germà
d’infantil o de primària han d’esperar-se a la porta del germà que han d’anar a
buscar. I, si n’ha de recollir més d’un, caldrà que segueixi les indicacions anteriors.
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