
ENTRADES  I  EIXIDES  DES  D’OCTUBRE 2020  FINS  A  MAIG 2021 
Alumnat d’Educació INFANTIL 

 
L'organització d'entrades i eixides en el CEIP JOAQUÍN SOROLLA d’octubre 2020 a maig 2021 queda organitzada de la següent manera: 
 

� S'habiliten 3 portes per a les entrades i sortides com queda indicat en les tauler següent: 

 Porta Gran (c/ Antonio Martín Trenco) : Per a 1r, 2n i tot Infantil. 
 Porta accés Matinera (c/ Cuenca): Per a 3r i 4t. 
 Porta accés Bus (c/ Recaredo de los Ríos): Per a 5é i 6é. 

 
� Cada alumne entrarà per la porta assignada al seu nivell i s'ubicarà a la zona designada per al seu grup. Les famílies procuraran  mantindre 

la distància i se’n aniran quan entren els alumnes, procurant deixar lliure la porta d’accés. El professorat estarà esperant a l'alumnat del 
seu grup i els acompanyarà a l'aula evitant, d'aquesta manera, que interactuïn amb l’alumnat de la resta de grups de convivència estable. 
L'alumnat de 5é i 6è guardarà en tot moment el distanciament social d'1,5 metres. 

 

� L'entrada serà esglaonada com queda recollida en les següents taules (la música sonarà des de les 09:00 fins les 09:10 hores, i des de les 
13:55 fins les 14:00 hores): 

 

INFANTIL 
GRUP INF3A INF3B INF4A INF4B INF5A INF5B INF5C 
HORA 

ENTRADA 
09:10 09:10 09:10 09:10 09:05 09:05 09:05 

 S’entra per la Porta Gran (c/ Antonio Martín Trenco) 
HORA 
EIXIDA 

13:50 13:50 13:50 13:50 13:55 13:55 13:55 

 S’ix per la Porta Gran (c/ Antonio Martín Trenco) 

 

 

Quan s’arribe tard, s’accedirà al centre per la porta del carrer Albacete, a les 09:15 hores. 
 
Quan estiga plovent, les famílies (només un membre) podran acompanyar els seus fills fins a la porta del Pavelló d’Infantil, amb paraigües o 
protecció adequada davant la pluja, sense entrar a l'edifici. 
 

A l’eixida, igualment podran acostar-se a les portes del Pavelló a recollir els seus fills, amb paraigües o protecció adequada davant la pluja. 
 



ENTRADES  I  EIXIDES  DES  D’OCTUBRE 2020  FINS  A  MAIG 2021 
Alumnat de 1r i 2n de Primària 

 
L'organització d'entrades i eixides en el CEIP JOAQUÍN SOROLLA d’octubre 2020 a maig 2021 queda organitzada de la següent manera: 
 

� S'habiliten 3 portes per a les entrades i sortides com queda indicat en les tauler següent: 

 Porta Gran (c/ Antonio Martín Trenco) : Per a 1r, 2n i tot Infantil. 
 Porta accés Matinera (c/ Cuenca): Per a 3r i 4t. 
 Porta accés Bus (c/ Recaredo de los Ríos): Per a 5é i 6é. 

 
� Cada alumne entrarà per la porta assignada al seu nivell i s'ubicarà a la zona designada per al seu grup. Les famílies procuraran  mantindre 

la distància i se’n aniran quan entren els alumnes, procurant deixar lliure la porta d’accés. El professorat estarà esperant a l'alumnat del 
seu grup i els acompanyarà a l'aula evitant, d'aquesta manera, que interactuïn amb l’alumnat de la resta de grups de convivència estable. 
L'alumnat de 5é i 6è guardarà en tot moment el distanciament social d'1,5 metres. 

 

� L'entrada serà esglaonada com queda recollida en les següents taules (la música sonarà des de les 09:00 fins les 09:10 hores, i des de les 
13:55 fins les 14:00 hores): 

 

PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA 
GRUP 1r A 1r B 1r C  2n A 2n B 2n C 
HORA 

ENTRADA 
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 

 S’entra per la Porta Gran (c/ Antonio Martín Trenco) 
HORA 
EIXIDA 

14:00 14:00 14:00  14:00 14:00 14:00 

 S’ix per la Porta Gran (c/ Antonio Martín Trenco) 

 
 

Quan s’arribe tard, s’accedirà al centre per la porta del carrer Albacete, a partir de les 09:15 hores. 
 
Quan estiga plovent, les famílies (només un membre) podran acompanyar els seus fills fins a les portes d’Emergència (els que donen al carrer 
Albacete), amb paraigües o protecció adequada davant la pluja, sense entrar a l'edifici. 
 
A l’eixida, igualment podran acostar-se a les portes del Pavelló a recollir els seus fills, amb paraigües o protecció adequada davant la pluja. 



ENTRADES  I  EIXIDES  DES  D’OCTUBRE 2020  FINS  A  MAIG 2021 
Alumnat de 3r i 4t de Primària 

 
L'organització d'entrades i eixides en el CEIP JOAQUÍN SOROLLA d’octubre 2020 a maig 2021 queda organitzada de la següent manera: 
 

� S'habiliten 3 portes per a les entrades i sortides com queda indicat en les tauler següent: 

 Porta Gran (c/ Antonio Martín Trenco) : Per a 1r, 2n i tot Infantil. 
 Porta accés Matinera (c/ Cuenca): Per a 3r i 4t. 
 Porta accés Bus (c/ Recaredo de los Ríos): Per a 5é i 6é. 

 
� Cada alumne entrarà per la porta assignada al seu nivell i s'ubicarà a la zona designada per al seu grup. Les famílies procuraran  mantindre 

la distància i se’n aniran quan entren els alumnes, procurant deixar lliure la porta d’accés. El professorat estarà esperant a l'alumnat del 
seu grup i els acompanyarà a l'aula evitant, d'aquesta manera, que interactuïn amb l’alumnat de la resta de grups de convivència estable. 
L'alumnat de 5é i 6è guardarà en tot moment el distanciament social d'1,5 metres. 

 

� L'entrada serà esglaonada com queda recollida en les següents taules (la música sonarà des de les 09:00 fins les 09:10 hores, i des de les 
13:55 fins les 14:00 hores) 

 
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA 

GRUP 3r A 3r B 3r C  4t A 4t B 4t C 
HORA 

ENTRADA 
09:00 09:00 09:00 09:05 09:05 09:05 

 S’entra per la Porta d’accés Matinera (c/ Cuenca) 
HORA 
EIXIDA 

13:55 13:55 13:55  13:55 13:55 13:55 

 S’ix per per la Porta d’accés Matinera (c/ Cuenca) 

 
 

Quan s’arribe tard, s’accedirà al centre per la porta del carrer Albacete, a partir de les 09:15 hores. 
 
Quan estiga plovent, les famílies (només un membre) podran acompanyar els seus fills fins a la entrada del Pavelló, amb paraigües o protecció 
adequada davant la pluja, sense entrar a l'edifici. 
 
A l’eixida, igualment podran acostar-se a les portes del Pavelló a recollir els seus fills, amb paraigües o protecció adequada davant la pluja. 

 



ENTRADES  I  EIXIDES  DES  D’OCTUBRE 2020  FINS  A  MAIG 2021 
Alumnat de 6é i 5é de Primària 

 
L'organització d'entrades i eixides en el CEIP JOAQUÍN SOROLLA d’octubre 2020 a maig 2021 queda organitzada de la següent manera: 
 

� S'habiliten 3 portes per a les entrades i sortides com queda indicat en les tauler següent: 

 Porta Gran (c/ Antonio Martín Trenco) : Per a 1r, 2n i tot Infantil. 
 Porta accés Matinera (c/ Cuenca): Per a 3r i 4t. 
 Porta accés Bus (c/ Recaredo de los Ríos): Per a 5é i 6é. 

 
� Cada alumne entrarà per la porta assignada al seu nivell i s'ubicarà a la zona designada per al seu grup. Les famílies procuraran  mantindre 

la distància i se’n aniran quan entren els alumnes, procurant deixar lliure la porta d’accés. El professorat estarà esperant a l'alumnat del 
seu grup i els acompanyarà a l'aula evitant, d'aquesta manera, que interactuïn amb l’alumnat de la resta de grups de convivència estable. 
L'alumnat de 5é i 6è guardarà en tot moment el distanciament social d'1,5 metres. 

 

� L'entrada serà esglaonada com queda recollida en les següents taules (la música sonarà des de les 09:00 fins les 09:10 hores, i des de les 
13:55 fins les 14:00 hores) 

 
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA 

GRUP 5é A 5é B  6é A 6é B 
HORA 

ENTRADA 
09:05 09:05 09:00 09:00 

 S’entra per la Porta d’accés bus (c/ Recaredo Ríos) 
HORA 
EIXIDA 

14:00 14:00  14:00 14:00 

 S’ix per per la Porta d’accés bus (c/ Recaredo Ríos) 

 
 

Quan s’arribe tard, s’accedirà al centre per la porta del carrer Albacete, a partir de les 09:15 hores. 
 
Quan estiga plovent, les famílies (només un membre) podran acompanyar els seus fills fins a la porta d’accés al Pavelló, per la part de la rampa, 
amb paraigües o protecció adequada davant la pluja, sense entrar a l'edifici.  
 
A l’eixida, podran acostar-se a les portes del Pavelló, per la part de la rampa, a recollir els seus fills, amb paraigües o protecció adequada davant 
la pluja. 


