
NORMES D'ACCÉS A L'ESCOLA 

 
 

ENTRADA 
 

 

 

ALUMNES DE PRIMÀRIA (De 1r fins 6é) 

 

 

La porta principal del col·legi, situada al carrer Adolfo Muñoz Alonso, s'obrirà a les 8:55 hores, 

quan comence a sonar la música. 

 

Accediran només els xiquets, els quals aniran directament a les seves classes, tranquil·lament, 

sense córrer ni espentar a ningú (en els gràfics s'explica com i on accedeix cada curs). No es 

formen files. S'accedeix directament a les seves respectives classes. 

 

Els familiars romandran fora del recinte escolar, deixant lliure la porta perquè puguen entrar tots 

els alumnes. 

 

A les 9:02 hores, aproximadament, deixarà de sonar la música i es tancarà la porta. 

 

Aquells que arriben després de tancar-se la porta hauran d'accedir pel carrer Albacete, passant 

per Consergeria, on quedés reflectit el retard. Personal del centre acompanyarà a l'alumne fins a 

la seva classe. 

 

A partir de les 9:10 hores es podran realitzar les gestions de col·legi i menjador, accedint per la 

porta del carrer Albacete. Si algú ha de deixar un encàrrec als professors ho pot fer en aquest 

moment, comunicant-ho al conserge, o bé, també ho pot fer a través d'una nota que l'alumne 

entregue al professor. 

 

Les gestions de Menjador es realitzen a Secretaria. 

 

 

 

ELS ALUMNES MÉS XICOTETS DE LA ESCOLA MATINERA SERAN ACOMPANYATS PER LES 
MONITORES FINS EL SEU PAVELLÓ. 
 
 

EN CAS DE PLUJA, ELS FAMILIARS PODRAN ACOMPANYAR ALS XIQUETS FINS LA 
PORTA DELS PAVELLONS. 
 

 

 



NORMES D'ACCÉS A L'ESCOLA 
 
 

ENTRADA  
 

 

 

 

ALUMNES D’ INFANTIL (INF3, INF4, INF5) 
 

 

La porta principal del col·legi, situada al carrer Adolfo Muñoz Alonso, s'obrirà a les 8:55 hores, 

quan comence a sonar la música. 

 

Els familiars de l'alumnat d'INFANTIL accediran fins a la porta del pati d'Infantil situada a la pista 

poliesportiva del fons. 

Els alumnes s'agruparan per cursos i accediran a l'interior del pati d'Infantil amb les seves 

professores, per la porta més gran. 

Preguem a les famílies que no accedeixen a l'interior del pati d'Infantil. 

 

 

A les 9:02 hores, aproximadament, deixarà de sonar la música i es tancarà la porta. 

 

Aquells que arriben després de tancar-se la porta hauran d'accedir pel carrer Albacete, passant 

per Consergeria, on quedés reflectit el retard. Personal del centre acompanyarà a l'alumne fins a 

la seva classe. 

 

A partir de les 9:10 hores es podran realitzar les gestions de col·legi i menjador, accedint per la 

porta del carrer Albacete. Si algú ha de deixar un encàrrec als professors ho pot fer en aquest 

moment, comunicant-ho al conserge, o bé, també ho pot fer a través d'una nota que l'alumne 

entregue al professor. 

 

Les gestions de Menjador es realitzen a Secretaria. 

 

 

 

ELS ALUMNES DE LA ESCOLA MATINERA SERAN ACOMPANYATS PER LES MONITORES FINS EL 
SEU PAVELLÓ. 
 
 

EN CAS DE PLUJA, ELS FAMILIARS PODRAN ACOMPANYAR ALS XIQUETS FINS LA 
PORTA DELS PAVELLONS. 
 

 

 



NORMES D'ACCÉS A L'ESCOLA 
 
 

EIXIDA 

 
 
A LES 14,00 HORES: 
 

INFANTIL: Els pares accedeixen a la pista del fons, a la porta del darrere del pati. Allà arrepleguen 

al xiquet i abandonen ràpidament el col·legi. 
 

1r i 2n Primària: Els pares recullen als xiquets a l'entrada principal, al final de la barana, i 

abandonen ràpidament el col·legi. 
 

3r, 4t, 5è i 6è Primària: Els pares recullen als nens a l'entrada principal, al final de la barana, i 

abandonen ràpidament el col·legi. Els alumnes que disposen d'autorització escrita per anar sols a 

casa (només 5è i 6è) ho faran per la porta principal. 
 

Quan deixe de sonar la música, a les 14:05 hores, es tanca la porta. 

 
EN CAS DE PLUJA, ELS FAMILIARS ACCEDERAN A L’INTERIOR DELS 
PAVELLONS A ARREPLEGAR ELS XIQUETS. 
 

 
 
A LES 15,30 HORES: 
 

INFANTIL: Els pares accedeixen a la pista del fons, a la porta del darrere del pati. Allà arrepleguen 

al xiquet i abandonen ràpidament el col·legi. 
 

1r i 2n Primària: Els pares recullen als xiquets a l'entrada principal, al final de la barana, i 

abandonen ràpidament el col·legi. 
 

3r, 4t, 5è i 6è Primària: Els pares recullen als nens a l'entrada principal, al final de la barana, i 

abandonen ràpidament el col·legi. Els alumnes que disposen d'autorització escrita per anar sols a 

casa (només 5è i 6è) ho faran per la porta principal. 
 

A les 15.35 hores es tanca la porta. 

 

 

EN CAS DE PLUJA, ELS FAMILIARS ACCEDERAN A L’INTERIOR DELS 
PAVELLONS A ARREPLEGAR ELS XIQUETS. 
 

 

 

 



 

 
A LES 17:00 HORES: 
 

INFANTIL: Els pares accedeixen a la pista del fons, a la porta del darrere del pati. Allà arrepleguen 

al xiquet i abandonen ràpidament el col·legi. 
 

1r i 2n Primària: Els pares recullen als xiquets a l'entrada principal, al final de la barana, i 

abandonen ràpidament el col·legi. 
 

3r, 4t, 5è i 6è Primària: Els pares recullen als nens a l'entrada principal, al final de la barana, i 

abandonen ràpidament el col·legi. Els alumnes que disposen d'autorització escrita per anar sols a 

casa (només 5è i 6è) ho faran per la porta principal. 
 

A les 17:05 hores es tanca la porta. 
 

 
 

EN CAS DE PLUJA, ELS FAMILIARS ACCEDERAN A L’INTERIOR DELS 
PAVELLONS A ARREPLEGAR ELS XIQUETS. 
 

 
 
 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS DE L’ A.M.P.A. (De 17,00 a 18,00 hores) 
 

Els alumnes que tornen a realitzar activitats extraescolars de l'AMPA accediran a les 17:00 hores 

per la porta principal, sense alterar la eixida de l'alumnat que marxa. 

 

Els que es queden fins a les 17:00 hores i tenen activitats extraescolars romanen al centre i van al 

lloc on desenvolupa l'activitat extraescolar. 

 
 
 
 

 

GESTIONS EN OFICINA A.M.P.A (De 17,00 a 18,00 hores) 
 
Les famílies que tinguen que realitzar gestions de l'AMPA accediran per la porta del carrer 

Albacete a partir de les 17:05 hores.  

Han d'avisar al personal de l'AMPA (mitjançant trucada telefònica) perquè els obriga la porta del 

carrer Albacete.  

Quan acaben les gestions, personal de l'AMPA els acompanyarà per poder accedir a l'exterior per 

la porta del carrer Albacete. 

 

Si disposarem de conserge en aquest horari, es faria càrrec de la porta d'accés. El comunicarem quan 

tinguem coneixement. 
 


