
Entrades i
sortides
curs 21-22

Resum
 FAMÍLIES



ENTRADES I SORTIDES
INFANTIL i 1r PRIMÀRIA

Per la part de l'església

9'00 Entrada a l'aula
12'30 Esperar els nins allà mateix on els haurem deixat 
14'30 Entrada a l'aula
16'30 Esperar els nins allà mateix on els haurem deixat 

EXCEPTUANT EL
PERÍODE

D'ADAPTACIÓ        
A 3 ANYS

HORARI ESPECIAL DIA 10 DE SETEMBRE:
 

DE 9 A 12'30



QUINA ÉS
L'ORGANITZACIÓ

PER INFANTIL I 1R
PRIMÀRIA?

Les famílies
aparcaran al

parquing de davant
de l’església i es
dirigiran amb els

seus fills a la Plaça
del pou, on els

tutors els estarán
esperant.

Es pregar NO arribar amb
una antelació major de 10

minuts i partir el més
ràpidament possible, per

evitar aglomeracions.

 
Els familiars no

podrán travessar la
zona límit on están els

nins

Per una qüestió de
seguretat, aparcau als llocs
adients, no a la costa, a la

zona peatonal.



ENTRADES I SORTIDES
2n, 3r, 4t, 5è, 6è PRIMÀRIA

Per les instal·lacions esportives

14'30 Entrada a l'aula

HORARI ESPECIAL DIA 10 DE SETEMBRE:
 

DE 9 A 12'30

9'00 Entrada a l'aula
12'30 Sortida de l'aula

16'30 Sortida de l'aula



QUINA ÉS
L'ORGANITZACIÓ
DE 2N A 6È DE

PRIMÀRIA?

Les famílies
accediran pel camí

Palmer, a les
instal·lacions
esportives del

centre.

Si venen a peu, esperar
les indicacions del

professorat per poder
accedir al centre i no

mesclar-se amb altres
grups.

 
Seguiu les

indicacions del
professorat

Per una qüestió de
seguretat, i no formar-se
cues extenses, arribar 10
minuts abans de l'hora de
recollida dels vostres fills





ENTRADES I SORTIDES
1r, 2n, 3r, 4t ESO

Per les instal·lacions esportives

HORARI ESPECIAL
D'INICI DE CURS,

DIA 10 DE SETEMBRE:
 
 

7'55 Entrada a l'aula
14'15 Sortida de l'aula



QUINA ÉS
L'ORGANITZACIÓ
DE SECUNDÀRIA?

Les famílies
accediran pel camí

Palmer, a les
instal·lacions
esportives del

centre.

Si venen a peu, esperar
les indicacions del

professorat per poder
accedir al centre i no

mesclar-se amb altres
grups.

 
Seguiu les

indicacions del
professorat

Per una qüestió de
seguretat, i no formar-se
cues extenses, arribar 10
minuts abans de l'hora de
recollida dels vostres fills





REUNIÓ PER DUBTES 

DIMECRES

8 DE SETEMBRE, A LES 17'00

VIA MEET: 
HTTPS://MEET.GOOGLE.COM/WKM-FYDH-SHU


