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ANNEX 1

ORGANITZACIÓ DE PORTES - PROFESSORAT

ENTRADA a les 9h i a les 15h
- El/la conserge obre la porta del carrer Josep Mitats on es quedarà vigilant que
l’entrada es faci amb normalitat. Per aquesta porta hi accedeix l’alumnat i les
famílies d’Educació Infantil i 1r que acompanyen els infants fins les classes de
P3 i/o a les respectives files de P4 (porxo), P5 (paret nord de l’edifici) i 1r
(davant de consergeria)
- Un membre de l’Equip Directiu o l’administratiu/va del centre obre la porta
gran del pati de CM i CS del carrer Passeig Riera i s’hi queda vigilant. Per
aquesta porta hi accedeix l’alumnat de 2n, CM i CS.
- Tots els/les mestres han d’estar preparats/des a les 9h i a les 15h en el lloc
corresponent (files, zones de vigilància de passadís o aules segons
correspongui) per atendre l’arribada de l’alumnat.
- A les 9:05h. i 15’05h es tancaran les portes del carrer Josep Mitats i Passeig
Riera per a què el/la membre de l’Equip Directiu, l’administratiu/va i el/la
conserge continuïn amb les seves tasques.
Servei d’autocar
- El professorat encarregat de l’alumnat d’Ed. Infantil i de Cicle Inicial del servei
d’autocar obre la porta corresponent del carrer Passeig Riera a les 9h per a què
els/les alumnes de P3 fins a 2n puguin entrar a l’escola.

SORTIDA migdia
- A les 12:25h. el/la conserge obre la porta del carrer Josep Mitats per tal que
marxin els/les alumnes d’Ed. Infantil i 1r que van a dinar a casa. A les 12:35h.
es tancarà la porta.
- A les 12:30h un membre de l’Equip Directiu o l’administratiu/va del centre
obrirà la porta del Passeig de la Riera per a què marxin els/les alumnes de 2n,
CM i CS que van a dinar a casa. A les 12’35h es tancarà la porta.
SORTIDA a la tarda 16’30h
- El/la conserge obrirà la porta del carrer Josep Mitats a les 12:25h per a què
entrin les famílies de P3 fins a 1r i recullin els seus fills/es.
- A les 16’30h un membre de l’Equip Directiu obre la porta gran del Passeig de
la Riera per on surten els alumnes de 2n, CM i CS.
- A les 16:35h. es tancaran les dues portes.
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Entrades i sortides en cas de pluja
- L’alumnat i les famílies d’Ed. Infantil i 1r entraran i sortiran de l’escola de
la forma prevista. En aquests casos, P5 farà les files dins el porxo Josep
Mitats i 1r dins el porxo de consergeria.
- L’alumnat de 1r serà acompanyat per les famílies fins les escales del pati
de CM i CS, en les quals els/les alumnes ja baixaran per fer les files dins
el porxo. La recollida dels alumnes es farà de la mateixa forma.
- L’alumnat de 3r a 6è entraran sols dins l’edifici sense fer files, i sortiran
de la mateixa manera.
L’Equip directiu organitza el funcionament d’obertura i tancament de les
portes amb els/les responsables corresponents.
Aquest registre està en possessió de l’Equip Directiu

