
 
 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  
Escola d’Educació Infantil i Primària 
PUIGVENTÓS 

 

ENTRADES I SORTIDES EDUCACIÓ PRIMÀRIA (De 1r a 6è) 

Benvolgudes famílies, 

Us recordem com estan establertes les entrades i sortides del centre de tot l’alumnat d’ Educació 
Primària. 

 

- ENTRADES (9:00h i 15:00h ): Porta Principal. Els nens/es entraran SOLS/ES i es desplaçaran 

sense córrer fins a la seva aula; allí els rebran els seus tutors/es o especialistes corresponents. Al 

llarg del camí trobaran mestres que vetllaran pel bon funcionament d’aquests desplaçaments. 

- SORTIDES (12:30h i 16:30h): Pista esportiva.  Els pares i les mares que ho desitgin poden entrar 

dintre de la pista per tal que la recollida de l’alumnat sigui el més relaxada possible.  
 
Us recordem també que: 
 

- L’horari s’ha de respectar tant a l’entrada com a la sortida. L’escola tancarà les portes a les 

9:05, a les 15:05h i a les 16:40h.  

- L’alumnat que arribi un cop tancada la porta es considerarà que arriba amb retard i haurà de 

passar per la secretaria del centre abans de poder accedir a les aules. 

- Al tercer retard (en un mateix trimestre), l’alumne/a entrarà al centre però NO ES PODRÀ 
INCORPORAR A L’AULA fins la següent sessió. 

- Els retards continuats es consideraran absentisme. 5 retards injustificats equivaldran a 1 
dia d’absentisme. El registre de retards quedarà en l’expedient de l’alumne/a. 

- Els retards produïts per visita mèdica, degudament justificada, no es comptabilitzaran. 

- Si un nen/a no ha de venir a l’escola (malaltia, visita mèdica...) heu d’avisar telefònicament 

per a justificar l’absència. En cas contrari serà considerada com una absència injustificada. 

- Les famílies han de recollir primer els fills d’Educació Primària i després, si s’escau, els fills 

d’Educació Infantil. El professorat d’Educació Primària entregarà puntualment l’alumnat. 

- A partir de 3r d’E.P, els nen/es podran marxar sols a casa, prèvia autorització de la família.  

- Els pares no podeu accedir a les aules. La millor manera de comunicar-vos amb la tutora 

és a través de l’agenda o concertant una entrevista. Si heu d’entrar per algun motiu molt 
justificat, ho heu de comunicar a les persones que trobareu a l’entrada fent la rebuda als 

alumnes.  

- Qualsevol gestió relacionada amb la secretaria la podreu fer a partir de les 9:15h, una 
vegada els alumnes siguin a les aules, no abans; d’aquesta manera evitarem de col·lapsar 

l’entrada. 

 

Agraïm per endavant la vostra col·laboració. Per a qualsevol dubte restem a la vostra disposició. 

 

Cordialment 

L’Equip Directiu 

Olesa de Montserrat, 12 de setembre de 2017 



 
 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació  
Escola d’Educació Infantil i Primària 
PUIGVENTÓS 

 

 

ENTRADES I SORTIDES EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Benvolgudes famílies, 

 

Us recordem com estan establertes les entrades i sortides del centre l’alumnat d’ Educació Infantil. 
 

- P3: Entraran i sortiran per la reixa del pati d' Educació Infantil i accediran a les seves aules, 

pel passadís interior, acompanyats de les seves famílies. Ja que d’aquest passadís només en 

fan ús les famílies de P3, convindria no sortir per la porta principal del centre. 

 

- P4 i P5: Entraran i sortiran del centre per la porta exterior lateral (al costat de la reixa) i 
accediran directament a les seves aules respectives acompanyats dels seus familiars. 

 
Us recordem també que: 
 

- L’horari s’ha de respectar tant a l’entrada com a la sortida. L’escola tancarà les portes a les 

9:05 i a les 15:05h.  

- L’assistència a l’escola és obligatòria. Si un nen/a no ha de venir a l’escola (malaltia, visita 

mèdica...) heu d’avisar telefònicament per a justificar l’absència. En cas contrari serà 

considerada com una absència injustificada. 

- L’alumnat d’Educació Infantil NO pot entrar al centre per la porta principal.  

- Qualsevol gestió relacionada amb la secretaria, la podreu fer a partir de les 9:15h, una 
vegada els alumnes siguin a les aules, no abans; d’aquesta manera evitarem de col·lapsar 

l’entrada. 

- Recordeu la importància de respectar les normes d’organització i funcionament del centre. 

 

Agraïm per endavant la vostra col·laboració. Per a qualsevol dubte restem a la vostra disposició. 

 

Cordialment, 

 

L’Equip Directiu 

Olesa de Montserrat, 12 de setembre de 2017 

 
 


