Benvolgudes famílies,
A continuació us expliquem com farem les entrades i sortides.
ENTRADES
Acollida matinal
Les portes de l’escola s’obriran a les 8.00h per a les famílies que necessitin el servei d’acollida
matinal. En aquest cas, l’alumnat entrarà per la porta verda.
Els nens/es de primària (de 1r a 6è), usuaris del servei d’acollida, entraran sols al centre, amb
mascareta (prèviament s’hauran rentat les mans amb gel hidroalcohòlic). Aniran al menjador i
se situaran en els llocs habilitats per al seu nivell.
Els nens/es de la comunitat de Petits i Petites (P3 (superat el període d’adaptació), P4 i P5),
entraran amb un sol familiar acompanyant, amb mascareta, fins a la porta del menjador, on se
situaran al lloc marcat per al seu grup. Les persones responsables del servei els ajudaran.
Autocar
Els infants usuaris de l’autocar entraran a l’escola, amb mascareta, per la porta del carrer del
Esports. Se’ls acompanyarà als seus llocs de trobada en el pati.
Resta de l’alumnat
Podrà accedir a l’escola a partir de les 8.50h. Ho faran de la següent manera:
PETITS I PETITES
Entraran amb mascareta per la porta verda, acompanyats d’un sol familiar (prèviament es
rentaran les mans amb gel hidroalcohòlic).
P3, els primers dies (període d’adaptació), es dirigiran amb els seu familiars fins el pati de sorra
seguint l’itinerari marcat. Allà els estaran esperant les mestres. Les famílies (1 sol familiar)
romandran amb els seus fills/es durant el període d’adaptació. Més endavant podran anar fins
a la porta de l’aula directament.
P4 i P5, es dirigiran, amb els seus familiars (1 sol familiar), al pati del Jardinet (antic corralet),
seguint l’itinerari marcat. A l’entrada els estaran esperant les mestres. Per saber a quin grup hi
pertany el nen/a, als bancs de davant de les aules hi haurà les agendes del nou curs, marcades
amb una etiqueta identificadora, amb el nom de l’infant i un color determinat que hauran
d’associar amb el color de l’aula. Les mestres demanen que les famílies ho plantegeu com un
joc i que sigui el mateix nen o nena qui faci la troballa de la seva agenda. Un cop es troben amb
les seves mestres, els familiars continuaran el recorregut marcat a terra i sortiran per la porta
verda.
PRIMÀRIA
L’alumnat entrarà sol, amb mascareta, per la porta de la reixa. Es rentaran les mans amb gel
hidroalcohòlic.

Hem habilitat zones diferenciades per a cada nivell, amb rètols identificadors de cada nivell:
•
•
•
•
•

Alumnat de 1r, es trobaran a la Pèrgola (estructura de fusta, amb taules d’exterior,
molt propera a l’entrada).
Alumnat de 2n, es trobaran a l’espai Ziga-Zaga (on hi ha la barra d’equilibri, al davant
del porxo del menjador).
Alumnat de 3r, es trobaran a la Torreta del Til·ler (estructura envoltada amb una
grada, que fa de jardinera d’un til·ler).
Alumnat de 4t, es trobaran a l’espai Fòrum (antic turonet).
Alumnat de 5è i 6è, es trobaran a la pista.

L’equip de mestres ha previst l’acollida dels infants amb jocs per esbrinar a quin grup hi
pertanyen i activitats de cohesió de grup.

SORTIDES
Autocar
Els infants que marxin amb autocar sortiran de l’escola, acompanyats per personal de
l’empresa i del centre, a les 16.20, per la porta de la reixa. El punt de trobada serà la Pèrgola.
Petits i Petites
Tot l’alumnat s’esperarà a les seves respectives aules. Les famílies (un sol acompanyant)
podran accedir al centre per la porta verda. Prèviament es rentaran les mans amb gel
hidroalcohòlic. Es dirigiran al Jardinet (antic corralet) i recolliran els seus fills/filles davant de
les seves respectives aules. Sortiran del centre tal com ho han fet al matí, seguint el recorregut
marcat a terra, fins a la sortida de la porta verda. Recordem que les famílies no es podran
quedar al pati de l’escola.
Primària
Tot l’alumnat (exceptuant el que marxa sol, que sortirà per la porta del carrer dels Esports,
zona secretaria), estaran situats als seus punts de trobada (veure zones habilitades a
l’entrada), juntament amb les seves mestres.
Les famílies hauran de fer una cua ordenada. Quan els toqui el torn, personal del centre anirà
cridant als nens i nenes. Un cop hem avisat pel micròfon als nens i nenes, els familiars es
retiraran de l’entrada i deixaran pas al següent familiar de la cua (un sol familiar per evitar
aglomeracions).
Hi haurà mestres de suport repartides estratègicament per tots els espais del pati, per
controlar els fluxos de sortida i garantir que sigui el més endreçada i segura possible.
Us volem agrair per endavant tot el vostre esforç, paciència i comprensió, especialment en
aquest començament de curs. Necessitem la vostra col·laboració més que mai en aquests
moments i sabem que junts, juntes ho aconseguirem!
Escola Tàber

