
Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu l’horari del nostre centre és de 8:30h a 13:30h. Des de fa anys que feim les entrades i les

sortides relaxades per facilitar l’acollida de l’alumnat al matí, i per permetre que les famílies puguin

recollir els infants evitant aglomeracions. Som un centre molt gran i aquesta flexibilitat ens permetia

entrar i sortir escalonadament per evitar que, els gairebé 700 alumnes de l’escola, baixessin en el

mateix moment per les escales.

També pensam que aquesta flexibilitat facilitava la recollida per a les famílies amb germans a diferents

cursos.

El fet que l’alumnat d’educació infantil pogués baixar al menjador un poc abans de les 13:30h afavoria el

seu benestar, ja que disposaven de més personal per atendre’ls i dinaven en un ambient de menys

renou.

Ens han comunicat que hem de complir estrictament amb l’horari lectiu i que aquesta flexibilitat a partir

d’ara ja no ens està permesa.

Això suposarà tota una sèrie de canvis a nivell organitzatiu que us afectaran i n’heu d’estar informats:

- La barrera principal es continuarà obrint a les 8:20h i els infants pujaran a les 8.30h a les aules. A partir

de les 8:30h comencen les sessions d’educació física al pati, per tant, les famílies no poden estar dins el

recinte escolar i l’han d’abandonar tot d'una que comenci a sonar la música per pujar a les aules. A

partir d’aquesta hora, la barrera estarà oberta fins a les 8:40h per aquells que arriben tard, però les

famílies ja no podran entrar al pati, els infants hauran d’entrar sols i pujar a les aules.

- Les fileres de primer de primària pujaran a les aules a les 8:30h.

- Tot l’alumnat que arribi passada aquesta hora tendrà una falta de puntualitat.

- La barrera s’obrirà a les 13:30h per a la sortida de tots els cursos (infantil i primària). A les

13:40h es tancarà i les famílies ja han d’haver sortit del recinte per a poder organitzar l’alumnat que fa

ús del menjador. Recordau que l’activitat lectiva acaba a les 13:30h i el professorat té reunions i no es

pot fer càrrec dels infants a partir d’aquesta hora. Us demanem que sigueu puntuals també a l’hora
de recollir-los.
- Les sortides es faran pels següents accessos:

CURS SORTIDA

3 ANYS C/ Jeroni Antich

4 ANYS I 5 ANYS C/ Pere Dezcallar i Net

PRIMÀRIA (TOTS ELS CURSOS) Plaça Bisbe Berenguer de Palou

- MENJADOR: per a l’alumnat d’infantil s’obrirà la porta del carrer Jeroni Antich a les 15:00h fins les

15:30h. Per a l’alumnat de primària s'obrirà la barrera a les 15:20h i es recolliran els infants entre les

15:20h i les 15:30h.

- ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: podran accedir al recinte a l’hora d’inici de l’activitat.

AQUEST HORARI COMENÇARÀ EL DIMECRES 21 DE SETEMBRE
Palma, 20 de setembre 2022
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