
 

 

 

INFANTIL 
 

Estimada família, 
 

Un cop assumides les novetats pel que fa a horaris lectius, és important que tots els que integrem 
la comunitat educativa col·laborem en el desenvolupament de la tasca i organització educativa en 
un clima de convivència, cooperació i respecte per satisfacció de tots.  
Aprofitem aquesta circular per recordar les instruccions d'entrada i eixida al centre per millorar la 
qualitat i la seguretat dels nostres alumnes: 
 

HORARIS: 
 

ENTRADA 3, 4 i 5 ANYS. 
 

- El col·legi obrirà les seues portes (porta del carrer Escultor Octavio Vicent) a les 8:20 i les 
tancarà a les 8:40 (Hem de tindre en compte que en aquest període està prohibida 
l’entrada per la porta blanca de l’Avinguda de França). Si per causes excepcionals no hem 
abandonat el centre abans que es tanquen les portes esperarem que el pati d’infantil 
quede buit de files per eixir per la porta de l'Avinguda de França i no interferir en la pujada 
dels alumnes. 

- Si s'arriba a l'escola després de les 8:40 accediran al mateix per la porta blanca de 
l'Avinguda de França i seran acompanyats pel professor de guàrdia i si no pels pares, fins a 
la porta de la classe sense interrompre ni entrar, deixant que el/la xiquet/a entre sol a 
l'aula. 

- A les vesprades l'escola s'obrirà per als alumnes de INFANTIL a les 14:50 i es tancarà a les 
15:05. Si arriba al col·legi després de les 15:05 accediran al mateix per la porta blanca de 
l'Avinguda de França i seran acompanyats pel professor de guàrdia i si no pels pares, fins a 
la porta de la classe sense interrompre ni entrar, deixant que el/la xiquet/a entre sol a 
l'aula. 

- Si es requereix realitzar alguna gestió en administració hauran d'accedir per la porta 
divisòria de patis de l'ermita seguint la línia blava marcada a terra, sense interferir en les 
files que fan els alumnes, i per darrere de les xarxes de seguretat del camp de futbol per 
eixir posteriorment per la porta de l'Avinguda de França. 

- Els dies de pluja s'acompanyarà als alumnes fins a l'aula. 
 

EIXIDA 3, 4 i 5 ANYS. 
 

- Per a les eixides:  
o dilluns i dimecres al migdia a les 13:00 h.  
o dimarts, dijous i divendres al migdia a les 12:15 h.  
o dilluns, dimarts, dijous i divendres vesprada a les 16:30 h. 
 

- Es realitzaran al pati xicotet d'infantil, el que està a la capella i seran els professors els que 
baixaran la fila. La porta d’eixida del centre és la ubicada al carrer Escultor Octavio Vicent, 
NO la porta blanca de l'Avinguda de França. 

 

- No està permès utilitzar el pati del 1r cicle (llar d'infants) d'Educació Infantil com a parc 
infantil fora de l'horari escolar. 

 

 
 



 

 

 

 
 
ALUMNES DE 2 ANYS ENTRADES I EIXIDES 
 

- El seu horari d'entrada i eixida serà: 

 

o 8:00 a 8:20h. Porta blanca Av. De França.  
o 8:20 a 8:40h. Carrer Escultor Octavio Vicent. (Hauran d’accedir per la porta divisòria 

de patis de l'ermita seguint la línia blava marcada a terra, sense interferir en les files 
que fan els alumnes, i per darrere de les xarxes de seguretat del camp de futbol, 
evitant pujar amb els carros al pati superior d'infantil per evitar col·lapsar la rampa, 
podent-los deixar aparcats momentàniament al costat de les finestres del Saló 
d'Actes). 

o Sortida a partir de les 16:30h fins les 17:00h. Carrer Escultor Octavio Vicent, excepte 
dimecres que serà per la porta blanca de l’AV. de França. Es recollirà als alumnes a 
l'aula. 
 

(a migdia, a partir d’octubre) 
 

o Eixida 12:15h. Dilluns i dimecres, porta blanca Av. De França. 

 Dimarts, dijous i divendres porta negra C/Octavio Vicent. 
o Entrada 14:50-15:05. Carrer Escultor Octavio Vicent, excepte dimecres que serà per 

la porta blanca de l’AV. de França. 
 

- No està permès utilitzar el pati del 1r cicle (llar d'infants) d'Educació Infantil com a parc 
infantil fora de l'horari escolar. 

 

UBICACIÓ DE LES FILES DE 3, 4 i 5 ANYS 
 

ALUMNES DE 3 ANYS. 
 

- A partir de l’1 d’octubre, una vegada passat el període d’adaptació del mes de setembre, 
els alumnes de 3 anys faran la fila al pati gran de primària, a la cantonada del camp de 
futbol sala, davant dels banys. Per poder accedir a aquesta zona ho farem a través de la 
porta divisòria de patis de l'ermita seguint la línia blava marcada a terra. És important que 
deixen al seu fill/a a la fila acompanyats pels professors, ells ja s'encarregaran d'entrar les 
files a l'aula directament. Per a realitzar correctament l'entrada és molt important que 
siguen puntuals perquè els xiquets/es participen d'aquests hàbits d'entrada. 
 

ALUMNES DE 4 I 5 ANYS. 
 

- Els alumnes de 4 i 5 anys faran la fila al pati xicotet junt a l'ermita. És important que deixen 
al seu fill/a a la fila acompanyats pels professors, ells ja s'encarregaran d'entrar les files a 
l'aula directament. Per a realitzar correctament l'entrada és molt important que siguen 
puntuals perquè els xiquets/es participen d'aquests hàbits d'entrada. 

 

L'assistència regular a classe ajuda l'alumnat a ajustar-se a l'horari de l'aula i adquirir els hàbits i les 
rutines necessaris per a la seua formació. Per contra, les absències continuades, així com els 
retards, li poden impedir seguir la marxa del grup i interferir en el seu ritme d'aprenentatge.  
Agraïm la col·laboració i el compliment d'aquestes indicacions per part de totes les famílies en 
benefici de tots els membres de la Comunitat Educativa de l'Ave Maria de Penya-roja. 
          

L’Equip Directiu. 


