
 

 

  

 

 

PRIMÀRIA 
 
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: 
 

ENTRADES: 
 

- 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 no es permetrà l'entrada a l'aula fins al canvi de 
classe, mentrestant l’alumne romandrà a la Biblioteca amb el professor/a de guàrdia 
(únicament podran accedir a l'aula abans del canvi de classe els alumnes que porten 
justificació mèdica o causes majors que acredite la impossibilitat d'arribar a hora. L'entrada 
serà per l'Avinguda de França). 

 
- Per les vesprades l'escola s'obrirà per als alumnes de primària a les 14:50 i es tancarà a les 

15:05. Si arriba a l'escola després de les 15:05 no es permetrà l'entrada a l'aula fins al 
canvi de classe, mentrestant l’alumne romandrà a la Biblioteca (únicament podran 
accedir a l'aula abans del canvi de classe els alumnes que porten justificació mèdica o 
causes majors, document que acredite la impossibilitat d'arribar a hora, i l'entrada serà per 
l'Avinguda de França). 

 
- Els pares/acompanyants no podran accedir al pati gran, deixaran que els alumnes 

accedeixen sols a l'altura de la porta divisòria de patis de l'ermita i aquests realitzaran les 
files en el lloc corresponent sense la presència dels pares/acompanyants. Només es podrà 
accedir si es requereix realitzar alguna gestió en administració, i hauran de fer-ho 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. 

 
- Si els retards sense justificació són reiterats es comunicarà a les famílies la impossibilitat 

d'accedir al centre fins a l'hora del pati. 
 



 

 

  

 

 

EIXIDA: 
 

- 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. 

 
- Els pares/acompanyants esperaran els alumnes a la porta divisòria de patis de l'ermita. No 

es podrà accedir al pati gran. Els alumnes de 1r i 2n seran acompanyats pels professors fins 
al seu lliurament als pares, que romandran després de la porta divisòria. 
 

UBICACIÓ DE LES FILES 
 

- Tots els alumnes de Primària faran la fila al pati inferior. 
 

- És important que deixen al seu fill/a a la porta i no s'esperen. Els professors 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. 
 

- Si necessitem fer qualsevol notificació al tutor/a ho farem mitjançant l’agenda de l’alumne 
o a través del correu electrònic. La fila és el moment del dia en el que el tutor/a rep al seus 
alumnes i comparteixen els primers minuts de la jornada. 

 
- Si un alumne accedeix al pati una vegada la seua fila ja ha començat a pujar a l'aula, 

s'esperarà a pujar darrere de l'últim grup, sense que això impedeixca el seu accés a la 
primera sessió. 

 
- Aquell alumne que arribe amb retard, una vegada que totes les files ja han pujat a les aules 

s'esperarà a la biblioteca, juntament amb el professor/a de guàrdia, a que acabe la primera 
sessió prenent el centre les mesures organitzatives oportunes perquè aquests alumnes 
siguen ben assistits. 

 
- Els dies de pluja els xiquets/es pujaran sols a l'aula. 

 
 
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. 


