
ORGANITZACIÓ  
ESPAIS



 

4. Organització dels espais 

4.1 Organització dels punts d’entrada i sortida  

Es garanteix que cada grup estable té un Punt de Trobada diferenciat al pati i que pot accedir a                   

l’edifici per una porta diferent, fent possible que les entrades i sortides es puguin fer generalment                

dins de l’horari habitual, a les 8.55h del matí, els alumnes de primària i secundària. 

A totes les famílies d’infantil es passarà un formulari on podran escollir l’horari d’entrada : a les                 

8:30h o a les 9:15h. A les 8:30 hi haurà el servei d’acollida organitzat en tres grups i espais                   

diferents, un per la llar, un per P3 i un altre per P4 i P5.  

El personal docent podrà aparcar a la zona de parking de personal autoritzat. El parking del camp                 

de futbol només es destina a les famílies de la llar, Infantil i cicle inicial. A partir de 3r de primària,                     

es farà el “petó i adéu” i no aparcaran a dins del parking.  

Es senyalitzarà un circuit de colors per a cada curs, des de l’entrada al recinte fins al punt de                   

trobada -que coincideix en la majoria dels casos amb la zona de pati- i després fins a les classes.  

En el cas de les famílies amb més d’un fill/a, preval sempre el criteri del germà més petit.  

Les famílies de primària poden acompanyar als seus fills/es fins a la porta verda - la qual estarà                  

oberta- i des d’allà cada nen/a anirà al seu punt de trobada, de manera que aquestes famílies no                  

entraran a dins del recinte escolar. A cada punt de trobada hi haurà el mestre/a que fa la classe de                    

9 a 10:30h.  

*Els autocars entren per l’accés 3.  
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INFANTIL Accés Recinte Porta Edifici 

Llar P1 A1  
Porteta Camps 

Futbito 
 

Peatonal 
 

A4 
Porta nova 

Eucaliptus riera 
 

Peatonal 

A2 
Part baixa riera 

 
En Cotxe 

P1 

Portes 
Aules 

Llar P2 P2 

P3 P3 
 

P4 P4 
 

P5 P5 
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PRIMÀRIA Accés Recinte Porta Edifici 

1r A 
1r B 
1r C 

A1  
Porteta Camps 

Futbito 
 

Peatonal 
 

A4 
Porta nova 

Eucaliptus riera 
 

Peatonal 

A2 
Part baixa riera 

 
En Cotxe 

P03 Aules 1r 

2n A 
2n B 
2n C 

P04 Sala 
Central 

PRIMÀRIA Accés Recinte Porta Edifici 

3r A 
3r C 

 

A1 
Porteta Camps Futbito 

  
A4 

Porta nova Eucaliptus riera 
 

Peatonals 

P05 Sala 
Central 

3r B 
4t A 
4t B 
4t C 

P07 Aules 4t 

5è A 
5è B 
5è C 

P06 Escala 5è 

6è A 
6è B 
6è C 

P08 Laboratoris 
CiV 
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ESO Accés Recinte Porta Edifici 

1r A 
1r B 
1r C A5 

 Riera - Cuina 
Peatonal 

P02 Consergeria 

2n A 
2n B 
2n C 

P01 Menjador 

3r A 
3r B 
3r C A6 

Riera - Olivar 

P10 Lateral edifici 

4t A 
4t B 
4t C 

P09 Principal edifici 

BTX - CF Accés Recinte Porta Edifici 

1 BAT 
CT-SoC 

A7 
 

Pati Pins 

P13 Creative 
Zone 

2 BAT 
CT-Soc P12 Taller 

1r CF P14 Aula Magna 

2n CF P11 Principal 
edifici 



 

En la següent imatge es detallen les entrades i sortides del recinte i els punts de trobada:
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4.2 Horaris d’entrades i sortides 

Acollida matinal infantil 

 

*Els alumnes de P1 i P2 realitzen l’acollida en un mateix espai i sense mascareta. 

 
 

Acollida Migdia Infantil 
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INFANTIL Entrada Matí Sortida Migdia Entrada Tarda Sortida Tarda 

LLAR* 8:30h - Aula P2B-.  9.15h a la seva aula 11:50h (aula) 15h 16:45h o 17:45h 

P3 8:30h - Aula P3A. o 9.15h a la seva aula 

 
11:50h (aula) 14.30h 16:45h o 17:45h 

P4 8:35h - Sala central INF. o 9.10h a la seva 

aula 

 

11.55h (aula) 14:30 16:45h o 17:45h 

 
P5 

8:30h - Sala central INF. o 9.05h a la seva 

aula 

 

11.55h (aula) 14:30 16:45h o 17:45h 

INFANTIL Horari Espai Responsable 

P3 - P4 -  P5 
alumnes amb 

mascareta 

12 - 12:30h Aula P4B Nuri Rodeja 



 

PRIMÀRIA 

Acollida matinal Primària 
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PRIMÀRIA Entrada 
matí 

Sortida matí 
(alumnes que 
dinen a casa) 

Entrada tarda 
(alumnes que 
dinen a casa) 

Sortida tarda Sortida 
extraescolar  

1r 8:55h 
Directe 
punt de 
trobada - 
mestre/a 

12:20h Porteta 
petita pati - 
entrega amb un 
mestre/a del 
curs  

14:30h - 
rebuda amb 
un mestre/a 
del curs  

16:50h - Porteta 
petita pati - 
entrega amb el 
mestre/a del pla 
lector   

17:50h 
entrega amb 
mestre/a 
extraescolar 

2n 8:55h 
Directe 
punt de 
trobada - 
mestre/a 

12:25h Tanca 
verda - entrega 
amb un 
mestre/a del 
curs  

14:30h - 
rebuda amb 
un mestre/a 
del curs  

16:50h Tanca 
verda - entrega 
amb el mestre/a 
del pla lector 

17:50h 
entrega amb 
mestre/a 
extraescolar 
 
 

3r 8:55h 
Directe 
punt de 
trobada 
-mestre/a 

12:30h Tanca 
verda -  entrega 
amb un 
mestre/a del 
curs  

14:30h - 
rebuda amb 
un mestre/a 
del curs  

16:55h - Tanca 
verda - entrega 
amb el mestre/a 
del pla lector 

17:55h 
entrega amb 
mestre/a 
extraescolar 
 

4t 8:55h 
Directe 
punt de 
trobada - 
mestre/a 

12:20h Tanca 
verda - entrega 
amb un 
mestre/a del 
curs a 

14:30h  -  
rebuda amb 
un mestre/a 
del curs  

17h - Tanca verda 
- marxen sols  

18:00h - Tanca 
verda - marxen 
sols  
 

5è 8:55h 
Directe 
punt de 
trobada - 
mestre/a 

12:25h Tanca 
verda - entrega 
amb un 
mestre/a del 
curs  

14:30h - 
rebuda amb 
un mestre/a 
del curs  

17h - Tanca verda 
- marxen sols  

18:00h - Tanca 
verda - marxen 
sols  
 
 

6è 8:55h 
Directe 
punt de 
trobada 
-mestre/a 

12:30h Tanca 
verda- entrega 
amb un 
mestre/a del 
curs  

14:30h - 
rebuda amb 
un mestre/a 
del curs  

17h - Tanca verda 
- marxen sols  

18:00h - Tanca 
verda - marxen 
sols  
 
 

Horari Espai Responsable 

8:30-9h Sala central edifici principal Clara Guitart 



 

SECUNDÀRIA 

 

Acollida Matinal 
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SECUNDÀRIA 
Entrada 

matí 
Sortida matí 

(alumnes que 
dinen a casa) 

Entrada tarda 
(alumnes que 
dinen a casa) 

Sortida tarda Sortida 
extraescolar  

1r 8:50h A5 
Porta cuina 
recull el 
primer-a 
professor-a 

13:30h  
Tanca verda 
pati de colors 

14:55h -  
Tanca verda 
pati de colors 
 

16:55h - A5 
Porta cuina  
acompanya 
l’últim-a 
professor-a 

18h - A5 
porta cuina 

2n 8:55h A5 
Porta cuina 
recull el 
primer-a 
professor-a 

13:30h  
Tanca verda 
pati de colors 

14:55h -  
Tanca verda 
pati de colors 
 

17:00h - A5 
Porta cuina  
acompanya 
l’últim-a 
professor-a 

18h - A5 
porta cuina 

3r 8:50h A6 
Porta olivar 
recull el 
primer-a 
professor-a 

13:30h  
Tanca verda 
pati de colors 

14:55h -  
Tanca verda 
pati de colors 
 

16:55h - A6 
Porta olivar  
acompanya 
l’últim-a 
professor-a 

18h - A5 
porta cuina 

4t 8:55h A6 
Porta olivar 
recull el 
primer-a 
professor-a 

13:30h  
Tanca verda 
pati de colors 

14:55h -  
Tanca verda 
pati de colors 
 

17:00h - A6 
Porta olivar 
acompanya 
l’últim-a 
professor-a 

18h - A5 
porta cuina 

Horari Espai Responsable 

8:30-9h Aules Carme Condom 1r i 2n ESO 
Rosa Carreras 3r i 4t ESO 
Àngels Borràs Batx i CF 



 

Responsables de les portes 
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Horari  Accessos Responsable 

8:30h/9:20h Entrades Porta A3 -busos 

Porta tanca verda 

Consergeria 

Accés A5 cuina 

Accés A6 olivar 

Accés A7 pins 

Frederic Requena- 8:30h 

Leroy Morante- 8:30h 

Mª Teresa Font- 8:30h 

Josep Mª Moradell - 8:30h 

Rosa Carreras- 8:30h 

Àngels Borràs- 8:30h 

12h Sortida infantil Porta tanca verda Frederic Requena- 11:50h 

12:25-12:35h Sortida primària Porta tanca verda Frederic Requena 

13:40h Sortida 1-2 ESO 

Sortida 3-4 ESO 

Consergeria-A5 cuina 

Accés A6 olivar 

Frederic Requena 

Barbara, excepte dijous Rosa 

13:30-14:40h Entrada activitats Porta tanca verda Paola Blanchon 

14:30h Entrada infantil i 

primària 

Porta tanca verda Irina Requena 

14:55h Entrada ESO i llar 

Sortida 1-2 ESO 

Sortida 3-4 ESO 

Porta tanca verda 

Consergeria-A5 cuina 

Accés A6 olivar 

Irina Requena 

Frederic Requena 

Marta Martínez 

16:30h Sortida infantil- 10 

nens 

Sortida primària- 

26 nens 

Porta tanca verda Frederic Requena 

17:00h Sortida general 

escola 

Parking-busos 

Tanca verda 

Frederic Requena 

Leroy Morante 

18:00h Sortida extraescolars 

infantil/primària/ESO 

Tanca verda Leroy Morante 

 



 

4.3 Organització de l’espai d’esbarjo 

Els alumnes d’infantil aniran al pati per cursos, intentant mantenir diferents franges horàries, les              

mestres vigilaran que no es barregin els grups estables, també els de la llar d’infants. 

 

Els alumnes de primària aniran sortint a la seva zona de pati per torns, de manera que abans de                   

sortir al pati tots els cursos puguin anar al lavabo i fer el rentat de mans. El mestre/a que ha estat                     

amb el grup estable de 9 a 10:30h del matí serà l’encarregat d’acompanyar-los al lavabo, assegurar                

que no es barregin amb altres grups estables i portar-los fins a la seva zona de pati assignada. Els                   

mestres del curs es quedaran al pati fins que arribi la persona que fa el torn aquell dia en aquella                    

zona de pati concreta.  

 

A la pàgina següent es detalla la sectorització dels patis. 
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4.3.1 Infantil 

 

4.3.2 Primària 
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 Horari Zona Sortida 

LLAR 11:00 - 11:30 

15:30 - 16:00 

secció pati 

parvulari 

Porta de l’aula al pati 

P3 11:00- 11:30 

15:30 - 16:00  

secció pati 

parvulari 

Porta de l’aula al pati 

P4 10:00 - 10:30  

16:00 - 16:30 

Pati parvulari Porta de l’aula al passadís i sortida 

al pati parvulari. 

P5 10:30 - 11:00 

 

16:00 - 16:30 

Pati parvulari 

 

Pati Moreres. 

Porta de l’aula al passadís i sortida 

al pati parvulari. 

Porta exterior aula 

 Zona Sortida/Recorregut 

PRIM1 Pati de colors Porta d’emergència aula de 1r primària  

PRIM2 Pati de les moreres Passadís secció, Sala Central, Porta 04, Pati de 

colors i cap la zona indicada 

PRIM3 Camp de futbito  Passadís secció, sala central, Porta 05, pati de 

colors i cap la zona indicada  

PRIM4 Pati de sorra Porta d’emergència de 4t de primària 

PRIM5 Camp de futbito  Secció, escala de 5è, secció, sala central, pati de 

colors i cap la zona indicada  

PRIM6 Zona gespa de 

batxillerat 

Escala d’administració, sala central, Porta 08, i 

zona indicada 



 

 

4.3.3 Secundària 

 

 

Observacions 

Es delimitaran els espais patis  segons el plànol (zona pins: hort, estany, 2 intermitja/ zona futbito: 2 espais/ 

zona poliesportiva: 2 espais/espais) marcant també les lletres A-B-C. 
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 Zona Sortida 

ESO1 Moreres Sortida d’emergència de 1r d’ESO, continua per 

consergeria i exterior fins a zona indicada 

ESO2 Tennis taula Porta principal de la secció de 1r i 2n d’ESO, 

coninuen per l’escala de la sala central, sortida 

menjador i exterior fins a zona indicada 

ESO3 L’o 

livar 

Porta d'emergència de 3r i 4t ESO 

ESO4 Pati biblioteca Porta principal de 3r i 4t ESO 

BATX1 Pins, zona intermitja Porta creative zone 

BATX2 Pins, zona intermitja Porta taller tecnologia 

CF1 Pins, zona estany Porta Aula Magna 

CF2 Pins, zona hort Porta principal edifici batxillerat 


