
 

  



HORARI DE SORTIDA DELS INFANTS 

CURS HORARI 

P3 16.20h 

P4 16.20h 

P5 16.20h 

1r 16.30h 

2n 16.30h 

3r 16.15h 

4t 16.30h 

5è 16.20h 

6è 16.10h 

 

ORGANITZACIÓ 

Els de parvulari són els únics que es recullen a la zona de sortida, els de primària van 

directament a l’espai de servei tarda. Per tant, el servei ha de començar a les 16.15h per tal 

que: 

- Una monitora sigui a l’espai de servei tarda per rebre els infants que pleguen abans 
- L’altra monitora haurà de recollir els grups de parvulari a cada punt de sortida: porxo, 

pati de sorra i vestíbul de l’entrada. 

La sortida es farà a les 17.30h per la porta del pati de sorra, per tant la coordinadora haurà de 
tenir una clau d’aquesta porta, ja que se’n farà ús diari. Només se sortirà per la porta principal 

en cas de pluja. 

Com que es tracta d’un servei que aglutinarà infants de totes les edats, però en un nombre 

reduït, caldrà disposar d’un espai obert o prou ampli on poder berenar amb la distància de 
seguretat (1.5m entre infants). Són possible espai el pati de sorra i el menjador de 1r. El pati 

cobert no es podrà utilitzar un cop comencin les activitats extraescolars. 

Tant per al mobiliari del pati cobert com per al del menjador de 1r, caldrà un kit de neteja i 

desinfecció que es guardarà en un punt del propi espai: aigua i sabó, desinfectant i paper de 

cuina o altre. Caldrà desinfectar tant taules com cadires. 

Durant l’estona de lleure, els infants hauran de dur mascareta posada. 

En cas que hi hagi alumnes esporàdics, caldrà que enviïn un correu a 
avisos.ampa@escolaelsagrer.cat comunicant data, nom i curs abans de les 10h del mateix 

matí. A l’assumpte hi ha de constar el servei a qui va dirigit, en aquest cas Servei Tarda. Entre 
l’Eva i la coordinadora en farem el seguiment i l’Eva en farà la facturació al final de cada mes. 

D’aquesta manera evitem que les famílies hagin d’entrar a comprar tiquets dins l’escola. 
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