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PROTOCOL D´ENTRADA i SORTIDA D´ALUMNES  
 
L’entrada i sortida dels alumnes serà per la porta de l´avinguda Maresme. 
 

Alumnes de l’ESOi el BATXILLERAT  
 
L’entrada al Centre al matí és a les 8:30h. A les 8:35h, els conserges tancaran 
les portes del Centre i els alumnes que arriben tard s´esperaran a l´entrada, al 
pati petit, fins a les 9.30, hora en què podran entrar a l´aula corresponent.  
 
Tanmateix, a les 9.30h, els conserges tancaran les portes i cap alumne no 
podrà entrar al Centre si no és acompanyat per un familiar i/o un justificant 
oficial del metge, institucions, etc. Per tant, els alumnes que arribin tard sense 
un motiu prou justificat tindran la falta corresponent. 
 
L’hora de sortida serà la indicada pel timbre de finalització de classe. Cal 
respectar els timbres i, evidentment, l'alumnat no ha de sortir mai abans de 
l'hora. La sortida de grups sencers o d'alumnes fora de les hores marcades es 
farà sempre amb la presència i autorització del professorat. 
 
   
Els alumnes de l´ESO han de romandre al Centre dura nt tot el seu horari 
lectiu.  Quan un alumne/a hagi de sortir del centre per un assumpte personal 
caldrà que presenti al professorat de guàrdia l'autorització corresponent 
signada per la família, i no podrà sortir del Centre si no és acompanyat d’un 
familiar major d’edat o per autorització familiar telefònica. Aquesta autorització 
s’ha de fer arribar al tutor/a. 
 
En cas d'absència del professor/a a les darreres ho res de la jornada (a 
partir de les 13.00h), si l´alumne pertany al segon  cicle de l´ESO i ha 
signat, prèviament, l´autorització paterna, podrà s ortir de l'institut. 
 

Alumnes de 2n de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mig.  
 
La Coordinació de Batxillerat i CF facilitarà als conserges la relació d'alumnes 
que cursen matèries soltes de 2n de Batxillerat i CFGM per tal que els permetin 
les entrades i sortides adients al seu horari. 
 

Alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior.  
 
Aquests alumnes entraran a primera hora de la tarda seguint les normes 
generals del Centre. Donat, però, la tipologia diferenciada d’aquests alumnes, 
al llarg de la tarda podran accedir al Centre per la porta principal. En cas de 
retard, serà el professor d’aula l’encarregat d’autoritzar l’entrada a classe. En 
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cas que el professor no autoritzi l’entrada a classe, aquests alumnes podran 
restar a la biblioteca o a la cantina fins a la propera hora. 
 

 
 


