
 

 

Normativa UN PETÓ I ADÉU      Desembre 2021 

Data d’inici:  9 de desembre, famílies amb fills/es a Educació Infantil, inclou als germans que 

hi són a la Primària.  

  10 de gener, famílies amb fills/es a Educació Primària.   

Horari de matí: 8:45 a 9:00h. 

Horari de tarda: 16:45 a 17:05h 

Per poder fer ús del servei s’haurà d’haver emplenat el formulari que trobareu a l’enllaç a 

continuació:  

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ* 

*Les inscripcions que es formalitzin el mateix dia que es necessiti el servei, s’han de comunicar 

també a la recepció de l’escola.  

ASPECTES BÀSICS: 

- Quan entrem a l’escola.  

S’haurà de creuar el carril bus i la vorera per entrar a l’escola, es tracta d’una maniobra 

que s’ha de fer amb precaució, ja que en ocasions trobem que al carril bus/taxi 

transiten d’altres vehicles, tot i no estar autoritzats. 

- Una vegada hi som a dins de l’escola.  

S’haurà de respectar la senyalització i indicacions que ens pugui fer el monitoratge que 

ajudarà al servei.  

Tingueu present que hi existeix un punt concret d’aturada dels vehicles per deixar o 

recollir als infants, no pot ser en qualsevol punt del recorregut. En aquest punt 

d’aturada trobareu al monitoratge que recollirà als infants.  

- A la sortida de l’escola.  

S’ha instal·lat un mirall que ajudarà a la visibilitat del carrer Buigas, us demanem que 

sortiu amb precaució i mantenint una velocitat adequada.  

D’ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE: 

Preu: El servei “un petó i adéu” és gratuït.   

Tipus de vehicles: poden accedir tot tipus de vehicles, des de patinets a furgonetes, en tots els 

casos, demanem  que es mantingui l’ordre d’entrada i la cua per arribar al punt on es poden 

deixar o recollir als infants.  

A l’hora de la recollida,  si el vostre filla no es troba encara al punt de recollida acompanyat del 

monitoratge, heu de sortir de nou al carrer per fer una nova entrada a l’escola. De moment, i 

fins poder valorar el volum de vehicles que això suposa, no es permetrà estacionar els vehicles 

al pati per esperar a que arribin els infants.   

La parada del vehicle perquè pugin i baixin els infants només s’ha de fer a l’espai destinat per 

aquesta finalitat. En aquest espai trobareu una marca de color blau pintada al terra, i el 

monitoratge que recollirà als infants en el punt indicat.  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCxdUFr36qbv5PdBk0slw7ptfOww0RARZU_pCffM7oxvy0Jw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCxdUFr36qbv5PdBk0slw7ptfOww0RARZU_pCffM7oxvy0Jw/viewform?usp=sf_link


 

 

 

A l’interior de l’escola trobareu alguns senyals que s’han de respectar en tot moment: 

◼ velocitat màxima 10km/h. 

◼ Fletxa de direcció que hem de seguir. 

◼ indicació per parar el motor i accionar el fre d’estacionament (fre de mà) en el 

moment que pugin o baixin els infants del vehicle.  

A l’hora de pujar o baixar del vehicle, i en cas que els infants no ho facin de forma autònoma, 

us demanem que baixeu del vehicle per cordar-los. Valorem que els sistemes de tancament del 

cinturó de les cadires infantils són molt diversos, i alguns complexos de cordar si no es 

coneixen.  

En el cas que arribi l’hora de finalització del servei i alguna família no hagi pogut arribar a la 

recollida, els infants que estiguin esperant passaran al servei de permanència. 

En un primer moment, els dies que disposem d’una previsió clara de pluja, el servei no 

funcionarà. Valorem que es desenvolupa en un espai exterior i mantenir als infants esperant 

d’una forma confortable no seria compatible amb la pluja. De totes maneres ho revisarem en 

un futur per si es pogués oferir el servei més endavant.   

La porta del carrer Buigas és de sentit només de sortida, no es permesa l’entrada per aquesta 

porta.  

Dues monitores assistiran als infants des de que baixin del vehicle fins que comencin les 

classes, us demanem que seguiu en tot moment les seves indicacions.  

Agraïm a l’avançada la vostra col·laboració. 

  

 


