COL·LEGI LA PRESENTACIÓ
ARENYS DE MAR

Benvolgudes famílies,
Per la seguretat, sobretot dels alumnes, l’ACCÉS A L’ESCOLA AMB VEHICLE no
està permesa durant les entrades i sortides dels alumnes:
De 8.45h a 9.10h

De 12.20h a 12.45h

De 14.45h a 15.10h

De 16.50h a 17.15h

Per sortir, si la porta està tancada, els vianants ho faran per la porta petita i els
vehicles, s’hauran d’aturar sobre del rectangle que es troba a uns metres de la porta i
aquesta s’obrirà automàticament.
Qui accedeixi a l’escola HA DE RESPECTAR:
-

La senyalització, els límits de velocitat i la prohibició de circulació.
Els horaris d’accés a l’escola tant per a vehicles com per a vianants.
Les indicacions que els doni el personal del centre encarregat d’organitzar les
entrades i sortides.

La senyalització actual indica expressament la prohibició d’accedir a l’edifici principal
en automòbil. L’accés al pati de palmeres és exclusiu per a serveis i per a l’accés dels
alumnes que fan ús del servei de permanències (7.45h a 8.30h). La resta de vehicles
ha d’estacionar a la zona de pàrquing habilitada. No es pot estacionar a la pujada (als
marges del camí) ni a la zona d’arbres (pins).
Qui pugi amb cotxe abans de les hores d’accés a l’escola, haurà de romandre a
l’aparcament. No pot haver nens al pati de palmeres abans de les 8.50h.
L’ús del pàrquing és il·limitat per al personal del Centre i limitat per a la resta d’usuaris
que podran fer-ne ús per al temps que duri la gestió a l’escola o durant l’entrada i
sortida dels alumnes.
Els vianants, a excepció dels treballadors del Centre, només poden accedir al Col·legi
en el decurs dels 10 minuts previs al començament de les classes (7.50, 8.50 i
14.50h). En cas de que algun alumne arribi abans d’hora, haurà de pagar el servei de
permanències.

(segueix al darrere)

Resguard normativa accés a l’escola 2020
En/Na ........................................................................ com a pare/mare de l’alumne/a
............................................ queda assabentat/da del contingut d’aquesta circular.
Signatura pare,

Signatura mare,

C/ Pompeu Fabra, 2 08350 Arenys de Mar, Barcelona Tel. 93 792 02 41 / 93 792 29 53
E-mail: centre@presentarenys.net www.presentarenys.net

COL·LEGI LA PRESENTACIÓ
ARENYS DE MAR

En cas d’incompliment de la normativa, la Direcció del Centre es veurà obligada a
prendre la mesura d’impedir l’accés motoritzat del conductor infractor al Centre.
La Direcció del Centre es reserva la possibilitat de restringir l’accés de vehicles a
l’escola, a excepció del personal del centre o servei de permanències, quan ho cregui
oportú
Si cadascú hi posem de la nostra part, el benefici és per a tots, evitem disgustos,
problemes i estarem contribuint a la seguretat dels nostres alumnes, que per ells
mateixos no veuen cap perill.

Equip Directiu
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