
HORARIO PERÍODO DE ADAPTACIÓN PARA OS ALUMNOS/AS DE 4º DE E. INFANTIL  

O período de adaptación como a seu propio nome indica, ten como finalidade que os nenos/as  de 

tres anos vaian tomando contacto pouco a pouco coa aula, compañeiros/as, titor/a que van  a ter 

e ao mesmo tempo non supoña unha ruptura coa súa contorna familiar, posto que a  separación 

brusca dos seus país/nais etc, podería supoñer un problema afectivo considerable.  Ao mesmo 

tempo, tamén os país/nais ou titores/as legais, poden estar con eles ou preto deles,  para que en 

caso de necesidade se poidan apoiar mutuamente e colaborar coa titora ou titor,  cando este o 

precise. Poderíanse comentar moitos outros motivos que xustifican este feito, pero  entendemos 

que todos/as son coñecedores deles.  

Este período de adaptación supón un cambio no horario de entrada e saída, e polo tanto no  tempo 

de permanencia destes nenos/as no centro educativo. Par este curso 2021/22, como hai  dous 

grupos de tres anos (4º de E. Infantil) é preciso ordenar este período para cada un dos  grupos.   

Comprende desde o día 9 de setembro ata o día 21 de setembro ambos inclusive. Os nenos e  nenas, 

iranse incorporando paulatinamente ata que nos últimos días xa estean todos/as e cun  horario 

similar ao do resto dos cursos.  

Durante este período estes nenos/as non poderán usar o transporte escolar así como o comedor, 

posto que este horario non é compatible con estes servizos, polo que deberán ser  transportados 

polos seus pais/nais. En todo caso aqueles que fagan uso destes servizos, xa o  poderán facer o día 

22 de setembro, previa comunicación ao centro, ben directamente ou  comunicándoo aos titores/as 

respectivos.  

Tal e como xe se lles comunicou, o día 3 de setembro de 11:00 a 12:00 horas entregaráselles un  

horario no que se especificarán as horas e días nas que cada un dos nenos/as estará na súa aula,  

desde o día 9 ata o día 21 de setembro. Se teñen calquera dúbida, póñanse en contacto co centro  

mediante o correo electrónico ceip.aponte@edu.xunta.gal.  

Comentar que este tempo de adaptación está regulado pola ORDE do 19 de maio de 2021 pola  que 

se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con  fondos 

públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. Cada centro, en función da súa  autonomía, ordena 

este tempo atendendo aos criterios pedagóxicos que son aplicables a esta  etapa educativa.  

Por último, recordar que en función da evolución da COVID19, este horario podería variar, así  como 

as horas de entrada e saída. É moi importante que non haxa aglomeracións ás entradas e  se 

manteñan dentro do posible a distancia de seguridade, así como o uso dos xeles postos  disposición 

á entrada e no centro e por suposto a obrigación da máscara nos adultos e  recomendable nos 

menos/as, polo ben de todos/as. Recorden a saúde de todos/as tamén é  responsabilidade de todos 

nós, non só das autoridades sanitarias.  

En nome de todo o Claustro de profesores/as, deséxolles que os seus fillos/as teñan un moi bo  

curso 2021/22 e que vostedes se sintan como parte esencial na formación dos nosos  alumnos/as.  

Un cordial Saúdo.  

A Dirección. 

 

 

HORARIO PERÍODO DE ADAPTACIÓN CURSO 2021/22 



4º E. Infantil – GRUPO A  

DESDE O DÍA 9 ATA O 21 DE SETEMBRO (ambos incluídos)  

  APELIDOS 

XOVES 9 GRUPO 1 (de 10 a 11 horas)  De A. a López B. 

GRUPO 2 (de 12:15 a 13:15 horas)  De López C. a N. 

VENRES 10 GRUPO 1 (de 10 a 11 horas)  De A. a López B. 

GRUPO 2 (de 12:15 a 13:15 horas)  De López C. a N. 

LUNS 13  GRUPO 1 (de 10 a 12:15 horas)  De A. a López B. 

MARTES 14  GRUPO 2 (de 10 a 12:15 horas)  De López C. a N. 

MÉRCORES 15  GRUPO 1 (de 10 a 12:15 horas)  De A. a López B. 

XOVES 16  GRUPO 2 (de 10 a 12:15 horas)  De López C. a N. 

Venres 17 GRUPO 1 (de 10 a 12:15 horas)  De A. a López B. 

GRUPO 2 (de 10 a 12:15 horas)  De López C. a N. 

LUNS 20  GRUPO 1 (de 10 a 13:15 horas)  De A. a López B. 

GRUPO 2 (de 10 a 13:15 horas)  De López C. a N. 

MARTES 21  GRUPO 1 (de 10 a 14:15 horas)  De A. a López B. 

GRUPO 2 (de 10 a 14:15 horas)  De López C. a N. 

 

Mércores 22, Horario normal (infantil) de 9:40 a 14:30h  

O mércores día 22, os nenos/as que o desexen xa poden quedar no 

comedor e utilizar o transporte escolar. Os que queden para o 

comedor, serán recollidos na súa aula polas colaboradoras/es do 

comedor. Os que non vaian ao comedor recolleranos os pais/nais na 



porta da súa aula ás 14;30. O transporte sae do centro ás 15:40.  

MOI IMPORTANTE, DÉBESE AVISAR Á TITORA/0R SE VAN QUEDAR  

OU NON AO COMEDOR. 

 

 

HORARIO PERÍODO DE ADAPTACIÓN CURSO 2021/22 

4º E. Infantil – GRUPO B  

DESDE O DÍA 9 ATA O 21 DE SETEMBRO (ambos incluídos)  

  APELIDOS 

XOVES 9 GRUPO 1 (de 10 a 11 horas)  De O. a ROD. 

GRUPO 2 (de 12:15 a 13:15 horas)  De S. a V. 

VENRES 10 GRUPO 1 (de 10 a 11 horas)  De O. a ROD. 

GRUPO 2 (de 12:15 a 13:15 horas)  De S. a V. 

LUNS 13  GRUPO 1 (de 10 a 12:15 horas)  De O. a ROD. 

MARTES 14  GRUPO 2 (de 10 a 12:15 horas)  De S. a V. 

MÉRCORES 15  GRUPO 1 (de 10 a 12:15 horas)  De O. a ROD. 

XOVES 16  GRUPO 2 (de 10 a 12:15 horas)  De S. a V. 

Venres 17 GRUPO 1 (de 10 a 12:15 horas)  De O. a ROD. 

GRUPO 2 (de 10 a 12:15 horas)  De S. a V. 

LUNS 20  GRUPO 1 (de 10 a 13:15 horas)  De O. a ROD. 

GRUPO 2 (de 10 a 13:15 horas)  De S. a V. 

MARTES 21  GRUPO 1 (de 10 a 14:15 horas)  De O. a ROD. 



GRUPO 2 (de 10 a 14:15 horas)  De S. a V. 

 

Mércores 22, Horario normal (infantil) de 9:40 a 14:30h  

O mércores día 22, os nenos/as que o desexen xa poden quedar no 

comedor e utilizar o transporte escolar. Os que queden para o 

comedor, serán recollidos na súa aula polas colaboradoras/es do 

comedor. Os que non vaian ao comedor recolleranos os pais/nais na 

porta da súa aula ás 14:30. O transporte sae do centro ás 15:40.  

MOI IMPORTANTE, DÉBESE AVISAR Á TITORA OU TITOR SE VAN 

QUEDAR OU NON AO COMEDOR. 


