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Preguntas frecuentes:

Servizos complementarios: 

Servizos complementarios que oferta o centro no curso 20/21

Madrugadores Comedor Transporte

Xestionado por Concello Concello   Consellería 

Horario 07:30 a 09:00 14:00 a 16:30
Entrada 08:20 - 08:50
Saída 14:00 - 14:30

Servizo de muda ou alguén que se encargue destes cambios:
O alumnado de infantil   ten unha muda no  centro e se as crianzas teñen autonomía
supervísanse  mentres  se cambian soas . 
Se non teñen autonomía avísase as familias para que as veñan cambiar.

Período de adaptación:
O período de adaptación realízase por tramos e  organízase en función das directrices do
equipo de Educación Infantil.

Especialidades en EI:
Na etapa de infantil impártense as especialidades de música, psicomotricidade , inglés e,
este curso,  teñen unha sesión á  semana de PELO  ( Plan de Estimulación da Linguaxe
Oral).

Metodoloxía e materiais didácticos:
En infantil  non hai  fichas ,  elaborase o material  en función dos centros de interese a
traballar. Estes centros de interese veñen dados por proxectos, obradoiros, actividades
complementarias, actualidade...
En primaria , no primeiro ciclo  (1º e 2º ) utilízase algún  material impreso , no segundo
ciclo (3º e 4º ) hai libros de texto  como material complementario e no terceiro ciclo (5º e
6º ) somos un centro EDIXGAL e os libros son dixitais.
En todos os cursos de primaria se desenvolven as múltiples actividades complementarias
que  teñen  lugar  ao  longo  do  ano  académico  e  que  serven  para  transformar  en
aprendizaxe significativa os contidos curriculares que se traballan en cada un dos cursos.
Se  a situación sanitaria o permite volveremos a poñer en práctica os obradoiros que se
realizaban un día á semana en todos os grupos do centro.

Zonas de lecer:
Os patios son comúns pero os tempo de recreo, este curso, son diferentes e a nos idea é
que sigan sendo así. De todos xeitos temos unha zona exterior moi ampla e hai espazo
suficiente para convivir sen problema todo o alumando.
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Saídas:
En circunstancias normais realizábanse moitas saídas polo entorno próximo e unha como
mínimo a fin de curso para convivir ao longo dunha xornada todo o alumnado do centro e
en sexto estaba establecido facer unha excursión de máis dun día ... Esta organización
vai depender das circunstancias sanitarias.

Recursos humanos:
En infantil  todas as mestras titoras teñen praza definitiva no centro. En primaria , este
curso,  hai  10 docentes provisionais.  Destes 3 son por  desdobres en dous grupos de
primaria, 1 por xubilación que se cubrirá cunha persoa definitiva para o curso 21/22 e 6
para cubrir as prazas das persoas definitivas neste centro que están noutros en comisións
de servizo.

Aulas por curso e rateo:
A organización  do centro este curso é :

 Protocolo COVID Organización  dos grupos para o curso 20/21

Rateo coa organización
oficial  en cursos

Rateo coa organización en grupos estables
interidades que se implantou

EI

4º A EI 25

EI

EI A 17

5º A EI 25 EI B 17

6º A EI 18 EI C 17

Total 68 EI D (Transporte) 17

Total 68

EP
1º C

1º A EP 17
EP

1º C

1º C A 16

2º A EP 15 1º C B 17

2º B EP 16 1º C C (Transporte) 15

Total 48 Total 48

EP
2º C

3º A EP 13

EP
2º C

2º C A 17

3º B EP 13 2º C B 16

4º A EP 24 2º C C (Transporte) 16

Total 49 Total 49

EP
3º C

5º A EP 21
EP

3º C

3º C A 15

6º A EP 24 3º C B 15

Total 45
3º C C (Transporte) 15

Total 45

A nosa intención é manter unha organización semellante de cara ao vindeiro curso. Pero, 
a día de hoxe non sabemos se será posible.


