
 

                           
  CEIP BARRIÉ DE LA MAZA 
 

 

CURSO 2019-2020 
LEMBRÁMOSLLES A TODOS OS/AS PAIS E NAIS QUE O MARTES 1 DE 

OUTUBRO COMEZA O HORARIO DE XORNADA PARTIDA. 

 Comunicamos algunhas informacións de interese xeral para este curso: 

1. COMEDOR ESCOLAR: 

O servizo de comedor escolar comezou o 11 de setembro e funcionará ata o 19 de xuño. 

Os/as nenos/as comerán de 13:15 a 14:15. De 14:15 a 15:05 – Tempo de lecer. 

Os/as nenos/as que comen na casa non poderán entrar no recinto escolar antes das 15:00 

horas, ata ese momento a porta estará pechada, agás os luns que a porta se abre a partir 

das 15:15. 

 

2. RECOLLIDA AO REMATAR AS CLASES 

Alumnado non transportado 

O alumnado será recollido polas nais,pais,titores legais ou persoas autorizadas. No caso 

de que desexen saír sós deberán asinar unha autorización en Secretaría eximindo de 

toda responsabilidade ao Centro Educativo. As persoas non habituais  identificaranse 

en conserxería cubrindo un documento de recollida.      

Se houbera tempo de demora na recollida efectuaranse chamadas desde o colexio aos 

responsables e de resultar infrutuosas, determinarase a condución dos escolares ás 

dependencias da policía Local ou ao cuartel da Garda Civil. 

Alumnado transportado 

Serán recollidos nas paradas polas nais, pais, titores legais ou persoas autorizadas. 

No caso de autorizar a outros adultos, irmás ou irmáns , terán que entregar no centro 

autorización expresa para o efecto. 

Nos supostos dos escolares non recollidos, os/as acompañantes escolares ou encargados 

das empresas chamarán ás familias, para que acudan ás seguintes paradas da ruta ou ben 

reccoller aos alumnos/as nas dependencias das empresas. Se non se presentan a 

recollelos, os encargados das empresas  levaranos ás dependencias da Policía Municipal 

ou do cuartel da Garda Civil. 

(Instrución conxunta 9/2017 da Secretaría Xeral Técnica e da Dirección de Centros) 

As portas do Centro abriranse 10 minutos antes do inicio das clases. Establécense 

gardas para a vixilancia  do alumnado, non podendo entrar os pais no recinto, aínda que si 

poderán entrar á saída. 

3. DÍAS LECTIVOS: 

O curso abrangue dende o día 1 de setembro de 2019 ata o 31 de agosto de 2020. Os/as 

alumnos/as comezaron as clases o 11de setembro e rematarán o 19 de xuño de 2020 
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4. DÍAS NON LECTIVOS: 

• Día do Ensino: 31 de outubro de 2019. 

• Nadal: do 21 de decembro ata o 7 de xaneiro (ambos os dous inclusive) 

• Entroido: días 24, 25 e 26 de febreiro. 

• Semana Santa: do 6 ao 13 de abril (ambos os dous inclusive) 

 
 

5. HORARIO DE CLASES: 

• Sesión continuada (setembro e xuño). De 9:00 a 14:00. De 14:00 a 15:30 

(servizo de comedor). 

• Sesión dobre.- Comeza o martes 1 de outubro ata o 29 de maio. 

De 9:30 a 13:15 pola mañá. 

De 15:05 a 16:15 horas pola tarde. (agás os luns que o horario pola tarde será de 

15:20 a 16:30) 

 

6. ENTRADAS E SAÍDAS: 

• ENTRADAS: todo o alumnado debe acceder pola mañá ao centro polo 

portalón de acceso ao patio que se abrirá 10 minutos antes do comezo das clases 

(non poden acceder as familias), o alumnado estará atendido polo profesorado 

de garda. Non se pode acceder pola porta principal de entrada ao edificio que 

estará pechada de 9:30 a 9:45. Se un/unha alumno/a chega tarde traerá 

xustificante escrito ( do médico, da familia...). De non ser asi,  a persoa  que o 

acompañe, esperará co alumno/a ata a seguinte sesión. 

 

 



 

 

• SAÍDAS: ás 16:15 (os luns ás 16:30) soará o timbre e abrirase o portalón  de 

acceso ao patio para que saian, en primeiro lugar, as rutase o alumnado 

autorizado a saír so do centro.  Ata que saian todas as rutas, non poderán entrar 

as familias ao patio ( un membro por familia ).  O alumnado de primaria 

agardará no patio cuberto a ser recollido, o de Ed. Infantil será entregado nas 

portas 1e  2 de acceso ás aulas de Infantil, debendo agardar as familias diante 

destas a que lle sexan entregados/as  polos /as mestres/ mestras ou polas 

colaboradoras, estas en setembro e en xuño. 

 

 

7. RECREO: 

• Sesión continuada: 11:30  a 12:00 horas. 

• Sesión dobre: de 11:10 a 11:35 horas. 

 

8. ATENCIÓN AOS/ÁS PAIS/NAIS , TITORAS/TIRORES LEGAIS DE 

ALUMNOS/AS: 

Todos os xoves de 13:15 a 14:15 horas.  PREVIA PETICIÓN DE CITA. Os demais días 

en horario lectivo NON SE PODE IR ÁS AULAS. 

 

9. XUSTIFICACIÓN DAS FALTAS DE ASISTENCIA: 

En caso de falta avisarase ao profesor/a correspondente coa maior premura posible, por 

teléfono (881866918) ou cunha nota se é unha ausencia xa prevista e, posteriormente, debe 

enviarse xustificación por escrito da mesma (xustificante médico...). 

 

10. SAÍDAS DO RECINTO ESCOLAR: 

Os/as alumnos/as teñen terminantemente prohibida a saída do recinto escolar durante o 

horario lectivo. Cando precisen ausentarse do centro, terán que recollelos as súas familias ou 

persoa autorizada e asinar na conserxería no  libro de entradas e saídas. Deberá ser o conserxe 

quen o recolla na aula, nunca as familias.En caso de non atoparse nese momento o conserxe, 

haberá que avisar en secretaría para que algún membro da mesma o recolla. 

    

 

11. HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO DE DIRECCIÓN E SECRETARÍA: 

SECRETARÍA:  De luns a venres de 9:30 a 14:00 e de 15:15 a 16:00. 

DIRECCIÓN:  Luns, martes, xoves e venres (de 9:30 a 11:10, con cita previa) . 

  

12. ASISTENCIA SANITARIA: 

Cando un/unha alumno/a, en horario lectivo, se poña enfermo ou teña algún accidente no centro, 

avisarase por teléfono ás familias para que pasen a recollelo. Se non fora posible contactar con 

eles ou a situación así o requerise, avisarase a emerxencias ou ao centro médico. 

 


