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 Portas de entrada e saída e circulacións no centro educativo 

-Diferenciamos dúas portas de acceso ao colexio: 

    1.Porta peonil pequena: 

       -Alumnado transportado 

       -Alumnado de Infantil, 1º e 2º de Primaria 

    2. Portón grande: 

     -Alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria 

Organización das entradas 

-Alumnado de Infantil 

-Alumnado de transporte: entrarán de 9:00h a 9:10h e dirixiránse directamente cara a porta de infantil, 

entrarán no hall onde estarán as titoras. 

-Alumnado de Xinzo: entrarán ás 9.15h e dirixiránse directamente cara a porta de infantil, entrarán no 

hall onde estarán as titoras. 

Ningún pai, nai pode entrar no centro acompañando aos seus fillos e fillas 

 

-Alumnado de primaria 

-Alumnado de transporte: entrarán de 9:00h a 9:10h e dirixiránse directamente cara a porta de infantil, 

entrarán no hall onde estarán as titoras. 

-Alumnado de Xinzo: ás 9:15h entrarán pola porta peonil 1º e 2º de EP e dirixiranse directamente ás 

súas aulas. 

O alumnado de 3º,4º,5º e 6º de EP entrará polo portón grande ás 9:15h e dirixiranse cara a porta principal 

directamente á súa aula. 

En todos os niveis educativos empregarán a parte dereita dos corredores e escaleiras que estarán 

sinalados por unhas pegadas azuis para subir e verdes para baixar; para establecer un sentido de 

circulación. 

 

Organización de saidas 

Educación Infantil: 

- Alumnado de Xinzo: Sairán ás 14:05h tanto o alumnado usuario de comedor como o que non fai uso do 

mesmo. 

-Educación Primaria: 
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-Alumnado de Xinzo: Sairán ás 14:15h tanto o alumnado usuario de comedor como o que non fai uso do 

mesmo. 

En todos os niveis educativos empregarán a parte dereita dos corredores e escaleiras que estarán 

sinalados por unhas pegadas azuis para subir e verdes para baixar; para establecer un sentido de 

circulación. 

 

34. Determinacións sobre a entrada e saída de alumnado transportado 

Organización das entradas 

-Alumnado de infantil 

-Entrará pola porta peonil directo á súa aula segundo vaian chegando os autobuses que pararán xusto 

diante da porta peonil de entrada ao centro. Ningún autobús pode deixar baixar aos nenos e nenas ata 

que non estea situado diante de dita porta. O alumnado dirixirase cara a zona de infantil e entrará 

directamente ao hall onde o estarán agardando as titoras correspondentes. 

 

-Alumnado de primaria 

-Entrará pola porta peonil cara a porta principal directo á súa aula segundo vaian chegando os autobuses 

que pararán xusto diante da porta peonil de entrada ao centro. Ningún autobús pode deixar baixar aos 

nenos e nenas ata que non estea situado diante de dita porta. O alumnado dirixirase directamente cara 

a porta de entrada principal, accederán ao centro e dirixiranse cara as aulas correspondentes. 

Nos tramos das escaleiras e nos  halls  estarán os  mestres asignados para levar a cabo os controis 

necesarios. 

 

Organización de saidas 

Educación Infantil i Educación Primaria 

 Sairán ás 15.30h 

 


