
RESERVA DE PRAZA
Recomendamos entregar toda a documentación acreditativa de méritos puntuables de cara a
solicitude de servizos complementarios para facer unha previsión o máis real posible de
necesidades:

Impresos de reserva cumprimentados
Copia Dni dos pais e do alumno/a se o tivera
Copia do libro de familia
Tarxeta sanitaria
Folla de empadronamento de toda a unidade familiar
Condición de familia numerosa e/ou monoparental se procede
Xustificantes de concurrencia de minusvalía no alumno/a a matricular ou en titores/as ou
irmáns do alumno/a se procede
HORARIOS DO CENTRO
BOS DÍAS COLE: 7:30h
HORARIO LECTIVO: 9:45h - 14:45h.
SERVIZO DE COMEDOR: 14:45h - 15:30h
SAÍDA TRANSPORTE ESCOLAR: 16:30H
SERVIZOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
• BOS DÍAS COLE: Servizo de pago de ofertado dende a ANPA. Dende as 7:30h ata ás
9:45h.
• TRANSPORTE ESCOLAR: Servizo gratuíto para alumnado que vive a máis de 2 km do
centro. As prazas libres poden ser solicitadas polo resto do alumnado pertencente a área de
influenza do centro. O alumnado de infantil da área de influenza das unitarias e o de outros
concellos non ten dereito ao servizos complementarios.
• COMEDOR ESCOLAR:Servizo de pago segundo renda. Dependente da Consellería de
educación. Terán dereito preferente ao servizo de comedor o alumnado con dereito lexítimo
ao servizo de transporte. O resto de prazas ofertaranse ao resto do alumnado da área de
influenza do centro. O alumnado de infantil da área de influenza das unitarias e o de outros
concellos non ten dereito ao servizos complementarios. Este alumnado poderá solicitar o
servizo, pero en calquera caso formará parte da lista de espera con toda probabilidade ata o
15 de outubro, de chegar a obter praza.
• BIBLIOTECA - LUDOTECA -SALA DE ESTUDOS: (de valde) O alumnado de primaria
terá a súa disposición dende ás 15:30h ata ás 17:30h. estas actividades guiadas por
profesorado do centro.
• AUTRAS ACTIVIDADES (ANPA E CONCELLO): Ofertan distintas actividades de pago
segundo demanda en horario de 15:30h a 18:30h.


