
ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS ESCALONADAS
CEIP DE REBORDÁNS

CURSO 2020-2021

    Co  fin  de  evitar  aglomeracións,  as  entradas  e  saídas  serán  escalonadas,  e
organizaranse da seguinte maneira:

ENTRADA:

ALUMNADO NON TRANSPORTADO: 
Ed. Infantil:
- Poderán acceder ás aulas de 9:00 a 9:15.
-  Accederán  ao  recinto  escolar  polo  PORTALÓN de  un  en un e  de forma ordenada,
gardando a distancia de seguridade e compañados por un so adulto responsable, que os
acompañará ata a PORTA DE INFANTIL (porta lateral),  onde agardará o mestre/a de
garda, para acompañalo ata a aula de referencia.

Ed. Primaria:
- Poderán acceder ás aulas de 9:00 a 9:15.
-  Accederán  ao  recinto  escolar  polo  PORTALÓN de  un  en un e  de forma ordenada,
gardando a distancia de seguridade.
- Accederán ao edificio pola PORTA PRINCIPAL.
- Dirixiranse á súa aula de referencia.
- As familias do alumnado de Ed. Primaria despediranse no PORTALÓN, non podendo
acceder ao recinto escolar.

ALUMNADO TRANSPORTADO:
Todo o alumnado (Ed. Infantil e Ed. Primaria)
-  Accederá  ao  recinto  escolar  pola  CANCELA PEQUENA,  de  un  en  un  e  de  forma
ordenada, gardando a distancia de seguridade.
- Accederán ao edificio pola PORTA PRINCIPAL.
- Dirixiranse á súa aula de referencia.

SAÍDA:

ALUMNADO NON TRANSPORTADO  :
Ed. Infantil:
- A hora de saída será de 14:05 a 14:10.
- O profesorado acompañaraos ata a PORTA DE INFANTIL.
- A saída do recinto escolar será polo PORTALÓN.
* Se algunha  familia se retrasara, deberá agardar na PORTA DE INFANTIL ata que o
mestre/a volva a levar ao neno/a ata alí.

Ed. Primaria:
- A hora de saída será ás 14:10.
- A familias agardarán FÓRA do recinto escolar.
- O alumnado sairá do recinto escolar polo PORTALÓN.

ALUMNADO TRANSPORTADO:
Ed. Infantil e Ed. Primaria:
- A hora de saída será ás 14:15.



- O profesorado responsable da última sesión acompañará ao seu grupo ata as zonas de
espera do autobús.
- O profesorado de garda organizará a saída, que será pola PORTA PRINCIPAL e pola
CANCELA PEQUENA.
* Nos casos nos que algunha familia  vaia  recoller  ao seu fillo/a  transportado,  deberá
permanecer fóra do recinto escolar e agardar a que o neno/a saia cos seus compañeiros
de liña. Así mesmo avisará á coidadora de autobús de que vai recollelo.

IMPORTANTE: 
- En todo caso haberá profesorado de garda velando polo cumprimento das presentes
medidas.
-  O éxito  desta  organización  dependerá  do rigor  co  que se  cumpran as  normas e  a
puntualidade no horario.
- Estas medidas e outras en canto ás novidades de organización e desenvolvemento da
xornada escolar trataranse polo miúdo nas reunións iniciais que se realizarán antes do día
10 de setembro, polo que é de suma importancia a vosa asistencia.

A DIRECCIÓN.


