
COMUNICADO  ÁS FAMILIAS DO CEIP ESCULTOR ACUÑA

Luns  , 14 de setembro de 2020

Prezadas Familias:

O pasado venres tivemos a primeira sesión conxunta da nosa comunidade educativa. Foi un día
cheo de retos, de encontros, de ilusións, de dúbidas e de novas formas de organizarnos. Nas
liñas que seguen, o equipo docente, quere enviarvos unhas reflexións para seguir mellorando
as nosas propostas educativas. Imos aló: 

1. O primeiro, agradecemento

Todo  o  persoal  do  noso  cole  (equipo  docente  e  persoal  docente)  quere  expresar  o  seu
agradecemento polo espírito de colaboración, de empatía ,de responsabilidade colectiva e de
paciencia ante tanta cambio organizativo. Levará aínda unhas xornadas mellorar os procesos de
entrada, saída, etcétera. Agradecemos a vosa comprensión.

2. Axustes organizativos nas entradas e saídas dende o luns 14 de setembro

Trala análise da primeira xornada, imos modificar pequenas cuestións para evitar aglomeracións
e confusións rexistradas.

Horarios e lugares de recollida 

EDUCACIÓN
INFANTIL

1º/2º 3º/4º 5º/6

HORARIO DE
RECOLLIDA

13.40h 13.50h 13.55h 14.00h

LUGAR DE
RECOLLIDA

Patio cuberto de 
Infantil

Patio cuberto de 
Infantil

Patio cuberto de 
Primaria

Campo de 
baloncesto

Días sen   chuvia:   
formarán no campo de 
baloncesto en 4 filas 
(5ºA-5ºB-6ºA-6ºB)

Días con chuvia: 

Formarán no patio 
cuberto e sairán ao 
campo de baloncesto 
de xeito progresivo

 Notas importantes:

• Pregamos a máxima puntualidade nas entradas e na recollida do alumnado.

• Circular polos patios de xeito relaxado ata as saídas  sen facer grupos.

• Cubrir e entregar as autorizacións para entrega a familiares e saída sen adultos de 5º e
6º EP. Solicitar na secretaría.



3.  Mañá comeza 4º Educación Infantil o seu período de adaptación

Os máis peques entran en escena. Mañá,  ao longo de toda a xornada, irán visitando o cole
seguindo o calendario do Programa de Adaptación. Imos darlle unha estupenda e agarimosa
benvida. Este programa vai dende o luns 14 ata o mércores 30 de setembro.

4. Servizos complementarios de autobús, comedor e aula de madrugadores

a) Autobús  :   os primeiros días poderá haber confusións na saída do alumnado transportado.
Contactaremos  coas  familias  para  asegurar  regresos,  paradas  e  itinerarios.  Pregamos
comprensión e paciencia. Calquera dúbida, contactar coa secretaría (886 120 115).

b)   Comedor,  aula  de  madrugadores  e  actividades  extraescolares:  a  data  de  hoxe
confírmannos dende a ANPA  a suspensión temporal destes servizos e que informarán dos
resultados das posibles negociacións  de FOANPAS coa Consellería de Educación.

.

 Moita saúde  

O Equipo Educativo do CEIP Escultor Acuña


