
 

INFORMACIÓN DE INTERESE PARA O COMEZO DO NOVO CURSO 
 

 

 HORARIOS DE ENTRADA: 

 

O horario do centro é de 09:00h a 14:00h 

Haberá servizo de transporte escolar 

 

DURANTE O CURSO ESCOLAR 

Alumnado transportado: a medida que chegan os buses ao recinto escolar 

entran pola porta principal. 

 

 Alumnado non transportado: entrarán no recinto escolar ás 09:00. 

  Infantil, 1º e 2º: porta principal 

  3º, 4º, 5º e 6º: porta de atrás  

 

 1º día: XOVES 09/09/21: 

  Alumnado de: 

  3 anos: co horario do período de adaptación. 

  4 anos e 5 anos: diríxense ao patio de columnas. 

De 1º a 6º de Educación Primaria: van directamente as aulas. 

 

 HORARIOS DE SAÍDA 

   EDUCACIÓN INFANTIL: 

  Alumnado transportado:  

Recólleno as coidadoras do transporte para levalos ao autobús correspondente: 
o Alumnado de 3 anos: ás 13:40 (unha vez rematado o periodo de 

adaptación) 

o Alumnado de 4 anos: ás 13:45 

o Alumnado de 5 anos: ás 13:50 

 
 
 
 
 



 Alumnado non transportado: 

O alumnado de infantil que non vai en autobús sairá no grupo correspondente 
e será recollido por un/unha acompañante na porta principal no horario 
establecido 

  EDUCACIÓN PRIMARIA 
  Saída escalonada e por diferentes espazos: 

  1º e 2º ás 13:50 h 

 3º e 4º ás 13:55 h 

 5º e 6º ás 14:00 h 

 
O alumnado de 1º a 6º que non fai uso do transporte irá baixando no seu grupo de 

referencia acompañados do/a mestre/a que lles dea clase a última hora e abandonarán o 
centro. O profesorado acompañara ao alumnado ata a porta do recinto onde o esperarán 
os/as acompañantes. 

NORMAS 
 Antes de saír da casa, tomar a temperatura aos nosos fillos e fillas e non envialos ao 

centro se teñen unha temperatura igual ou superior aos 37,5 ºC, ou presentan algún 

dos síntomas que aparece reflexado na enquisa de autoavaliación clínica.  

 Para o alumnado de Infantil é altamente recomendable o uso de máscara.  

 Para o alumnado de Primaria e os acompañantes é obrigatorio o seu uso. Deben traer 

unha máscara de reposto nun estoxo, portamascarillas… 

 As prazas de bus están asignadas e non se pode cambiar de autobús. Ocuparán 

sempre o mesmo asento. 

 É importante o lavado frecuente de mans. 

 Non poden compartir ningún tipo de material,  botellas de auga, merenda... 

 Todo o material que traian debe vir perfectamente identificado. 

 No acceso ao recinto escolar evitaranse as aglomeracións e gardarase a distancia de 

seguridade. 

 

PRÉGASE PUNTUALIDADE NAS HORAS ESTABLECIDAS PARA A 

ENTREGA E RECOLLIDA DO ALUMNADO 


