
PREGUNTAS FRECUENTES 

 

  Cál é o horario lectivo do centro ? 

O horario lectivo é de  9:00 a 14:00 h.  

  Hai horario de adaptación no primeiro curso de infantil ? 

O periodo de adaptación será de dúas semanas a partir do incio das clases. 
As aulas divídense en dous grupos e cada un dos grupos virá 2 horas. Os 
que asisten ao comedor virán no segundo turno. 

Rematado o período de adaptación todo o grupo comezará co horario 
normal de 9 a 14:00 h.  

Durante o mes de setembro ademais da titora estarán apoiados por outro 
docente. 

  Mudades aos nenos se se fan pis ou caca ? 

Non, chamaremos a un dos teléfonos de urxencia proporcionados para que 
poidades vir a mudalos canto antes. 

  Podemos deixar unha muda no colexio ?  

Non, non dispomos de espazo. 

  Hai baño nas aulas de infantil ?  

Si. 

  Axudádelos a ir ao baño ? 

Ao principio si, pouco a pouco intentamos que vaian gañando autonomía 
para que logo xa vaian sós. 

 Tendes psicomotricidade ? 

Dúas sesións semanais. 

  Algunha especialidade  máis ? 

Unha sesión á semana de inglés, outra de música e outra de relixión ou 
atención educativa. 

  Traballades por proxectos ? 

Maioritariamente si, aínda que non descartamos o uso dalgún material das 
editoriais. 

  O ensino faise en castelán ou en galego ?  



 A decisión tómase unha vez que se lle pregunta a tódalas familias 
admitidas. Nos últimos anos a opción sempre foi castelán-falantes a opción 
maioritaria, non obstante introdúcese a lingua galega ao longo da 
actividade lectiva en diferentes actividades e momentos. 

 Haberá unha reunión antes do comezo do curso ? 

Na derradeira semana de xuño ou na primeira de setembro terá lugar unha 
reunión con todas as familias admitidas para dar unha información máis 
detallada.  

  Hai servizo de madrugadores ? 

Si, comeza ás 7:30 h e pode ser con almorzo ou sen él. Poden entrar ata as 
8:30 h. Despois os monitores os deixan as 9h nas aulas. 

 Comedor: 

O horario é de 14:00 h a 16:00 h. Os alumnos de infantil son recollidos 
polos monitores nas aulas 15 minutos antes das 14:00h. Despois de comer 
realizan actividades co alumnado. Os horarios de recollida pode ser ás 
15:15 ou ás 15,50 h.  

O prezo do comedor para alumnado que coma tódolos días ronda os 80 €. 
O prezo de madrugadores con almorzo incluído ronda os 34 €.   

 Actividades extraescolares: 

Comezan ás 16:00 h e rematan ás 18 ou 19:00 h. A oferta de actividades 
varía segundo o ano.  

Nota: Tanto o servizo de madrugadores coma o de comedor e actividades 
extraescolares están xestionadas pola ANPA do colexio. 

  Hai uniforme ou chándal obrigatorios ?  

Existen ambas prendas pero non son obrigatorias. 

  Hai mandilón obrigatorio ?  

Si, o mandilón é obrigatorio. Tendes o modelo dentro da presentación de 
imaxes do colexio, na web. 

  No curso 21-22 seguirán as medidas COVID no colexio? 

Non o sabemos 

 Algunha dúbida máis? 

Escribe ao enderezo: ceip.fernandez.latorre@edu.xunta.gal 

 

 


