
         INFORMACIÓN IMPORTANTE

HORARIO DA ESCOLA:

MADRUGADORES 7:30 8:45 1 h. 15 m
1ªSESIÓN 8:45 9:40 55 m.
2ªSESIÓN 9:40 10:35 55 m.
3ªSESIÓN 10:35 11:30 55 m.

LECER   11:30 11:55 25 m
4ªSESIÓN 11:55 12:50 55 m.
5ªSESIÓN 12:50 13:45 55 m.
COMEDOR 13:45 14:30 45 m.
GARDERÍA 14:30 18:30 4 h.

BIBLIOTECA ESCOLAR

ACT. EXTRAESCOLARES

 Recomendamos  ás  familias,  que  cando  un  alumno  ou
alumna,  necesite acceder ou saír da aula fóra do horario
establecido, se é posible,  o faga nun cambio de clase .
Cando isto deba ser así, debe informarse en conserxería ou
na zona de administración.

 Nesta situación covid, a entrada será gradual, de 8:35h.
a  8:50h. Recomendamos  seguir  este   horario   para  non
interromper o traballo académico do resto do alumnado nin
actividades do centro.

 AS FAMILIAS NON PODEN ACCEDER DIRECTAMENTE
ÁS AULAS E OUTRAS ZONAS EDUCATIVAS, sen previa
autorización.

 VESTÍBULO  E  CORREDOR  DA  PLANTA  BAIXA:
Considéranse, zona interna ao colexio, e de administración.
O alumnado entra e sae da escola polas zonas de patio.



 ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Se os vosos datos persoais:
nº  teléfono,  enderezo,  situación  familiar,  ruta  transporte
cambia, é importante que o comuniquedes no centro, para
poder localizarvos ante posibles imprevistos; e así mesmo
poder acceder a aplicación Abalar móbil para as familias.

Calquera  dato  sanitario,  alerxia  ou  intolerancia
alimentaria,  que poida influír nas actividades que realiza o
alumnado no centro é necesario que llo confiedes á titora ou
á dirección do centro.

 CALENDARIO ESCOLAR:

 Períodos de vacacións: 

o Nadal: do 22 de decembro de 2021 ata o día 7 de xaneiro
2022, ambos inclusive.

o Entroido: días  28 de febreiro , 1 e 2 de marzo de 2022.

o Semana Santa: do11  ata o  18  de abril de 2022, ambos
inclusive.   

o Día do Ensino: 11 de outubro de 2022.

o Días non lectivos acordados polos centros da localidade:
7 de decembro de 2021 e 16 de maio de 2022.

As clases rematarán o 22 de xuño de 2022.

 A entrega de boletíns serán: 

 HORARIO  DE  TITORÍA:  Todos  os  martes  de  15:30  a
16:30, de outubro a maio.  Para unha mellor  organización
das  mesmas,  é  conveniente  que  as  familias  a  soliciten
previamente.

As titorías faranse de maneira telefónica, e se é preciso de
forma presencial

LEMBRADE, que os titores/as son os que máis tempo pasan
cos vosos fillos/as. Para calquera aclaración, consulta ou problema,
que consideredes importante para a educación dos vosos fillos/as,
debedes falar con eles en 1º lugar.



 LIBROS DE TEXTO. O alumnado ten a obriga de conservar
todos os libros adquiridos co vale, e os prestados do banco
en bo estado,  e deberán devolvelos  ao rematar o curso
21/22,  de  maneira  que  poidan  ser  reutilizados  polo
compañeiros o vindeiro curso.

LEMBRADE,  os  libros  debédelos  entregar,  como  vos
gustaría recibilos  vós o vindeiro curso.

 MADRUGADORES  E  EXTRAESCOLARES.   As  familias
interesadas na utilización destes servizos deben dirixirse ao
Concello, ou  a ANPA  para maior información e  inscrición
correspondentes.

 ROUPEIRO:  Estará fóra de uso, pola situación Covid.

 Recordamos  que  os  nenos/as  non  precisan  o  teléfono
móbil na escola. O seu uso nas instalacións do centro non
está permitido.

 Como hábito de alimentación saudable, recoméndase que o
alumnado traía unha  pequena “merenda” para a hora de
lecer: bocata, froita ou lácteo. Tomarao na clase.

Infórmase  ás  familias  que  o  alumnado  non  se  traerá
golosinas á escola.

 Os obxectos que traían os/as nenos/as  á escola deben traer
o seu nome para poder identificalos mellor.

 HORARIO  DE  SECRETARÍA será  de  luns  a  venres  de
8:45-14:00h.


