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Estimadas familias: 

Comezando un novo curso escolar queremos darlles a benvida e unha cumprida información do 

funcionamento do centro, sobre todo, para aquelas familias que se incorporan este ano. 

 O horario do alumnado é de 9:00h a 14:00h. O centro abrirase 10 minutos antes de que soe o 

timbre de entrada e pecharase 15 minutos despois da hora de saída. Prégase puntualidade tanto nas 

entradas como nas saídas. 

 Para que o alumnado de primaria  poida saír só do centro ás 14:00h deberán cumprimentar 

unha autorización. O alumnado que non teña esta autorización deberá ser recollido por unha persoa 

adulta autorizada. O alumnado de educación infantil sempre ten que ser recollido por un adulto. 

 As saídas e entradas do alumnado durante o horario de clases, deberanse facer pola porta 

principal, TOCANDO O TIMBRE ,e o profesorado de garda será o/a encargado/a de recoller e ir 

buscar ao alumno/a na súa clase. No caso das saída deberán deixar cuberto no libro de rexistro, na 

secretaría do centro , o nome do alumno/a, motivo,data... 

 Os martes pola tarde de 16:00h a 17:00h atenderemos ás familias que queiran falar co 

profesorado sobre a marcha académica do seu fillo/a. 

 O horario de secretaria para atención ao público (matrículas, becas...) é o seguinte: 

Luns e mércores  de 9:00 a 9:55 h,venres de 9:55 a 10:50 h, e mércores e venres de 13:15 a 14.00 h 

 A orientadora estará no noso centro os martes e xoves de 9:00h a 14:00h. Poderase falar con 

ela previa cita. 

 A biblioteca do centro estará aberta os luns, mércores xoves e venres de 16:00h a 18:00h, 

para uso da comunidade educativa, para facer préstamos  de libros, traballos, estudar,... baixo a 

supervisión do mestre de garda.Empezará a funcionar o día 1 de outubro. 

       O alumnado que asiste a biblioteca pola tarde pode entrar a calquera hora pero só poderá 

saír ás 18:00  h.  agás que os veña a buscar un adulto ou traia unha  autorización  dos seus titores 

legais. 

 O centro ten unha asociación de pais, ANPA “Citania”, da que podedes formar parte. A súa 

presidenta é M ª del Mar Alberca González. Estaredes debidamente  informados, no seu momento, das 

convocatorias de reunións, horario de atención ao público, oferta de actividades extraescolares, etc. 

 As actividades extraescolares ofertadas pola ANPA realizaranse todos os días da semana agás 

os martes.  
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 Seredes informados puntualmente de actividades do centro, saídas escolares, convocatorias de 

becas, admisión, matrícula... mediante circular e na páxina web do centro: 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelrodriguezsinde/. 

Podedes seguir o facebook  do colexio onde se colga información puntual de actividades do centro.  

 Como canles de información utilizarase o Abalar Móbil e o  “mensario”.Mediante SMS 

recibiredes  algunha información polo que é importante ter actualizado e operativo o número de móbil 

ao que queredes que vos chegue o SMS. 

 Nas reunións cos titores/as dos voso/as fillos/as recibiredes unha información máis detallada 

sobre o funcionamento da aula do/a alumno/a. 

 

       Un saúdo 

       A Dirección 
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