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 OUTRAS  MELLORAS 

 Eliminamos o recreo do comedor ,  de maior conflitividade: elevado 
nº  de alumnos no patio, climatoloxía adversa no longo inverno de 
Monforte ,  espazos pouco axeitados para darlles  abrigo.  

 Abrimos a biblioteca  fóra do horario lectivo  todos os días, de forma 
gratuíta  (de 15:00 h. a 16:00 h.). 

Permanece invariable 

 O número de horas lectivas. 

 A atención a pais/nais por parte do profesorado.  

 Os servizos complementarios : transporte escolar e comedor. 

 A organización das actividades extraescolares a cargo da ANPA 

 A organización escolar en xeral. 

 

 
 HORARIO luns             a                                   venres 

Sesión Inicio Remate Tempo da 
sesión 

1ª 9:00 h. 9:55 h. 0:55 h. 

2ª 9:55 h. 10:50 h. 0:55 h. 

3ª 10:50 h. 11:45 h. 0:55 h. 

Rec 11:45 h. 12:15 h. 0:30 h. 

4ª 12:15 h. 13:10 h. 0:55 h. 

5ª 13:10 h. 14:00 h. 0:50 h. 

Xantar  14:00 15:00 h 1 h.  
Bibilioteca 15:00 16:00 h.  1 h.  
Ac v. 15:00 16:00 h.  En función da  

Extraesc.  16:00 17:00 h.  demanda 



EN QUE CONSISTE A XORNADA ÚNICA?   Horario lec vo só de mañá 

Lec vo:   de 09:00 h. a 14:00 h.  

Comedorde 14:00 h.  a 15:00 h.          Saída do transporte: 15:00 h.  

Ac vidades extraescolares : de 8:00 h. a 9:00  h.   e  de 15:00 h.  a 17:00  h.  

Biblioteca: de 15:00  h.  a 16:00 h.    

Atención ás familias: martes,  de 15:00 h. a 16:00 h. ou previa cita.  

OBXECTIVO XERAL:  Mellorar o rendemento escolar e ampliar o tempo 
dispoñible para o estudo,  participar  en actividades extraescolares, lecer...  

Alumnado: 
 Facilitar  o seu rendemento académico e a súa formación. 
 Mellorar a convivencia no centro. 
 Facilitar a organización/planificación dos tempos de traballo e  lecer.  
 Equilibrar o tempo lectivo das distintas sesións.  
 Favorecer a repercusión  dos programas de reforzo da Consellería no 

alumnado con necesidades  de apoio educativo (PROA)  
 Facilitar as posibilidades de acceso a actividades de formación e/ou 

lúdicas alleas ao centro. 
Familias:  
 Facilitar as posibilidades de planificar e organizar   activida-

des/convivencia  a nivel familiar.   

 Centro:   

 Mellorar a convivencia no centro. 

 Mellorar a oferta de actividades extraescolares, optimizando o uso das 
instalacións e recursos materiais do centro. 

 Mellorar o funcionamento dos servizos de transporte e comedor. 

Profesorado:  
 Facilitar a formación permanente do profesorado.  

PROCESO PARA A IMPLANTACIÓN DA XORNADA ÚNICA.  
 Regulado na orde do 29 de maio de 2008 (DOG do venres, 6 de xuño de 
2008).  

Requisitos:  

 Acordo favorable por maioría dos tres quintos  do claustro. 

 Acordo favorable por maioría dos tres quintos  do consello escolar.  

 Informe favorable do Servizo de Transportes da Delegación Territorial da 
Consellería de Educación, Universidade e F.P.  

 Acordo favorable do 58 % do total do censo das nais, pais  ou titores le-
gais do alumnado (computarase, a efectos de censo, a nai ou o pai ou un 
dos titores legais). 

 Plan de actividades extraescolares.  

 Informar ás familias 

 

CALENDARIO:  Febreiro  

Martes, 5: reunión coas familias ás 15:30 e ás 17:15 h. para infor-
mar e resolver dúbidas.  

Martes, 19 :  ás 17:15 h. reunión / debate   organizado pola ANPA.  

 

Martes, 26 de febreiro :   VOTACIÓN   

De 9:00 h.   a 14:00 h.  e de 15:30  h. a 18:30 h. 

1 voto por familia . Proceso reversible 


