
POSIBILIDADE DE XORNADA CONTÍNUA 

PARA O CURSO 2016-17

REQUISITOS

1. Acordo do consello escolar, por maioría dos tres quintos dos seus

membros.

2. Acordo do claustro de profesoras e profesores por maioría dos tres

quintos dos seus membros.

3. Informe favorable do Servizo de Transportes da delegación 
provincial.

4. Acordo favorable do 58 % do total do censo das nais, pais ou titores

legais do alumnado. Para os efectos de establecer o total do censo,

computaranse a nai ou o pai ou un dos titores legais do alumnado da

etapa en que se pretende cambiar a xornada.

5. Plan específico de actividades extraescolares.

HORARIO QUE SE PROPÓN:

O horario lectivo que se propón é de 9:30 a 14:30

O profesorado cumprirá  co resto do seu horario de 

permanencia no centro por quendas, en horario de tarde, 

posibilitando que o Centro e as súas instalacións permanezan abertas 

para a realización das actividades extraescolares programadas, de 

15:30 a 17:30.



PROXECTO PEDAGÓXICO-DIDÁCTICO

Obxectivos que espera acadar o centro coa xornada
lectiva solicitada.

OBXECTIVOS XERAIS

- Conciliar a vida educativa coa vida laboral e familiar.

- Ofrecer un horario máis aberto que facilite a asistencia ás 
actividades á que polos horarios anteriores non se podía asistir.

- Mellor aceso ás actividades complementarias.

PSICOLÓXICOS E PEDAGÓXICOS

- Posibilitar o acercamento dos nenos/as ás familias.

- Favorecer o aproveitamento e rendemento académico dentro da 
xornada de mañá. Polas tardes acúsase máis a fatiga.

- Ao concentrarse as actividades de tipo académico durante a 
xornada de mañá, a tarde quedaría para o tempo de lecer e goce 
persoal ou tarefas escolares.

- Posibilitar unha ampla oferta de distintas actividades tanto lúdicas 
como educativas que poidan complementar a formación.

ORGANIZATIVOS

- Aprender a facer un uso máis racional do tempo.

- Aproveitar de xeito óptimo os recursos e instalacións do centro: 
tanto as dependencias como os recursos materiais de que dispón.

- Manter os servizos e prestacións educativas do colexio, á vez que 
aumentar o número de actividades que o alumnado pode realizar fóra
do horario lectivo.

DE TIPO SOCIAL

- Facilitar o descanso despois de comer, en especial para os 
alumnos/as de Ed. Infantil, que poden beneficiarse de períodos de 
sesta na casa.



- Posibilitar a toda a comunidade educativa unha mellora na calidade 
de vida.

- Adaptar o horario escolar ao horario laboral dos pais.

- Unificar o horario de todos os meses do curso académico. Neste 
momento cambiamos nos meses de setembro e xuño.

- Favorecer que o alumnado pase un maior tempo coas súas familias, 
o que favorece as relacións familiares.

ORGANIZACIÓN DO CENTRO CO NOVO TIPO DE
XORNADA

Horario lectivo tipo das sesións docentes (poderá ser 
modificado a comezo do curso seguinte se se estima convinte):

1ª sesión 9:30 - 10:20

2ª sesión 10:20 - 11:10

3ª sesión 11:10 - 12:00

RECREO 12:00 - 12:30

PLAN LECTOR 12:30 - 13:00

4ª sesión 13:00 - 13:45

5ª sesión 13:45 - 14:30



ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO

Horario lectivo durante todo o curso académico:

De 9:30 a 14:30 horas.

Horario de permanencia no centro:

Todos os días da semana, unha quenda de mestres/as 
permanecerá no Centro para atender á Biblioteca e estar atentos a 
calquera problema que poida xurdir de acordo coa normativa vixente. 
En todo caso, garantirase a presenza polas tardes de profesorado que
ostente a representación oficial do Centro. 

Será sempre de 15:30 a 17:30 no coidado do Centro para as 
actividades extraescolares.

ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS
COMPLEMENTARIOS

Os alumnos/as teñen garantidos os servizos de comedor e 
transporte nas mesmas condicións que ate o de agora.

HORARIO DO TRANSPORTE

Luns Martes Mércores Xoves Venres
Entrada

no
colexio

9:30 9:30 9:30 9:30 9:30

Saída do
colexio

15:30 16:15 15:30 15:30 15:30



HORARIO DE COMEDOR

Luns Martes Mércores Xoves Venres
Entrada

no
comedor

14:30 14:30 14:30 14:30 14:30

Saída do
comedor

15:30 16:15 15:30 15:30 15:30

Entendemos que o Comedor Escolar é un servizo educativo 
complementario, que debe atender á consecución de obxectivos 
relacionados coa saúde, a convivencia, os bos hábitos... tal como 
aparecen reflectidos no PXA do Centro no apartado do Regulamento 
do Comedor Escolar.

Neste Proxecto continúase coa organización seguida ata agora:

O Comedor será de Xestión Directa, administrado pola Dirección
do Centro, un encargado ou encargada de comedor e os 
colaboradores/as en función do número de comensais.

Estes colaboradores/as encargaranse do coidado no traslado 
dos alumnos/as que permanezan no colexio para as actividades 
extraescolares organizadas polo ANPA (terán que anotarse 
previamente) e/ou biblioteca e/ou tempo de lecer que se xestionará 
dende o colexio ata que saian os autobuses (os martes).

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Condicións:



 Neste primeiro ano as actividades extraescolares, deportivas e 
culturais serán impartidas por monitores/as contratados/as pola 
ANPA e/ou Concello.

 Sen prexuízo do anterior, a ANPA, o Concello e distintas 
asociacións, poderán ofertar outro tipo de actividades, sendo 
potestade do Consello Escolar do Colexio a súa aceptación.

 Durante o tempo que duren as actividades extraescolares, 
haberá profesorado no Centro, o cal ostentará a representación 
oficial do mesmo.

 Os espazos nos que se levarán a cabo as diferentes actividades 
serán os que dispoña o Centro en acordo coa ANPA e /ou 
Concello.

De entrada, as posibles actividades previstas pola ANPA para 
desenvolver o curso seguinte poderán ser:

 XOGANDO EN BILINGÜE
 KÁRATE
 BAILE MODERNO
 PÁDEL
 PREDEPORTE
 XADREZ
 BALONCESTO
 DEBUXO E PINTURA
 FÚTBOL SALA
 VOLEIBOL

*As actividades poderán sufrir cambios en función da contratación 
dos monitores e/ou do número de alumnos que se inscriban.

Ditas actividades desenvolveranse no seguinte horario:

LUNS MARTES MÉRCORE
S

XOVES VENRES

1ª sesión 15:30-
16:30

15:30-
16:15/16:

30

15:30-
16:30

15:30-
16:30

15:30-
16:30



2ª sesión 16:30-
17:30

16:30-
17:30

16:30-
17:30

16:30-
17:30

16:30-
17:30

* Ás 14:30 horas, os pais/nais/titores legais que queiran, poderán vir 
buscar aos seus fillos/as ao Centro xa que ata o seguinte día non 
volverá haber horario lectivo ou ás 15:30 se quedan no comedor.

* Os martes terán 2 opcións:

- Ou quedar ás actividades extraescolares coma calquera outro día de
15:30 a 17:30 

- Ou ir á 1ª actividade extraescolar/biblioteca/tempo de lecer ata as 
16:15 e marchar no autobús. Estarán baixo a supervisión dos 
monitores da actividade e do profesorado. Por suposto neste caso os 
pais/nais tamén poderán vir a buscalos no intre que queiran despois 
da xornada lectiva (14:30 ou 15:30 despois de comer)


