
CEIP NOSA SRA. DE XUVENCOS 

Información para as familias sobre o Proxecto de 

 solicitude da Xornada Continua  

ASPECTOS A DESTACAR DA NOVA XORNADA  

Asegúrase a calidade do ensino xa que se manteñen as mesmas 

horas lectivas.  

Evítase a fatiga e a desconcentración que se produce nas horas in-

mediatamente posteriores á comida.  

Máis tempo libre para a realización de actividades complementarias 

e conciliación familiar.  

Fai coincidir o horario lectivo coas horas de máximo rendemento que 

corresponden ás da mañá.  

Similitude horaria co Instituto.  

Mantense o mesmo horario todo o ano. 

 O horario escolar do centro mantense (de 7:30 da mañá a 20:00 da 

tarde): servizo de concilia, actividades  e apertura de biblioteca pola 
tarde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DO CONCELLO:  
Concilia e a Escola de música 
Estas actividades desenvolveranse a partir das 16:00 ata 
as 20:00 h.  
 
ACTIVIDADES DO CENTRO: 
BIBLIOTECA ESCOLAR: luns, martes, mércores, xo-
ves e venres de 16 h a 18 h. 

DECIDE A XORNADA DOS TEUS FILLOS! 

VOTA! 

 

  DÍA: 20 DE FEBREIRO. 

  HORA: DE 11 A 19:00 HORAS. 

  LUGAR: NO COLEXIO.  

Coincidindo coa celebración no colexio do Entroido 

 

 E-mail:  ceip.nosasenhora.xuvencos@edu.xunta.es 

Web:  http://www.edu.xunta.gal/centros/

ceipnosasenhoradexuvencos/ 

Teléfono fixo: 988 40 20 22  

IMPORTANTE A RESALTAR:  

Mantense o servizo de Concilia e transporte escolar. 

Na nova xornada a biblioteca permanecerá aberta de 16:00 a 

18:00, luns, martes, mércores, xoves e venres para realizar os 

deberes ou para consultar libros.  
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VOTACIÓNS 

→ A partir do luns 27 de xaneiro publícase o censo 

das familias con dereito a voto.  

→Só pode votar unha persoa por familia.  

→O voto será directo, secreto e non delegable. 

→En total hai 95 familias, a porcentaxe de familias 

que ten que votar a favor para cambiar de xornada 

ten que ser do 58%. 

HORARIOS  DO CENTRO ESCOLAR 

XORNADA ÚNICA 
Vota a favor 

 

XORNADA PARTIDA 
 

OUTUBRO a  MAIO 

1ª CLASE:       9:30 a 10:20 1ª CLASE:       9.30 a  10.20 

2ª CLASE:       10:20 a 11:10   2ª CLASE:       10.20 a  11.10 

3ª CLASE:    11:10 a  12:00  RECREO:       11.10  a  11.30 

RECREO      12:00 a 12:30 3ª CLASE:    11.30  a 12.20 

 H .DE LER:      12:30 a 12:50   4ª CLASE:      12.20  a  13.10 

4ª CLASE:     12:50 a 13:40    COMEDOR:      13.10 a   14.20 

 
5º CLASE :      13:40 a 14:30 5ª CLASE:    14.20  a  15.10 

 
COMEDOR:     14:30  a 16:00   6ª CLASE:      15.10  a  16.00 

EN QUE CONSISTE? 
 

Consiste en realizar a xornada escolar en horario de mañá.  

O horario é de 9:30 da mañá a 14:30 da tarde cun período de 

recreo de 30 minutos, o cal non significa unha diminución de se-

sións, os alumnos seguirán tendo as mesmas horas lectivas e as 

mesmas materias.  

Aquelas familias que utilicen o servizo de concilia e do comedor 

pódeno seguir utilizando e teñen a posibilidade de quedar pola 

tarde ata as 20:00 h..  

O horario do transporte dos alumnos de comedor será ás 16:00 

horas (coma sempre). 

Fases do proxecto: 

1º- Iníciase a proposta para á implantación dunha nova xornada esco-

lar contínua.  

2º- Este ano a principio de curso formouse unha comisión para traba-

llar no proxecto.  

3º- En xaneiro o Consello escolar e o Claustro de profesores aproba 

por maioría o cambio de xornada.  

4º- En febreiro a delegación de educación dá o visto e prace para a 

modificación do horario do transporte do venres. 

5º- O próximo día 20 de febreiro realizaremos o último trámite que é a 

consulta ás nais e pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O profesorado está a vosa disposición para calquera con-
sulta. Grazas pola vosa atención.  


