
NORMAS XERAIS 

ACCESOS 

O Ceip Pedro Barrié de la Maza está pechado por seguridade e organización, para concienciar 

e sensibilizar á comunidade educativa e para mellorar e ampliar a cultura de prevención de riscos. 

Os pais/nais dispoñen dunha área para aparcar na zona do campo de fútbol. 

Solicítase que os coches queden ben aparcados na zona habilitada, evitando a obstaculización do 

tráfico. Os peóns deben ser precavidos e responsables no momento de entradas e saídas. 

Non se pode obstaculizar, baixo nigún concepto, a porta de entrada de vehículos. 
Recordámoslle que existe un transporte escolar gratuito que cubre os traslados dos alumnos ao 

colexio. 

As entradas de acceso ao colexio son peonís: 

Entrada da porta principal e a do campo de fútbol. 

Non se pode entrar de ningunha maneira pola porta de autobuses nin pola de acceso dos 

vehículos autorizados. 

A) PORTA DE ENTRADA PRINCIPAL:

A porta peonil estará aberta sempre agás de 9:15 a 13:45. Nese horario para acceder usará o 

telefonillo instalado na porta pequena. É a porta pola que se debe acceder de forma xeral. 

A porta de entrada de vehículos é soamente para o persoal autorizado. 

B) PORTA DE ENTRADA DE AUTOBUSES:

Só para autobuses*. 
* De 7.30 h. a 8.30 h autorízase para os usuarios de almorzos.

C) PORTA CAMPO DE FÚTBOL:

Soamente para acceso peatonal. Aberta de 8.45 h.a 9:15 e de 13:45 a 18.10 h. 
O resto permanecerá pechada. 

ENTRADAS E SAÍDAS 

No curso 2020-21, como nos anos anteriores, o acceso dos pais ao interior do centro queda 
restrinxido nas horas de entrada (9:00) e de saída (14:00) para facilitar a custodia dos alumnos 

transportados e de comedor. 

Con este motivo entrarán as 9:00 os alumnos e en NINGÚN CASO irán acompañados polos pais 

ou os seus representantes. Os titores, titoras ou profesores especialistas recibirán aos alumnos as 

9:00. 

As 14:00 sairán os alumnos de Primaria, NON PODENDO PERMANECER OS PAIS NOS 

HALLS DE ENTRADA, xa que entorpecen a circulación dos alumnos transportados ou de 

comedor. 



A continuación o profesorado de Infantil entregará os alumnos que se recollen no centro nas portas 

de entrada. 

PORTA 1A-1B 

Alumnos de 3º,4º,5º,6º, Inglés (Melissa), Infantil 

PORTA 2A-2B 

Alumnos de 1º, 2º, 3º C 4º C, Música, Inglés (Yolanda) 

Calquera cuestión a tratar cos titores farase mediante unha nota enviada cos alumnos ou chamando 

por teléfono á Secretaría. Así mesmo deberán xustificarse todas as faltas de asistencia dos alumnos 
do mesmo xeito. 

Todo pai ou nai que chegue cun alumno/a despois das 9:15 deberá pasar por Secretaría e cubrir o 

xustificante especificando o motivo do seu retraso.  

EN NINGÚN CASO ACCEDERÁN OS PAIS AS AULAS NIN DEAMBULARÁN POLOS 

CORREDORES DO COLEXIO. 

Se teñen que recoller un alumno durante o horario lectivo acudirán a Secretaria e cubrirán o 

xustificante correspondente e agardaran alí a que chegue. 

Polas tardes non se poderá acceder as aulas. Se nalgún caso precisan algún material que esqueceron 

nas aulas, contactarán co CONSERXE ou co PROFESORADO DE GARDA. 

Por motivos organizativos, no horario de recollida de alumnado nas actividades extraescolares 

da tarde, rexirá a mesma norma de entradas e saídas, quedando o acceso ao colexio 

restrinxido para facilitar a entrega dos alumnos aos pais, titores ou persoas autorizadas. 

GARDAS E CUSTODIA DO TRANSPORTE 

Segundo a Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal 

funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006 de 3 de 

maio de Educación establécense gardas do profesorado para custodiar ao alumnado que utiliza o 

transporte no período de tempo que transcurre desde a chegada do alumnado transportado e o inicio 

da actividade lectiva e desde que rematan as actividades escolares ata a saída do transporte escolar. 

Polo tanto soamente o alumnado que utiliza o transporte pode ter este tipo de garda e custodia 

ata que empezan as clases e desde que rematan ata a saída do transporte. 

En horario de 8:40 a 9:00 e de 14:00 a 14:15 hai gardas do profesorado para custodiar ao 

alumnado transportado e o inicio de actividade lectiva e desde que remata esta. 

O alumnado que non utiliza o transporte escolar debe ter en conta que o horario de apertura do 

colexio é ás 9:00 horas e o de peche ás 14:00 h. 

Recordar que non se permite a utilización de móbiles e aparatos eclectrónicos no centro. 


