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MÁIS INFORMACIÓN NA WEB DO COLEXIO 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ELECCIÓNS 
 

SÓ 1 VOTO POR FAMILIA 

 

DÍA DA VOTACIÓN 

28 de Maio de 2018 

 

 

HORARIO 09:15 - 21:00 h. 
 PRESENTAR  DNI, CARNET DE CONDUCIR OU PASAPORTE 

 

 

 

ACCIÓNS INFORMATIVAS 

 

  XOVES 10 DE MAIO 

16:40 h 

Reunión informativa sobre o proxecto de 

xornada única no colexio. 

 

SEMANA DO 14 AO 18 DE MAIO 

Charla – coloquio e debate por parte da 

ANPA. 

 

LUNS 14 DE MAIO 

13:15 h 

Elección membros da mesa electoral. 

 

VANTAXES DA XORNADA ÚNICA 

 

 Mellor aproveitamento do seu tempo de 

lecer e as súas horas de estudo. 

 Favorece o dereito que teñen os nenos e 

nenas a gozar de tempo de lecer. 

 Enriquece a súa educación ao ampliarse 

o horario de oferta de actividades 

formativas de carácter complementario. 

 Mellor distribución das actividades. Pola 

mañá, para as curriculares e pola tarde, 

para as extraescolares. 

 Maior aproveitamento das instalacións 

públicas, xa que o centro permanecerá 

aberto durante máis horas para o seu 

uso. 

 Axuda a soster un claustro máis estable. 

 Posibilita unha mellor planificación das 

actividades do profesorado e facilita a 

súa participación en actividades de for-

mación. 

 Facilita a asistencia a actividades 

extraescolares. 

 Non se producen interrupcións horarias. 

 Encaixa os horarios lectivos cos outros 

centros educativos do concello, 

favorecendo a organización da vida 

familiar. 



 

 

 

 

 En que consiste a xornada única de 
mañá? 

 
En desenvolver a xornada lectiva escolar 
sen interrupción e só en sesión de mañá. 

 
 Que horario se propón? 
 
Escolar: de 9:15 - 14:15, para o 
desenvolvemento das clases.  
 
Comedor: de 14:15—15:15. 
 
Biblioteca-ludoteca: de 15:30 a 17:30. O 
centro permanecerá aberto para o uso 
da biblioteca supervisada por unha 
quenda de mestres.  
 
 Que NON cambia? 
 
O número de sesión lectivas: cinco ao 
día, con 30 minutos de recreo e 20 de 
lectura. 
 
A oferta de actividades extraescolares. 
 
Os servizos complementarios do centro: 
o transporte escolar e o comedor. 
CONFIRMADO POR XEFATURA 
TERRITORIAL E INSPECCIÓN. 
 
A dedicación horaria do profesorado ao 
centro. 

 

 Por que a solicitamos? 

 

Como resposta á petición de familias do 
noso centro, do Claustro e do Consello 
Escolar. 

 
 Que necesitamos para a súa 

implantación? 

 

O voto favorable do 58% do noso censo 
escolar.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Que proceso se segue para a 

implantación da xornada única? 
 
A Orde 29 de Maio de 2008 (DOG do 
venres, 6 de xuño) regula este 
procedemento. 
 
 Que cambia coa implantación da 

xornada única? 
 
O cambio fundamental é o horario 
escolar, que se desenvolve nunha soa 
sesión matinal de 5 horas lectivas. 

Ademais: 
 
O concello adaptará as actividades que ata 
de agora propón a un horario acorde ao do 
centro. 
 
A ANPA ofertará robótica educativa, xadrez 
e multiactividade en inglés. 
 
  
A biblioteca do centro abrirá os martes, 
mércores, xoves e venres de 15:30 a 17:30h. 
 

IMPORTANTE 
  

Só haberá xornada única se sae 
favorable cos votos dos pais/nais 

nas dúas escolas:  

 
CEIP Eduardo Pondal e 

CEIP As Forcadas 
 

Que se note que esta escola che importa. 

 
VOTA SI OU NON, PERO VOTA 

 
 

 
Votacións 
28 de maio 
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Mellorando a calidade educativa e social 


