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CIRCULAR Nº 3 

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS DO CENTRO AO LONGO DO HORARIO LECTIVO 

INFORMACIÓN A NAIS/PAIS/TITORES LEGAIS 

Curso: 2017/2018 

Estimadas familias: 

Co fin de aclarar as entradas e saídas do alumnado ao longo da xornada (de 9:30 a 14:30 h.),  

comunicámoslles como será a súa organización: 

=EDUCACIÓN INFANTIL= 

❖ ENTRADAS 

▪ Cando, por causa de forza maior, o alumnado precise incorporarse ás clases ao longo do 

horario lectivo (9:30 a 14:30) poderá facelo en calquera momento.  

▪ A entrada ao centro farase sempre a través da conserxería onde o adulto que acompaña ao 

neno/a deberá cubrir un impreso solicitando a entrada e achegando xustificante da 

incorporación tardía no caso de posuílo. 

▪ A continuación deberán esperar a chegada de persoal municipal do centro que acompañará 

ao alumno/a ata a súa aula.  

▪ Ao alumno/a contaralle a asistencia dende a sesión seguinte á incorporación, sendo o resto 

das sesións consideradas absentismo xustificado (documentalmente ou non). 

▪ Cando dende o colexio se chame a unha familia para que se desprace ata o centro,  será 

esta a que se achegue ata a aula. 

 

❖ SAÍDAS 

Cando por causa de forza maior, o alumnado precise saír do centro ao longo do horario lectivo 

(de 9:30 a 14:30)  deberá considerar as seguintes instrucións: 

▪ O alumnado só poderá ser recollido polos titores/as legais ou as persoas autorizadas no 

documento cuberto no inicio de curso, NUNCA por persoas sen autorizar. 

▪ O alumnado só poderá ser recollido nas seguintes horas: 10:20 hs., 11:10 hs., de 12:00 hs. a 

12:25 hs. (recreo) e 13:35 hs.. 

▪ Co fin de organizar a saída, a familia deberá avisar por escrito cun mínimo de 24 hs. de 

antelación. No caso de non avisar con antelación, o alumnado só poderá ser recollido na 

hora do recreo. 

▪ A recollida farase sempre a través da conserxería do centro onde o adulto autorizado 

deberá cubrir un impreso solicitando a retirada e a razón da saída do neno/a. Unha vez 

cuberto, o persoal municipal do centro irá a buscar ao neno/a á aula. 

Moitas grazas pola súa colaboración. 

Reciban un cordial saúdo. 

Arteixo, 28 de setembro  de 2017. 

O Equipo Directivo 

 


