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CIRCULAR Nº 2 

ORGANIZACIÓN DE ENTRADAS E SAÍDAS 

INFORMACIÓN A NAIS/PAIS/TITORES LEGAIS 

Curso: 2017/2018. 

=EDUCACIÓN PRIMARIA= 

Pregamos se respecte a puntualidade no horario de entradas e saídas. O centro posúe un alto 

número de alumnado matriculado e os retrasos prexudican a organización e funcionamento do mesmo. 

❖ ENTRADAS 

A partir do mércores, 13 de setembro, organizaranse igual que o curso anterior. 

▪ Os alumnos entrarán sós polas portas de acceso respectivas. Haberá mestres/as de garda no 

recinto escolar.  

▪ Os pais e nais non accederán ás filas nin ao interior dos patios. 

▪ Unha vez que os pais e nais se aseguraron que o seu fillo está dentro da área escolar, 

pregamos deixen as portas de entrada libres, para facilitar o acceso ao resto de alumnado. 

▪ Recordamos que este non é momento de titoría. Calquera comunicación aos mestres/as 

deberá realizarse por escrito. En situacións de urxencia ou necesidade, prégase acudir ao 

Pavillón Administrativo unha vez incorporado todo o alumnado ás súas aulas. 

▪ Ao toque de serea os alumnos/as deberán colocarse na zona dos patios que corresponda ao 

seu grupo para dispoñerse nas filas. 

❖ SAÍDAS 

• PAVILLÓN 1. 

A saída dos alumnos de 1º, 2º, e 4º de Educación Primaria realizarase de forma gradual a partir das 14:20 

horas, co fin de facilitar a identificación das persoas responsables da recollida do alumnado. Quedará 

organizada do seguinte xeito: 

▪ Alumnado de 1º: 14:20 horas, (porta NORTE) 

▪ Alumnado de 2º A, C e F: 14:25 horas (porta NORTE)  

▪ Alumnado de 2º B, D e E: 14:20 horas (porta SUR) 

▪ Alumnado de 4º: 14:25 horas (porta SUR) 

• PAVILLÓN 2. 

▪ Alumnado de 3º: 14:25 horas (porta SUR) 

▪ Alumnado de 5º e 6º: 14:25 horas (porta NORTE) 

 

Moitas grazas pola súa colaboración. 

Reciban un cordial saúdo. 

Arteixo, setembro de 2017. 

O Equipo Directivo 


