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CIRCULAR INFORMATIVA  CURSO 2.021-22 

HORARIO:  9,10 h. - 13,50 h. e luns tarde, 15,45 h. - 17,25 h. 
Este curso continuamos co protocolo de adaptación ao covid, polo que as normas van 

ser similares: entradas e saidas escalonadas, establecemento de grupos burbulla, uso da 
máscara, dous recreos e zonas delimitadas, uso dos baños asignados a cada curso, … 
ENTRADAS: Escalonada desde as 8:55 h. ata as 9:10 h. (Luns tarde de 15:30 a 15:45) Segundo van 
chegando acceden ao recinto. Pregamos que aqueles que veñen a pé axusten a hora de entrada o mais 
preto das 9:10h.  
Os pais non acceden ao recinto. O horario de secretaría é a partir das 9:15 h.  
PUNTUALIDADE: A porta pecharase uns minutos despois de tocar o timbre. En caso de retraso os pais 
e alumno  debe pasar por secretaria para xustificar o retraso. Non acceder ás aulas 

SAÍDAS ANTES DO HORARIO:  Os pais (ou persoa encargada) deben pasar por secretaría, 

cumprimentar a xustificación e o persoal do centro iremos a buscalo. 

FALTAS DE ASISTENCIA:  Hai que xustificalas por escrito ao titor, tamén poden facelo por abalar.  

ACCESO Ó RECINTO ESCOLAR: Os pais/nais non entran acompañando aos nenos ao recinto, tan só os de 1º e 

2º para recollelos no pavillón. A secretaría esta pechada nos momentos de entradas, saídas e recreos. 
Os coches particulares non poden acceder ao recinto, salvo en casos autorizados pola dirección, e nunca durante 
o periodos de entradas, saídas e recreos. Procuren non aparcar na zona destinada aos buses ou nas esquinas, 
dificulta moito a circulación dos buses,especialmente os días de chuvia. 

SAÍDAS: continuamos coa saída escalonada en 3 quendas 
13:40 h sairán 1º e 2º. Recóllense no pavillón. Teñen que saír do recinto antes das 13:45 h. que é cando saen os  
3º e 5º. As 13:50 h.  sae 4º e 6º.  Os que teñan irmáns en cursos superiores non poden esperar dentro do recinto. 
Cando saen do recinto, os de transporte deben subir no buses e os que van cos pais non poden quedarse diante 
do portalón para evitar aglomeracións. 

TRANSPORTE ESCOLAR: No bus deberán observar un correcto comportamento: atender ás indicacións 

do conductor e da coidadora, ir sentados na súa praza (asentos fixos), respectar o material e ter especial coidado 
cos alumnos máis pequenos. Nada máis baixar do bus deben acceder ó recinto escolar. Igual na saída, 
especialmente os cursos que saen antes. 
Os buses están aparcados en orde consecutivo segundo ás distintas rutas, o/a alumno/a subirá ó autobús que 
estea situado nese número. Os alumnos de 1º e 2º esperan nos números no pavillón e van coa coidadora. 
Calquera anomalía que detecten no servizo, debe ser posta en coñecemento da dirección 

HIXIENE:  Os alumnos deberán asistir ó centro nas mellores condicións de hixiene persoal. Se detectan algún 
parásito (piollos, por exemplo) ou enfermidade infecto-contaxiosa, póñano en coñecemento do seu profesor/a. 
Os días de Educación física deberán vir con roupa axeitada. 

ATENCIÓN PAIS:  luns de 17,30 h. a 18,30 h. cita previa. Igual que no curso pasado a atención será 
preferentemente por medios telemáticos. 
Se desexan atención do Departamento de Orientación poden solicitala igual que co resto de profesores. 
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