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HORARIO LECTIVO. 

- DE LUNS A VENRES: de 08:30 horas a 14:00 horas. 

- ESO E BACHARELATO: LUNS TARDE de 16:00 horas a 17:40 horas. 

- CICLOS FORMATIVOS: LUNS e MARTES  TARDE  de 16:00 horas a 18:30 horas. 

- Todos os grupos terán un recreo de 30 minutos (de 11:00-11:30 horas). 

HORAS E CONDICIÓNS DA DISPOÑIBILIDADE DE USO DAS 

INSTALACIÓNS PARA O ALUMNADO. 

As distintas instalacións do centro serán empregadas polo alumnado segundo o seu 

horario lectivo dispoña.  

Durante o recreo poderán facer uso das instalacións da cafetería, biblioteca ou patio. O 

alumnado que desexe estudar poderá empregar a aula de convivencia durante o recreo. 

Ao alumnado ao que se lle aplique como medida correctora a incorporación á aula de 

convivencia estará acompañado por un  profesor de garda e realizará todas as tarefas que lle 

foron encomendadas. 

Os luns o centro oferta servizo de comedor. Os usuarios do mesmo baixarán ás 14:00 

horas as instalacións da cafetería. De 14:00 a 16:00 horas estes alumnos estarán acompañados 

da directora e dun profesor de garda e poderán facer uso das citadas instalacións e do patio. 

En ningún caso poderán abandonar o centro, salvo que o pai/nai/titor pase a recollelos e asine 

un documento no que figura a identificación do menor, do asinante, a data e hora. 

Os martes  e mércores pola tarde as instalacións deportivas estarán a disposición do 

alumnado que participe nas competicións deportivas organizadas polo departamento de 

Educación física ou a ANPA. 
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HORAS E CONDICIÓNS EN QUE O CENTRO PERMANECERÁ 

ABERTO PARA A COMUNIDADE ESCOLAR FÓRA DO HORARIO 

LECTIVO. 

O centro abrirá de 08:00 horas a 14:30 horas todos os días e de 15:45 a 19:00 horas os 

luns e martes. 

Todos os días, de 08:00 a 08:30 horas permanecerá aberto o patio para acoller ao 

alumnado que vai chegando ao centro, especialmente ao alumnado transportado. Durante 

este tempo haberá un profesor de garda e algún membro do equipo directivo.  

HORARIO CLUB DEPORTIVO  

O Clube deportivo Marusia utilizará o pavillón  os martes e xoves de 17:00 a 20:00 h. O 

uso do pavillón foi aprobado polo Consello Escolar e pola Xefa Territorial. 

HORARIO DE VERÁN E DÍAS NON LECTIVOS. 

Os días non lectivos de Nadal, Entroido, Semana Santa o centro permanecerá aberto de 

09:00 a 13:30 horas. 

Durante o mes de xullo e agosto aterémonos as instrucións marcadas pola Consellería 

de Educación e Ordenación universitaria. 

Dado que so contamos cun so auxiliar administrativo e tendo en conta os seus dereitos 

laborais, é posible que en días puntuais a secretaría do centro teña que permanecer pechada. 


