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EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 4º CURSO EDUCACIÓN INFANTIL  

Entrada: Mércores 11 de setembro ás 11:00 h. (véxase período de adaptación) 

Saída: (véxase período de adaptación) 

Resto do mes véxase período de adaptación 

 

 5º - 6º CURSO EDUCACIÓN INFANTIL 

Entrada ás 10:00 h. o mércores 11 de setembro e saída ás 14:15 h. 

O horario do resto do mes de setembro será de 9:30 a 14:15 h. 
As familias levarán aos alumnos ás aulas correspondentes de educación infantil. 
Os servizos de transporte, madrugadores e comedor comezarán o xoves, 12 de setembro. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Entrada ás 9:30 h. o mércores 11 de setembro e saída ás 14:30 h.  
 
As familias dos alumnos de 1º, 2º e 3º de curso de Educación Primaria poderán 
acompañar aos seus fillos ás aulas correspondentes.  
 
Os alumnos de 4º,  5º e 6º curso de Educación Primaria agardarán no patio e galería e 
subirán cos seus titores ás aulas.  
  
O horario do resto do mes de setembro será de 9:30 a 14:30 h. 
Os servizos de transporte, madrugadores e comedor comezarán o xoves, 12 de setembro. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

  1º e 2º CURSO  

Entrada ás  9:30 h o luns 16 de setembro e saída ás 14:20 h. 

 

  3º e 4º CURSO  

Entrada ás 9:30 h o luns 16 de setembro e saída ás 14:20 h. 

Os alumnos de Educación Secundaria agardarán no patio e galería e subirán cos seus 
titores ás aulas.  
O horario do resto do mes de setembro será de 8:40 a 14:20 h. 
O servizo de comedor comezará o martes 17 de setembro. 
 

As listas dos grupos serán publicadas nos taboleiros para ser consultadas. 
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  SETEMBRO E XUÑO 
 
 

INFANTIL PRIMARIA ESO 

9:30 – 14:15   
de luns a venres 

9:30 – 14:30   
de  luns a venres 

8:40 – 14:20   
de  luns a venres 

 

 
OBSERVACIÓN:  
O horario dos alumnos de 4º Curso de Educación Infantil, no mes de setembro,  
será segundo o período de adaptación. 

 
 
 

  OUTUBRO A MAIO 
 

INFANTIL PRIMARIA ESO 

9:30 – 12:55  
de luns a xoves 

 
9:30 – 14:15 venres 

9:30 – 13:00  
de luns a xoves 

 
9:30 – 14:30 venres 

 
8:40 – 14:20  

de luns a venres  
 

15:00 – 16:50 de luns a 
xoves 

15:00 – 17:00 de luns a 
xoves 

16:20-18:00 luns 
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