
Primeiro día, CEIP Santa Baia 20/21 
Resolución do 1 de setembro de 2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa pola que se establece a incorporación gradual do 

alumnado para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Como o alumnado ten que adquirir novos hábitos que implican tanto o 
cambio da porta de acceso ao colexio como de ruta que debe seguir para 

chegar á súa aula, o que sumado ao alumnado que cambia de ciclo, 
mestre/a   e   aula,   fai   necesario   organizar   dun   xeito   especial   o  

primeiro   día   lectivo.   Para   evitar aglomeracións e confusións propias 
desa primeira xornada. 
 

- 5º de infantil, 1º, 2º e 3º de primaria, comezan o 10 de setembro. 
5ºinfantil, Entrada: entre 8:45h e 8:50h e saída: 13:45h 
1º de primaria; entrada ás 9:00h. Dirixiranse ao patio de infantil, onde as titoras do curso 
pasado lle presentaran ás novas persoas titoras e mostraranlle as rutas correctas de acceso 
ás súas novas aulas. 
2º de primaria; entrada entre 8:45h e 8:50h. Dirixiranse ao primeiro andar onde as titoras 
do curso pasado lle indicarán o camiño ás novas aulas. 
3º de primaria; entrada e saída no horario que vai a ser o habitual. 
 Entrada pola porta do patio cuberto entre 8:40h e 8:45h, e dirixiranse ao primeiro andar 
onde atopan ás novas aulas. 
Saída ás 13:40h no pavillón polideportivo. 

 

- 6º de infantil, 4º, 5º e 6º de primaria, comezan o 11 de setembro. 
6ºinfantil: Entrada: entre 8:40h e 8:45h e saída: 13:35h. 
4º, 5º e 6º de primaria entrada ás 9:00h e saída ás 13:40h. 

 

- 4º de infantil, pendentes do calendario de adaptación. 

 
Neste   primeiro   día   de   clase,   o  alumnado   estará  unicamente   co  

seu  titor/a,   que  será   o  encargado/a  de informar das novas normas 
de organización e funcionamento, en coordinación co profesorado 

especialista,que, de ser necesario, pasará polas aulas para informar das 
peculiaridades que afecten á súa área. 


