
6º
EDUCACIÓN
INFANTIL
Titora: Mº del Pilar García Pinal



BENVIDOS A
UN NOVO
CURSO
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PUNTUALIDADE
Esixirase a máxima puntualidade tanto
na entrada como na saída xa que se
crearon grupos estables de convivencia
no centro e non se poden producir
esperas na entrega para que non
coincidan alumnos de diferentes
grupos/ cursos.

HORARIO
Entrada 9:05
Saída 13:50
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A porta de acceso para 6º
de E. I. será: visto o centro
de
frente entrarán pola porta
da dereita.



Uniforme e material

Deberán venir marcados co nome e primeiro apelido o
uniforme, ropa de abrigo, mochila, paraugas así como todo o
material e libros,
o recipiente da merenda e botella de auga.
O que non teña nome non poderá ser devolto ao alumnado
para evitar contaxios.



Non se pode traer
elementos propios da
casa

NORMAS DE AULA

Non se poderán
entregar invitacións de
aniversario, e este ano,
por normas COVID,
tampouco se
entregarán chucherías
ou pequenos agasallos.

O libro de lectura, a
diferencia doutros
anos, terá que quedar
na casa para repasar o
leído na aula



Mascarilla

O alumnado permanecerá con mascarilla, salvo no tempo da
merenda. Deberán traer unha bolsa o similar para gardala. Tamén
traerán unha de reposto.



Merenda

A merenda ten que ser tomada polo alumno de forma
autónoma.
No caso de que sexa yogurt líquido, batido ou zumo deberán
traer unha palliña para tomala.



Autorizacións
No caso de que houbera algún
cambio nas persoas autorizadas,
deberase comunicar por escrito e con
fotocopia do DNI.
Se o cambio fora esporádico, deberá
quedar constancia por escrito
a través do wathsaap con foto do
DNI.



TITORÍAS
Xoves de 16:00 a 18:00h

Seguindo as normas COVID, serán sempre
con cita previa e
faranse mediante correo electrónico,
videochamada ou chamada telefónica.
Para solicitar a cita utilizarase o correo da
aula:

6eicprsanjose@gmail.com



COMUNICACIÓN
CO CENTRO

Para a comunicación da xustificación das faltas de
asistencia así como para os temas relacionados coa

titora, farase a través do
correo electrónico da aula:

6eicprsanjose@gmail.com
Ademáis para outros asuntos poderán utilizar tamén os

teléfonos do colexio (986 86 19 90 / 650 869 147),
wathsaap e nos correos

seguintes:

eicprsanjose@gmail.com
cpr.sanjose.pontevedra@edu.xunta.es

colexiosanjose@hotmail.com



TODA A INFORMACIÓN RELEVANTE DO CENTRO
PODERÁ ATOPALA NA

PÁXINA WEB:

WWW.CPRSANJOSE.ES


