
 

¿QUE É A XORNADA ÚNICA?  

Consiste en desenvolver a xornada escolar só en 

sesión de mañá, sen interrupción e de forma 

continuada, ofertando polas tardes actividades 

extraescolares gratuítas e de pago de xeito que 

todas as familias que o precisen poidan enviar ao 

alumnado tamén ao centro en horario de tarde. 

VANTAXES 

• Mellora do rendemento académico do 
alumnado, racionalizando o horario. 

• Non se producen interrupcións horarias que 
prexudiquen a atención e o rendemento escolar.  

• Mellora as condicións para o estudo e o traballo 
persoal na casa. 

• Mellor aproveitamento do seu tempo de lecer e 
as súas horas de estudo.  

• Permite unha vida familiar e escolar máis 
organizada, conciliando a vida familiar e escolar.  

• Mellora o nivel educativo ao aumentar a oferta 
de actividades formativas de carácter 
complementario.  

• Poder realizar as actividades extraescolares cun 
horario máis flexible. 

• Favorece o dereito que teñen os nenos e nenas 
a gozar de tempo de lecer.  

• Desenvolven os aspectos curriculares en 
xornada de mañá onde se aproveita mellor a súa 
capacidade de atención.  

•  Reduce desprazamentos polo tanto aforra 
tempos. 

 

 

REQUISITOS PARA QUE SE LEVE A CABO 

Para que se leve a cabo o cambio é preciso: 

• Acordo favorable por maioría dos 3/5 do 
claustro. 

• Acordo favorable por maioría dos 3/5 do 
consello escolar.  

• Acordo favorable por votación do 58 % do total 
do censo das nais, pais ou titores legais do 
alumnado. (Computarase, a efectos de censo, a 
nai ou o pai ou un dos titores, é dicir, un membro 
por familia).  

• Para que se leve a cabo o cambio, é preciso que 
as familias asistan á votación presencial, de non 
ser así  os seus votos serán considerados  en 
contra do cambio. 

 

¿QUE CAMBIA COA XORNADA ÚNICA? 

⇒ O cambio fundamental é o horario escolar:   
desenvólvese nunha soa sesión matinal. 

⇒ Distribúe máis equitativamente o tempo de 
docencia de todas as áreas. 

⇒ A Biblioteca de 16.00 a 17:00 e a Ludoteca de 
16.00 h a 18:00 h; estarán abertas e organizadas 
diariamente por profesorado. 

⇒ O alumnado disporá tamén de 16.00 a 18.00 h. 
dunha sala de estudo asistida por profesorado do 
centro. 

⇒ Favorece a conciliación da vida familiar xa que 
aumenta a posibilidade de tempo de permanencia 
do alumnado no centro coa atención de 
profesorado. 
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¿POR QUE SE PLANTEXA? 

Esta proposta formúlase como resposta á crecente 
demanda por parte de numerosas familias para que se 
leve a cabo un cambio de xornada. 

Pensamos que é preciso facilitar a organización da vida 
familiar e incrementar as posibilidades de servizos 
educativos e complementarios para que todas as 
familias teñan facilidades á hora de conciliar. 

PROCESO E PRAZOS 

O proceso de implantación da xornada única vén 
regulado pola Orde do 29 de maio de 2008 (DOG do 
venres, 6 de xuño de 2008)  

•  Votación claustro – 3 de decembro 

•  Votación Consello escolar – 10 de decembro 

•  Publicación do Censo electoral no taboleiro do 
centro  – 10 ao 21 de decembro 

•  Haberá un prazo de 5 días hábiles para que os pais, 
nais ou titores legais poidan presentar reclamacións ao 
censo. As reclamación faranse a través do e-mail do 
colexio: cpr.hermanos.quiroga@edu.xunta.gal 

•  Sorteo público para a constitución da mesa – Venres 
8 de xaneiro ás 17.00 horas – Na Secretaría 

A mesa estará constituída pola dirección do centro, que 
a presidirá,  e dúas nais, pais ou titores legais 
designados por sorteo público, actuando como 
secretaria ou secretario a persoa de menor idade. No 
sorteo designaranse titulares e suplentes.  

•  Votación das familias – 14 de xaneiro 

De 10 a 19 horas, horario continuado . Necesario 
presentar DNI, pasaporte ou carné de conducir. 

• Envío da documentación e o proxecto á Consellería 
durante o mes de febreiro. 

 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA 

 

Educación Infantil 

9.00 – 9.50 1º sesión (50’) 

9.50 – 10.40 2º sesión (50’) 

10.40 – 11.05 RECREO (25’) 

11.05 – 11.55 3º sesión (50’) 

11.55 – 12.45 4º sesión (50’) 

12.45 – 13.10 RECREO (25’) 

13.10 – 14.00 5º sesión (50’) 

14.00 – 14.30 Plan lector /             

Act. complementarias 

16.00 – 17.00 ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

17.00 – 18.00 ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

Educación Primaria 

  9.00 – 9.55 1º sesión (55’) 

9.55 – 10.50 2º sesión (55’) 

10.50 – 11.45 3º sesión (55’) 

11.45 – 12.15 RECREO (30’) 

12.15 – 13.10 4º sesión (55’) 

13.10 – 14.00 5º sesión (50’) 

14.00 – 14.30 Plan lector / 

Act. complementarias 

16.00 – 17.00 ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

17.00 – 18.00 ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

 

 

Educación Secundaria 

9.00 – 9.50 1º sesión (50’) 

9.50 – 10.40 2º sesión (50’) 

10.40 – 11.30 3º sesión (50’) 

11.30 – 12.20 4º sesión (50’) 

12.20 – 12.50 RECREO (30’) 

12.50 – 13.40 5º sesión (50’) 

13.40 – 14.30 6º sesión (50’) 

SÓ UNHA TARDE (Os martes) 

16.30 – 17.20 7º sesión (50’) 

Só martes 

17.20 – 18.10 8º sesión (50’) 

Só martes 

 

HORARIO PROPOSTO 

 Aula matinal: de 8:30 a 9:00 h 

 Horario lectivo E. Infantil e E. 

Primaria:  

 9:00h – 14:30h. De luns a venres.  

 Horario lectivo ESO: 9:00h – 14:30h. 

De luns a venres, e  martes de 16:30-

18:10 

 Actividades extraescolares pola tarde 

de 16:00 a 18:00 horas 

 

Estamos á vosa disposición para calquera 
dúbida que se vos poida presentar. O 
proxecto completo está dispoñible na Aula 
virtual á que podedes acceder co usuario e 
contrasinal dos vosos fillos e fillas. Non 
dubidedes en contactar con nós para 
calquera consulta. 
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