
        

PROTOCOLO DE ENTRADA E SAÍDA DO ALUMNADO

1.- OBXECTO

Establecer  o  protocolo  de  entrada  e  saída  ao  colexio  do  alumnado,  tanto  para  os  usuarios  do
transporte escolar como aqueles que veñen e son recollidos no centro polas súas familias, e a súa
incorporación ás NOF.

2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Persoal docente e non docente. Familias e alumnado.

3.- MISIÓNS E RESPONSABILIDADES

 Equipo directivo: Xestionar o dito procedemento e informar ao Consello Escolar do mesmo
para proceder a súa votación para a posterior incorporación ás NOF do centro.

 Profesorado: Farán as gardas para atención do alumnado transportado. Ocuparanse ademais
de custodiar ao alumnado desde que entran nas aulas ata que saen das mesmas.

 Persoal Non Docente:  O conserxe ocuparase dos nenos e nenas que entren ou saian do
colexio fóra do horario habitual de entrada e saída. 

4.- DESENVOLVEMENTO DO PROCEDEMENTO

     4.1.- Entrada de alumnado e familias.

  A  entrada  do  alumnado  e  as  familias  dividirase  en  varias  fases,  as  cales  describimos  a
continuación:

• Primeiro: Os mestres de garda para a atención ao alumnado transportado chegarán ao centro
ás 08:40 horas.  Serán seis  mestres  cada día,  respectando a lexislación vixente pola que
haberá  un  profesor  de  garda  por  cada  cincuenta  alumnos  transportados,  ocupando  as
seguintes posicións:

Un mestre situarase na porta de entrada ao recinto escolar centro, recibindo ao alumnado
que chegue ás portas do recinto escolar. Ademais, este mestre controlará que ningún alumno
saia do centro.

Outro  mestre  viaxiará  que  estes  nenos  e  nenas  baixen  pola  beirarrúa situada  dentro  do
recinto escolar, ata a zona cuberta do patio en filas.

Na zona cuberta do patio de primaria situarase o alumnado transportado desta etapa, e o
alumnado de infantil nas filas pintadas no chan preto da porta de entrada dos mesmos. Os
nenos de primaria transportados serán vixiados polos dous mestres destinados a cubrir esta
zona que comprende o patio de primaria e a beirarrúa, o os outros tres mestres vixiarán a
zona infantil, é dicir, situaranse en fronte a súa porta de entrada, vixiando as filas.



• Segundo: Aqueles nenos que veñan acompañados polas súas familias entrarán pola porta
peonil (nunca atravesando a porta do aparcadoiro) ao recinto escolar, e entrarán ao edificio
pola porta principal, que abrirá o conserxe ás 09:00 horas. Hai que ter en conta que este
alumnado ten que estar custodiado polas súas familias até esta hora. Entón, as nenas e nenos,
sen as familias, deben entrar de maneira ordeada, preferentemente en dúas filas, unha co
alumnado de infantil e outra co de primaria. 

• Terceiro: As 9:00 horas o alumnado de infantil subirá en fila ordeada ata as aulas, habendo
un profesor de garda na zona de patio, dirixindo de unha en unha as filas ata a porta, e os
outros dous nas escaleiras axudando a que suban. Tras eles subirá o alumnado de primeiro e
segundo de primaria.

• Cuarto: Asimesmo, ás 08:55 horas, o alumnado de primaria colocarase en filas -por cursos-
para a súa posterior entrada ó centro, cando soe o timbre. Entón, os alumnos e alumnas de
educación primaria subirán ás aulas pola porta correspondente, pegados aos pasamanos e
deixando libre a parte central da escaleira.

• Quinto:  O mestre situado na porta de entrada agardará ás 09:00 da mañán por se aínda non
chegou algún autobús

• Sexto: Un profesor percorrerá o patio unha vez entrado os alumnos e mestres ao colexio
para asegurarse de que non queda ningún alumno nel, fóra do edificio escolar. 

• Sexto: Aqueles alumnos que cheguen pasado o horario de entrada do alumnado, entrarán
pola porta de acceso peonil e subirán acompañados pola súa familia ata a porta principal do
centro. Cubrirán a folla correspondente. O conserxe acompañará ás súas clases ao alumnado
de educación infantil e primeiro de primaria.

• Sétimo:  A porta do parking pecharase ás 9 horas e abrirase de novo para a entrada dos
autobuses para a recollida do alumnado transportado. Esta labor realizaraa o conserxe.

     4.2.- Saída de alumnado e familias.

    As saídas organízaranse desta forma:

• Primeiro: O alumnado de educación infantil baixará en fila ás 13:55 horas. Os pais e nais
agardarán alonxados da porta e enfronte da mesma, e os mestres dirixirán a cada neno ou
nena xunto a eles. 

• Segundo: O mestre de cada grupo levará ao alumnado transportado, en fila, cara aos buses,
comezando polo número 6 e rematando polo 1, estando con eles ata que a coidadora do bus
se faga cargo deles.

• Terceiro:  Tras eles baixarán en fila,  pola mesma porta,  os nenos e nenas de primeiro e
segundo  de  primaria,  e  os  seus  mestres  farán  o  mesmo  que  os  da  etapa  infantil,
acompañándoos ata o autobús e dirixíndoos cara os seus pais.



• Cuarto: As 14 horas, e tras soar o timbre, baixará o alumnado de terceiro, cuarto, quinto e
sexto de primaria, en filas ordeadas, pegados ao pasamáns e deixando a parte central da
escaleira libre, e sairá pola porta correspondente, acompañado polos seus profesores. 

• Quinto: O alumnado de infantil que quede a comedor será recollido por un profesor -que se
decidirá cada curso- ás 13:50 horas no corredor da zona infantil, que os levará á sala de usos
múltiples, onde agardarán con dito profesor ata as 14 horas, hora na que os recollerán as
monitoras de comedor. O alumnado de primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto e sexto de
primaria baixará coa súa fila e entrará directamente no comedor.

• Sexto: O profesorado de garda para a atención ao alumnado transportado, vixiará a zona do
patio e a entrada dos nenos e nenas aos buses.

                                       
• Sétimo: As familias que acudan ao centro a recoller aos seus nenos, deberán entrar e saír

pola porta peonil, e achegarse a ela pola beirarrúa destinada a tal fin. Pola seguridade de
todos e todas é importante que ninguén abandone a beirarrúa ou use unha porta distinta á de
acceso peonil.

• Oitavo: O profesorado de garda velará porque ningún neno transportado quede no centro
finalizada a xornada escolar, e o director no caso do alumnado non transportado. De ser así,
porase en contacto coa súa familia a fin de resolver a situación. Xa que o horario de atención
ao alumnado transportado finaliza ás 14:30 horas, e seguindo o protocolo de absentismo
escolar da Xunta de Galicia, a partir desta hora avisarase á Policía Nacional, que levantará
atestado e o porá en coñecemento da Fiscalía de menores,quen poderá decidir o traslado do
menor UPA (Unidade de primeira acollida), realizando o traslado a Policía Autonómica. Ao
mesmo tempo, a policía tentará localizar á familia. Ademais, isto implicará que á terceira
vez que suceda isto, os pais do menor terán que someterse a un procedemento legal. A partir
desa hora o director será o responsable de acompañar o alumnado ata a súa entrega.

5.- LEXISLACIÓN

• ORDE  de  23  de  xuño  de  2011  pola  que  se  regula  a  xornada  de  traballo  do  persoal
funcionario  e  laboral  docentes  que  imparten  as  ensinanzas  reguladas  na  Lei  orgánica
2/2006, do 3 de maio, de educación.

• Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e
funcionamento  das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.
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