CONCELLO DE OUTES
___________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓN DA LISTAXE PROVISIONAL DE ADMISIÓN E AGARDA NO PUNTO
DE ATENCIÓN Á INFANCIA DE OUTES PARA O CURSO 2020/2021

Unha vez realizada a baremación pola Comisión de Valoración, e efectuada a proposta
inicial de persoas admitidas e de agarda, e segundo os seguintes artigos do RRI do Punto
de Atención á Infancia
Artigo 17. “Horarios e aperturas: O horario de apertura do Punto de atención á
infancia de Outes é de luns a venres de 8.00h a 19.00 horas”
Artigo 18. “Réxime de saída: Na entrada e na saída das crianzas deberanse respectar
os horarios preestablecidos, co obxectivo de manter a continuidade e coherencia nas
propostas educativas programadas. Non obstante o anterior, e sempre que se respecte a
ratio, atenderanse aqueles casos excepcionais xustificados polas familias”.
“Establécense os seguintes horarios de recollida:

1. Usuarios/as que non comen no PAI: antes das 13.00 horas
2. Usuarios que comen no PAI: 14.00 horas.
Todas aqueles nenos e nenas que permanezan no PAI máis alá do horario establecido
terán que seguir coa organización educativa establecida e que se corresponde co
momento do descanso, o horario de recollida será a partir das 15.30 horas”.
Artigo 18. “Réxime de saída: Ao longo da xornada respectaranse as necesidades
fisiolóxicas do neno ou nena. Isto debe supoñer unha coordinación do Equipo Educativofamilia onde se garanta a cobertura destas necesidades.”
Para garantir dita cobertura establécense por parte da dirección do PAI os seguintes
horarios de alimentación e descanso:
Almorzo
Merenda de mañá
Comida
Merenda de tarde

8:30 – 9:00
10:30 – 11:00
13:00 – 14:00
17:00 – 17:30

A Xunta de Goberno Local celebrada o luns 06/07/2020 adoptou o seguinte acordo:
Aprobar a listaxe provisional de admisión e agarda no Punto de Atención á Infancia para o
curso 2020/2021.
Segundo o artigo 11 do RRI do PAI “As persoas solicitantes disporán dun prazo de dez días
naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da resolución das listaxes
provisionais para a presentación das reclamacións no rexistro xeral do concello

