
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP   ISAAC 
 DÍAZ   PARDO 

 

 

 
 

Xa ímos á escola! 
 

A Comunidade Educativa do CEIP Isaac 

Díaz Pardo dá a benvida aos seus novos 

alumnos e alumnas, e tamén ás súas 

familias. Agardamos que a nosa axuda 

facilite o desenvolvemento integral 

como persoas, nun clima de convivencia 

e de respecto  aos demais e ao medio 

ambiente nunha escola  inclusiva. 

 

 Servizos 
Departamento de Orientación 
É un equipo de Mestres de Audición e 

Linguaxe e Pedagoxía Terapeútica 

coordinados pola Orientadora do centro. Ten 

como finalidade acadar a  cooperación de toda 

a comunidade  educativa para lograr o 

desenvolvemento persoal, social e académico de 

todo o alumnado do Centro. 

Almorzos-Madrugadores  
Xestionado pola ANPA Carcabelos . O seu 

horario é de 07:30 a 09:00h. 

Comedor Escolar  
De Xestión  Indirecta é dependente da 

Consellería de Cultura, Educación e O. U.  

O seu horario é de 14:00 a 16:00h. 

Actividades Extraescolares 
 Xestionado pola ANPA Carcabelos. O seu 

horario é de 16:00 a 18:00h 

 

 

  Período de adaptación 

Dacordo coa lexislación vixente, durante o mes 

de setembro, para o alumnado de 4º de 

Educación Infantil( 3 anos), haberá un período 

de adaptación, cun horario diferente ao resto 

do curso escolar. 

É un período fundamental  para facilitar a 

adaptación dos vosos fillos e fillas á realidade 

da escola e a estar separados dos seus pais. 

 

Debedes respetar 

 os horarios, os  

espazos e  as  

normas de  

entrada e saída  

para ser un bo exemplo para os nenos e nenas. 
 

 
 

 

 

CEIP Isaac  Díaz  Pardo 
Avda   Ribados   s/n 
Carcabelos - Almeiras 
Culleredo  15670 
Tfno:     881  880608 
Fax  ::    881 880617 

e-mail: ceip.diaz.pardo@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/
ceipdiazpardo 
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      AS NOSAS INSTALACIÓNS 

 

 
 Espazo delimitado para o alumnado de 

Educación Infantil e patio cuberto. 

 Aula de música. 

 Aula de Inglés 

 Biblioteca 

 Ximnasio 

 Aula de Informática 

 Pavillón polideportivo 

 

 

 

 

 
 

 

 

- Chega o tempo de preparar a entrada 

na escola dos máis pequenos e pequenas. Van 

comezar outra etapa na súa educación. 

 O 2º Ciclo de Educación Infantil, dos 3 aos 

6 anos de idade, é unha etapa moi importante, 

pois o neno/a terá que desenvolver aspectos 

que serán decisivos na súa aprendizaxe 

escolar. 

A súa finalidade é contribuir ao 

desenvolvemento físico, afectivo, social e 

intelectual. 

Atenderá progresivamente á afectivividade, ao 

movemento e os hábitos de control corporal, á 

comunicación e a  linguaxe, pautas elementais 

de convivencia e relación social, así como ao 

descubrimento das características físicas e 

sociais do medio no que viven. 

O noso colexio conta con 6 unidades de 

Educación Infantil coas súas correspondentes 

titoras/es e dúas mestras/es de apoio, 

especialistas tamén de Educación Infantil. 

Dispoñemos de especialistas de Lingua 

Inglesa, Educación Musical, Educación 

Física, Relixión Católica e Departamento de 

Orientación. 
 

 

 Se queremos lograr unha evolución 

positiva nesta etapa escolar, a colaboración da 

familia é necesaria para que os nenos e nenas 

aprendan: 

*Confianza e seguridade: que o neno e a nena 

coñezan o colexio e o seu entorno, que sintan 

ilusión por ir á escola. 

*Respecto polos demáis: xa que os outros 

compañeiros/as tamén necesitan atención… 

*Hábitos de hixiene e autonomía: 

 Lavar e secar as mans, asoar os mocos… 

 Control de esfínteres. etc 

Dende as familias é importantísimo que se  

traballen os hábitos sinalados, con tempo e con 

paciencia. Pero non hai que darlle aos nenos e 

nenas todo feito, é mellor inculcarlle como 

deben facer as cousas, para que pouco a 

pouco aprendan a desenvolverse con 

autonomía. 

 

Así cando se incorporen ao colexio os 

nenos e as nenas sentiranse máis seguros e 

tranquilos, e de paso favoreceremos a súa 

adaptación e relación cos demáis. 
 


