
1.CALENDARIO ESCOLAR 

Segundo a Orde do 29 de maio de 
2008, as actividades lectivas no 2º Ciclo 
de E. Infantil e na E. Primaria, darán 
comezo o día 11 de setembro de 2008 
e rematarán o 22 de xuño de 2009. 

Períodos de vacacións: 

•Nadal: dende o día 
22 de decembro de 
2008  ata o día 7 de 
xaneiro de 2009, am-
bos os dous inclusive. 

•Semana Santa: den-
de o día 6 ata o día 
13 de abril de 2009, 
ambos os dous inclu-
sive. 

•Entroido: días 23, 24 
e 25 de febreiro de 
2009. 

Días non lectivos: 

              •O  día 20 de marzo   
de 2009, por ser o 
“Día do Ensino”. 

              •Día de conveniencia 
pedagóxica: Por de-
terminar. 

2.HORARIOS 

Horario escolar:  

•De  9:30 a 14:30 

AXENDA INFORMATIVA 
CURSO 2008/2009 

AXENDA INFORMATIVA 

CEIP ESPIÑEIRA-ALDÁN 

3.OUTRAS INFORMACIÓNS 

♦Durante o horario lectivo, ningún alumno/a poderá 
abandonar o recinto escolar se non é 
acompañado polo seu pai/nai, titor/a ou persoa 
autorizada, e previa comunicación á dirección 
do centro. 

♦En horario escolar ningunha persoa poderá acceder 
aos espazos didáctico-pedagóxicos, incluídos 
corredores. 

♦Ao comezo do curso os titores/as dos seus fillos/as, 
convocaranlles a unha reunión para 
informarlles das liñas xerais de traballo a 
realizar ao longo do curso. 

♦O transporte escolar terá o mesmo horario e 
realizará as mesmas paradas que en cursos 
anteriores. 

♦Recordámoslles que  igual que en cursos 
anteriores, a Biblioteca do Centro, está a 
disposición do alumnado, pais/nais e antigos 
alumnos/as, tódolos días en horario de 16:30 a 
17:30. 

♦Queda prohibido que o alumnado, leve ás 
excursións, teléfono móbil, MP3, MP4, Game 
Boy, DS, PSP,… 

♦O correo electrónico do centro é: 
ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es 

♦Dende o curso 2007/2008 está en activo a páxina 
Web do centro, que poden consultar nesta 
dirección: 

http://centros.edu.xunta.es/ceipdaespineira/ 

Xuño 2008 
 

Os martes de 17:00 a 18:00, os titores e titoras recibirán aos 
pais e/ou nais para darlles toda a información que precisen 
sobre a marcha académica dos seus fillos/as. 

Por motivos de organización do profesorado, rogámoslles solici-
ten cita con antelación.  

Horario da Directora: 

Cando precisen unha entrevista coa directora, poderán facelo 
no seguinte horario, 

•Todos os días de 9:30 a 10:25 

 

3. DATAS DE INTERESE 

O informe trimestral de avaliación ás familias será entregado 
nas seguintes datas: 

•Primeira avaliación: Martes día 16 de decembro de 2008, de 
16:00 a 18:00 

•Segunda avaliación: Martes día 31 de marzo de 2009, de 
16:00 a 18:00 

•Terceira avaliación: Mércores día 24 de xuño de 2009, de 
10:00 a 13:00 

Conmemoracións: 

•Magosto: celebrarase na semana do 10 ao 14 de novembro de 
2008 (se o tempo o permite) 

•Festa de Nadal: venres día 19 de decembro de 2008. 

•Entroido: Semana do 16 de febreiro ao 20 de febreiro de  2009. 

•Maio Cultural 2009: festa dos maios, semana das letras gale-
gas do 11 ao 15… 

•Mes de xuño: festival fin de curso e comida conxunta (familias, 
alumnado e profesorado) 


