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O NOSO CENTRO 

 Nome: CEIP. XOSÉ MANUEL FOLLA RESPINO 

 Código: 32013958 

 Enderezo: Rúa Valdegodos S/N- 32340 Vilamartín de Valdeorras 

 Teléfono: 988300090 Fax: 988300090 

 E-mail: ceip.folla.respino@edu.xunta.es 

 Páxina web:  

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfollarespino/ (en construción) 

 Blog:                http://froitaparaunhavida.blogspot.com.es/  

http://coidamosaosanimais.blogspot.com.es/ 

http://biblioemais.blogspot.com.es/ 

 Nº de unidades:  

1 de educación infantil e 3 de educación primaria. 

HORARIO: 

Setembro e xuño: 

Clases: de 9:00 a 14:00 

Comedor: de 14:00 a 15:00 (Transporte escolar) 

Resto do curso: 

De 10:00 a 13:30 horas 

De 15:00 a 16:30 horas (Transporte escolar) 

Comedor: ás 13:30 

mailto:ceip.folla.respino@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfollarespino/
http://froitaparaunhavida.blogspot.com.es/
http://coidamosaosanimais.blogspot.com.es/
http://biblioemais.blogspot.com.es/
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CADRO DE VISITAS 

Directora Mª de los Ángeles Trincado Vicente 

Luns: de 12:35 a 13:30h. 

Martes: de 11:10 a 12:05 h. 

Mércores: de 11.10 a 12:05h. 

Xoves: de 12:35 a 13:30 h. 

Venres: de 10:15 a 11:10 h. 

 
Orientadora 

Sonia Téllez Martínez Venres 

 
TITORES 

Todos os martes De 14:00 a 15:00 horas 

 

SERVIZO DE COMEDOR 
 

 
Directora 

 
Mª de los Ángeles Trincado Vicente Coordina o persoal de Comedor. 

Encargado José Mª González Cubelos 

 
Elabora menús e organiza quendas 

de vixilancia e adquisición de 
alimentos. 

 

Colaboradores 
2 nais 

 
Alumnado de 5º e 6º 

 
Coidan hábitos e comportamento no 

comedor. Serven os alimentos.  
Por quendas poñen as mesas nos 

recreos 
 

Cociñeira Ana María Prada Rodríguez 

 
Realizan o menú e labores de 
limpeza e hixiene de cociña 

 

 

SERVIZO DE TRANSPORTE 
 

EMPRESA ITINERARIO PARADA 

ATVISA Nº 1 
 

ARCOS – BAXELES -- CÓRGOMO 
 

ATVISA Nº 2 

 
CORREXAIS – VILAMARTÍN (IGREXA)- 

VILAMARTÍN (PLAZA) 
 

Mónica Álvarez Nº 3 
 

A MAGDALENA/ CARRETERA DO MAZO 
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CLAUSTRO DE MESTRES E TITORIAS 

INFANTIL - TITORIA 

3 anos, 4 anos e 5 anos: Paula Arias Rodríguez 

 

PRIMARIA - TITORIAS 
 

1º CURSO 
2º CURSO 

José Mª González Cubelos 

3º CURSO 
4º CURSO 

David Alonso Álvarez 

5º CURSO 
6º CURSO 

José Antonio Abel Marqués 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

José Mª González Cubelos 

 

INGLÉS: 

José Antonio Abel Marqués  

 

ARTÍSTICA (MÚSICA/ PLÁSTICA): 

David Alonso Álvarez  

 

PRIMARIA: 

Mª de los Ángeles Trincado Vicente 

 

RELIXIÓN: 

Amador Ares Ares 

 

AUDICIÓN E LINGUAXE: 

Paula López Rodríguez  

 

ORIENTADORA: 

Sonia Téllez Martínez 



5 
 

1.- EQUIPO DIRECTIVO 

Directora Mª de los Ángeles Trincado Vicente 

 

2.- CONSELLO ESCOLAR 

Directora Mª de los Ángeles Trincado Vicente 
Representantes 

de mestres 
José Mª González Cubelos 

Representantes 
de Pais de 
alumnos 

Lidia Vedo Feás 
Maribel Domínguez Blanco 

Representante 
do Concello 

Amparo Rodríguez Ferrer 

 

3.- ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS (ANPA) 
Presidenta Priscila Núñez Rodríguez 

Vicepresidenta Lidia Vedo Feás 
Secretaria Amparo Rodríguez Ferrer 
Tesoureira Stefana Miu 

Vogal  
Vogal  
Vogal  
Vogal Rosa Otero Arias 

 

CALENDARIO ESCOLAR 
Mes Día Festividade 

Outubro 12 Día da Hispanidade 

Novembro 1 Día de Todos os Santos 

Decembro 
6 
7 
8 

Día da Constitución 
Día do Ensino  

Día da Inmaculada 

Decembro- Xaneiro 22 Dec. a 7 Xan. (inc) Vacacións de Nadal 

Febreiro  12-13-14 Entroido 

Marzo/ Abril 24 marzo a 2 abril Semana Santa 

Abril 23 Día San Jorge 

Maio 
1 

17 
18 

Día do Traballador 
Día das Letras Galegas  

Día non lectivo escollido polo centro 

Xuño 21 Fin de curso 
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Calquera alteración do calendario avisarase con antelación. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

(Responsable: Mª de los Ángeles Trincado Vicente) 

 
Samaín /Halloween  
Magosto 
Festival de Nadal 
Día da Paz 
Entroido 
Día da Árbore 
Día do Libro 
Festival das Letras Galegas 
 

 
Voz Natura. Horto 
Plan Proxecta. 
Visitas de estudios. 
Exposicións 
Charlas educativas  
Actividades Lúdico-deportiva. 
 

 

Aquelas que polo seu interese educativo poidan xurdir ao  longo do curso. 

 

 

SAÍDAS E ACTIVIDADES CULTURAIS 
 

 

Participación na Convivencia Xogaconnosco 

Participación na Convivencia de Infantil 

Visita ó Punto Limpo o longo do curso. 

Visita Residencia de Valdegodos. 

Excursión de fin de curso. 

Visita Instituto 

 

 

Aquelas que polo seu interese educativo poidan xurdir ao longo do curso. 

 

 

 

Algunhas das actividades anteriores realizaranse en 

conxunto con outros centros da zona. 
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INFORMACIÓN AOS PAIS/NAIS/TITORES 

DATOS PERSOAIS: 

Comprobación de datos telefónicos e, sobre todo, teléfonos de urxencias. Pregamos que 

comuniquen coa máxima brevidade os cambios que se poidan producir durante o curso en canto a 

datos persoais, enfermidades, intolerancias alimentarias ou alerxias. 

 

ENTRADAS E SAÍDAS : 

 No caso de que un alumno/a non vaia utilizar o transporte escolar un día determinado, 

deberán entregar ao titor/a unha autorización asinada polo seu pai/nai/titor/a (pode ser na 

axenda) e informar tamén á coidadora de transporte. 

 En caso de que ao rematar as clases un alumno/a non atope á persoa encargada de recollelo, 

deberá poñelo en coñecemento dun mestre/a e non deberá marchar só para casa. 

 Lembrámosvos que o ensino é obrigatorio, polo que, estase levando a cabo un protocolo de 

absentismo escolar. Así que, será necesario avisar cando o neno/a non poida acudir ao 

centro e xustificar as faltas que sexan por enfermidade con xustificante médico e ou pais.  

 Para saír o neno do centro (por exemplo, para unha visita médica) deberán vir a 

recollelo ao centro. Antes de saír deberá asinar no libro correspondente. No caso de levalo 

durante o recreo, deben informar aos mestres de garda de patio. 

  

SAÚDE E HÁBITOS: 

 En caso de que o/a alumno/a presente alerxia a algún alimento ou fármaco, será preciso 

presentar certificado médico.  

 No caso de que o neno/a padeza unha enfermidade infecciosa e/ou contaxiosa deberá 

permanecer na casa no tempo que determinen as autoridades sanitarias, coa fin de evitar 

contaxios ao resto dos compañeiros/as. 

 Informar aos titores ante calquera tipo de doenza (asma, diabete, problemas de 

audición ou visión...) para tomar as medidas oportunas que eviten posibles problemas.  

 No caso de que o neno/a tivese un accidente no colexio ou se mostrase indisposto, 

avisarase aos pais/nais para que o leven ao médico se o seu estado non é grave. No caso 

de que houbese unha certa urxencia, avisarase ao 112 ou levarase directamente ao 

hospital/centro de saúde, ao tempo que se avisará á familia. 

 En caso de que se detecten piollos avisar á maior brevidade posible ao titor/a, que enviará 

unha nota informativa a tódolos pais e nais para tomar as medidas oportunas para acabar coa 

infestación.  

 O comedor escolar ten dúas funcións primordiais, unha alimenticia e outra educativa. Polo 

tanto, solicitamos a colaboración das familias para fomentar dende a casa hábitos saudables. 

Procurar ler os menús do comedor, para compensar a dieta da casa coa do comedor. 

É responsabilidade dos pais/nais a educación en hábitos de vida saudable.  

 Para o recreo poderá traer cada neno/a a súa merenda de casa. 
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 Os nenos/as deben traer unha botella de auga para as aulas para poder beber nas horas 

de clase, xa que a auga das billas do edificio do centro non se pode beber. Soamente se pode 

beber na fonte e no comedor. 

 

CONDUTA: 

 Unámonos para combater a agresividade mantendo unha postura común. Non digades aos 

nenos/as “pégalles se che pegan”. Existen outros mecanismos para solucionar os conflitos. 

Podedes acudir aos titores/as con total confianza para solucionar estas ou outras situacións. 

Tampouco se consentirá que os pais e/ou nais ameacen ou interfiran na resolución 

dos problemas entre nenos/as. Esta actitude tense revelado como moi contraproducente. 

O mecanismo correcto é avisar ao profesorado que tomará as medidas oportunas para 

solucionar o problema. Ante a posibilidade de que un neno/a estea sendo acosado/a por 

outros/as, deberá darse noticia deste feito ao profesorado, que investigará a situación e 

tomará as medidas adecuadas para a súa resolución. 

 O material do centro e do resto dos compañeiros será respectado en todo momento. No caso 

de que se produzan danos materiais, os pais/nais asumirán o custo dos mesmo.  

 

OUTROS AVISOS: 

o O horario de titoría é o martes de 14:00 h. a 15:00 h. Agradeceríase que mandasen 

unha notiña previa cando queiran falar co mestre/a titor/a e/ou especialista. 

o Recordarémoslle aos pais/nais/titores que coa entrada da LOMCE, os alumnos/as poderán 

repetir unha única vez en toda Primaria, pero en calquera curso. 

o Resulta fundamental que o alumnado veña con aspecto limpo e aseado ao centro. Nas 

clases de Ed. Física asearase tras o exercicio, polo que se fai necesaria a colaboración das 

familias enviando o material de aseo. 

o No caso de que un/unha alumno/a esqueza algún material na casa, pregamos que os 

pais/nais non llo acheguen ao colexio, co fin de fomentar e potenciar a súa autonomía e 

responsabilidade. 

o Temos comprobado que o número de pezas de roupa que se perden e non se 

recuperan é moi grande. Sería moi aconsellable que as pezas de roupa, viñesen 

marcadas co nome na etiqueta para facer máis doada a devolución.  

o Pregamos que se lean as notas informativas que se mandan do centro.  

o O alumnado traballa mellor se atopa interese polo seu traballo na casa. Revisar as súas 

axendas con asiduidade, axudarlle coas súas tarefas (non facerllas). 

o Non se poden traer móbiles ao colexio. Nin ningún outro aparello electrónico, salvo 

permiso expreso dos mestres. 

o Non entregar cartos aos nenos/as para vir ao colexio. Non lles fan falla para nada e só 

xeran conflitos. 

o Non traerán xoguetes ao centro: pelotas, nin bonecos, nin peluches,... porque moitas 

veces son fonte de conflitos. 

o Non traer paraugas. 

 


