
Ceip Plurilingüe

Infante Felipe

CURSO

2019/2020

Rua da Escola s/n 36450

Salvaterra de Miño

Tel:éfonos de contacto
886110717- Dirección/Xefatura

886110714- Secretaría
886110716- Administración

886110719- Edificio Ed. Infantil
Fax:886110720

e-mail: ceip.infante.felipe@edu.xunta.es

O mellor agasallo que
lle podemos dar ás
nosas crianzas son

raíces para apoiarse e
ás para voar.



Horario de atención ás familias:

Martes, de 16:15 a 17:15 h.

Solicitar cita previa mediante o titor do
alumnado tanto para cita co titor/-a

como para mestre especialista.

Horario do cole:

Setembro-xuño: 8:50 a 13:50 h

 

Apertura de cancelas: 8:40 e

13:40h

Peche de cancelas: 9:00 e 

14:00 h.

Horari� d� atenció� d� Equip�
Directiv�:

Dirección: luns a venres de  9:00 A 9:40 h
Xefatura: luns a venres de 9:00 A 9:40 h

Secretaría: luns a venres de 12:00 a 12:50 h
 
 
 

Administrativa: luns a venres de 9:00 a 13:30 h
Departamento de Orientación: Solicitar cita previa.

ANPA: teléfono de contacto 672495205

 

"4. Hábitos de estudio:
   "É importante que teñan un lugar fixo para o estudio, lonxe de
ruídos para que poidan concentrarse, cómodo  e   con  boa   luz”.
"Dende o momento en que comeza o curso, os pais deben pactar
cos fillos a hora máis convinte para adicarlla ás tarefas escolares.
Deberá ser sempre a mesma. Os pais deben supervisar esas
tarefas (NON FACERLLAS)pois é importante que sepa as
dificultades que poden ter os seus fillos/as, coñecer como
evolucionan e demostrarlle que se interesan por eles e polas súas
tarefas".Todos os nenos, teñan ou non tarefas, deberían ler todos
os días".
"O horario de clases debe estar a man para saber as áreas do día
seguinte".
"O material escolar deberase organizar na mochila ao rematar as
tarefas. O alumno/a será o responsable de facelo pero sempre
será supervisado polos pais".
 "Os pais deben contactar co titor/a, acudir ás reunións que sexan
convocadas, interesarse pola marcha escolar do fillo/a e informar
ao centro sobre aspectos que sexan importantes para o seu
rendemento escolar".
 
5.Ambiente socio-familiar:
   Os pais deben intentar estar cos fillos/as o máximo tempo
posible, ademais das tarefas escolares, acompañalos nalgún
momento que estén vendo a televisión, xogar con eles,
falarlles,...""Manter un   mesmo  criterio entre  os   pais á   hora 
de  esixir  aos   fillos/as disciplina  e responsabilidade".
  "Mostrarse firmes no fundamental, combinando comprensión e
tolerancia. Ser firmes non significa ser duro e intransixente. O
autoritarismo e a violencia nas expresións ou no comportamento
non conducen a resultados positivos. Acostumar aos nenos/as a
que pensen no que fixeron, cando fan algo malo, e que se
desculpen,da mellores resultados".  
 



VACACIÓNS:
Nadal: 23 decembro-7 xaneiro (ámbolos dous incluídos)

Entroido:24,25,26 febreiro
Semana Santa:6 ao 13 de abril(ámbolos dous incluídos)

DÍAS NON LECTIVOS.
31/10/2019     Día do Ensino

Conveniencia Pedagóxica: pendente de determinar.
Festivo Local: pendente de determinar polo Concello

 

CALENDARIO ECOLAR Curso 2019/2020
 

Comezo das clases: 11 de setembro
Remate do curso: 19 de xuño

 
AVALIACIÓNS:

1ªAvaliación:10/12/19 Ed. Infantil, 1º e 2º EP
            12/12/19 3º,4º,5º,E 6º EP

 
2ªAvaliación: 24/3/20 3º,4º,5º E 6º EP

                               26/3/20 Infantil, 1º e 2º EP
 

3ª Avaliación: Pendente de derminar datas.
 

ENTREGA DE NOTAS:
1º Avaliación- 20/12/19, xustificante de notas asinado

despois do Nadal.
2ª Avaliación- 3/4/2020, xustificante asinado despois 

de Semana Santa
3º Avaliación: 16/6/2020, xustificante asinado antes 

do 19 xuño.

 

           SUXERENCIAS PRÁCTICAS PARA AS FAMILIAS:
  O éxito escolar dun alumno/a depende da calidade do ensino
que recibe,da intelixencia e o esforzo do propio neno/a, pero
tamén dun ambiente familiar que favoreza o estudio.
A información que lle expoñemos a continuación axudará aos
seus fillos/as a un mellor aproveitamento escolar sempre e
cando vostedes se impliquen.
 
1.Hábitos de descanso:
" Durmir entre oito e dez horas". " Deitarse a unha hora fixa".
 
2.Hábitos de alimentación:
   Os/As nenos/as deberían facer cinco comidas ao día, ben
repartidas e que satisfagan ás súas necesidades
nutricionais.Un/Unha  neno/a que  empeza  a xornada  escolar 
sen estar  correctamente  alimentado, manifesta un baixo nivel
de concentración que reduce o seu rendemento escolar.
É importante que fagan unha pequena merenda a media mañá:
os bocadillos, a froita, os lácteos deben ser a base desta
merenda debendo evitar o exceso de chocolates e lambetadas.
Ao mesmo tempo, deberán fomentar hábitos de hixiene como
lavarse as mans antes e despois de comer, lavar os
dentes despois das comidas...
 
3. Exercicio físico:
 Convén que os nenos realicen algunha actividade física de xeito
moderado e habitual: xogar ao aire libre, andar en bicicleta,
practicar algún deporte...non impoñerlle nunca como castigo
deixar de facer deporte.

 
 



SERVIZOS COMPLEMETARIOS
 

AULA MATINAL: de 7.30 a 8:45 h.
 

COMEDOR: 
Horario: de 13:50 a 16:20h

Supervisado polos monitores do catering
Hora de recollida. de 15:25 a 16:20h

 
ACTIVIDAES EXTRAESCOLARES:

Darán comezo en outubro e rematarán o 31 de
maio de 2020. Como en cursos anteriores

terán o mesmo calendario escolar que temos no
colexio, paralizándose nas vacacións e días non

lectivos.
 

Estes servizos están xestionados pola ANPA A
Lagoa.

e-mail:actividadesanpalagoa@gmail.com
Tlfno: 672 495 205

 
TRANSPORTE:

Ruta de GANDARELA: Vermella
 

Ruta de ZACOTEIRAS: Negra
 

Ruta de PIOLINDO: Amarela
 

Ruta de LOURIDO. Verde
 
 
 

Enderezos web do cole:

 

Páxina web do cole:
http//www.edu.xunta.gal/centros/ceipinfantefelipe/

 
Blogue de Ed. Infantil:

http://recantodoscativos.blogspot.com/
 

Blogue da biblioteca:
http://crocolibro.blogspot.com/

 
Blogue de Normalización da Lingua Galega:
http://aprendendocogalego.blogspot.com

 
Blogue de Jose V:

http://piratas5.blogspot.com/
 

Facebook do cole:
CEIP PLURILIGÜE INFANTE FELIPE Salvaterra de

Miño
 

Facebook Radio Lagoa:
@radiolagoainfante

 
Instagram de Rdio Lagoa:

@lagoaradio
 

Facebook da ANPA:
ANPA A LAGOA Salvaterra

 



CLAUSTRO DE MESTRES
TITORES:

Critina A.                                            3 anos A
Belén                                                   3 anos B
Patri                                                     4 anos A
Eva                                                       4 anos B

Cris B.                                                    5 anos A
Marta                                                     5 anos B 
Laura                                                             1º A
Uxía                                                                1º B
Dani                                                               2º A
ANA A.                                                          2º B
María                                                            2º C
Merchi                                                           3º A
Jose M.                                                          3º B
Mª José R.                                                     3º C
Ángeles                                                         4º A
Rosa M.                                                          4º B
Paula                                                               5º A
Martín                                                              5º B
Bea                                                                   5º C
Jose V.                                                            6º A
Gemma                                                          6º B
Manu                                                               6º C

 

O alumnado deberá vir ao centro vestido correctamente e
debidamente aseado. 
- Na educación infantil recoméndase que o alumnado empregue
roupa o máis cómoda posible para facilitar a súa autonomía.
- Non se comerá durante a clase agás a autorización explícita do
profesorado.
- En Educación física, o alumando traerá o chándal e calzado
deportivo, así coma o material necesario que sexa requirido
polos propios especialistas tanto para a actividade deportiva
coma para a hixiene persoal.
- Recome´éndase ás familias que envíen merendas aos seus fillos
e que estas favorezan a adquisición de hábitos propios dunha
dieta equilibrada.
En Educación Infantil agradécese que sigan o horario de
merendas establecido para todo o alumnado.
- O profesorado non se fará responsable do deterioro, rotura ou
perda de calquera xoguete ou obxecto que os alumnos/as traian
á escola.
 
-AS FAMILIAS NON DEBEN ACCEDER ÁS AULAS DURANTE A
XORNADA ESCOLAR. CANDO ALGÚN PAI/NAI TEÑA QUE
COMUNICAR ALGÚN ASUNTO PASARÁ POLA SALA DE MESTRES
OU NO SEU DEFECTO POLA SECRETARÍA DO CENTRO.

 



NORMAS DE CONVIVENCIA NO CENTRO
 

  - A asistencia do alumnado á clase é obrigatoria. As faltas de
asistencia serán xustificadas por escrito no modelo que se
entregará ás familias a principio de curso.
- Lémbrase a necesidade de respectar o horario do centro para
non interromper a evolución das actividades académicas.
- En E. Infantil a porta pecharase uns minutos despois da hora de
entrada polo que aqueles alumnos/as que cheguen tarde,
deberán pasar pola sala de mestres para firmar o xustificante de
falta de puntualidade que lle entregarán ao profesor de E.Infantil
que corresponda.
- Se houbese a necesidade de recoller ao neno/a dentro da
xornada lectiva a persoa que recolla ao neno/a deberá pasar pola
sala de mestres para firmar a recollida e en ningún caso poderán
recoller ao neno/a directamente na aula.
- Aqueles nenos/as que non sexan usuarios do   transporte
escolar e  que non vaian a  ser recollidos polos pais/nais ou algún
outro familiar deberán entregar unha autorización firmada de
que o neno/a pode ir so para a casa que lle entregarán ao titor a
principio de curso.
- O   alumnado non traerá   móbiles,   maquinas electrónicas , 
xoguetes ou  calquera   tipo   de obxecto que moleste ou non
permita o bo funcionamento da clase. O profesorado está
facultado para requerir ao alumnado,dentro do recinto escolar
e/ou durante a realización de actividades extraescolares ou
complementarias, calquera obxecto que poida perturbar o
correcto desenvolvemento das actividades docentes.     Os
obxectos   requisados     polo profesorado depositaranse na
dirección do centro quedando a disposición da familia unha vez
rematada a xornada escolar.

MESTRES ESPECIALISTAS:
 

Juane, Doa, Marta e Xan      INGLÉS
Xoán e Manu                    ED, fÍSICA
Ana R.                                  RELIXIÓN
Mayte                                     MÚSICA
Lupe e María                         FRANCÉS

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
 

     Víctor                                                 Orientador
Loli e Yolanda                        P. Terapéutica 
Elvira                               Audición e Linguaxe

 

Equipo Directivo:
Mª Guadaluoe Iglesias     Directora

Mº Dolores Ferreira   Xefa de Estudos
Cristina Bermúdez    Secretaria

 


