
A nosa web:
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipluisseoane

BENVID@S AO NOSO COLE!

CEIP LUÍS SEOANE
CONTACTO

Avenida Morro de Canide, 1
15178 Maianca - Oleiros

981617130

676727505

ceip.luis.seoane@edu.xunta.gal

ANPA

656995518
apaluisseoane@mundo-r.com

O NOSO COLE TEN...
MAÑANCEIROS... 
Para os/as máis madrugadores/as, cun servizo
de 7:30 ata que empecen as clases. Os nenos e
nenas que soliciten o servizo poden incluso
almorzar no cole , acompañados por persoal que
estará pendente das súas necesidades. 

COMEDOR ESCOLAR - 
O alumnado do cole pode quedar no comedor
todos os días da semana. Está xestionado pola
ANPA e o leva a cabo a empresa JARDANAY. 
O servizo é de 14:00 a 16:00h. e están
acompañados de monitores que atenden as
necesidades dos nenos e nenas en todo
momento.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES- 
O noso centro, grazas ao servizo da ANPA,
conta cun amplo catálogo de actividades
extraescolares ofertadas de luns a xoves desde
as 16:00h ata as 18:00h. Impartidas por
monitores especializados e adaptados aos gustos
e intereses dos alumnos e alumnas.

TRANSPORTE ESCOLAR
Contamos con transporte escolar gratuíto, con
seis liñas que cubren a contorna do noso
Concello. 



PARA AS FAMILIAS

O horario lectivo é de 9:00 a 14:00. As
entradas e saídas estarán supervisadas polo
profesorado.

O recinto abrirá as súas portas ás 8:50h 
 e ás 13:50h para as saídas. 
Permítese a entrada no centro e ás aulas
ata as 09:10h. 
O horario lectivo está distrubído e un
tempo de lecer (recreo). Se un alumno/a
chega tarde incorporarase a súa aula no
cambio de sesión , excepto por consultas
médicas. 

Nas saídas, as portas pecharánse ás
14:10h. despois de rematar a garda de
transporte. 

O alumnado subirá ás aulas pola porta de
entrada que corresponde ao seu curso. E, a
saída será tamén por esa porta. Tanto as
entradas como as saídas serán baixo a
supervisión do profesorado. 

E. INFANTIL - Os alumnos do autobús
acceden pola verxa grande e os alumnos
que veñen coas familias pola porta
pequena de acceso, no patio de infantil. 

E. PRIMARIA:
1º 2º e 3º EP accederán ás aulas pola
porta de entrada principal , polas escaleiras
da dereita. 

4º 5º e 6º EP accederán ao recinto pola
porta pequena posterior e  ás aulas pola
porta posterior (futbolín) e subirán polas
escaleiras da dereita.  

COUSAS A TER EN

CONTA...
Os nenos e nenas deberán traer para os recreos
unha merenda saudable.

O centro conta cun programa de Boas Prácticas
con dinamizacións de recreos e tempos de lecer,
polo que aconsellamos non traer xoguetes da
casa, xa que contamos con moitas actividades e
materiais.

É importante fomentar a responsabilidade en
cada neno e nena, polo que, o día anterior, sería
positivo que se encarguen  de preparar a
mochila e o material que deben traer ao cole,
coa vosa axuda.

O noso centro realiza as comunicacións a través
de ABALARMÓBIL, polo que tedes que ter a
aplicación instalada no voso móbil. Ademáis os
nenos e nenas levarán unha axenda diaria onde
apuntarán as tarefas e avisos importantes. 

É conveniente usar unha vestimenta apropiada
para as actividade que se realice no centro
(educación física, horta escolar, excursións...)

HORARIO TITORÍAS CON CITA
PREVIA:
Luns de 16-17 h
Podedes solicitar cita tanto por Abalar
Móbil como pola axenda do
alumnado. Poderase pedir do mesmo
xeito ás especialidades ou Orientadora.

HORARIO SECRETARÍA CON CITA
PREVIA:

Todos os días de 9 a 14 h.
Podedes solicitar cita por teléfono
981617130.

MENTRES SEXA NECESARIO, O
NOSO CENTRO E AS SÚAS

ACTIVIDADES ADAPTARANSE
AO PROTOCOLO VIXENTE PARA
A PREVENCIÓN E CONTROL DA

COVID - 19.

Podedes consultar as normas e os
diferentes protocolos na nosa WEB,

HORARIO ANPA CON CITA
PREVIA:
Luns pola tarde
Podedes solicitar cita por teléfono
656995518

MOI IMPORTANTE!!!!
Tedes que ter os datos actualizados dos vosos
datos en secretaría:
- Cubrir a ficha de ALERTAS SANITARIAS.
. Actualizar os TELÉFONOS de contacto. 
- Entregar unha FOTO de carné actual.
- ACTUALIZAR DATOS: domicilio, transporte
escolar, situacións de especial relevancia persoal...
- CUBRIR AUTORIZACIÓNS de recollida tanto
no transporte como no centro, de imaxe e de
saídas nas actividades do centro. 


