
CEIP PLURILINGÜE MONFORTE 
(Colexio Novo)

CURSO 2018-2019



Titoras: Educación Infantil 

4º EI (3 anos): Dona Mª Dolores Díaz

5º EI (4 anos) : Dona Goretti Díaz

6º EI (5 anos) :Dona Mª Monserrat
Novelle

Apoio: Dona Gloria Vázquez



Titores/as: Educación  Primaria

1º A: Dona Mª Carmen Pérez
1º B : Dona Ana Armesto

2º A: Dona Isabel Serén
2º B: Don Manuel López

3º A: Dona Almudena López



Especialistas  
Inglés: Dona  Isabel Serén (Infantil); Dona Mª Dolores García, 
Dona Cristina Vázquez e Dona Silvia López (Primaria) 

Música: Don José Antonio Casas

Educación Física : Don Julián Méndez 

Relixión: Dona Mª Sol Sánchez 

Pedag. Terapéutica: Dona Isabel Díaz

Audición e Linguaxe: Dona Beatriz García

Orientación: Dona María José Barros 



OBXECTIVO:   

 Facilitarlles toda a información posible sobre a
organización, funcionamento e normas de
convivencia do centro; así como os obxectivos,
contidos e competencias do nivel no que están os
alumnos/as , para XUNTOS contribuír ao
desenvolvemento persoal, social e curricular dos
seus fillos/as, acadando os mellores resultados
posibles.

 Solicitar a súa COLABORACIÓN; absolutamente
necesaria.



Organización e funcionamento:   

 Información : 
 Pequeno “caderno” : datos  do curso, PE, NOFC.

 Comunicacións coas familias: 
 ABALAR MÓBIL (necesitamos nº teléfono operativo). 

Descargar aplicación no móbil;  mails, páxina web do 
centro, comunicacións escritas,... 

 Documentación requirida: autorizacións, solicitudes, .... Entrega 
de documentación: prazos, cubrir todos os campos, letra clara) .



 Puntualidade: Nas entradas (abrimos ás 8 h. para o servizo 
de madrugadores; o resto de alumnado 10 ´ antes de que 
toque o timbre) e saídas (agás día de pais/nais, pechamos 
15 minutos despois). Agardar aos nenos/as nos porches 
exteriores (Primaria) . 

 Non entrar ás aulas. Solicitar/entregar ao conserxe e/ou 
dirección. 

 Asinar e cumprimentar debidamente as autorizacións e 
outros documentos do centro. Actividades extraescolares: 
fóra do horario lectivo. 

 Obriga familias: Libros e material escolar. Repoñer os 
danos causados.  

 Asistencia: xustificar as ausencias en conserxería e/ou por 
escrito. 



Comedor: 
Autonomía: comer sos, probar de todo, utilizar os cubertos,...  

Comportamento: falar baixiño, non tirar a comida, comer só o do  propio 
prato, falar ben e sen “tacos”. 

Alerxia alimentaria: xustificante médico

Asistencia regular  e  avisar das ausencias en conserxería. 

Asistencia a actividades extraescolares: imprescindible comer e portarse 
ben no comedor; así como respectar ás nais colaboradoras, profesorado, 
compañeiros/as e as zonas de xogo.

 Cotas de comedor: Administración (Facenda)  e voluntaria (centro e 
repercute directamente na calidade do servizo). 



Transporte: 
 Puntualidade

 Comportamento

 Alumnos transportados: saen sempre pola porta traseira. Recollelos na 
porta. Non deixamos saír a ningún alumno/a  por seguridade. 

 Incidencias: comunicalas en dirección (retrasos, actitudes impropias 
das/os  acompañantes/condutor, doutros alumnos/as,  …   



Plans e proxectos:

Idiomas:
Plurilingüismo: Plástica /Educ. Física (infantil  e 1º 

de Primaria). 
Seccións Bilingües: Plástica (2º , 3º,4º de Primaria)
Auxiliar de conversa (Primaria)  

Novas Tecnoloxías: 
 Plan TIC (centro)

Coidado Medio Ambiente: 
 Voz Natura (centro): 

Coidado da propia saúde: 
 Froita fresca e leite  (centro)



Plans e proxectos:

Relacionados coa formación competencial e 
compensación de desigualdades sociais: 

 Plan de Mellora da Biblioteca escolar
 Programas contrato: PROA, Convivencia 

Actualización do profesorado: 
Plan de Formación Permanente do 

Profesorado 

Actualización dos pais/nais/titores legais: 
ESCOLA DE PAIS/NAIS 





Rogos:

Prohibido fumar no recinto escolar e na porta.

Esperar aos alumnos/as fóra do vestíbulo.

COLABORACION patios dinámicos: pintar xogos
no chan.
Participación activa na Escola de Pais/nais.
Hixiene: persoal, da roupa e da “cabeza”.

Novo equipamento/obras: “torre de
infantil”; insonorización aula de música,
arranxo da parte traseira.



Agardamos contar 
coa súa colaboración.

Grazas pola súa 
presenza.


