
 

CIRCULAR INFORMATIVA CURSO 2017-2018 
  

 PROFESORADO:  

1.- EQUIPO DIRECTIVO: 

Directora 
Dna. Vanessa Fernández Carballo 

Horario de atención ás familias: Luns a venres de 09:00 a 09:50.  

Xefa de 
Estudos 

Dna. Carmen Curra Durán 

Horario de atención ás familias: Luns de 09:00 a 09:50 e mércores de 13:10 a 14:00 

Secretaria 
Dna. Mª José Iglesias Vidal 

Horario de atención ás familias: Luns de 12:00 a 14:00 e Martes de 09:00 a 10:30 

2.- ORIENTADORA: 

Orientadora 
Dna. Vanessa Fernández Carballo 

Horario de atención ás familias: Martes de 16:00 a 17:00  

3.- MESTRAS TITORAS:     4.- PROFESORADO ESPECIALISTA: 

 

 CALENDARIO ESCOLAR: 

O calendario lectivo para o alumnado abrangue do 11 de setembro de 2017 ao 21* de xuño de 2017 (ambos 
inclusive). * A data correcta é o 21 de xuño, hai unha errata na circular entregada en papel ás familias. 
- DÍA DO ENSINO (non lectivo): 7 DE DECEMBRO.  
- VACACIÓNS DE NADAL: do 22 de decembro ao 7 de xaneiro (ambos inclusive). 
- ENTROIDO: 12-13-14 de febreiro. 
- VACACIÓNS DE SEMANA SANTA: do 24 de marzo ao 2 de abril (ambos inclusive).  
- DÍAS NON LECTIVOS (Orde 12 de xuño 2017): VENRES 13 DE OUTUBRO E VENRES 18 DE MAIO. 

 INSTRUCIÓNS XERAIS: 

- ATENCIÓN ÁS FAMILIAS POLAS TITORAS E PROFESORADO ESPECIALISTA: martes de 16:00 a 17:00 (previa cita). 

- ACCESO AO CENTRO: Para facilitar a entrada e saída do alumnado, prégase ás familias que deixen libres as portas 

de acceso de infantil e primaria para que se coloquen en filas e facilitar a chegada e saída do alumnado de autobús. 

A fin de evitar conflitos innecesarios, prégase PUNTUALIDADE nas entradas e saídas, tendo en conta que dita 

puntualidade consiste en chegar co tempo xusto, nin antes nin despois.   

- No horario lectivo de 09:00 a 14:00 está PROHIBIDO O ACCESO DE NAIS E PAIS AOS CORREDORES E AULAS. 

- Comunícase a toda a comunidade escolar a prohibición de fumar en todo o recinto escolar (Lei 42/2010, de 30 de 

decembro de 2010). Tamén se lembra a prohibición de entrada con animais.  

EDUCACIÓN INFANTIL 

4º  DNA. ANA MARÍA POUSADA MÍGUEZ  

5º DNA. EVA MARÍA DOMÍNGUEZ CABADAS 

6º DNA. CARMEN CURRA DURÁN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º DNA. ANA MESÍAS GRANGEL 

2º DNA.  Mª CARMEN  LÓPEZ GARCÍA  

3º DNA.  Mª JOSÉ IGLESIAS VIDAL 

4º DNA. LOURDES BELLIDO FONSECA 

5º DNA.  CRUZ ROJO NÚÑEZ 

6º DNA. Mª MERCEDES SANTOMÉ GLEZ. 

APOIO INFANTIL E 
PSICOMOTRICIDADE 

DNA. MARÍA JOSÉ BARROS AVILLEIRA 

ED. FÍSICA (PRIMARIA) 
MAT/PLÁST./VALORES 3ºEP 

D. MANUEL A. ALONSO LÓPEZ 

EDUCACIÓN MUSICAL DNA. Mª SOLEDAD CAEIRO MARTÍNEZ 

INGLÉS D. VÍCTOR MANUEL FDEZ. FUENTES 

RELIXIÓN CATÓLICA D. MANUEL VERDE LOVEIRA 

PEDAG. TERAPÉUTICA DNA. OLGA RODRÍGUEZ SOAGE 

AUD. E LINGUAXE DNA. JULIA IGLESIAS RIVAS 



 

 

 LIBROS DE TEXTO: 

 
O alumnado que conte con libros obtidos co vale de gratuidade, deberá facer un uso responsable dos mesmos, tendo 
en conta que son libros do centro e deberán devolvelos no mes de xuño.  
Os libros entregados en mal estado deberán ser abonados pola familia. 
 

 PLAN MADRUGA E COMEDOR ESCOLAR: 

PLAN MADRUGA (Subvencionado polo Concello e xestionado pola ANPA)  

Horario: de 07,45 a 09,00 Funciona do primeiro ao derradeiro día lectivo. 

Custo sen almorzo: 0,50€/día Custo con almorzo: 1,50€/día 

É conveniente avisar previamente á monitora de que fará uso do servizo, aínda que tamén se pode facer uso do Plan 

Madruga sen avisar previamente  o mesmo día que a familia precise do servizo ao tratarse dunha urxencia. 

O alumnado deberá contar con estoxo co seu nome con cepillo e pasta de dentes. 

A entrega do alumnado farase pola porta de acceso ao comedor. 

COMEDOR ESCOLAR (Dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) 

Horario: de 14,00 a 16,00 Funciona do primeiro ao derradeiro día lectivo. 

É preciso avisar con antelación no colexio se algún día non se fará uso do servizo (tel. 886151115) como moi tarde 

ata as 09:30 do mesmo día que non fará uso do mesmo. 

O alumnado deberá contar con estoxo co seu nome con cepillo e pasta de dentes. 

A recollida do alumnado realizarase pola porta de acceso ao comedor. 

De precisar praza de comedor escolar, por favor, póñase en contacto coa directora. 

 NORMAS DE CONVIVENCIA: 

É moi importante colaborar co profesorado na consecución, control e mantemento de hábitos de convivencia e 

respecto mutuo. A formación completa do alumnado require a súa integración progresiva na sociedade aprendendo 

as regras que lle permitan ao cabo dos anos, formar parte activa dela. Esta formación comeza na familia e continúa na 

escola, por iso é tan importante a colaboración e o respecto entre ambas. 

É importante colaborar na boa convivencia no Centro, está prohibido que o alumnado veña ao colexio con aparellos 

electrónicos (móbiles, reprodutores…) e obxectos punzantes ou perigosos que, de ser o caso, serán retidos no 

Centro ata que sexa requirida a familia correspondente. 

En relación coa convivencia aterémonos ao establecido na Lei 4/2011 de Convivencia e Participación da Comunidade 

Educativa e á normativa desenvolvida a raíz desta lei. 

Lembrámoslles a prohibición de difundir as imaxes captadas no centro doutros nenos e nenas que non sexan os 

seus fillos/as segundo se recolle na normativa vixente.   

 BIBLIOTECA ESCOLAR: 

A biblioteca escolar está aberta os luns, mércores, xoves e venres de 16:00 a 17:30h para o seu uso polo alumnado 

acompañado polo nai/pai ou adulto responsable, agás no caso do alumnado de 5º e 6º de Primaria que conten coa 

debida autorización.  

A temática do proxecto a desenvolver este curso no colexio é a “AUGA”. 



 
 

 


