
 
                                                                                                                      
 
 
 
 

 

 

TAMÉN ESTAMOS  

NA INTERNET 

 

                                                                                                                        

 CALENDARIO ESCOLAR   

As actividades lectivas desenvolveranse dende o día 12 de setembro de 2012 ata 
o día 21 de xuño de 2013, ambos os dous inclusive. 

 

 

              

 

 

              

 

 

ENDEREZO:  CEIP de Pazos de Reis

                            A  Porteliña  7 

                             36715  TUI 

Tlf e fax      986600956 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ceip.pazo.reis@edu.xunta.es 

WEB: 

www.edu.xunta.es/centros/ceippazosdereis

BLOGUE DA BIBLIOTECA: 

bibliopazosdereis.blogaliza.org

VACACIÓNS: 

• De  Nadal: 22/12/2012 a 07/01/2013, ambos inclusive

• De Entroido: 11, 12 e 13 de febreiro do 2013. 

• De Semana Santa: 28/03/2013 a 08/04/ 2013, ambos inclusive.

(sempre que o autorice a inspección) 

DÍAS NON LECTIVOS: 

Os festivos determinados no calendario laboral xeral, e ademáis:

 Día do ensino: 2 de novembro do 2012 

                                                                                                                      

                                                                                                                         

As actividades lectivas desenvolveranse dende o día 12 de setembro de 2012 ata 

         

 

BOLETÍN DE INFORMACIÓN AS FAMILIAS.

CONTIDO: 

 

 

*Conservar este boletín de información  durante o curso.
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 BENVIDABENVIDABENVIDABENVIDA:   

Estimadas familias 

 Un ano máis abordamos un novo curso con renovadas ilusións. O noso 

obxectivo primordial é traballar para lograr a formación integral do noso 

alumnado. Esperamos que esta tarefa compartida entre familias e 

profesorado  se siga desenvolvendo nun clima de comunicación respecto 

e colaboración mutuos. Grazas pola vosa confianza. 

PROFESORADO:PROFESORADO:PROFESORADO:PROFESORADO:    

    

 

                                                       

                                                                 

                                                                             

 

 

 

HORARIOS:HORARIOS:HORARIOS:HORARIOS:    

HORARIOS:HORARIOS:HORARIOS:HORARIOS:    

 

HORARIOHORARIOHORARIOHORARIOS:S:S:S:    

 

 

 

 

    

        COLABORACIÓN  FAMILIACOLABORACIÓN  FAMILIACOLABORACIÓN  FAMILIACOLABORACIÓN  FAMILIA----ESCOLA:ESCOLA:ESCOLA:ESCOLA:    

•  Procurade vivir na casa un ambiente favorable á escola interesándovos polas tarefas e 
actividades que os vosos fill@ realizan. 

• Tede en conta, na programación familiar, o tempo dedicado a estudo e lectura. 

• Calquera problema referido á escola pase directamente de vós  ó tit@r, para que a 
comunicación sexa o máis fluída posible e afecte o menos posible o nen@. 

• Inculcade dende as familias o respecto ás normas que afectan á disciplina do centro. É moi 
importante respectar e usar correctamente o material e instalacións do colexio. 

• Respectade os horarios do centro, sobre todo nas entradas e saídas. Intentade ser puntuais, o 
alumnado que chegue máis tarde das 9:20h, sen causa extremadamente xustificada non 
poderá acceder directamente ás aulas. Terá que esperar en dirección ata a persoa de garda o 
leve á aula correspondente.As faltas de asistencia deberán xustificarse co modelo de 
xustificación de faltas, que se poderá pedir en dirección ou ao propio titor/a. 

O alumnado non pode abandonar o Centro durante o horario escolar. Se nalgunha ocasión, un 
alumno/a ten que facelo, deberá ser recollido polo seu pai/nai ou persoa responsable  
acreditada que asinará unha autorización na secretaría do centro. 

•  Procurade que os nen@s empecen o día cun bo  almorzo completo para lograr un rendemento 
óptimo durante toda a xornada. 

• Supervisade que non  traian obxectos perigosos ao colexio, nin calquera obxecto que non sexa 
o relativo ao material escolar. 

• Coidade o aseo persoal requirido nas normas de convivencia. 

• Recorden que poden participar na vida do centro a través da ANPA, Consello Escolar…e 
dialogando co profesorado ou de ser o caso co Equipo Directivo. 

• Traten de asistir ás reunións que convoque o titor@ dos seus fill@s(é unha obriga dos pais). 

Lectivo 9:15-  14:15 

Atención ós 

país/nais 

 Martes de17:45 a 18:45( se é posible avisen antes ó titor 

a través do nen@)ou outra hora na que estea dispoñible o 

profesor. 

Secretaría Tódolos días da semana de 9:15 a 10:00 

Luns, martes e mércores de 13:30 a 14.15 

EQUIPO DIRECTIVO: 

Director: Manuel Fálquez 

Xefa de estudios: Rita Farrapeira 

Secretaria: Mari Carmen Durán 

PROFESORES/AS TITORES/AS: 

               Ed. Infantil:   

               FÁTIMA PÉREZ    

               SONIA RODRÍGUEZ    

               Mº DEL PUERTO RÍOS  

                Ed. Primaria:  

               Mª CARMEN  DURÁN  (1º) 

               MANUEL GIMENEZ    (2º)               

                MARTINA  HORTAS     (3º) 

               MANUEL A. FÁLQUEZ   (4º) 

               HIGINIO  CASTILLO     (5º) 

               RITA  FARRAPEIRA       (6º) 

 

PROF. ESPECIALISTAS: 

Orientadora: Isabel Antón 

Pedagoxía terapéutica:Mª Pilar 
Durán 

Audición e linguaxe: Lúa Montes 

Ed. Física:Mª de los Ángeles 
Salvador 

Ed. Musical: Verónica Martín 

Inglés: Albina Lorenzo 

Ed. Relixiosa: Flora Mª Bugarín 


