
O Claustro de Profesores/as do CEIP  Otero Pedrayo de Matamá-Vigo saúda a todos os pais/nais dos alumnos/as. 
A través da presente circular ofrecemos información de interese relativa ao presente curso escolar 2021-22. 
Pregamos que a conserven ao longo do curso para poder ser consultada.

       • Secretaría,  Xefatura de Estudos e Dirección previa cita: 
           - Vía telefónica (886 120 257/886 120 256)
           - Correo electrónico: ceip.pedraio.vigo@edu.xunta.gal 
       • Reforzaranse as vías de comunicación dixitais, polo que a web do colexio pasará a ser o portal onde se 
colgue toda a información de relevancia a nivel xeral. 
       • Como sistema de mensaxería empregaremos abalarmóbil, é moi importante que todas as familias 
descarguen a aplicación para reducir as comunicacións alleas a esta canle. 
       • As titorías coas familias levaranse a cabo baixo dúas modalidades:
           - Telemática: (opción preferente), a través da plataforma que oferte a consellería no curso 21/22 ou por 
teléfono.
           - Presencial: Só naqueles casos nos que a atención telemática non sexa posible ou as circunstancias esixan 
un encontro presencial. Serán previa cita e garantindo as medidas de hixiene e desinfección e a distancia social.

   • A xornada lectiva durante todo o curso escolar: de 9:00 a 14:00 horas.
   • Horario do comedor: de 14:00 a 16:00 horas.

ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

      1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2021 ata o día 7 de xaneiro de 2022, ambos inclusive.
      2. Entroido: días 28 de febrero, 1 e 2 de marzo de 2022. 
      3. Semana Santa: desde o día 11 ata o día 18 de abril de 2022, ambos inclusive.

       • 11 de outubro de 2021: día do Ensino.
       • 1 de novembro de 2021: día de todos os Santos.
       • 6 de decembro de 2021: día da Constitución Española.
       • 19 de marzo de 2022: día de San José.
       • 1 de maio de 2022: día da festa do traballo.
       • 17 de maio de 2022: día das Letras Galegas.
       • Pendente os  días escollidos pola Asociación de Directores de Vigo como non lectivos correspondentes a           
festas laborais de carácter local (pendentes de confirmación en Xefatura Territorial).

CIRCULAR INFORMATIVA. CURSO ESCOLAR 2021-22

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

XORNADA ESCOLAR

CALENDARIO ESCOLAR

PERÍODOS DE VACACIÓNS

DÍAS NON LECTIVOS

CONSELLO ESCOLAR

 TITULARESREPRESENTACIÓNS

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Representante do profesorado
Representante dos pais/nais
Representante da ANPA
Representante do Persoal de Servizos
Representante do Concello de Vigo

Víctor Manuel Casal Rodríguez.
María Celeste Alonso Sobral.

Santiago Castiñeira Cousillas, Jana Luaces Ibáñez.

Santiago Castiñeira Cousillas.

Iria Prado Comesaña, Rebeca Rey Pinilla.
Lorena Docampo Fernández.

Mª Jesús Sanromán Varela.
José Luis Vázquez Castro.

Silvina Domínguez Blanco.

NIVEL

NIVEL

PROFESOR/A

PROFESOR/A

4º de E. Infantil
5º de E. Infantil
6º de E. Infantil
Apoio E. Infantil
1º EP
2º EP
3º EP
4º EP
5º EP
6º EP

Educación Musical Nuria Barros Presas.
Carlos Fausto Álvarez Campos.
Lucía Montemurri Mengarelli.
Víctor Manuel Casal Rodríguez.
Silvina Domínguez Blanco/Gael Fernández Castro.
Clara Pereira Constenla.
Ana Rúa Rodríguez.
Susana Gallego Riveiro.

Susana Gallego Riveiro.

Encarnación Lima Montenegro.

Ana María Pérez Fernández.

Educación Física
Lingua Inglesa
Psicopedagoxía e Orientación
Pedagoxía Terapéutica
Audición e Linguaxe
Educación Relixiosa
Libre configuración 6º Primaria

Jana Luaces Ibáñez.
María José Marín Leiro.
Rafael Rodríguez González.
Mª Celeste Alonso Sobral.
María José Freiría Iglesias.
Silvia García Roque.

TITORES

ESPECIALISTAS



 

        • Colaboración responsable cos distintos estamentos que compoñen o Centro (Profesorado, Consello Escolar, 
Persoal non Docente e ANPA.)  para beneficio de toda a Comunidade Educativa.
        • Asistir ás distintas reunións de Nivel para recibir unha información directa do equipo de profesores/as.
        • Solicitar con tempo suficiente ao titor/a unha entrevista, polo menos unha vez por trimestre,  para interesar-
se polo seguemento do progreso educativo do alumno/a.
        • Puntualidade no horario de entrada e saída do colexio. 
        • Despedir e esperar aos alumnos/as de Educación Infantil e Primaria na entrada do Colexio.
        • Non acceder ás aulas en horario escolar e interrumpir as sesións de clase.
        • Informar ao titor/a do alumno/a no caso de que teña algunha enfermidade contaxiosa e evitar que acuda ao 
centro mentres  exista perigo de contaxio.
        • Realizar a enquisa de Autoavaliación clínica do COVID e que se compromete a non envialo ao centro e 
mantelo en illamento preventivo domiciliario nos seguintes supostos: 
            - se o alumno/a ten síntomas compatibles coa COVID-19, poñéndose en contacto co seu pediatra e con   
algunha das persoas membros do equipo COVID do centro.
            - se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumno/a non poderán acudir 
ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o 
resultado á persoa coordinadora COVID do centro.
        • Facilitar o dereito dos nenos/as a asistir ao colexio, a non ser por unha causa xustificable. As faltas de 
asistencia ou os retrasos deben ser xustificadas por escrito polos pais/nais e presentadas ao titor/a correspondente e 
rexistradas no libro de incidencias.
        • Revisar as cabezas dos nenos/as por se teñen piollos. É obligatorio, no caso de contaxio, aplicar tratamento 
e durante tres días non levar ao neno/a as clases para evitar posibles contaxios.
        • Non aparcar nos espazos destinados aos autocares que fan o servizo de transporte   escolar durante o 
horario escolar e os períodos de entradas e saídas do centro.Non traer ao centro cans, animais perigosos, bicicletas, etc.
 

        • O alumnado deberá asistir a clase con puntualidade e correctamente vestido e aseado.
        • Os alumnos/as tanto de transporte escolar como de comedor escolar   deberán ter un comportamento 
correcto e respectuoso cos seus  encargados/as.
        • Os alumnos non poderán  saír do colexio en horas lectivas, se non son acompañados dun familiar ou 
persoa responsable dos mesmos, e sempre co coñecemento previo do seu titor/a ou do profesor/a que lle imparte 
clase nesa hora.
        • As faltas de asistencia a clase deberán ser xustificadas polos pais/nais ó titor/a, por escrito.
        • Os informes das avaliacións que envíe o Centro ás familias deberán devolverse ao titor/a nun prazo dunha 
semana, debidamente asinado polos seus pais /nais.
• Unha vez rematadas as súas actividades lectivas o alumnado  non poderá permanecer dentro do recinto 
escolar sen autorización.

Todos os membros da comunidade escolar (profesorado, alumnado, nais, pais e persoal non docente) temos unha serie 
de DEREITOS E DEBERES RECOLLIDOS NUN DOCUMENTO DE NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO (NOF). Dito documento está á disposición de calquera membro da comunidade escolar na dirección do 
centro.

PRESIDENTA                                       Iria Prado Comesaña.
VICEPRESIDENTA                                       Rebeca Rey Pinilla.
SECRETARIA                                       Adela Pintado Pires.
TESOUREIRO                                       Lorena Docampo Fernández.
RESPONSABLES COMEDOR                      Rebeca Rey Pinilla e Sandra Requejo Posada.
RESPONSABLE DE RRSS/EMAIL     Adela Pintado Pires.
VOGAIS                                                        Víctor Costas Fernández, Lorena Docampo, Sandra Requejo.
COLABORADORES                                       Lorena Docampo Fernández, Rocío Alonso Fernández.

        - Horario: 09:20 a 10:00 horas.

        - No caso de que algún alumno/a usuario habitual de comedor  non o vaia facer uso del un día 

en concreto, podedes avisar á A.N.P.A antes das 9:15h. para que a empresa non cobre o menú dese día.

RECOMENDACIÓN AOS PAIS E NAIS
ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS (ANPA)

HORARIO DE ATENCIÓN DA ANPA

NORMATIVA PARA O ALUMNADO

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO

TELÉFONO ANPA: 618622719

MEMBROS DA ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS (ANPA)


