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INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS 

 EQUIPO DIRECTIVO: 

Directora: Juana Mª López Fernández. De luns a venres de  13,00 ata 13,50h. 

Xefa de estudos: Ana Perandones Lozano. De luns a venres de  09,00 ata 09,50h. 

Secretaria: Rosa Doce García. De luns a venres de  09,00 ata 09,50h. 

ADMINISTRACIÓN:  

Jose Antonio Amado Regueira. De luns a venres de 08,30 ata 14,00h. e luns de 16,30 ata 18,30h. 

HORARIO LECTIVO E DE ATENCIÓN AOS PAIS/NAIS 

O horario de clases será de 9 a 14 horas. O horario de atención a nais e pais por parte do profesorado 
será os luns de 17 a 18 horas, previa petición do/a pai/nai ou convocatoria do/a profesor/a.  

Os titores/as celebrarán reunións cos pais e nais do alumnado de Educación Primaria e Educación 
infantil durante os  meses de setembro e outubro. 

ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS NO CENTRO 

Ás 8,45 abrirase o portal de entrada para os alumnos que viaxan no transporte escolar do centro  onde 
estarán os/as profesores/as de  garda. Ás 9,00h.  inícianse as clases permanecendo o portal de entrada 
aberto uns minutos de cortesía ata as 9,05 hora na que se pechará o centro. Pídese aos país/nais que 
deixen os fillos/as na entrada do centro e non accedan ao interior nin permanezan nos pasillos para non 
interromper o normal inicio das clases.  

Despois desa hora o pai/nai deberá advertilo previamente ou xustificar debidamente o motivo do 
retraso, en caso contrario non se poderá acceder á aula ata as 09,50h, hora de inicio da segunda clase. O 
pai/nai do alumnado que chegue con retraso ao centro deberá cubrir e asinar un xustificante do que hai 
un modelo na conserxería do centro.  

Ás 14:00h. abrirase  o portal de entrada ao centro  tendo que esperar os pais/nais no mesmo a saída do 
alumnado de 3º, 4º, 5º, e 6º de educación primaria.  

As nais/pais do alumnado de 1º e 2º de educación primaria accederán ao centro pola porta de 
educación infantil e recollerán aos seus fillos/as diante da porta do salón de actos volvendo a sair pola 
mesma.  

As nais e pais do alumnado de educación infantil deberán  recoller aos seus fillos/as na entrada do 
edificio de educación infantil ás 14,00 horas.  

 Aqueles pais ou titores que no poidan vir a recoller aos seus fillos deberán autorizar debidamente á 
persoa ou persoas que vaian a recollelos. Non son válidas as autorizacións de cursos pasados e as 
mesmas deberán actualizarse en modelo que se facilitará desde o centro. 

Para evitar os problemas que se ocasionan nas entradas e saídas do centro, recordamos que aqueles 
pais e nais que traen aos seus fillos en coche particular, teñen que aparcar sen interrumpir en ningún 
caso o paso dos autobuses escolares, as portas de entrada e saída, e respectar a señalización para as 
persoas que veñan e vaian caminando ao centro. 
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CAMBIOS DE DOMICILIO, TELÉFONO, FALTAS DE ASISTENCIA... 

É obligación dos pais/nais comunicar  en administración os cambios de domicilio debidamente 
xustificados co certificado de empadroamento  e/ou  cambios de teléfono para poder poñernos en 
contacto urxente si fose necesario. 

Tamén se deberá comunicar calquera circunstancia médica ou de saúde que se produza e poida afectar 
ao desenvolvemento do neno/a na escola.  

As faltas de asistencia  deberanse xustificar ante  titor/a. 

SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR  

Os alumnos usuarios de comedor sairán ás 15,00 horas. As familias dos alumnos que non vaian a 
participar en actividades extraescolares no centro e non teñan adxudicado transporte deberán recoller 
aos seus fillos/as ás 15,00 horas na entrada do centro. Non está permitido o acceso ao patio nin as 
dependencias do colexio. Os alumnos usuarios de comedor que vaian participar en actividades 
extraescolares no centro serán entregados aos monitores das mesmas polas persoas colaboradoras do 
servizo de comedor en educación infantil.  

Para facilitar a organización do alumnado as saídas, os país/nais deberíades de poñerlles  una tarxeta 
identificativa cos  datos de interés (transporte, nº bus, días de actividades…) 

O pagamento satisfarase entre o1 e o 20 do mes seguinte ao da prestación do servizo. As formas de 
pagamento serán: 

A través do Centro. É necesario recoller o impreso de pagamento nos 20 primeiros días de cada mes en 
horario de 09,00 a 09,50h., e os luns de 16,30 a 18,30h. na ventanilla de administración e ingresar as 
cantidades que corresponda en calquera das entidades de depósito autorizadas pola Consellería de 
Facenda. Nos 20 primeiros días do seguinte mes presentarán nos centros  o xustificante de “pagamento 
para a Administración” e unha vez comprobado entregaráselle o próximo  impreso de pagamento. 

A través do Espazo Abalar. Os impresos de pagamento estarán disponibles directamente para os 
usuarios do Espazo Abalar sen necesidade de acudir ao centro.  Ademáis non terán que presentar 
xustificante algún no centro  xa que é comunicado automáticamente á aplicación COMEDORES. Aqueles 
que desexen efectuar o pago a través do Espazo Abalar deberán comunícalo en administración para ser  
habilitados desde o centro na aplicación. 

A través da Oficina virtual tributaria. As persoas interesadas poderán utilizar a oficina virtual tributaria     
http://www.conselleriadefacenda.es/es/servizos-e-tramites/listaxe-servizos/taxas-prezos-multas-e-
sancions/pago-telematico-de-taxas-e-prezos para realizar os pagamentos de xeito telemático. Os 
suxeitos que opten por esta vía deberán presentar no centro, nos 20 primeiros días de cada mes os 
xustificantes de pagamento correspondentes. 

Os incumprimentos no pagamento dos presos públicos de cada mes impedirán a utilzación ao mes 
seguinte do comedor escolar, mentres non se proceda á oportuna regularización dos pagamentos, para 
a cal contarase cun prazo máximo de 2 meses. 
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TRANSPORTE ESCOLAR 

O centro dispón de  6 rutas de entrada ás 09,00 da mañá e 4 rutas na saídas das 14,00h. e na  das  
15,00h. 

Rogamos que por solidariedade co alumnado afectado, aqueles alumnos/as que non vaian facer uso do 

transporte de luns a venres en cualquera dos horarios comuniquen a renuncia no centro para beneficio 

dos afectados.  

As listas están a disposición das familias no centro e na páxina web.  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A empresa Educaaventura oferta  o servizo de madrugadores dende as 07:30 da mañá. 

As actividades extraescolares  iniciaronse no mes de setembro coas empresas Educaventura, Activa e 
Neuromotiva en horario de luns a xoves e de 15,00 ata 17,00 según os grupos formados.   

As familias dos alumnos/as  que non utilizan o servizo de comedor escolar, e asistan á actividades 
extraescolares no colexio, deberán traelos ás 15:00 horas e entregalos ao monitor ou monitora na 
entrada do centro, non estando permitido o acceso ao patio nin as dependencias do colexio.  

As familias deberán recoller puntualmente aos seus fillos ao remate das actividades extraescolares, que 
lles serán entregados polo monitor ou monitora das mesmas. Ás 17:10h. péchase o centro. 

CENTRO PLURILINGÜE 

Pertenecemos dende o curso 16/17 a  REDE DE CENTROS PLURILINGÜE polo que a materia de plástica  
do alumnado de 1º e 2º de Educación Primaria será impartida en inglés. 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

As NOF foron aprobadas polo Consello Escolar o día 7 de xullo de 2017. Están a disposición de todas as  
familiaspara o seu coñecemento na secretaría do centro.  

 

 

Oleiros, 26 de setembro de 2017 

Un cordial saúdo, a directora 

 

Juana Mª López Fernández 

 

 

 


