
Galicia Meiga 

 

Un ano máis presentamos o Proxecto 

Documental Integrado do novo curso: “Galicia 

Meiga” co cal afondaremos no coñecemento 

da nosa terra, das súas singularidades, historia, 

tradicións, cultura, arte… 

 

50 Aniversario 

No 2023 celebramos os 50 anos da creación do 

CEIP RABADEIRA, convidarémosvos a 

participar nas actividades que levemos a cabo 

Na nosa web podes consultar máis  

información sobre os nosos servizos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP PLURILINGÜE 
 DA RABADEIRA 

 2022-2023 
Rúa do Ensino, 3 , 15173 Oleiros, A Coruña 

Tel 881960270 

Horario Admistración: 

Luns de 9 a 17:30 h. (continuado) e 

de martes a venres de 9 a 14 h. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/


AVISOS 

 Co fin de facer responsable ao noso 
alumnado, prégase preparar con 
anterioridade o material que precisan 
traer ao colexio.  
 

 

No caso de que o esquecesen, non se 
levarán ás aulas: botes, augas, merendas, 
tarefas, materiais de actividades 
extraescolares… 

 
 

 Unha vez remata a xornada escolar non se 
poderá acceder ás aulas para recoller o 
esquecido: ordenadores, roupa, libros, … 
 
 

 Lembren que os obxectos perdidos sempre 
están a vosa disposición ao longo de todo 
o curso en horario de administración. 
 
 Para comunicar a ausencia no comedor e 
os pagos de recibos enviaranse os correos 
unicamente ao enderezo electrónico: 

comedor.rabadeira@gmail.com 
 

 

  Para recoller ao alumnado en horario 
escolar deberá dirixirse a secretaría ou 
conserxería e cubrir o impreso que se lle 
facilite. O/a alumno/a será acompañado/a 
polo persoal do centro a clase. 

  As portas do centro pecharanse ás 
09:05h. 

As entradas e saídas do alumnado dentro 
da xornada escolar terase que realizar nos 
seguintes horarios: 
 

9:50 h 
10:40 h 
11:25 h 
12:20 h 
13:10 h 

 

Como medida de seguridade  non se abrirá 
a porta no tramo do recreo. 
 

Fóra deste horario, poderá acceder cando o 
persoal do centro lle chame por estar o/a 
neno/a enfermo/a. 
 
 Rógase non estacionar nos espazos 
habilitados para o transporte escolar. 
 
 Lembrarlles que podedes 
acceder ao contido do 
blogue da biblioteca do 
centro dende: 

http://bibliotecarabadeira.blogspot.com/ 
 

 As actividades extraescolares son 
xestionadas pola ANPA  e para calquera 
información que precisen poden contactar 
e consultar o seu blogue: 
 

      anpaensinorabadeira.wordpress.com 

Onde podo encontrar a 

información necesaria do 

cole? 

A web do centro é o noso medio de difusión de 
información xunto coa plataforma corporativa 
Abalar. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/ 

 

 

AbalarMóbil é unha aplicación que se pode 

instalar tanto no teléfono como nunha tablet, 

e que permite ás familias consultar a 

información de calquera dos seus fillos a través 

destes dispositivos. O centro e os titores/as 

envían avisos, e as familias tamén poden 

solicitar titorías. 

Asimesmo, poden realizar o pago do servizo de 

comedor conforme as instrucións establecidas 

na web. 

No caso de non recibir mensaxes deben 

poñerse en contacto coa secretaría do centro 

ou enviar un correo electrónico. 

mailto:comedor.rabadeira@gmail.com
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/

