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CEIP Raquel Camacho

Antonio Pedreira Rios, Nº 13-15  15010 A Coruña

Tfno.: 981257154  FAX: 981924276

Correo: ceip.raquel.camacho@edu.xunta.es

Web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho

CALENDARIO ESCOLAR 2022-23

DURACIÓN DO CURSO
ESCOLAR

Segundo a Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario es-
colar para o curso 2022/23, o curso escolar abrangue dende o 8 de setem-
bro de 2022 ao 21 de xuño de 2023, ambos inclusive.

PERÍODOS VACACIONAIS

Nadal: do 23 de decembro 2022 ao 6 de xaneiro de 2023, inclusive.

Entroido: 20, 21 e 22 de febreiro de 2023.

Semana Santa: 3 ao 10 de abril de 2023, ambos inclusive.

DÍAS NON LECTIVOS

31 de outubro: día do Ensino.

7 de outubro: día do Rosario (festivo local)

12 de outubro: día do Pilar

1 de novembro: Todos os Santos.

6 de decembro: día da Constitución.

8 de decembro: Inmaculada Concepción

17 de maio: día das letras galegas.

Pendente de aprobar o día solicitado á Consellería de Ed. decidido polo 
Consello Escolar segundo a normativa vixente (20 de marzo).

HORARIO DE ATENCIÓN A NAIS/PAIS/REPRESENTANTES LEGAIS
TITORÍAS Todos os luns de 16:00 a 17:00 horas, previa cita.

DIRECCIÓN
De luns a venres de 9:00 a 9:55 horas.

Luns, xoves e venres  de 12:00 a 13:00 horas

XEFATURA  DE ESTUDOS De luns a venres de 13:10 a 14:00 horas

SECRETARÍA De luns a venres de 12:00 a 13:10 horas.

ORIENTACIÓN Concertará citas segundo a súa dispoñibilidade horaria

ENTREGA DAS CUALIFICACIÓNS ACADÉMICAS
1ª AVALIACIÓN 22 de decembro

2ª AVALIACIÓN 31 de marzo

3ª AVALIACIÓN 21 de xuño

En cada boletín aparecen rexistradas as faltas de asistencia. No caso de exceder en número ás legalmente es-
tablecidas ou, de non estar debidamente xustificadas, enviarase unha carta personalizada que será devolta 
ao centro debidamente asinada pola familia, quedando rexistrada no expediente do alumno/a.

Información e 
normas xerais

Curso 2022-23



TITORÍAS
O día de titorías para atención ás familias é os luns de 16:00 a 17:00 horas e concertaran-
se a cita con antelación verbalmente ou por escrito.
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ANPA 
A ESPERANZA

A Asociación de Nais e Pais de Alumnos/as xestiona as actividades extraescolares que se 
realizan no centro de 16:00 a 18:00 horas, así como os servizos de madrugadores e come-
dor escolar.

Os interesados/as poden facerse socios/as. 

Tfno.: 681 947426 E-mail.: anpa.ceipraquelcamacho@gmail.com

HORARIO

O alumnado entrará ás aulas e sairá segundo o horario establecido no Plan organiza-
tivo e de acollida para o curso 22-23.

As familias non poderán acompañar ao alumnado ao interior do centro, agás as familias 
de educación infantil que poderán acompañar aos seus fillos/as á porta da clase ( só un 
acompañante por alumno/a)

É fundamental a puntualidade. As chegadas tarde reiteradas serán rexistradas acumula-
tivamente e, de non seren debidamente xustificadas, serán introducidas na aplicación da 
Consellería.

SERVIZOS

O Programa MADRUGADORES é un servizo ofertado polo Concello de A Coruña e xestio-
nado pola ANPA. Funciona en horario de 7:30 a 9:00 horas, con ou sen almorzo, de manei-
ra regular ou esporádica.

O COMEDOR ESCOLAR tamén está xestionado pola ANPA, funciona de 14:00 a 16:00 horas
con servizo de cátering. Tfno.: 679392678  E-mail:ceipraquelcamacho@alimentacionsalu-
dablegallega.net

O PROGRAMA CÓXEGAS é un servizo ofertado polo Concello para conciliar a vida familiar 
e laboral ata o último día do curso escolar, tamén xestionado pola ANPA.

O TRANSPORTE ESCOLAR, xestionado pola Xunta, despraza ao alumnado procedente da 
zona  dos Rosales e arredores.

ASISTENCIA

É obrigatoria por lei a asistencia diaria a clase tanto en Ed. Infantil como en Ed. Primaria.

As faltas serán xustificadas ao/á profesor/a titor/a por escrito segundo modelo facilitado 
polo centro para seren introducidas na aplicación informática da Xunta. O seu control 
será moi rigoroso.

As saídas/entradas do alumnado no centro por visitas médicas durante o horario de clase 
realizarase pola entrada principal, intentando que as ausencias sexan o máis reducidas 
posibles.

No caso de chegar tarde, débese esperar no vestíbulo a que a conserxe cubra o parte xus-
tificativo para acceder á aula. Se os nenos/as son de curta idade, serán acompañados/as 
pola conserxe ou persoal do centro á aula.

Durante as horas de clase, non se permitirá o acceso aos espazos didáctico-pedagóxicos, 
incluídos os corredores. 

NOTIFICACIÓN
DAS FAMILIAS
 AO CENTRO

As familias notificarán ao centro asuntos sanitarios dos fillos/as que consideren relevan-
tes (alerxias,  enfermidades crónicas que poidan causar crises puntuais,  etc.).

Deberán asinar o impreso de ausencia prolongada do alumno/a ás clases achegando xusti-
ficante (Secretaría).

En caso de baixa por traslado, o pai, nai ou persoa responsable deberá cubrir e asinar o 
impreso correspondente en Secretaría.

Para tranquilidade da comunidade educativa, os/as titores/as deberán ser informados po-
los pais/nais/titores legais de quen recolle aos/ás nenos/as ás 14:00 horas así como se 
teñen permiso para marchar sós/soas (a partir de 5º de Ed. Primaria, imprescindible cubrir
impresos de  autorización).

SAÚDE

Existe a obrigatoriedade das familias de non enviar ao alumnado con febre ou enfermo ao
centro. 

En caso de sintomatoloxía de calquera enfermidade infecto-contaxiosa non asistir ao co-
lexio, chamar ao pediatra ou centro de saúde de referencia.

No caso de accidente ou indisposición leve do alumno/a, será atendido/a polo profesor/a 
titor/a ou na súa ausencia un/unha responsable do centro.

En caso de certa importancia, será avisada inmediatamente a familia. É imprescindible ter
actualizados os teléfonos de contacto. 

No caso de alumnado incluído no programa de Alerta Escolar, seguirase o protocolo esta-
blecido pola Consellería. 

LIBROS DE TEXTO

A normativa sobre a adquisición de libros de texto, fondo de libros e adquisición de mate-
rial atópase colgada na páxina web do Centro.

Aquelas familias solicitantes de axudas para a adquisición de libros de texto e material 
escolar que non viñeron a retiralas, teñen os vales a súa disposición na Secretaría do Cen-
tro.

O alumnado de 5º e 6º de Ed. Primaria non ten libros de texto en papel, por estar incluído 
o Centro no Proxecto Edixgal. Contará cada alumno con un miniportátil e libros dixitais 
gratuítos.

SAÍDAS

As saídas a realizar están programadas polo Equipo de Actividades Complementarias e 
Extraescolares tendo en conta as preferencias dos Equipos de Ciclo e nivel, aprobadas 
polo Consello Escolar e contempladas na Programación Xeral Anual.

As familias recibirán información sobre a visita e o seu custo e deben ter asinada a súa 
autorización na ficha de datos que se actualiza cada curso. Caso de non ter autorización, o
alumno/a quedará no centro debidamente atendido.

TELÉFONOS DE
CONTACTO

E imprescindible que o centro dispoña de dous ou tres números de teléfonos operativos 
para poñerse en comunicación coas familias en caso de emerxencia. No caso de haber cal-
quera variación (teléfono, dirección...), deberán notificalo a maior brevidade na Secretaría 
do Centro.

PAIS/NAIS SEPA-
RADOS  OU

DIVORCIADOS

Os pais/nais separados/divorciados que non teñan asignada a garda e custodia legal dos 
seus fillos/as e desexen obter información sobre os resultados das avaliacións destes ou 
recibir información do profesorado, deberán solicitalo na Secretaría do centro, a través 
dun escrito á dirección, achegando copia fidedigna da sentenza xudicial da separación/di-
vorcio ou nulidade.


