
Horario
Lectivo: de 9 a 14 horas.

Servizos
complementarios

Madrugadores/as
 De 7:30 a 9 horas (con posibilidade de

almorzo).

Comedor
De 14 a 16 horas.

Extraescolares
De 16 a 18 horas.

ANPA A Esperanza

Teléfono
603 85 60 20

Web
Espazo Familias na páxina do colexio.

  

Contacto

Datos do centro
981 257154

Rúa Antonio Pedreira Ríos, 13-15
15010 A Coruña

ceip.raquel.camacho@edu.xunta.es

www.edu.xunta.gal/centros/ceipraquelcamacho

Vías de relación familia-
escola

Reunións xerais.
Entrevista obrigatoria con cada familia no

primeiro trimestre.
Titorías os luns de 16:00 a 17:00 (previa

cita).

Para a comunicación coas 
titoras/es

Notas escritas
Aplicación AbalarMóbil

Recomendacións para a
chegada ao colexio

Non presentarlle ao seu fillo/a unha imaxe 
idealizada da escola, para evitar que teña 
expectativas irreais (“Na escola valo pasar de
marabilla, porque alí xogades todo o tempo, 
e hai moitos xoguetes”).

Tampouco usar a escola como ameaza, 
como castigo ou como mal menor ( non 
dicirlle aquilo “Xa verás cando vaias ao 
cole”). 4º de E. Infantil



Hábitos
Teñen que controlar esfínteres para non viren 
con cueiros á escola.

Deben saber limparse despois de ir ao baño.

Serán quen de abrir e pechar billas.

Han de lavar a cara e as mans sen axuda e 
procurando non mollárense.

Teñen que saber beber e comer sós/as.

Na casa, hai que ler máis e ver menos 
televisión, consolas e demais aparellos.

Manter un horario fixo e razoable para a idade 
dos pequenos. É importante que descansen 
ben para viren felices ao colexio.

Asistencia á clase
As persoas diferentes dos pais, nais ou titores 
legais que deban recoller os cativos/as, 
deberán contar coa súa autorización.

É importante asistir todos os días 
puntualmente.

Faltas de asistencia: xustificádeas por escrito, 
non oralmente.

Se o neno/a ten que saír do centro, deberedes 
cubrir unha autorización.

Non mandar os nenos/as se están enfermos. 

Avisade á mestra/e no caso de enfermidade, 
sobre todo cando é contaxiosa.

As familias non poden acceder ás aulas nin a 
entrada nin a saída.

Material escolar
Organizaremos cooperativa voluntaria 
xestionada por dous representantes das 
familias en cada clase. A quen non queira 
participar da cooperativa, facilitaráselle unha 
listaxe de material que deberá entregar.

Programación (mínimos)
Aprender e interiorizar as normas de 
convivencia.

Adquirir progresivamente responsabilidades.

Relacionarse cos compañeiros/as.

Familiarizarse coas primeiras nocións 
matemáticas.

Achegarse á lecto-escritura.

Vestimenta
A roupa e o calzado serán cómodos e 
facilitarán a autonomía (nin petos, nin cintos, 
tirantes…). O mellor calzado é o de pegar e os 
chandais e os vestidos, o máis cómodo.

Á roupa de abrigo (chaquetas, cazadoras…) 
poñédelle unha cinta para colgala e o nome.

Os mandilóns con cinta para colgar e o nome 
en maiúsculas. O colexio dispón dun modelo 
único (Mercería Lucel).

Para E. Física: chándal e calzado deportivo.

En resumo, temos que procurar que sexan o 
máis autónomos/as posible.

Merenda
As mochilas, pequenas. De rodas, non.

Auga en botellas de pitorro.

Calendario de merendas recomendables.

Pouca cantidade. Pensade no que poden 
comer os vosos nenos/as en 20 minutos.

Aniversarios
Celebrarémolos cun biscoito, que, por razóns 
de seguridade alimentaria, deberá ser mercado
(nunca elaborado na casa) e haberá que 
conservar sempre o ticket de compra.

Tarxetas do cumpre. Entregádeas fóra e de 
forma discreta.

Saídas escolares
Iremos informando ao longo do curso de cada 
unha delas. A falta de concretalas, teremos: 
actividades do concello (acuario, teatro, 
concertos, etc.) e unha saída de toda a E. 
Infantil ao final de curso.

Outros asuntos
Consultade na web as Normas de organización
e funcionamento (NOF) do colexio. O seu 
cumprimento é obrigatorio para todos os 
membros que da comunidade educativa.

Non está permitido traer xoguetes á clase. Xa 
temos moitos na escola.

Perante calquera cambio nos datos de 
contacto, facédenolo saber canto antes.

Acudide sempre ao titor/a ante calquera 
problema que poidades ter relacionado coa 
escola.
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