
  
 
 
 
 
 

 
 
 
“ Non importa 

que os soños 

sexan mentira, xa 

que ao cabo é 

verdade que é 

                                                                   

venturoso o que 

soñando morre, 

infeliz o que  
morre sen soñar  “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODOS 
VACACIONAIS 

 

 
DATAS NON LECTIVAS 

 
Nadal: 
23 decembro 2022 ao 8 
xaneiro 2023 
Entroido:
 20,21e 22 de febreiro de 2023
Semana Santa: 
Do 3 de abril de 2023 ao 10 
de abril de 2023 
(os dous incluídos) 

Verán: 
A partir do 21 de xuño de 
2023 

 

 31 de outubro (Día do Ensino) 
 12 de outubro 
 1 de novembro  
 11 de novembro (San Martiño) 
 6 de decembro 
 

2 de maio (Día elixido polo 
centro como non lectivo, pendente 
de aprobación ) 



 

8 de decembro 

 17 de maio 
 

ORDE do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2022/23 nos centros docentes 
sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia 

 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
C.E.I.P. “ Rosalía de Castro “ 
R/ Rosalía de Castro, 22.     Apdo 75            36980 O Grove - Pontevedra         Tel./ Fax: 886151434/35 .          
e-mail: ceip.rosalia.grove@edu.xunta.es.      Web: http://centros.edu.xunta.es/ceiprosaliadecastro.grove/ 

DATAS DE ENTREGA DE BOLETÍNS 

 
1º TRIMESTRE 

 
22 DE DECEMBRO 

 
2º TRIMESTRE 

 
31 DE MARZO 

 
3º TRIMESTRE 

 
21 DE XUÑO 



NORMAS DE CARÁCTER XERAL 
LEMBRAMOS: 

 Horario lectivo: De 9:00h a  14:00h.
 Horario de apertura de portas: De 8:45h a 9:00h e 13:50h 



Horario de secretaría: Luns a venres de 13:15h a 14:00h (previa cita)
Horario de atención ás familias :  Martes de 16:00h a 17:00h

É preciso ter a aplicación de abalarMóbil. Trátase dunha aplicación 
que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a 
través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e 

rápida. A descarga desta aplicación faise dende Apple store (se o sistema 
operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android).

A importancia da puntualidade, tanto na entrada como na recollida 
dos nenos/as: para o bo funcionamento do colexio e para evitar 
inseguridades nos pequenos e pequenas.

 Cando se chega tarde, será o conserxe (ou ben un profesor/a de
garda ou un membro do equipo directivo) quen acompañe aos

nenos/as ás súas respectivas aulas, e o adulto que o acercou ao

colexio terá que cubrir en secretaría un papel de retraso onde se
xustifique este.

 A importancia de ter sempre actualizado e operativo o teléfono de
contacto.

 A necesidade de manter unha comunicación fluída co profesorado:
revisión das axendas, solicitar entrevistas cos titores, acudir aos
requerimentos...

 Respectaremos sempre as portas asignadas a cada grupo.
 Queda terminantemente prohibido acceder as aulas sen

autorización.

 ACTIVIDADES DO CURSO 2022-2023 

CONMEMORACIÓNS 
PARTICIPACIÓN EN 

CAMPAÑAS E 
PROXECTOS 

1
T
R
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20 de novembro: Día Universal da Infancia. 

25 de novembro: Día Internacional contra a 
Violencia de Xénero. 

Do 30 de novembro ao 7 de decembro : 
conmemoración da Constitución e do Estatuto de 
autonomía de Galicia. 

3 de decembro : Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade. 

10 de decembro : Día da Declaración Universal 
dos Dereitos Humanos. 

PDI: Emociónate xogando

Todas aquelas actividades 
propostas polos diferentes 
equipos e diversas 
entidades que sexan 
axeitadas aos intereses e 
idades dos nenos/as 

2
T
R
I
M
E
S
T
R
E 

24 de xaneiro : Día Internacional da Educación. 

30 de xaneiro : Día Escolar da non Violencia e da 
Paz. 

23 de febreiro : Día de Rosalía de Castro. 

 8 de marzo: Día Internacional da Muller. 

15 de marzo : Día Mundial dos Dereitos do 
Consumidor. 

 Do 6 ao 10 de marzo: Semana da Prensa. 

7 de abril: Día Mundial da Saúde 

3 
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Entre o 17 e o 21de abril: Semana do libro 

2 de maio: Día Internacional contra o 
acoso escolar. 

9 de maio: Día de Europa 

Do 15 ao 19 de maio: Semana das Letras 
Galegas 

5 de xuño: Día Mundial do Ambiente 
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