
 CIRCULAR INICIO DE CURSO                   

2019-2020                                 

CEIP “SAGRADA FAMILIA”                     

  
Recibide un cordial saúdo de benvida, especialmente para os que neste curso se 
incorporan a Comunidade Educativa do CEIP “SAGRADA FAMILIA “. 
 
 O curso abrangue dende o 11 de setembro de 2019 ata o 19 de xuño de 

2020.  A xornada lectiva será continua, cun horario de 9:00 a 14:00 h, agás 
os alumnos de 3 anos no periodo de adaptación (do 11 ó 24 de setembro). 

 Os períodos vacacionais serán : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A entrega do Boletín Informativo sobre o rendemento escolar do alumnado, terá lugar o 20 
de decembro (1ª avaliación) , o 3 de abril (2ª avaliación) e o 19 de xuño (3ª avaliación).  

 
HORARIOS DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO 
DIRECCIÓN: LUNS, MARTES, XOVES E VENRES DE 09:00 A 09:50 e de 11:30 a 
13:10. 
XEFATURA DE ESTUDOS:DE LUNS A VENRES DE 09:00 A 09:50. 
SECRETARÍA:DE LUNS A VENRES DE 09:00 A 11:30 E DE 12:20 A 14:00. 
ANPA:LUNS, MÉRCORES E VENRES DE 09:00 A 10:00 E MARTES E XOVES DE 
16:00 A 17:30. 
ORIENTACIÓN:DE LUNS A VENRES DE 09:00 A 10:00. 
TITORÍAS OU REUNIÓNS COS ESPECIALISTAS (previa cita) LUNS DE 16:00 A 
17:00. 
 
Fóra destes horarios será necesario concertar cita previa por teléfono para ser 
atendidos. 

 
 Dende o día 11 de setembro  funcionará o COMEDOR do Centro tanto coa 

opción de comer regularmente como esporádicamente. Tamén o servizo de 
MADRUGADORES coas opcións: con almorzo e sen almorzo, (xestionados pola   
ANPA). 

 A  Biblioteca do Colexio abrirá polas tardes, agás os luns, de 16 a 18:00 h. 
 Lembrámoslle a toda a Comunidade Escolar as prohibicións tanto de fumar 

dentro do recinto escolar, como a de entrar con animais ou circular con 
bicicletas e patinetes eléctricos. O recinto escolar inclúe patios e zonas 
axardinadas. 

NADAL: Do 23 de decembro ao 7 de xaneiro de 2020 (ámbolos dous 
inclusive ). 
ENTROIDO: 24, 25 e 26  de febreiro de 2020. 
SEMANA SANTA: Do 6  ó 13 de abril de 2020 (ámbolos dous 
inclusive)  
DÍAS NON LECTIVOS: 31 de outubro e 4 de maio. O 20 de 
marzo está por confirmar.   

 



 
 
 
 
 
 
 

As Normas de Organización e Funcionamento do Centro máis relevantes para 
este curso son: 

 O Colexio abrirá diariamente as súas portas ás 8:45 e cerrarase ás 9:10. A 
porta do pavillón abrirá ás 8:50  e cerrará ás 9:05. 
Os pais/nais dos alumnos/as de 5º e 6º de Primaria poden autorizar ós 
seus fillos/as a saír sós do centro.Os de 3 anos a 4º de Primaria poden ser 
recollidos por irmáns maiores ou adultos.En tódolos casos, os pais teñen a 
obriga de asinar a correspondente autorización. 

 As faltas de asistencia reiteradas e non xustificadas que supoñan o 10% do 
calendario lectivo (20 días) conlevarán a apertura dun protocolo de 
absentismo. Para xustificar unha falta por consulta médica do menor, 
haberá que presentar unha copia do xustificante que se entrega ó adulto 
acompañante. 

 Chegar ó colexio despois das 09:15 considérase unha falta de puntualidade 
non xustificada , agás por consulta médica. A suma de vinte faltas de 
puntualidade non xustificadas conlevará a comunicación desta 
circunstancia ós Servizos Sociais do Concello. 

 Non se lle permite o uso de teléfonos móbiles, smartwatch ou reloxos 
intelixentes,  reprodutores de música ou calquera outro aparello electrónico 
dentro do recinto escolar ó alumnado. 

 Tampouco está permitido sacar fotografías ós menores dentro do recinto 
escolar, seguindo as indicacións da Lei de Protección de Datos.Calquer 
incidente respecto a este punto será responsabilidade única e 
exclusivamente da persoa infractora. 

 As agresións físicas no patio, especialmente as relacionadas coa práctica do 
fútbol, conlevarán a pérdida do dereito a xogar a ese deporte durante unha 
semana (primeiro incidente), un mes (segundo incidente) e o que reste de 
curso (terceiro incidente). 

 Segundo a Lei de Convivencia do 30 de xuño de 2012,  lembrámoslles ás 
familias:  
“o deber de respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 
orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias” 

 

 
 
 
Podedes atopar máis información sobre o Colexio, documentos, circulares, 
enlaces,fotos,etc, visitando a nosa  web 
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsagradafamilia/ 
  
Para calquera dúbida, solicitude ou suxerencia de calquera tipo estamos a vosa 
disposición no tel: 881960316,  ou no enderezo electrónico 
ceip.sagrada.familia@edu.xunta.es. 
 
 
Grazas pola vosa colaboración e feliz curso. 

 
 
A Dirección                                              
 
 
A Coruña, 13 de setembro de 2019. 
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