
 
 

CELEBRAREMOS 

 O MAGOSTO: O 7 de novembro (se o tempo o permite) 

 O ENTROIDO: O 13 de febreiro 

 A SEMANA CULTURAL: Do 11 ao 15 de maio. 

 A FEIRA MEDIEVAL: O 13 de maio. 

 

                     ------------------------------- 

 

DATAS DAS AVALIACIÓNS: 

 INICIAL 1ª (decemb) 2ª (marzo) 3ª (xuño) 

INFANTIL  

Antes do 

30 de 

outubro 

9 – 10 16 – 17 8 -9 

1º CURSO 15 18 10 

2º CURSO 15 18 10 

3º CURSO 15 23 15 

4º CURSO 16 23 15 

5º CURSO 17 23 16 

6º CURSO 17 23 16 

 

 

 ACTUALIZACIÓN DE DATOS: 

Recorden actualizar calquera dato que sufrira algún cambio e 

que sexa  de importancia para o Centro: teléfonos, parada do 

transporte, domicilio, etc. 

 

                          ------------------------------- 

 

 Non esquezan devolvernos a páxina das 

AUTORIZACIÓNS asinada. 

 

 

APUNTES 

INFORMATIVOS 
 

       CURSO 2014 -2015 

 

 

 

 

 

 

 
 

CEIP. SANTA Mª DO CASTRO 

 

 



 

 

 

 

 

Por favor, lean detidamente cada un dos puntos 

deste boletín. 

 

Contén información de interese e algunha cousa a 

que hai que dar cumprimento nos próximos días. 

 

Garden este cadernillo para recordar a información 

e así evitámonos estar enviando notas a miúdo. 

 

Non dubiden en preguntar, suxerir ou comentar 

calquera circunstancia que consideren de interese 

para a boa marcha do Colexio.  

 

Entre todos, podémolo facer cada día mellor. 

 

                           

                                       O Profesorado. 
 
 

 

 

ESTE  CURSO: 
 

Este curso estreamos unha nova Lei de Educación. O calendario 

de implantación da LOMCE, no que atinxe á Primaria,  é o 

seguinte: 

 CURSO 2014-2015:  

-Currículo, organización, avaliación e promoción en 1º, 3º e 5º. 

-Aplicarase a 1ª Proba de Avaliación en 3º. 

CURSO 2015-2016  

-Currículo, organización, avaliación e promoción en 2º 4º e 6º. 

-Aplicarase a 1ª Proba de Avaliación Final de Primaria en 6º (con 

efectos orientativos). 

 
 PRINCIPAIS CAMBIOS QUE INTRODUCE A LOMCE EN PRIMARIA 

 Deixan de existir os ciclos: agora fálase de niveis (de 1º a 6º). 

 Divídese a área de Coñecemento en dúas: Sociais e Naturais. 

 Introdúcese a área de Valores Sociais e Cívicos, como 

alternativa á Relixión. 

 Desaparece a asignatura de Educación para a Cidadanía. 

 Aplicaranse dúas probas de avaliación: 

-Unha en 3º nivel: avaliarase   a competencia lingüística e a 

competencia matemática. O seu obxectivo é a detección precoz 

de dificultdes na aprendizaxe. 

-Outra, en 6º nivel: será unha avaliación final da etapa – unha 

proba externa (elaborada polo Ministerio)- e contemplará as  

competencias lingüística, matemática e as competencias 

básicas en ciencia e tecnoloxía. Co seu resultado elaborarase 

un informe orientativo para as familias e para o centro no que o 

alumno vaia cursar Secundaria. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CALENDARIO ESCOLAR: 

CLASES: Do 10 de setembro ao 19 de xuño 

 

VACACIÓNS: 

NADAL: Do 22 de decembro ao 7 de xaneiro (inclusives) 

ENTROIDO: 16 – 17 e 18 de febreiro. 

SEMANA SANTA: Do 30 de marzo ao 6 de  abril (inclusives). 

 

DÍAS NON LECTIVOS: 

-Día do Ensino: 31 de outubro. 

-Días solicitados á X. Territorial: 3 de novembro e 4 de maio. 

                                                                 

 

 HORARIO: 

MAÑÁS: De 9: a 13:30 h. 

TARDES: De 16:00 A 17:15 h (luns e mércores) 

Os días que non hai clase pola tarde, o Centro permanecerá 

aberto de 16 a 18 h. (de outubro ata maio) con profesorado que 

atenderá a biblioteca.  

 

O profesorado non se responsabiliza do alumnado que entre no 

recinto escolar 15 minutos antes da hora de entrada ás clases ou 

permaneza no mesmo 15 minutos despois da hora de saída. 

Os mércores, de 17:15 a 18:15 horas o profesorado está á 

súa disposición para tratar calquera aspecto relativo ao 

desenvolvemento educativo dos seus fillos. 

 

 



 

 PERSOAL DOCENTE: 

 
 EQUIPO DIRECTIVO: 

-Marisol (Directora) 

-Encarna (Xefa de Estudos) 

-Montse  (Secretaria) 

 
TITORES: 

Luisa (3 anos), Lucía (4 anos), Reyes F. (5 anos), Alma (apoio en 

Infantil), Belén F. (1º), Belén T. (2º), Encarna (3º), Carmela (4º), 

Antón (5º), Montse (6º) 

 
ESPECIALISTAS: 

Reyes (Relixión), Diego (Música), Eva (Educ. Física), Natalia 

(Inglés), Lucía I. (mestra de  PT), Sinaí (mestra de AL) e Marisol 

(Orientadora). 

 

 
 PERSONAL NON DOCENTE: 

CONSERXE: Xaquín 

SRA. DA LIMPEZA: Pepita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Devólvannos á maior brevidade posible  a páxina das 

autorizacións que van a continuación. 

 

D/Dna......................................................................................., 

pai/nai/titor legal do alumno.............................................. 

 

 
AUTORIZO ao profesorado  SI      NON        a fotografar, 

gravar e publicar as fotos  do meu fillo/a nos documentos 

propios do Centro. 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

AUTORIZO:    SI       NON      a que o profesorado cambie –se 

fose necesario-  ao alumnado de Infantil. (A roupa, se entende) 

 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 

AUTORIZO:    SI       NON      a que o meu fillo/a realice saídas 

fóra do recinto escolar, no caso de que fosen programadas, e 

sempre acompañado dun mestre/a. 

 

 

 

Asdo.:                                                   DNI.: 
 



 

 

 

 

 

As normas facilitan a convivencia e contribúen á formación 

persoal. En consecuencia, non debemos:  

 
-Chegar tarde.* 

-Fumar no recinto escolar. 

-Aparcar no paso de peóns e/ou diante da entrada ao colexio. 

-Entrar cos coches dentro do recinto escolar. 

-Subir ás aulas sen  consentimento. 

-Quedarse con dúbidas sen resolver. 

-Intervir  nos conflictos dos nenos sen informarse previamente. 

-Deixar de mandar aos nenos/as ao cole sen unha causa 

xustificada.* 

*Cando un alumno/a chegue ao colexio pasados 10 minutos da 

hora de entrada, un adulto pasará pola Conserxería para asinar 

un certificado. 

 *Cando o número de faltas de asistencia sen xustificar pase de 

15, poñeremos o caso en coñecemento dos Servicios Sociais e 

abrirase un expediente de absentismo escolar. 

 *Cando un alumno/a precise ausentarse do Centro dentro do 

horario lectivo, o adulto que o recolla deberá pasar por 

Conserxería para asinar a autorización. 

Se é caso, deben aportar a documentación de gardas e 

custodias. 
 
 

 

 
 

 

 

Como podemos participar na escola? 
-Colaborando co profesorado, polo ben dos nenos. 

-Interesándonos pola marcha dos fillos. 

-Pasándonos pola escola para: saudar, preguntar, participar, 

suxerir.... 

-Implicándonos nos acontecementos que xurdan: programas de 

lectura, festivais, contacontos... 

-Ofrecéndonos para compartir o que sabemos –do que sexa!-. 

-Apoiando  e participando coa ANPA do Centro, órgano que vela 

polos intereses de todos. 

  

 

DEBEMOS ESTAR ATENTOS: 

- Á marcha académica dos nosos fillos/as.  

-A revisarlles a mochila, por se levaran algún aviso do colexio. 

-Ao seu estado emocional (se teñen algún problema na casa ou na 

escola). 

- Á presenza de piollos .  

-Ás alertas metereolóxicas, por se houbese aviso de suspensión 

das clases. 

 

 
 



 

 MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA: 

 O alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º, os días que teña Educ. Física é 

aconsellable que traia unha toalla e unha camiseta para poder 

cambiarse. Recoméndase que non traian ningún tipo de cadea, nin 

no pulso nin no pescozo. 

 

 BIBLIOTECA: 

 Cando un alumno/a extravíe ou deteriore excesivamente 

un libro, debe repoñelo.  
 Os luns e os mércores, de 16:00 a 16:30 h., facemos a 

hora de ler. Están convidados a participar con nós. Poden 

vir un día, dous..., cando queiran.  Estaremos na biblioteca. 

Ao alumnado “préstalle” ver a seus pais lendo no cole; aos 

mestres, tamén. 

 
 ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DOS PAIS/NAIS: 

Os pais/nais ou titores legais do alumnado están 

representados no Centro polos seguintes membros que compoñen 

o Consello Escolar: 

 

Mª Reyes Fernández Neira 

Pitusa Lomba Fernández 

X. Manuel Pérez Fernández 

Agustín Rivas Ríos 

 

*Este ano haberá eleccións ao Consello Escolar. É 

importante que participen, tanto presentándose como 

candidatos, como acudindo a votar. Será no mes de novembro. 

 

CALENDARIO ALMORZOS SAUDABLES 

 

DÍA ALUMNADO 

7- outubro INF. de 3 anos +  4º de Prim. 

8- outubro INF. de 4 anos + 6º + 2º de Prim. 

9- outubro INF. de 5 anos + 3º de Prim. 

10 - outubro 1º + 5º de Prim. 

 
*A participación nesta actividade é voluntaria. O alumnado 

traerá unha taza e unha culler. Infórmennos se o seu fillo/a ten 

algún problema alimentario. 

 

 ACCESO A INFORMACIÓN DE INTERESE: 

No taboleiro exterior do Centro e no que está na entrada, na 

planta baixa, soe haber información de interese para as familias. 

Tamén procuramos manter actualizada a páxina web do Colexio, 

tanto no relativo á información das actividades que se van levar 

a cabo como no álbum fotográfico. 

O enlace é: http:www.edu.xunta.es/centros/santamariacastro 

 

 ABALARMÓBIL: 

Recorden que poden dispor no seu teléfono da aplicación  Abalar 

Móbil, que lles permite ter información do seu fillo ao momento. 

Na páxina web explícase cómo descargala; se tivesen  algún 

problema, pasen polo Colexio. 


