
INFORMACIÓN XERAL 

CURSO 2019-2020 

 

 

DATOS  DO CENTRO  

Nome: CEIP Santo André de Xeve 
Enderezo: Lg. Sobral, 26 - CP 36150 Pontevedra 
Tel./Fax: 886 151 906 / 886 151 905 
WEB: http//centros.edu.xunta.es/ceipsantoandredexeve 

 

 
 

EQUIPO DIRECTIVO  

Directora: CARMEN GIL POUSA 

Xefa de estudos: MÓNICA ESCALONA PALACIOS 

Secretaria: SANDRA FILGUEIRA MOREIRA 
 
 

 

HORARIO DE SECRETARÍA  

Horario: Luns de 10:25 a 12:45 horas 
 
 

HORARIO DAS VISITAS AOS TITORES/AS:  

Horario: Os MARTES de 17:55 a 18:45 horas. 
É obrigatorio unha cita previa co fin de organizar os tempos. 

NON HABERÁ TITORÍAS O ÚLTIMO MARTES DE CADA MES. 

 
 

HORARIO ORIENTACIÓN  

Orientadora: SORAYA CORTIZO GARRIDO 

Horario de atención a pais/nais: de 12:00 a 13:45 horas.



CONSIDERACIÓNS DE TIPO XERAL  
 
Compre ter presente: 

 PUNTUALIDADE. 

É NECESARIO VIR PUNTUAL. O alumno que sistematicamente chega tarde á clase, non só 
prexudícase ao estar perdendo parte da súa actividade, senón que prexudica a todo o grupo- 
clase, xa que interrompe o traballo que se está a facer. Polo tanto será necesario emendar 
este tipo de conduta canto antes. OS NENOS DEBERÁN ENTRAR SÓS. Se teñen que dar 
calquera aviso, pódese dirixir á conserxería ou á secretaría do centro. 

 
 ENTRADAS E SAÍDAS. 

Deberán ter presente que é fundamental para o correcto funcionamento do centro respectar 
as normas das entradas e saídas. O alumnado entrará e sairá sempre polas súas respectivas 
portas. 

A porta de entrada pecharase ás 9.00 horas. 

Para ausentarse en horario lectivo: cando por causa xustificada teña que recoller ao fillo/a 
antes do horario establecido, deberá de comunicalo ao titor/a ou á dirección do centro que 
será quen autorice a saída, e asinará no libro de rexistro. Se o alumno/a se incorpora ao 
colexio fóra do horario establecido deberá, así mesmo, comunicalo á dirección ou ao titor/a. 

As faltas de asistencia do alumnado deberán de ser xustificadas ao profesor titor o titora. 

 
 ACTIVIDADES. 

Cando o colexio programe algunha actividade complementaria fóra do concello, enviarase 
previamente un impreso-autorización para que poidan cubrilo e asinalo. No caso de non 
facelo, o alumno/a non poderá realizar a visita. Para actividades que se realicen dentro do 
concello se cubrirá unha autorización para todo o curso. 

Así mesmo, as informacións curtas serán enviadas pola aplicación de móbil TokApp School, 
polo que, se cambian de número de teléfono comunicádeo canto antes ao/á titor/a ou á 
secretaría do centro. 

 
 MATERIAL. 

Os nenos deberán de vir con todo o material que precisen, evitando levar peso de máis nas 
mochilas. Tamén é moi importante traer o material de aseo en Educación Física todos os días 
nos que se imparta esa materia. 

Tratade de buscar algunha forma na que os nenos/as identifiquen a súa roupa xa que moita 
queda esquecida e só se gardará un certo tempo no colexio (envíase á Cruz Vermella). 



 PERÍODOS NON LECTIVOS.

Segundo o que se recolle na Orde do 20 de xuño de 2019 pola que se aproba o calendario 
escolar para o curso 2019/2020, nos centros docentes sostidos con fondos públicos. 

Día do Ensino: 31 de outubro. 
Día de Todos os Santos: 1 de novembro. 
Día da Constitución: 6 de decembro. 
Vacacións de Nadal: Do 23 de decembro ao 7 de xaneiro (ambos Incluídos). 
Vacacións de Entroido: Do 24 ao 26 de febreiro (ambos incluídos). 
Día de San Xosé: 19 de marzo. 
Vacacións de Semana Santa: Do 6 ao 13 de abril (ambos incluídos). 
Día da Festa do Traballo: 1 de maio. 
Días do centro: 20 de marzo e 4 de maio 

 

 ENTREGA DE NOTAS.

1ª Avaliación: 19 de decembro 
2ª Avaliación: 3 de abril 
3ª Avaliación: 18 xuño 

 

A dirección do centro e todo o profesorado está sempre a vosa disposición para calquera 

problema ou dúbida relacionada cos vosos fillos, así que ante calquera situación que vos 

pareza preocupante acudide a falar con nós. Pretendemos desta maneira establecer boas 

canles de comunicación entre todos en beneficio dos nosos nenos e nenas. 

A dirección. 


