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Curso 2016/2017 
Circular nº 1 

 
Estimadas familias, unha vez iniciado este novo curso achegámoslles varias informacións que consideramos 

de sumo interese. 
 

1. Contacto co centro 

a) O enderezo, teléfono, fax e correo electrónico do centro son os que figuran no encabezamento da 

presente circular. O teléfono do Edificio de Infantil é 650 522 304. Na nosa páxina web: 
http://centros.edu.xunta.es/valesvillamarin/, poden atopar, entre outras, información sobre: 

 Lexislación educativa. 

 Documentación para a formalización de matrícula. 

 Axudas para a adquisición de material e libros de texto. 

 Datos, plans e proxectos do centro. 

 Documentos e trámites de secretaría. 

 Traballos, actividades, programacións..., dos equipos de biblioteca, dinamización, TIC, educación 

física, inglés, música... 
 Os blogs do centro e as actividades dos distintos niveis educativos.  

 Comedor escolar. 

b) A hora de atención aos pais e nais por parte dos titores será os martes de 17’00 a 18’00 horas, previa 

cita. 
c) O horario de atención ao público na secretaría será de 09’15 a 11’45 e de 12’15 a 13’45 horas, de luns a 

venres. Igualmente haberá atención ao público na secretaría os martes de 16’00 a 18’00 horas. 

d) A atención por parte da Dirección e Xefatura de Estudios será sempre previa cita. 
e) Calquera cambio de enderezo familiar ou teléfono ou de contacto coas familias do alumnado, deberá ser 

comunicado inmediatamente ao titor ou titora.  
 

2. Calendario escolar 

a) O curso 2016/2017 abranguerá dende o día 12 de setembro de 2016 ata o día 23 de xuño de 2017, 
ambos os dous inclusive, e contará cos seguintes períodos vacacionais: 

 Nadal, do 22 de decembro de 2016 ata o 6 de xaneiro de 2017, ambos os dous inclusive. 

 Entroido, os días 27 e 28 de febreiro e 1 de marzo de 2017. 

 Semana Santa, do 10 de abril ao 17 de abril de 2017, ambos os dous inclusive. 

b) Serán igualmente non lectivos o 31 de outubro de 2016, Día do Ensino, e o 9 de decembro de 2016 e o 
2 de maio de 2017, estes dous últimos aprobados como non lectivos de libre elección polo Consello 

Escolar. 
c) A xornada escolar será a mesma durante todo o curso, de 09’00 a 14’00 horas, (agás para os alumnos e 

alumnas do 4º nivel de E. Infantil, que terán unha xornada reducida no período de adaptación dende o 

12 ata o 23 de setembro) e coa seguinte distribución horaria, de luns a venres: 
 

09’00/09’15 09’15/10’05 10’05/10’55 10’55/11’45 11’45/12’15 12’15/13’10 13’10/14’00 

lectura 1ª sesión 2ª sesión 3ª sesión recreo 4ª sesión 5ª sesión 

 

3. Avaliacións 
a) PRIMEIRA AVALIACIÓN. 

 Xuntas de avaliación: 13/12/2016 – Entrega de boletíns informativos: 20/12/2016. 

b) SEGUNDA AVALIACIÓN. 
 Xuntas de avaliación: 28/03/2017 – Entrega de boletíns informativos: 06/04/2017. 

c) TERCEIRA AVALIACIÓN. 

 Xuntas de avaliación: 13/06/2017 – Entrega de boletíns informativos: 22/06/2017. 
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4. Entradas e saídas 
a) O acceso do alumnado ao edificio de Primaria debe realizarse unicamente polas portas que están fronte 

á entrada principal, nunca polo portal de acceso para vehículos. No edificio de Infantil deberá priorizarse 
a porta do gran patio principal para o alumnado transportado nos autobuses e a rampla de acceso 

posterior para o alumnado que ven nos transportes privados ou a pé. 

b) As portas de entrada dos edificios pecharanse dez minutos despois da hora de inicio da xornada escolar 
(09’10 horas). 

c) Os pais e nais non acompañarán aos alumnos e alumnas aos patios do centro. 
d) Os alumnos e alumnas que cheguen logo do peche das portas, deberán chamar aos porteiros 

automáticos situados nas portas principais para poder acceder. Cando cheguen acompañados dalgún 

adulto, este deberá cubrir un impreso que se lle facilitará na conserxería ou secretaría indicando o 
motivo do atraso. No caso de que o alumno ou alumna chegue sen a compaña dun adulto, entregará, 

nun prazo non superior a cinco días, ao seu titor ou titora un xustificante no que se exprese o dito 
motivo. 

e) Lémbraselles que os atrasos na incorporación á xornada escolar están contemplados no Regulamento 
do Réxime Interior do centro coma unha falta leve. De igual xeito convén non esquecer que, segundo a 

lei, a reiteración de faltas de asistencia e/ou de puntualidade sen xustificar teñen a consideración de 

faltas graves (DOG de 02/08/97). 
f) Os alumnos e alumnas so poderán abandonar o recinto escolar, en horario de clase, cando sexan 

recollidos polos pais ou titores, previa cumprimentación do impreso que, a tal efecto, se lles facilitará na 
conserxería ou secretaría do centro. Aconséllase que a recollida se realice preferentemente no cambio 

de clase. 

g) É moi importante que, ao remate da xornada lectiva, os familiares do alumnado de Primaria agarden ao 
mesmo no exterior do recinto escolar, para evitar atrancos diante das portas. No edificio de Infantil, os 

familiares dos alumnos e alumnas de todos os niveis, agardarán na zona pavimentada do gran patio 
principal, cuberto, permitindo o paso do alumnado usuario de transporte escolar. 

 
h) É necesaria a colaboración de todos e todas para garantir seguridade na saída e fluidez no 

desprazamento pola beirarrúa. Lémbraselles que ao noso centro asisten diariamente 1000 alumnos e 

alumnas. 
i) No caso de que algún alumno ou alumna se atope mal de saúde antes de incorporarse ás clases é 

recomendable que non asista ao colexio para evitar chamadas que obriguen a vir a recollelos. 
 

5. Transporte escolar 

a) O centro conta con dez liñas de autobuses dependentes da Consellería de Educación, para o transporte 
escolar do alumnado que, polo seu lugar de empadroamento, teñen dereito a este servizo 

complementario e gratuíto. Funciona ademais, polas zonas máis céntricas de Betanzos, unha liña de 
carácter privado e non gratuíta. 

b) O alumnado usuario das once liñas de transporte accederá ao interior do recinto escolar no momento en 
que cheguen ao mesmo, onde agardará, baixo a supervisión e o control do profesorado asignado a tal 

efecto, polo inicio da xornada lectiva. 

c) As acompañantes do transporte recollen ao alumnado do Edificio de Infantil dentro do recinto escolar, 
aínda que non é a súa obriga. Pregamos que valoren a súa boa disposición e que faciliten a saída do 

alumnado de infantil, non obstruíndo o seu paso. 
d) Cando un alumno ou alumna cause baixa no transporte escolar ou cambie de ruta, deberá comunicalo 

na secretaría do centro. 

e) O alumnado que solicitou uso excepcional de transporte, deberá esperar a que se lles autorice. 
f) Cómpre indicar que, antes do inicio da xornada lectiva, só o alumnado de transporte escolar está baixo 

a responsabilidade do profesorado anteriormente citado, pois son os únicos que se ven na obriga de 
acceder ao centro con moita antelación ao comezo das clases. 

g) O alumnado que non utiliza o transporte escolar debe acceder ao recinto coa mínima e suficiente 
antelación ao inicio da xornada lectiva.  

h) Apelamos á comprensión e ao civismo dos familiares do noso alumnado á hora de estacionar os seus 

vehículos particulares, tanto ao inicio como ao remate da xornada escolar. A magnitude do noso centro 
esixe, aínda máis, da colaboración de todos e todas. 

i) Igualmente lembrámoslles que calquera incidencia relacionada co transporte escolar é reponsabilidade 
da dirección do centro e só diante desta dirección deben presentarse as oportunas comunicacións e 

reclamacións. 
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6. Actividades extraescolares 
 Estase a distribuír entre todo o alumnado do centro a información e a folla de inscrición das actividades 

extraescolares xestionadas pola ANPA Brigantium. A este respecto, cómpre lembrar o seguinte: 
 O prazo de inscrición remata o día 19 deste mes de setembro. 

 A folla de inscrición débese entregar na secretaría do centro. 

 

7. Distribución do alumnado 

 A distribución do alumnado por etapas, ciclos e unidades para o curso 2016-2017, é a seguinte: 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Os datos anteriores son do día 11 de setembro de 2016. 
 

8. Axudas para o alumnado con necesidades específica de apoio educativo 
O 6 de agosto de 2016 publicouse no BOE  a convocatoria para solicitar  as axudas para alumnado con 

con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2016-2017. 
Estas axudas van dirixidas ao alumado con necesidade específica de apoio educativo asociado a unha 

discapacidade ou trastorno grave de conduta e a altas capacidades intelectuais. 

 O trámite debe realizarse por internet. Non obstante, na secretaría do centro pódese recoller toda a 

información ao respecto así como os impresos para realizar a solicitude das axudas. 

 O prazo de presentación de solicitudes remata o 29 de setembro. 
 

9. Comedor escolar e servizo de madrugadores 

 O servicio de comedor escolar segue a estar xestionado polo Concello de Betanzos. 
 A empresa contratada, SERUNION, responsabilízase da tutela, orde e disciplina dos usuarios (dende a 

terminación das clases  ata as 16:00, cando son recollidos) a través do seu propio persoal. 
 Igualmente, segue a funcionar tamén o programa Madrugadores, dende as 7.30 da mañá. 

 O alumnado pode facer uso destes servizos complementarios de xeito permanente ou esporádico. 

 Para calquera información deben dirixirse ao Concello de Betanzos ou á secretaría do centro.  
 

10. Axendas escolares 
 Nestas datas, e por cortesía da ANPA do centro, a totalidade do alumnado dende terceiro a sexto nivel 

de educación primaria  recibirá unha axenda escolar.  
 
 
 

Betanzos, 12 de setembro de 2016. 

O Equipo Directivo 
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 4º 
4a 4b 4c 4d          

22 22 23 23    90     

5º 
5a 5b 5c 5d         

22 23 21 21    87     

6º 
6a 6b 6c 6d 6e        

22 22 22 22 22   110    287 
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1º 
1A 1B 1C 1D 1E        

25 23 23 23 24   118     

2º 
2A 2B 2C 2D 2E        

24 25 24 20 23   116    

3º 
3A 3B 3C 3D 3E        

25 24 24 24 24   121     

4º 
4A 4B 4C 4D 4E        

25 26 24 24 24   123    

5º 
5A 5B 5C 5D 5E        

24 23 25 24 24   120     

6º 
6A 6B 6C 6D 6E        

24 24 23 24 20   115    713  TOTAL 1000 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-37709

