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CIRCULAR DE PRINCIPIO DE CURSO 
Comunícase aos pais, nais e/ou titores legais do alumnado deste Centro, as informacións básicas para o 
curso 2017-2018. 
 

1. PROFESORADO 
1.1. Equipo directivo: 

Carmen Franco Nóvoa 
Directora 

Mª Victoria Yañez Seoane 
 Xefa de estudos 

Caterina Gómez Barrio  
Secretaria 

 

1.2. Profesorado-Titor/a: 
E.I. (3 anos-A) Sandra Vázquez Sánchez  E.P. 1º A Margarita Ramos Fuentes 

E.I. (3 anos-B) Noa Caamaño Sánchez   E.P. 1º B María Carmen López López  

E.I. (4 anos-A) Mª Jesús Gómez Llanos  E.P. 2º A David Romero Queiruga 

E.I. (4 anos-B) Laura Martín Aragón de la Fuente  E.P. 2º B María Cruz García Sánchez 

E.I. (5 anos-A) Mª Digna Baloira Nogueira  E.P. 3ºA Mª Rosario Bello Dopico 

E.I. (5 anos-B) Begoña López Souto  E:P: 3ºB Pablo Reimúndez Castiñeiras 

   E.P. 4ºA Matilde Careaga Martínez 

   E.P  4ºB Ana Mª Regueira Pérez 

   E.P. 5ºA Silvestre Fernández Pinillos 

   E.P. 5ºB Angeles Losada Otero 

   E.P. 6º  Mª Rosario Gómez Segade 
1.3. Profesores non titores: 

Apoio E.I. 
 

Caterina Gómez Barrio 
Mª Victoria Yañez Seoane 
Alba Arias Prado 

 Relixión Católica Mª Manuela Lado Pérez 
 Apoio a.n.e.e Carmen López Lago  

Mercedes Rey Gómez 
Inglés Mª Carmen Agrafojo Outeiro 

Mª Belen Rios Sánchez  
 Audición e Linguaxe Isabel Mª Cuns Múñiz 
 Orientadora Brasilia Louro Lago 

Música David Valladares Ocampo    
Educ. Física Elena Bauluz de la Iglesia 

Rocio Freire Rial 
   

 

2. CALENDARIO E HORARIO ESCOLAR 
2.1. Xornada lectiva 
A xornada escolar é de 9'00 a 14'00 horas, dende o 11 de setembro, ata o 21 de xuño de 2018. 
Na entrada, entra primeiro o alumnado de Educación Primaria, e despois entra o de E.Infantil 
Na saída, sae primeiro o alumnado de Educación Infantil, e despois sae o de E.Primaria.  
 

2.2. Días non lectivos 

 Período de vacacións:  
o Nadal: do día 22 de decembro de 2017 ata o día 7 de xaneiro de 2018, ambos inclusive.  
o Semana Santa, do día 24 de marzo ao 2 de abril de 2018, ambos os dous inclusive. 

 Son días non lectivos a efectos académicos por determinación do calendario escolar: 
o Día do Ensino: 7 de decembro de 2017. 
o Festas de Entroido: 12, 13, 14 de febreiro  de 2018. 
o Proposta Libre elección polo consello escolar: sen determinar. 
o Todos os días festivos no calendario oficial laboral da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

3. INSTRUCCIÓNS XERAIS 
3.1. Visitas ordinarias 
As titorías do profesorado cos pais e nais  serán todos os luns lectivos do curso, de 17'30 a 18'30 horas. O 
lugar das visitas serán as respectivas aulas titoriais do alumnado. Para unha mellor organización  é 
conveniente que as nais/ pais ou  titores legais  as soliciten previamente. 
3.2. Acceso dos pais e nais ao Centro 

a) Para facilitar as entradas e saídas do alumnado prégase ás  nais, pais e acompañantes dos 
alumnos e alumnas, colaboren co colexio, e non entren cos seus fillos e fillas na zona 
reservada para   o alumnado no patio cuberto. A zona reservada comprende dende a raia 
amarelada no chán ata a parede de enfronte, e dende a porta de entrada ata as escaleiras.  

b) No horario lectivo diario de 9'00 a 14'00 horas, para non interromper as clases, as nais e pais non 
poderán acceder ás aulas. De ser necesaria unha entrevista ou notificación de carácter urxente co 



profesorado, deberase solicitar a correspondente autorización a través do equipo directivo do 
Centro, que determinará o que proceda. 

c) Unha vez finalizado o período de adaptación para o alumnado de tres anos (23 de setembro), estas 
normas son tamén de aplicación para os nenos e nenas da referida etapa. 

d) Como medida de seguridade, para evitar posibles accidentes, prégase aos pais e nais que traen ás 
súas fillas e aos seus fillos en coche particular que non entren co seu vehículo no recinto escolar, 
debendo deixar ao alumnado, ou recollelo, no portalón de entrada do recinto. 

3.3. Reunións colectivas pais/nais-profesorado 
A fin de coordinar a acción educativa entre o Colexio e as familias, convócanse as reunións colectivas de , 
segundo o calendario seguinte: 

4anos 
A/B 

18/09 ás 17:30h. 1º 
A/B 

02/10 ás 16:30h. 3º 
A/B 

25/09 ás 17:30h. 5º 
A/B 

09/10 ás 17:30h. 

5anos 
A/B 

09/10 ás 17:30h. 2º 
A/B 

25/09 ás 16:30h. 4ª 
A/B 

30/10 ás 17:30h. 6º 02/10 ás 17:30h. 

 

4. ORIENTACIÓNS PARA O ESTUDO 
Aspectos importantes a ter en conta no proceso de ensino-aprendizaxe son: 

i. Estimular e favorecer o estudo e traballo persoal do alumnado, fomentando os hábitos de traballo 
cunha dedicación temporal diaria segundo a súa idade e curso. 

ii. Programar axeitadamente o xogo e o tempo libre da nena e do neno, de modo que a hora de 
deitarse sexa a adecuada a súa idade. 

iii. A conveniencia de interesarse polo seu traballo diario e seguir o seu proceso en estreita relación co 
profesorado que corresponda. 

iv. O valorar obxectivamente a avaliación emitida sobre o seu rendemento, adoptando accións positivas 
en estreita coordinación co profesorado. 

v. Colaborar na organización do Centro, non permitindo que o alumnado traia ao Colexio útiles non 
escolares como:  teléfonos móbiles, xogos e xoguetes non didácticos que poidan distraer a súa 
atención académica. 

vi. Colaborar estreitamente co profesorado na consecución, control e mantemento de hábitos de 
convivencia e respecto mutuo, asumindo que as normas de convivencia establecidas foron 
aprobadas polo Consello Escolar, que representa a toda Comunidade Educativa.  

 

6. COMEDOR ESCOLAR  
Co comezo do curso iníciase tamén o funcionamento do comedor escolar xestionado pola ANPA do 
Colexio. Os pais, nais ou titores legais interesados na utilización do referido servizo deben dirixirse á 
ANPA, no horario de atención ao público publicada na circular da ANPA. 
 

7. TRANSPORTE ESCOLAR 
7.1. Itinerario e alumnado usuario 
O itinerario do transporte escolar, en viaxe de ida ao Colexio, é o seguinte: 
 Rúa de Orillamar > Polígono de Adormideras > Avda. de Navarra > Rúa de Santo Tomás > Colexio.. 
Este servizo conta coa figura de acompañante. Todo o alumnado que lle corresponda pode ser usuario. 
 

7.2. Obrigas do seu uso (as faltas reiteradas de cumprimento conlevan ser excluído do uso do servizo). 

 Utilizar o servizo tanto na viaxe de ida como na de volta ao seu domicilio. Cando haxa un cambio 
ocasional na utilización nunha determinada viaxe, deberá presentar unha autorización da súa familia. 

 Cumprir as normas que o condutor/a sinale durante a viaxe, respectando o mobiliario do vehículo.  
 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Xestionadas pola ANPA, subliñase a importancia que para unha educación integral do alumnado teñen 
ditas actividades, sendo polo que o Colexio anima a todos os pais e nais para que se esforcen na súa 
participación. Nos próximos días recibirán circulares da ANPA con información específica ao respecto. 
 

9. USO DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO 
As instalacións exteriores, recinto escolar e pistas polideportivas, son só para uso dos nenos e nenas 
matriculados no Colexio. Ditas instalacións, fóra do horario lectivo, só poden ser utilizadas polo alumnado 
que participe nas actividades extraescolares que figuren na Programación Xeral Anual do Centro.  
 

10. NOVAS TECNOLOXÍAS NO CENTRO 
Pode visitarnos na internet: www.edu.xunta.es/centros/ceipvictorseoane   www.bibliomistos.blogspot.com   

Os cursos de 5º e 6º de EP  participan no Proxecto E-DIXGAL, para a integración das novas tecnoloxías 
na práctica educativa. 
 
A Coruña, 12  de Setembro do 2017      A DIRECTORA DO CENTRO. 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipvictorseoane
http://www.bibliomistos.blogspot.com/

