
REUNIÓN XERAL FAMILIAS
03/10/ 2017

LIÑAS XERAIS

PRESENTACIÓN:
• Nome
• CONTROL DAS FALTAS DE ASISTENCIA. Todos os días haberá un control 

das faltas de asistencia. Obriga de comunicalas á direción e metelas no sistema 
informático de xestión Xade.

• AXENDA ESCOLAR: Control diario, escribiremos nela case todos os días
• ALERTA ESCOLAR

PLAN DE CENTRO

ÁREAS E PROFESORADO
• As Linguas: Sonia e Paqui. 
• EF: Luz
• Apoio: Rosa (PT), Susana, Paula (AL).
• Inglés: Merce
• Mates, Naturais, Sociais, Valores e Informática: Paqui
• Obradoiros: Luz, Paula e Paqui: COTA 
• Relixión: Silvia
• Música: Paula

FUNCIONAMENTO DA AULA
• Quendas de encargad@s.
• Distribución da aula para favorecer o traballo cooperativo e colaborativo.
• Avaliarase o traballo persoal, o traballo feito na casa (todo explicado), limpeza, 

orde e coidado dos traballos, valoraranse todos os traballos presentados, probas 
escritas, actitude cara o traballo da aula, respecto e comportamento con todos 
os membros da comunidade educativa, traballo cooperativo: para que o equipo 
consiga rematar o traballo tod@s os membros deben cumprir coas súas obrigas 
e  o  traballo  colaborativo:  tod@s  pedimos  axuda  e  tod@s axudamos  para 
conseguir o obxectivo final, polo que o traballo en equipo será avaliado en 
todas as materias  nas ciencias suporá a maior porcentaxe da nota.

• Distribución das  materias  de lingua e lengua:  ASPECTOS COMÚNS DAS 
LINGUAS
◦ Gramática   : Paqui
◦ Expresión oral e literatura tradicional  ): Paqui.
◦ Comprensión lectora:   Paqui
◦ Vocabulario en galego:   Paqui
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◦ Leo e escribo textos, Autores, fábica de contos  ...: Sonia+Paqui
◦ Plan Lector e biblioteca:    Sonia
◦ Leo e infórmome Vocabulario  : Sonia
◦ Lecturas Castelán:   Sonia
◦ Comprensión lectora  : Sonia + Paqui

• NATURAIS (traballo por proxectos)

MULLER CIENTÍFICA
EXPERIMENTO MENSUAL

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

O animal: A abella Alimentación: o corpo Materia

Muller científica As plantas Enerxía

• SOCIAIS (traballo por proxectos)

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE

VIVIR EN SOCIEDADE
(Convivimos)

O Concello
O paso do tempo

Vivimos en comunidade
Representacións, paisaxe, Historia

PLAN LECTOR

• Hora de ler: 12:45- 13:00 h
• Sesión quincenal na biblioteca
• Estudo  e  lectura  dos  libros  da  madruña  da  aula  (Mila  Oya)),  da  autora 

convidada e a homenaxeada co día das LLGG: María Victoria Moreno.

PROXECTOS

Pedir  colaboración  ás  familias:  Materiais,  bibliografía,  información,  sesións 
presenciais,...

Colaboración para o proxecto: As abellas e o mel.

PLAN DE CONVIVENCIA

• Elaboración das normas 



• Consensuar e dialogar para evitar os castigos
• Coidado e respecto ao noso cole
• Resolución  pacífica  de  conflitos.  Cumplimentar  o  custionario  da  conducta 

contraria á norma. Asinar pola familia.
• Venres sen balón: 2º trimestre

BIBLIOTECA E EMISORA ESCOLAR

• Estará aberta nos recreos dos martes e xoves e todas as tardes de 16:30 a 18:00 
horas.

• Terán unha sesión na biblioteca, quincenal.
• Programas  de  radio  os  venres.  Faremos  como  mínimo  un  programa  ao 

trimestre.

TIC

• Unha sesión de informática, quincenal. 
• Emprego  do  blog,  para  compartir  información  e  materiais  de  reforzo  e 

ampliación. Cantas familias teñen internet?
• Celebracións: magosto, nadal, entroido, LLGG
• Permiso para a publicación da imaxe d@s nen@s na web, blog,...

SAÍDAS

• 1º Trimestre Apípolis
• 2º Trimestre. Algunha saída relacionada coa ciencia. Salón do Libro
• 3º Trimestre: Xogos populares Melgaço.
• Excursión fin de curso

CONTIDOS TRANSVERSAIS

• Semanas da froita: (xaneiro) (xuño)
• Reciclaxe: pilas, clasificación do lixo: orgánico, papel e cartón, outro tipo de 

lixo e envases.
• Para  reducir  o  lixo,  uso  da  bolsa  da  merenda:  friameira,  botella  da  auga 

reutilizada e unha servilleta de tea.
• Campaña solidaria  recollida de tapóns
• Coidado das instalacións: Plantación de plantas na parte frontal do colexio
• Horto escolar.
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• Almorzos saudables:
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

FROITA LÁCTEOS
BOCADILLLO

(Pan de “verdade”)
FROITOS 

SECOS
SORPRESA

(A elexir)

RELACIÓN FAMILIA-ESCOLA

AXENDA ESCOLAR

• Seguimento diario das tarefas que debe realizar na casa. Revisar diariamente: 
asinar notas.

• Comunicar incidencias, citas médicas, ausencias, retrasos ausencias, cambio de 
teléfono, enderezo, etc. Cambio de parada ou se @s veñen a recoller ao cole

• Marcar e concretar citas.

HORARIO DE ATENCIÓN

• Martes de 17:30 a 18:30, Previa cita!!!
• Seguimento do traballo diario: a maioría dos días teñen que estudar (cadros de 

estudo), buscar información,... de xeito sistemático.
PRÉGOVOS QUE NON VEÑADES A BUSCAR A CARPETA AO COLE 
POLAS TARDES. Educar na responsabilidade.

• O  traballo  sistemático  crea  hábitos  que  facilitarán  a  estructuración,  a 
responsabilidade e a aprendizaxe.

• “Aos nen@s a disciplina, dalle seguridade”
• Cando teñades calquera dúbida, pedide cita para tratar de aclarala e consensuar 

unha solución.
• Un  malentendido  ou  unha  mala  interpretación  pode  ser  o  xermolo  dun 

problema innecesario e absurdo.

CALENDARIO ESCOLAR

1º trimestre: 13 de outubro, día non lectivo elexido polo centro.
7 de decembro, día do ensino

                     19 de decembro, entrega notas

2º trimestre: 12,13 e 14 de febreiro: entroido
                    20 de marzo, entrega de notas

3º trimestre: 24 de maio, festivo local.
                     26 de xuño, entrega de notas.
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GRAZAS  A  TOD@S POR  ASISTIR  A  REUNIÓN  E  PARA  REMATAR 
LEMBRADE UNHAS FRASES CÉLEBRES:

FELICIDADE NON É FACER O QUE UN 
QUERE SENÓN QUERER O QUE UN FAI.

Jean Paul Sartre (1905-1980) Filósofo e escritor francés. 

NUNCA CONSIDERES O ESTUDO COMO 
UNHA  OBRIGACIÓN,  SENÓN  COMA 
UNHA  OPORTUNIDADE  PARA 
PENETRAR NO BELO E MARABILLOSO 
MUNDO DO SABER.

Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=327
http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=894
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