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        BENVIDOS/AS AO                                                                   Enderezo Web:  

 

                              NOVO CURSO  2019 / 2020                                

  Blog: 
   http://blogs.voznatura.es/cepneiravilas 

 
 
  As actividades lectivas realizaranse desde o día 11 de setembro 

de 2019 ata o día 19 de xuño de 2020, agás as correspondentes 
vacacións e días festivos. 

 
Vacacións: 

 

 De Nadal: do 21 de decembro ata o 7 de xaneiro, incluídos. 

 De Entroido: 24, 25 e 26 de febreiro. 

 De Semana Santa: do 4 ata o 13 de abril, incluídos. 
 

Días non lectivos: 
 
  Os festivos determinados no calendario laboral xeral,  e ademais 
 

 Día do ENSINO: 31 de outubro. 

 Solicitados polo Centro: Serán comunicados oportunamente xa 
que están pendentes de aprobación polo CE, así como calquera outra 
variación que se poida producir no calendario. 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/cepneiravilas/
http://blogs.voznatura.es/cepneiravilas


BOLETÍN INFORMATIVO 

Estimadas familias: 
  Un ano máis afrontamos o reto de compartir con todos vostedes a educación dos nenos e das nenas. O noso obxectivo primordial é traballar para 
lograr a formación integral do noso alumnado, que lles permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar. Agradecemos a confianza 
que vostedes depositan en nós, agardando que esta tarefa se siga desenvolvendo nun ambiente de comunicación, respecto e colaboración mutuos. 

                 Grazas. 
 

PROFESORADO DO CENTRO 

 Equipo Directivo 
Directora: HELENA GONZÁLEZ       Xefa de Estudos: MERCEDES MOSQUERA 
                                                           Secretaria: Mª CARMEN ALONSO                                                                                                                           

PROFESORES/AS  TITORES/AS               PROFESORES/AS NON TITORES/AS 

1ºA:Dª Guadalupe Rodríguez  Lingua Inglesa 
2ºA: Dª Aurora Fontán   Dª Mercedes Mosquera 
2ºB: Dª Isabel López   Dª Helena González 
3ºA: D  Miguel Oliveira   Dª Ana Mª Fajo   
3ºB: Dª Mª Cruz Crespo   Educación Física   
4ºA: Dª Mª Cristina Jácome   D Roberto López Núñez 
4ºB: Dª  Eva Oliveira Da Silva  Dª Noelia Piñeiro 
5ºA: Dª Sandra Iglesias   Educación musical 
5ºB: Dª Lucía González   Dª Sara Franco Ruíz 
6ºA: Dª Berta Saavedra   Relixión Católica  
6ºB: Dª Patricia Reboreda  Dª  Mª Carmen Alonso 
     Pedagoxía Terapéutica 
     Dª Marina Pedreira 
     Dª Susana González Castiñeiras 
     Audición e Linguaxe 
     Dª Aida Rodríguez 
     Dª Noemí Ortiz 

  Orientador:    D Ángel Fernández Casasnovas 

HORARIOS 
 

LECTIVO 
9:30 – 14:30      

(As portas abriranse ás 9:20 h) 

ATENCIÓN ÁS 
FAMILIAS (TITORÍA) 

Martes de 17:30 a 18:30 
Solicitaranse as entrevistas por escrito. 

SERVIZO 
COMEDOR 

14:30 – 16:30 

SERVIZO 
MADRUGADORES 

7:50 – 9:20 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES/ 

BIBLIOTECA 

16:30 – 18:00 
(As portas pecharanse ás 18:05) 

A biblioteca non funcionará os martes. 

SECRETARÍA De  luns a  venres de  12:30 a  13:30 

 

COLABORACIÓN FAMILIA/ESCOLA 
 

Será importante: 
 
Intentar vivir na casa nun ambiente favorable á  escola interesándose polas 
tarefas e actividades que o neno/a realiza. 
Non se debe facer diferenza de sexo nos xogos, nas tarefas domésticas nin 
nas expectativas en canto á formación.  
Ter en conta, na programación da familia, o tempo adicado ó estudo e á 
lectura. 
Inculcar tamén dende as familias o respecto ás normas que afectan á 
disciplina do Centro, incluídas as referidas ó transporte escolar. 
 Que calquera problema referido á escola pase directamente de pais/nais ó 
titor/a para que a comunicación sexa o máis directa e aberta  posible e non 
afecte ós nenos/as, non desautorizando a ningún adulto que incida na 
educación do neno/a. A utilización da axenda é moi recomendable. 
Respectar as horas de sono e descanso controlando o tempo adicado á 
televisión, os ordenadores e internet. 
Procurar que os nenos/as comecen o día cun bo almorzo completo para 
lograr un rendemento óptimo durante toda a xornada. 
Lembrar que o máis saudable para o recreo é un bocadillo ou unha froita. 
Non deixar de comentar co profesorado as enfermidades ou circunstancias 
da nena ou do neno que poidan ser de relevancia para as súas actividades na 
escola. 
Respectar os horarios do Centro: 
- De entradas e saídas do alumnado. 
- De atención ás familias, evitando as entrevistas e chamadas telefónicas  
(salvo urxencias) en horas de atención directa ós alumnos/as. 
- De Secretaría, procurando na medida do posible facer as xestións nas horas  
adicadas a tal fin. 
 As faltas de asistencia e puntualidade deberán ser sempre xustificadas 
cubrindo o impreso que se lles facilite a tal efecto. 
 
Conservar este boletín de información durante todo o curso nun lugar de 

fácil consulta. 

 


