
COMEZO DO CURSO 2019-20 

INFORMACIÓN PARA PAIS, NAIS E TITORES 
Outubro, 2019 

 

 

DATOS DO CENTRO 

Centro Público Integrado Castro Baxoi 
r/ Marismas, 25 
15630-Miño (A Coruña) 
Tlf.- 881880765/66/67. Orientación 881880768. 
Correo electrónico.- cpi.castro.baxoi@edu.xunta.gal 
Páxina web.- www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi 
 

HORARIOS 

 

Lectivo 

Educación Infantil e Educación Primaria 
 Todos os días…     …de   9:00 h a 14:00 h 
Educación Secundaria Obrigatoria 
 Luns e mércores…     …de   9:00 h a 14:00 h 
        …de 16:10 h a 17:50 h 

Martes, xoves e venres…    …de   9:00 h a 14:00 h 
 

As portas do Centro estarán abertas dende 10 minutos antes da hora de comezo das clases. 
Haberá profesorado de garda durante este período para a atención do alumnado transportado que 
non poderá baixar dos autobuses antes desa hora.  
 

Secretaría 

 Todos os días…      …de   9:00 h a 14:00 h 
 Luns, Martes...      ...de 16:00 h a 18:00 h 
 

Non lectivo 

 O centro permanecerá aberto as tardes do martes, xoves e venres de 16:00 a 18:00 horas 
para facilitar a realización das actividades extraescolares e o uso da biblioteca do centro. Para este 
fin, haberá no centro profesorado de garda.  

 

COMUNICACIÓNS 
 

Cando se considere oportuno pódese manter contacto co Equipo Directivo do Centro previa 
cita.  

Estas entrevistas teñen que ser concertadas directamente na Secretaría, por teléfono ou por 
correo electrónico.    

Toda a información de carácter xeral que deba chegar ás familias estará dispoñible na nosa 
páxina web, www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi  
 

FAMILIAS CON PAIS SEPARADOS 
 

No caso de pais separados, o proxenitor que non convive cos fillos de forma habitual pode 
solicitar por escrito ao centro, o envío do boletín de cualificacións e outras notas de carácter 
informativo ou convocatorias, indicando a forma para recibilas (a través de correo electrónico 

ou dos propios alumnos que a levarían por duplicado). De non ter esa solicitude, o centro entende 
que toda esa información chega a través dos alumnos de forma habitual.  

mailto:cpi.castro.baxoi@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi
http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi


 

HORARIOS DAS TITORÍAS 

 

Para concertar e manter entrevistas cos titores do alumnado é preciso ter en conta o cadro 
seguinte, no que aparece reflectido o horario que o profesor ten dispoñible para tal fin. Cando non 
sexa posible fixar a entrevista no horario establecido, é preciso contactar co titor para buscar unha 
data e/ou hora alternativa.   

Se a idade do alumno o permite, pode servir de intermediario para establecer o momento da 
entrevista, a través dunha nota ou da axenda escolar.  

As entrevistas co resto do profesorado de ESO, concertaranse a través do/a profesor/a titor/a 

do/a alumno/a. Non o esquezades, o titor ou titora é o enlace entre as familias e o resto do 
profesorado e equipo directivo. Calquera incidencia non dubidedes en acudir a el ou ela. 

 

TITORÍA PROFESOR/A TITOR/A  HORARIO DE ATENCIÓN 

 Educación Infantil 

 Educación Primaria 

 

 Profesorado de Educación 

Infantil e de Educación 

Primaria 

 

  Martes, de 16:10 h a 

17:00 h 

 1º ESO, Grupo A  Carmen Sánchez Castro   Venres, de 10:30 h a 

11:15 h 

 1º ESO, Grupo B  María  Asunción Méndez 

López 

  Xoves, de 10:30 h a 

11:15 h 

 2º ESO, Grupo A  Olaia Torres Vázquez    Venres, de 11:45 a 

12:30 h 

 2º ESO, Grupo B  Ana Andrés Losada   Xoves, de 10:30 h a 

11:15 h 

 3º ESO, Grupo A  Alberto Allegue Leira   Martes, de 10:30 h a 

11:15 h 

 3º ESO, Grupo PMAR  José Antonio Rodal Fraga   Luns, de 12:00 h a 

12:55 h 

 4º ESO, Grupo A  Antón Prego Fernández   Mércores,  de 11:05 h 

a 12:00 h 

 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO 

 

 O Centro é de todos, polo que é moi importante a participación e a implicación.  

 A tolerancia, o respecto e a educación son as normas que deben rexer a vida do noso Centro. 

 Forma parte da educación do alumnado aprender o respecto ás normas. 

 O Centro é un lugar de estudo e traballo. É preciso respectar o dereito á educación de todos 

os alumnos, e tamén o traballo que realizan os profesores e os demais membros da comunidade 
educativa. 

 Os pais de Educación Infantil non poden acompañar os seus fillos na formación das filas. 
Teñen a opción de agardar con eles fóra do Centro até o momento da entrada (cando toca a 
sirena).  

 Nas saídas os pais deben esperar a que os titores lles entreguen aos nenos no porche de 
entrada. Prégase que para facilitar o proceso de entrega dos alumnos e recollida do alumno 
transportado, os pais eviten quedar a falar cos titores nese momento e lugar. Recorden que o 
profesorado de Infantil e Primaria recibe aos pais os martes pola tarde. 

 No recinto escolar non poden entrar cans. Nin no edificio escolar, nin nos patios, nin nos 
accesos exteriores. 

 Para evitar trastornos no funcionamento do Centro e interrupcións nas clases é obrigatorio ser 
puntual nas entradas. En caso de retraso o alumnado deberá pasar pola secretaria do centro 
para cubrir o impreso de xustificación do retraso. O alumnado de primaria e secundaria co 



impreso cuberto pola persoa responsable irá só para a súa aula. O alumnado de infantil esperará 
a que o conserxe o acompañe á súa aula. 

 O alumnado ten que ser recollido polos pais ou responsables debidamente acreditados, 
con puntualidade e dentro do recinto escolar. 

 A asistencia á clase é un dereito e tamén un deber. Os pais ou titores deben xustificar as 
faltas de asistencia o mesmo día no que o alumno se incorpore ao centro e de forma 
documentada. Os retrasos ou saídas anticipadas do centro, serán xustificadas no momento de 

traer ou recoller ao alumno polo pai, nai ou titor.  

 Cando se poida prever con antelación a non asistencia ás clases dun alumno, sempre que sexa 
posible, debe ser comunicado este feito ao titor con antelación e xustificar o motivo, sobre todo 
no caso de que estea fixado un exame ou proba de avaliación. 

 A utilización do móbil ou calquera medio de reprodución ou gravación audiovisual está 
prohibida dentro do recinto escolar. A utilización destes medios dentro do recinto escolar 
implicará a súa retirada polo período dunha semana, sendo devolto, transcorrido ese período, 
aos pais ou responsables legais do alumno. Só estará permitido o seu uso para fins académicos 
e baixo a supervisión do profesor responsable. 

 Ante calquera problema ou situación que o esixa, no centro hai persoas que poden axudar 

(titores, xefes de estudos, orientadora, dirección, ...)  

 

NORMAS DE ORGANIZACION E FUNCIONAMENTO (NOFs) 

 

As normas anteriores forman parte das NOFs do noso Centro. Todos os membros da 
Comunidade Escolar teñen a obriga de coñecelas e de cumprilas. 

As NOFs está a disposición de toda a Comunidade Escolar e pode ser consultado no propio 
Centro ou na páxina web (www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi). É un documento en continua 
revisión, polo que calquera modificación, aprobada en Claustro e Consello Escolar supoñerá a 
actualización da versión colgada na páxina web. 

Os comportamentos contrarios ás normas de convivencia establecidas neste documento son 
corrixidos segundo se establece no mesmo e na lexislación vixente. 

As medidas que se tomen serán comunicadas aos pais ou responsables legais do alumnado, 
que terán a obriga de colaborar para a aplicación das mesmas. 

A norma básica de convivencia é o respecto aos demais e ás instalacións. 

 

REUNIÓNS DE COMEZO DE CURSO 

 

Para aclarar todas as dúbidas que poidan xurdir no comezo deste ano académico, estanse a 
celebrar as reunións colectivas entre o Equipo Directivo, os titores e os pais, nais ou responsables 
legais do alumnado, previa convocatoria. Dende aquí animamos a participar nas mesmas. 

 

CALENDARIO DE AVALIACIÓNS 

 

Educacion Infantil e Primaria: 

1ª Avaliación ............................... 20 de decembro (boletíns) 
2ª Avaliación ............................... 3 de abril (boletíns) 
3ª Avaliación ............................... 19 de xuño (boletíns) 

 

Educacion Secundaria: 

1ª Avaliación ............................... 20 de decembro (boletíns) 
2ª Avaliación ............................... 3 de abril (boletíns) 
3ª Avaliación ............................... 23 de xuño (boletíns) 

 

http://www.edu.xunta.es/centros/cpicastrobaxoi


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miño, 10 de outubro de 2019 

O equipo directivo. 

O luns 4 de novembro e o venres 20 de marzo son os 
días elixidos polo centro como non lectivos, non habendo 
por tanto clase. 


