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BENVIDA
O Consello Escolar e o Claustro de Profesores/as do CEIP
Plurilingüe de Monforte de Lemos dan a benvida aos pais, nais,
titores/as legais e alumnado do Centro, no comezo deste novo curso.
Esperamos contar co seu apoio e colaboración para facer dos
nosos alumnos/as persoas autónomas, traballadoras, responsables

e cun excelente nivel de competencias; así como para formalos
nun ambiente de aprendizaxe e traballo seguro e acolledor , que
favoreza a boa relación e entendemento de todos os sectores da comunidade educativa e que poña a semente para que os nenos e nenas deste centro teñan un futuro brillante como persoas, cidadáns
e profesionais.
Setembro 2021
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Calendario escolar

Nota: Son festivos os días sinalados como tal no calendario laboral
do ano 2021 , 2022 e festas locais.
ENTREGA DE NOTAS:
1ª avaliación: 20 de decembro
2ª avaliación: 31 de marzo
3ª avaliación: 21 de xuño

4

Conmemoracións:



















Articulo 8. Conmemoracións
Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes
conmemoracións:
20 de novembro de 2021: Día Universal da Infancia.
25 de novembro de 2021: Día Internacional contra a Violencia de
Xénero.
Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2021: conmemoración
da Constitución y do Estatuto de autonomía de Galicia.
3 de decembro de 2021: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.
10 de decembro de 2021: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
24 de xaneiro de 2022: Día Internacional da Educación.
30 de xaneiro de 2022: Día Escolar da non Violencia e da Paz.
24 de febreiro de 2022: Día de Rosalía de Castro.
8 de marzo de 2022: Día Internacional da Muller.
15 de marzo de 2022: Día Mundial dos Dereitos del Consumidor.
Do 7 ao 11 de marzo de 2022: Semana da Prensa. Un día desta
semana traballarase no aula con xornais.
7 de abril de 2022: Día Mundial da Saúde.
Entre o 18 e o 22 de abril de 2022: Semana do Libro.
2 de maio de 2022: Día Internacional contra o Acoso Escolar.
9 de maio de 2022: Día de Europa.
Do 16 ao 20 de maio de 2022: Semana das Letras Galegas.
5 de xuño de 2022: Día Mundial do Medio Ambiente.
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Horarios

Lectivo : De 9 a 14 h.

Centro

Actividades extraescolares do
ANPA

Servizo de madrugadores

Comedor: de 14:00 a 14:40 h. Os alumnos/as non transportados sairán pola porta principal.
Saída de transporte escolar: 15:00 h
Biblioteca: de 15:00 a 16:00 h. Segundo calendario asignado
a cada grupo.
De 8:00 a 8:55 h.
De 15:00 a 17:00 h.
Sempre e cando o alumnado pertenza a un grupo estable e
de idades próximas.
A partires das 8:00 h. todo o curso, sempre e cando o alumnado pertenza a un grupo estable e de idades próximas.
Conserxería

Avisos
982828310

Titores/as, especialistas

Por teléfono, previa cita
982828310

Atención a pais e
nais

Orientadora

Previa cita

Secretaría

982828314
Previa cita
982828312

Xefatura de estudos

Previa cita
982828313

Dirección

Previa cita
982828311
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Profesorado
Equipo Directivo:
Directora:

Dª María Núñez

Xefa de Estudos:

Dª María Montserrat Novelle

Secretaria:

Dª Teresa Fernández

Titorías:
Educación Infantil:
4º A (3 anos)

Dª Mª Victoria Fernández.

4º B

Dª Isabel Domínguez

5º (4 anos)

Dª Goretti Díaz

6º (5 anos)

Dª Teresa Fernández

Apoio E. Infantil

Dª Gloria Vázquez

Educación Primaria:
1º A: Dª Dª Beatriz Rodríguez

1º B: Mª Montserrat Novelle

2º A: Dª Noemí González

2º B: Dª Ana Armesto

3º A: Dª David González

3º B: D. Manuel López

4º A: Dª Rafael Sío

4º B: D. Luis Ahijado

5º A: Dª Cristina Meijome

5º B: Dª Aurelia Díaz

6º A: Dª Belén Blanco

6º B: Dª Silvia López
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ESPECIALISTAS:
Dª Mª Dolores García,
Inglés:

D Diego de Manuel
Dª Silvia López

Aux. conversa

D. Dipti Bhuda

Francés:

Dª Ana Armesto
Dª María Núñez,

E. Física:

D Óscar González
D. David Esporas

Música:

Dª Sabela Pombo
Dª Mª Luz López

Pedagoxía Terapéutica:

Audición e Linguaxe:

Dª Sonia Montaña
Dª Beatriz García
Dª Leticia Núñez

Relixión:

Dª Mª Sol Sánchez

Orientación:

Dª Rocío Glez.
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Directiva da ANPA
Presidente:

D. Óscar Dacosta (pai de Estela ,6º EI, e Uxía ,4ºA)

Secretaria

Dª Consuelo Rodríguez (nai de Lucas– 4ºA)

Tesoureira:

Dª Luz Miriam Fernández ( nai de Xiana —4ºA)

Vocais:

Dª Margarita Victoria Seoane (nai de Sofía –5ºB)
Dª Beatriz Soto (nai de Alicia– 5ºB)

Dª Candela López (nai de Antón– 4º A)

Consello Escolar
Presidenta:

Dª María Núñez

Xefa de Estudos:

Dª Mª Montserrat Novelle

Secretaria:

Dª Teresa Fernández

Represent. Profesorado:

Dª Aurelia Díaz
Dª Ana Armesto
Dª Silvia López
Dª Gloria Vázquez

Represent. Pais/nais:

Dª Miriam Fdez (nai de Xiana, 4º A– ANPA)
Dª Sonia Díaz (nai de Claudia-4ºA)
Dª Laura Estévez (nai de Clarisa– 4ºA e Ezequiel, 4ºEI)
Dª Candela López (nai de Antón—4º A)
D. Ricardo Bernárdez (pai de Hugo B., 6º A)

Represent. Concello:

D. Manuel Rodríguez Martínez

Represent. Persoal non docente:

D. Alejandro Diéguez
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SERVIZOS
Comedor: con cociña propia
Inicio: 9 de setembro de 2021

Remate: 21 de xuño de 2022

Transporte escolar gratuíto:
Rutas

Paradas

Municipal:

Estación de autobuses, Florida, Chaos, Celso Emilio Ferreiro, Avda. Galicia (Policía), Estr. de Ourense : Chinos,
Veiguiña, nº 107; Bar Fión , Hórreo, Mercadona I e II

Palacio Bus
SL

Liña urbana
Consellería:

Cuatro Vientos, Gullade, Campelo, Portelo, Axenxos,

Empresa
Monbus

Esfarrapa, Meda, Val de Bolo- Marcelle, Candeda,
Duquesa de Alba, Reboredo,21
Liña: Cuatro Vientos-Marcelle
Renault, Morín: 1 y 2; ITV, Ribasaltas 1, Ribasaltas 2,
Proveiros, Reigada, Tenda Girondo

Liña: Morín-Ribasaltas
Bascós, Valle Inclán– Entrevías
Liña: Bascós
Piñeira;Reboredo,130
Liña: Piñeira
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SERVIZOS
Transporte escolar gratuíto:
Rutas

Paradas

Consellería:

Salgueiros, Rozabales, Infesta, Piciña, Caneda– A Fonte, As fontes; Santa Mariña ( Calvos, Mato, Barreiros),
Casas Baratas, Benito Vicetto, Calvo Sotelo, 38

Palacio Bus,
SL

Liña: Colexio-Rozabales
Tito y Gil

Distriz, Carretera de Ourense, 226, Bar Fión
Liña: Distriz
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TRANSPORTE ESCOLAR: Horarios aprox.
EMPRESA

PARADAS

SETEMBRO a XUÑO
Entrada

Saída

ESTACIÓN AUTOBUSES

8:15h

15:35h

FLORIDA

8:22h

15:30h

CHAOS

8:24h

15:25h

Rúa CELSO EMILIO
FERREIRO

8:27h

15:20h

AVDA. GALICIA

8:30h

15:23h

MUNICIPAL

(Policía)

Ruta urbana

CHINOS (Rúa Ourense)

8:35h

15:17h

Estrada de Ourense,
126

8:36h

15:14h

HÓRREO

8:38h

15:09h

BAR FIÓN- Rest.
Barcelona
MERCADONA
(irmáns Dapena)
COLEXIO NOVO

8:42h

15:10h

8:43h

15:04h

8:50h

15:00h
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TRANSPORTE ESCOLAR: Horarios aprox.
EMPRESA

PARADAS

MONBÚS

AGRELOS

8:00

15:22

MEDA

8:05

15:26

ASENXOS

8:10

15:23

MARCELLE

8:15

15:18

CAMPELO

8:20

15:20

GULLADE 1

8:25

15:10

DUQUESA

8:35

15:06

REBOREDO

8:40

15:07

COLEXIO

8:50

15:00

Ruta Marcelle
-Duquesa

PARADAS
EMPRESA

Entrada

Saída

Entrada

Saída
8:05

15:36

8:20

15:21

8:23

15:18

8:30

15:11

8:33

15:09

8:35

15:07

MORÍN

8:37

15:05

COLEXIO

8:50

15:00

GIRONDO -REIGADA

MONBÚS
A PARTE
Ruta MorínReigada

CAMPORRÍO
PROVEIROS
RIVASALTAS
RIVASALTAS II/ITV
MORÍN II
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TRANSPORTE ESCOLAR: Horarios
PARADAS

Entrada

Saída

BASCÓS

8:22

15:25

ENTREVÍASVALLE INCLAN

8:33

15:08

COLEXIO

8:50

15:00

EMPRESA
MONBÚS
RUTA DE BASCÓS

PARADAS

Entrada

Saída

PIÑEIRA

8:20

15:10

REBOREDO,130

8:23

15:05

COLEXIO

8:50

15:00

EMPRESA
MONBÚS
RUTA DE PIÑEIRA

PARADAS

Entrada

Saída

DISTRIZ

8:10

15:15

CTA. OURENSE,
226

8:15

15:07

BAR FIÓN

8:20

15:05

COLEXIO

8:45

15:00

EMPRESA
TITO Y GIL
RUTA DE DISTRIZ
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TRANSPORTE ESCOLAR: Horarios aprox.

PARADAS
SALGUEIROS
EMPRESA

PALACIO BUS

RUTA DE ROZABALES

Entrada
8:05

Saída
15:40

ROZAB.- INFESTA

8:10

15:35

CANEDA

8:20

15:25

S.MARIÑA (MATO)

8:22

15:20

CASAS BARATAS

8:40

15:10

BENITO VICETTO
(DARSENA)

8:42

15:07

CALVO SOTELO,38
(DÁRSENA)
COLEXIO

8:45

15:04

8:50

15:00

S. MARIÑA
(CALVOS)
S. MARIÑA BARREIRO
ROZABAl.
PICIÑA
MESÓN DO ANTERO
FONTE
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Actividades complementarias: centro .
Día das bibliotecas escolares

“Letras Galegas”

Magosto

Festa fin de curso

Nacemento

Concursos e certames de interese.

Festival Nadal

Visitas/Saídas e/ou outras actividades culturais: segundo xurdan ao
longo do curso e sempre que teñan
interese pedagóxico a criterio do
profesorado.

Revista escolar: Billarda
Día da Paz
Entroido
Día do Libro

Actividades extraescolares: ANPA,

segundo

as normas establecidas
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ANPA e
CENTR0:
Actividade e cursos
CENTRO

DÍA

CURSOS

ESPAZO

BIBLIOTECA

Luns

4º EI– Ae B

15:00

Martes

5º e 6º EI

a

Mércores

1º e 2º PR.

Xoves

3º e 4º PR.

Venres

5º e 6º PR.

ANPA

DÍA

CURSOS

ESPAZO

INFORMÁTICA

Luns

1º e 2º PR.

Aula

Martes

4º A PR.

Informática

Mércores

5º e 6º PR.

Venres

3º e 4ºB PR.

BALONCESTO

Luns

Infantil

Ximnasio

15:00

VOLEIBOL

Luns

3º PR.

Pavillón

a

Martes

5º e 6º Pr.

Xoves

4º PR.

XIMNASIA RÍTMICA
MANUALIDADES

Mércores

Infantil

Ximnasio

Xoves

Infantil

Aula de infantil

TEATRO

Venres

4º PR.

Zona de Infantil

FÚTBOL SALA

Venres

5º e 6º PR.

Pavillón

BIBLIOTECA

Luns
Mércores
Venres

4º EI A e B
3º e 4º Pr.
5º e 6º EI
1º e 2º Pr.

16:00 h.

HORA

16:00 h

16 a 17

6º +
NATACIÓN

HORA

Piscina

15:30
15:30
15:30
19:15 17

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ANPA :
ESPAZOS

Actividade

Luns

Martes

Mércores

Aula
Inf.

Informát.

1º e2º

4º Pr.

5º e 6º
Pr.

Pavillón

Voleibol

3º Pr.

5º e 6º
Pr.

Xoves

3º e 4º
Pr.
4º Pr.

Fútbol
sala
Ximnasio

Baloncesto

X. Rítmica
Aula
Infantil
Zona
común
Infantil

Manualidades
Teatro

Venres

5º e 6º
Pr.
Infantil

Infantil
Infantil
4º Pr.
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PROXECTO

EDUCATIVO

(PE)

O CEIP Plurilingüe de MONFORTE de Lemos é un centro público, de Educación Infantil e Primaria, baixo a titularidade da Consellería de Cultura,
Educación e Universidade da Xunta de Galicia

OBXECTIVOS


A formación integral do alumnado e a formación permanente

do equipo docente.


Apoiar a integración do alumnado NEAE.



Crear un clima escolar e un ambiente de traballo seguro e acolledor, baseado no respecto a un mesmo e aos demais; nun entorno
plural e diverso, con instalacións coidadas e apropiadas.



Favorecer a boa relación entre os membros da Comunidade Educativa, Administración e organismos e/ou entidades que se relacionan connosco ou co noso entorno.



Valorar o patrimonio natural/cultural e participar na súa defensa,
conservación e mellora.

SINAIS DE IDENTIDADE


Educación non sexista, plural e baseada nos valores democráticos.



Aconfesional, apolítico e plurilingüe.



Xestión democrática e traballo en equipo.



Metodoloxía activa, participativa, cun espírito innovador



Aberto ao entorno e á realidade social
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Quen forma a comunidade educativa?
O alumnado, o profesorado, as familias, o persoal laboral da Consellería
(coidadora e persoal de cociña) e do Concello (limpadoras, conserxe).

Órganos de goberno, organización e
xestión
Unipersoais: Equipo directivo
Colexiados: Claustro de Profesores/as e Consello Escolar: representantes
do profesorado, familias, ANPA, persoal laboral e Concello.
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Os nosos recursos:
Humanos:


Persoal docente:
Mestres de Educación Infantil e Primaria.

Mestres especialistas nas áreas de: Música, Inglés, Francés, Educación Física, Relixión, Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica ,Departamento de Orientación, Auxiliar de conversa.


Persoal non docente: Coidadora, conserxe, persoal de cociña e
limpeza.



ANPA e familias.

Instalacións : modernas, amplas e luminosas
Aulas: 4, de Infantil, na planta baixa; 12, de Primaria; laboratorio
de idiomas, biblioteca, ximnasio, aula de música, de relixión , de PT , de
AL , de Informática, estudo de radio/tv escolar.

Espazos de lecer: 4, exteriores, independentes; 1 zona de xogo
interior para infantil; pistas polideportivas, con rocódromo; horto e zonas verdes arredor de todo o recinto.
Recursos Dixitais:
Todas as aulas equipadas con ordenador e PDI; rede wifi en todas as

dependencias; 4 aulas Edixgal (5º e 6º de Primaria); ordenadores e táblets de préstamo; ordenadores na biblioteca con conexión a Internet.
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Comedor con cociña propia
Transporte escolar gratuíto: ver rutas e servizos nas páxinas 10-11.
Actividades complementarias / extraescolares.: deportivas e/ou culturais ofertadas por outras entidades; concursos, visitas, excursións, ...
Atención , comunicación e colaboración coas familias : reunións xe-

rais e titorías, axenda familiar, servizo de orientación e asesoramento
familiar, escola de pais/nais (charlas formativas e informativas segundo os intereses das familias); colaboracións nas melloras do centro, ...

PLANS E PROXECTOS DO P.E.



PROXECTO EDUCATIVO



Proxecto lingüístico.



P. Lector /Plan Mellora da Biblioteca escolar e plan anual de lectura.



Plan xeral de atención á diversidade.



Plan de Igualdade.



Plan de comunicación interno e externo do centro.



Plan específico personalizado para alumnado repetidor



Plan de orientación e acción titorial



Proxecto de educación dixital



Promoción de estilos de vida saudables
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PLANS E PROXECTOS DE INNOVACIÓN
Idioma estranxeiro:



Inglés: Plurilingüe en Educación Infantil e Primaria (Plástica , Educ.
Física) ; Auxiliar de conversa (Infantil e Primaria).
Iniciación ao Francés (6º de Primaria)

Educación dixital :




Plan Tic (todo o centro)
Edixgal (5º e 6º de Primaria )
Obradoiro de Competencia Dixital (4º de Primaria)

Formación competencial e compensación de desigualdades sociais:



Plan de mellora da Biblioteca escolar.
Contratos Programas:
CP INCLÚE: QUÉDA-T; IGUÁLA-T.CONVIVE-T.; INCLÚE-T.; EMOCIÓ-

NA-T.
CP INNOVA: EDUINNOVA; EDUEXCELENCIA; EDUSAÚDE; EDUSOSTIBILIDADE; EDUCALIDADE .
CP RECUPERA-T: Iniciativa ARCO e PROA +

Programas de inmersión lingüística en inglés.

Atención á diversidade /acción titorial
Coidado e respecto ao medio ambiente:

Voz Natura.
Coidado da propia saúde:

Programa de froita fresca e leite.

Hábitos saudables

Plan Proxecta
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Actualización do profesorado:


Plan de Formación Permanente do Profesorado.

OUTROS PLANS E PROXECTOS


ESCOLA DE PAIS/NAIS



PLAN DE AUTOPROTECCIÓN



PLAN DE ACOLLIDA



PLAN DIRECTOR



CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO



EDUCACIÓN VIAL



PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS



DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR, ...
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NOFC: NORMAS DE ORGANIZACIÓN,
FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA DA
COMUNIDADE EDUCATIVA
Que é o NOFC?
Documento que recolle , regula e concreta as normas de organización, funcionamento e convivencia do centro, así como os dereitos e deberes , de obrigado cumprimento, para toda a comunidade educativa, recollidas e amparadas na lexislación vixente

Dereitos e deberes do persoal laboral
Dereitos :
Ser respectado, recibir un trato adecuado, ser valorado polo resto da Comunidade Educativa.
Desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve a súa
integridade física e moral.
Participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia.
Protección xurídica adecuada ás súas funcións.
Dereito a elixir os seus representantes legais nos órganos de goberno do Colexio.
Solicitar a identificación do alumnado.
Deberes:
Respectar e colaborar, para que se respecten as NOFC e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da C. Educativa
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Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das
condutas contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de
acoso escolar.
Informar das alteracións da convivencia, gardando a debida reserva e
sixilo profesional.
Cumprir o seu horario e calendario laboral.

Velar polo mantemento da orde no “hall da entrada”, evitando o acceso
ás aulas dos pais e nais.

Dereitos e deberes do profesorado
Dereitos:

Impartir as ensinanzas con plena liberdade.
Ser elector/ elixible nos órganos de goberno.
Ser respectado e recibir un trato adecuado, nun ambiente educativo
que preserve a súa integridade física e moral
Participar e colaborar na mellora da convivencia e na educación integral do alumnado.

Requirir ao alumnado, no recinto escolar e nas actividades complementarias e extraescolares, a entrega de calquera obxecto, substancia ou
produto prohibido no centro, e que resulte perigoso/perturbe a súa
saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros da comunidade
educativa.
Aplicar as medidas correctoras

Como autoridade pública, gozar de protección e presunción de veracidade.
26
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Deberes:
Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa.
Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado
ambiente de convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e extraescolares, corrixindo, as condutas contrarias á convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en
coñecemento dos membros do equipo directivo do centro
Asistir puntual e regularmente a clase.
Informar ás nais/ pais sobre o progreso da aprendizaxe e integración
socio-educativa dos seus fillos/as

Controlar a puntualidade, asistencia, material e comportamento do
alumnado, comunicando as faltas.
Comunicar á autoridade competente as circunstancias de malos tratos
e outros incumprimentos que, sobre a protección de menores, estableza a lexislación vixente.

Dereitos e deberes dos pais/nais/titoras/
es legais
Dereitos:
Ser respectados e recibir un trato adecuado.
Estar informados: do proceso da aprendizaxe e integración socioeducativa do seu fillo/a e das normas que regulamentan a convivencia do
centro.
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A ser oídos, nos procedementos disciplinarios dos seus fillos/as.
A participar activamente no proceso educativo do seu fillo/a.
A recibir asesoramento do Departamento de Orientación, cando o solicite.
Asociarse libremente dentro do ámbito educativo.
Deberes :
Coñecer, participar e apoiar a evolución do proceso educativo do seu fillo/a en
colaboración co profesorado/centro.
Coñecer, respectar e facer respectar as normas do centro e membros da Comunidade, así como as indicacións/ orientacións educativas do profesorado.
Facilitar o material necesario para o normal seguimento das clases.
Colaborar co centro na prevención e corrección de condutas contrarias ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas.

Concorrer ás asembleas, reunións e participar na elección dos seus representantes no Consello Escolar e asociacións de pais/nais e/ou titor/as legais constituídas.
Xustificar as faltas de asistencia/puntualidade de xeito veraz e razoable.
Resarcir economicamente os danos ocasionados intencionadamente polos seus
fillos/as, como responsables subsidiarios destes.
Respectar as normas básicas de funcionamento do centro:
* Puntualidade.
* Non entrar nas aulas en horario lectivo e agardar aos nenos/as fóra do vestíbulo da entrada.
* Traer debidamente aseados e limpos aos fillos/as.
* Acudir ás chamadas dos titores, xefe/a de estudos, dirección.
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Dereitos e deberes do alumnado
Dereitos:
Recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente de convivencia, liberdade e respecto mutuo (identidade, integridade e dignidade persoal).

Protección integral contra toda agresión física/moral, e/ou situacións de acoso
escolar.
Participar na confección das normas de convivencia, no funcionamento e na vida
do centro e na resolución pacífica de conflitos
Ser avaliado obxectivamente e ver as probas corrixidas, co profesor/a, pudendo
reclamar .
Dereito á confidencialidade, de reunión, de liberdade de expresión (sempre que
esta non falte ao respecto aos demais)
Deberes:
Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun
adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros/as á educación.
Respectar a dignidade, funcións e orientacións do profesorado, recoñecéndoo
como autoridade educativa do centro.
Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais, a igualdade de dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade
dos restantes membros da comunidade educativa.
Respectar as NOFC do centro en todos os ámbitos.
Deber de estudar e seguir as directrices do profesorado na súa educación e
aprendizaxe.
Asistir a clase con puntualidade e co material preciso.
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Obriga de reparar os danos que cause, individual/ colectivamente, de forma
intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais do centro ,
incluídos os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros membros
da comunidade educativa, ou a facerse cargo do seu custo. Obriga de restituír
o subtraído ou, a indemnizar o seu valor. As nais e pais/nais e/ou titor/as legais serán responsables civís nos termos previstos pola lexislación vixente.
Utilizar unha vestimenta e elementos ornamentais adecuados, así como coidar o aseo persoal (roupa deportiva, en Educ. Física; cabeza descuberta dentro do edificio).

Comedor: obxectivos e normas básicas
Promover e desenrolar hábitos alimentarios saudables
Garantir unha dieta sa, atractiva, variada e equilibrada que favoreza a saúde e
que fomente o gusto por ela, con racións adaptadas a súa idade e apetito.
Reducir o consumo de graxas saturadas e o abuso de doces.
Probar todos os pratos do menú (agás, alerxias).
Comer sen présas, mastigando ben os alimentos.
Utilizar axeitadamente os cubertos e vaso, sen xogar con eles.
Promover hábitos hixiénicos saudables
Lavar as mans (antes e despois) e os dentes despois da comida e sentar correctamente.
Mastigar coa boca pechada, sen falar nin beber coa boca chea.
Beber e comer pausadamente.
Usar o pano de mesa e manter limpo o seu espazo.
Entrar e saír ordenadamente, sen berrar, ocupando o sitio asignado.

30

Falar nun ton de voz moderado, evitando a contaminación acústica.
Sensibilizar no consumo responsable da auga, papel, etc.
Coidar e conservar o material e as instalacións.
Manter o comedor limpo, sen tirar ao chan nada.
Consolidar: compañeirismo, respecto e tolerancia

Tratar con cortesía ao persoal do comedor.
Evitar comentarios despectivos/ palabras mal soantes.
Respectar a multiculturalidade e a diversidade.
Conseguir un entorno físico e social saudable

Transporte escolar


Utilizar o servizo habitualmente , respectando ao persoal /
compañeiros/as ,usuarios do servizo.



Sentar sempre no lugar asignado, segundo as normas de seguridade.



Coidar e utilizar correctamente o transporte.

Medidas de seguridade e hixiene


Empregar a mascarilla.



Lavar as mans con xabón ou xel hidroalcohólico.



Respectar a distancia de seguridade
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Faltas de convivencia


A reiterada asistencia a clase sen o material e e/ou equipamento necesario.



Faltas de asistencia inxustificadas e faltas reiteradas de puntualidade.



Non participar nas actividades de aula.



Rexeitar seguir na aula ou fóra dela as indicacións do profesorado/
coidadoras.



Faltas de respecto ao dereito ao estudo/traballo dos seus compañeiros/as



Discriminar a calquera membro da comunidade educativa.



Deterioro ou dano causado intencionadamente nas dependencias da aula,
material desta, ou dos obxectos e/ou pertenzas doutros membros da C. Educativa.



Acto de indisciplina, inxuria, respecto a calquera membro da C. Educativa.



Acto de desafío á autoridade do profesorado e/ou persoal do centro.



Agresión física e/ou verbal contra calquera membro da C. Educativa.



Portar calquera obxecto, substancia , ... perigoso para a súa integridade e/ou
de calquera membro da C. Educativa. Levar o móbil á clase/patio sen permso.

Medidas correctoras


Amoestación verbal ou por escrito do profesor/a.



Chamada telefónica ás familias. Entrevista co titor.



Comparecencia ante a Xefatura de Estudos. Entrevista con esta.



Realización de traballos e/ou tarefas compensatorias da falta.



Repoñer e/ou pagar o deterioro causado.



Suspensión do dereito a participar nas actividades complementarias, extraescolares.



Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases, ao centro.



Expulsión do centro
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XUSTIFICANTE FALTA DE ASISTENCIA
A CLASE E/OU COMEDOR

Don/dona....................................................................................., pai/nai do alumno/
a................................................................., de............ curso.
COMUNICA que, o vindeiro ..................de............................... 202..., NON ASISTIRÁ
A CLASE E /OU COMEDOR ESCOLAR , con motivo de .............................................
.............................................................................................

Monforte de Lemos, a ............de ........................de 202....
.

Asdo.:

(nome do pai, nai/titor/a legal)
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Modificación

Tema

Xerais

Notificar calquera cambio por escrito: teléfono (pai, nai, urxencia) , mail e enderezo.
Avisos ao fixo ou directamente ao titor/a a través de abalar móbil; móbil para urxencias. Non contestar ao whatsapp, salvo casos de dúbidas. Limitar o uso e control de horarios.
Descargar abalar móbil: priorizaremos o seu uso (app gratuíta
da consellería)
Asinar autorizacións e declaración responsable covid (se alguén non quere asinar; firmará outro… de que non quere).
Co equipo directivo, dep. de orientación e titores a través do
982828310

Cita coa Dirección, X. Estudos, Secretaría,
titorías,...

Horario de titorías telemáticas/telefónica: martes de 17.00 h a
18:00h ou cando se estableza de mutuo acordo coas familias.
Unha soa persoa por familia no caso de que sexa presencial.
PUNTUALIDADE IMPORTANTÍSIMA:
Chegadas fóra do horario, timbrando e esperando a ser recollido. Recoméndase agardar ao cambio de clase para non interromper. Respecto aos compañeiros/as e mestres que sí
son puntuais.
Transportados: porta traseira, a partires das 08:45h.Irán directamente á súa aula.

Horario de entrada

Non transportados:

Infantil: Pola rampla e cun so acompañante. A partires das 8:50
h. 4 y 5 anos, entrarán sos, agás nos 1º días.
Primaria: pola escaleira, entran sos no recinto. E cada neno/a
irá directamente á súa aula, onde estará o Mestre/a.
Seguir orde frechas de entradas (verdes) e saídas (vermellas)
Ningún alumno non transportado poderá entrar pola parte de
atrás.
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Non usuarios de comedor:
As familias esperan dentro do recinto mantendo distancia de
seguridade.
EI: 4º EI 13:55h., 5º e 6º EI 14:00h.
EP: 1º e 2º: 14.00 h.; 3º e 4º: 14: 03 h; 5º e 6º: 14.05h.
O alumnado baixará xunto nas filas; colocaremos en 1º lugar aos que
marchan para casa, que agardaran no porche a que o profe deixe co-

Horario de locados aos seus compañeiros/as no comedor. Desprazamento polo
pasillo interior.
saída
Usuarios de comedor:
Non transportados:
EI: 14:40 h. (porta de infantil)
EP:A partires das 14:40 h (porta do comedor) .
Transportados:
A partires das 14.50h. Sairán por autobuses e cursos.

Circulación no
exterior do
edificio

Todo o alumnado transportado sairá SEMPRE pola zona traseira.
EVITAR AGLOMERACIÓNS no recinto/exterior e na recollida do alumnado.
GARDAR DISTANCIA, NON ENTRETERSE NA ENTRADA CHARLANDO.
Sempre pola parte dereita segundo as frechas.
PUNTUALIDADE, uso OBRIGATORIO de máscara.
PROHIBIDO O USO DO PARQUE DE INFANTIL por
parte das familias.
Dúas quendas: de 11:30 a 11:55 h. e de 11:55 a 12:20. Unha é
tempo de lecer e a outra para “Hora de Ler” .

Horario de
recreo

4º EI e 1º,2º e 3º de Primaria sairán no 1º torno.
5º e 6º de EI e 4º,5º e 6º de Primaria sairán no segundo torno.

En Infantil o patio dividirase en dúas zonas; haberá dous tornos.
Cando o mestre o considere necesario sairá ao exterior.

Espazos de
recreo

Haberá dúas quendas en primaria e dividirase o espazo en 3
zonas diferenciadas :
diante do comedor e se chove no porche;
pistas e pavillón – se chove, dentro do pavillón.
Os cursos NON se poden xuntar, dividir os espazos.
Patio/Hora de ler e ao revés (1º,2º,3º e 4º,5º e 6º).
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Gardas
entrada

Haberá mestres de garda nas entradas de transporte, principal e
“descansos de cada piso” que supervisará o acceso do alumnado e
comprobará que realiza as rutinas previas ao inicio da xornada lectiva.

Acompa- Limítase a un acompañante por alumno en Educ. infantil dentro do
ñamento recinto escolar, tanto nas entradas como na saída.
do alum- O alumnado de Primaria entrará só no recinto escolar que estará debidamente controlado polo profesorado.
nado
Suspendida como tal polo problema de aforo, como consecuencia do

Reunión Covid19.
xeral de Faremos unha reunión inicial por grupo aula, empregando ademais das
principio aulas ordinarias o comedor , biblioteca e zona de infantil.
de curso Facilitarase a información por medios telemáticos e impresos.
Preferentemente a través de chamadas ou telemáticas ; se permiten as
presenciais con as normas de seguridade reflectidas no plan de actuación.
Empregarase por grupos reducidos de alumnos/as (desdobres, relixión/
valores, grupos clase co seu mestre...).Máxima ventilación e limpeza.
Organizarase o préstamo por aula , coas correspondentes medidas de
prevención seguridade e hixiene.
Biblioteca
Incentivaranse as actividades organizadas pola biblioteca no exterior:
Máximo control de aforo e rexistro de usuarios.
Evitarase o contacto directo do alumnado cos libros nos andeis.

Titorías

Priorizaranse as clases na propia aula para evitar desprazamentos polo
centro.
Laborato- Empregarase como aula de informática para aqueles cursos que non
dispoñen de ordenadores suficientes para todo o alumnado co gallo de
rio de
que saiban utilizalos no caso de suspensión da actividade educativa
idiomas presencial.
Respectaranse as medidas de protección e hixiene individual e colectivas.
Aforo restrinxido con sinais visuais: Infantil e planta baixa 1 alumno
por servizo.
P1ª,2ª: 2 alumnos por servizo. USO DE TARXETAS VEMELLAS
Uso de
Limpeza do baño durante a xornada escolar.
aseos
Prohibido beber das billas e/ou encher as botellas de auga no baño.
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Ocupando sempre a parte dereita do corredor e respectando as
quendas de circulación.
Circula- Entrarán ao centro pola porta da dereita, empregando a escaleira do mesción polo mo lado e segundo as frechas de cor verde colocadas no chan.
centro
Para baixar ou saír, seguirán as frechas de cor vermella. Sempre desprazándose pola súa dereita.
Debido á organización en grupos de convivencia estable, non se levarán a cabo actividades nas que se mesture alumnado de diferente nivel,
Festi- nin se permitirá a presenza de público.
vais/ Serán gravados, sen público e postos a disposición das familias na web
eventos do centro.
TODO O ALUMNADO DEBERÁ SABER A QUE GRUPO PERTENCE E EN QUE ANDAR SE ATOPA A SÚA AULA
(facilitaremos listas ás familias) .

CALENDA
RIO ES- Comezamos o día 9 : 4º de EI, con período de adaptación (non
no porche a que saian) . Resto de cursos: xornada comCOLAR agardar
pleta

AXENDA PARA AS FAMILIAS NA WEB con toda a información
importante do curso.
Todo co nome. MARCAR A ROUPA (especialmente, os chándals)
Suprímese o material compartido
Dúas máscaras obrigatorias (unha posta e unha de reposto dentro dunha
bolsa/estoxo e co nome).
Material Bolsa de tea/bolsiña, para gardar a máscara que levan posta.
de tra- Caixa de panos desbotables
ballo
indivi- Botella de auga.
O solicitado por cada titor/a e cada especialista.
dual
Todo identificado co nome.
Todos os cursos terán a partires do 3 de setembro colgada na web do centro a listaxe de material necesario no seu curso. Serán informados delo a
través do abalar móbil, correo electrónico e/ou grupos de WhatsApp.

Libros
de 3º e
4º de
Prim.

Repartiranse antes de empezar o curso, o día da reunión ou cando o profesorado estableza.
As familias serán avisadas telefonicamente/WhatsApp e/ou abalar móbil..
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Entrarán unicamente pola porta interior.
Os desprazamentos realizaranse pola dereita, sentando na cadeira
asignada. Sempre no mesmo lugar, por grupos de convivencia estable e transporte(en 1º lugar da fila, irá o alumnado de casa; despois
Acceso/ os que queden no interior da súa fila e por último os que estean
Saída máis preto do pasillo de saída).
do co- O alumnado de infantil sairá pola súa porta habitual xa que xantará
medor na aula respectiva por falta de espazo no comedor.
O alumnado de primaria sairá polas porta sinaladas ao efecto. En
caso de chuvia, polo ximnasio.

Todo o profesorado habilitará no espazo abalar( espazo abalar, subscripciones) a posibilidade de que as familias poidan respostarlles,
xustificar faltas de asistencia, pedir titorías, ...
Os/as titores/as Edixgal : “Informarán a las familias que pueden
llevar GRATUITAMENTE el ordenador EDIXGAL a GALICHIP
(R. Roberto Baamonde, 48) en caso de problemas de software para
que se lo reparen
E que presta o dito servizo a través das seguintes canles:
De xeito remoto a través dun canle telefónica (24x7) durante as 24
horas do día, os 7 días da semana:
A través do número de teléfono 881 86 99 00
Comu- De xeito remoto a través do correo electrónico sopornicac. te.premium@edu.xunta.gal
ás fa- A través do WhatsApp no número 604 06 78 56
milias A través do Telegram na conta @Serviciopremiumedixgal
De xeito presencial, mediante técnicos que se desprazan ao centro
educativo no que se produce a incidencia
De xeito presencial, mediante técnicos que se desprazan a ubicación
concreta onde se atopa o equipo do alumnado, se fose preciso para a
resolución da incidencia.
A través de puntos de atención (debidamente sinalizados co logotipo
do proxecto) espallados por todo a xeografía galega)”.
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Datas importantes

Reserva de praza para alumnado de 6º de Primaria no IES Río Cabe:
1 ao 15 de febreiro
Novas solicitudes de matrícula: 1 ao 20 de marzo
Solicitude optativas, comedor e transporte: no mes de xuño
Axudas libros de texto e material: antes do 22 de xuño
Impreso solicitude comedor: antes do 15 de xullo
Impreso solicitude transporte escolar: antes do 15 de xullo
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