VACACIÓNS

HORARIOS
XORNADA CONTINUA PROVISIONAL E EXCEPCIONAL

 Educación Infantil de 9:00 - 14:00 h
 Educación Primaria: 9:00 - 14:00 h

Vacacións de Nadal
Desde o 23de Decembro de 20120 ata o 7 de Xaneiro de 2021
(ambos os dous inclusive).

Entroido

Días 15,16 e 17 de febreiro de 2021

EDUCACIÓN SECUNDARIA
 Luns: 8:30 - 13:40 h e de 15:30 - 18:00 h
 Martes, Mércores, Xoves e Venres: 8:30 – 14:30 h

Vacacións de Semana Santa
Desde o día 29 de marzo ata o 5 de abril de 20201
(ambos os dous inclusive)

Vacacións de Verán

Desde o día 22 de xuño de 2021
Días non lectivos
 11 de novembro de 2020 - S. Martiño (Festivo en Ourense).
 7 de decembro de 2020 - Día do Ensino.
 Solicítase ao delegado provincial da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria o día 14 de maio de 2021como día non
lectivo.

 17 de maio de 2021—Día das Letras Galegas.

CALENDARIO DE AVALIACIÓNS
1ª AVALIACIÓN

TITORÍAS
EDUCACIÓN INFANTIL: os xoves de 16’30 a 1730 h.
1º E.P: Luns, de 13’10 a 14’00 h.
2º E.P : Martes , de 12’30 a 13’30 h.
3º E.P: Miércoles, de 9’00 a 10’00 h.
4º E.P : Lunes, de 12’00 a 13’00 h
5º E.P : Martes, de 12’30 a 13’30 h.
6º E.P : Mércores ,de 10’30 a 11’30 h.
1º E.S.O : Luns, de 16’20 a 17’10 h.
2º E.S.O : Mércores de 9’30 a 10’30 h.
3º E.S.O : Lunes, de 12’50 a 13’40 h.
4º E.S.O : Mércores, de 13’30 a 14’30 h.
Durante este curso as titorías realizaránse por vía telemática
sempre con cita previa, sendo o horario flexible.

PAGO DE RECIBOS
É aconsellable domiciliar os recibos. En caso de ter que
realizar os pagos en efectivo, poderanse facer os:
 Luns de 13:45 a 15:00 h.
 Xoves de 16:30 a 17:30 h.

DATAS

NIVEIS

16 de decembro

E. Infantil, 1º, 2º E.P.

17 de decembro

3º, 4º, 5º e 6º de E.P.

18 de decembro

E.S.O.
2ª AVALIACIÓN

DATAS

NIVEIS

22 de marzo

E.Infantil, 1º e 2º E.P.

23 de marzo

3º, 4º, 5º, e 6º E.P.

24 de marzo

E.S.O.
3ª AVALIACIÓN

DATAS

NIVEIS

16 de xuño

E.Infantil, 1º e 2º E.P.

17 de xuño

3º, 4º, 5º, e 6º E.P.

23 de xuño

E.S.O.

* A avaliación de alumnos con asignaturas pendentes será
o 25 de MAIO de 2021

OBXECTIVO XERAL 2020/2021
A RESPONSABILIDADE
Comprender e vivir o valor da responsabilidade como a capacidade de responder dos propios actos no coidado dun mesmo,
da sociedade e da “casa común”.
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

1. Fomentar a responsabilidade hacia un mesmo como autocoidado e promoción da felicidade persoal, elixindo os valores,
actitudes e actuacións que nos levarán a conseguilo.
2. Concienciarnos da importancia de perseverar nos compromi-

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
SERVIZO “ PEQUENOS MADRUGADORES”
De 7:45 h a 9:00 h
COMEDOR: De Setembro a Xuño, ambos inclusive.
SECRETARÍA E ADMINISTRACION:
Martes, Mércores e Venres de 10:00 h a 12:30 h.
Martes e Xoves pola tarde. De 16:30 h h a 17:30 h.
DIRECCIÓN: Previa cita.
SEGURO ESCOLAR
PLATAFORMA EDUCATIVA
AULA VIRTUAL

COIDEMOS A CONVIVENCIA

sos adquiridos e asumir as consecuencias dos nosos actos.
3. Tomar consciencia da necesade de vivir como irmáns, fillos
dun mesmo Pai, con actitudes solidarias e ecolóxicas.

É un modo eficaz para conseguir o crecemento integral da persoa
e para crear un ambiente educativo adecuado.
PROCURAREI:


Atender e colaborar activamente en clase, estudar
responsable e activamente.



Descubrir aos demais e respectalos.



Valorar e coidar a harmonía xeral do Centro en: corredores,
escaleiras, aulas,... demostrándoo a través do saúdo, modais
correctos e bo gusto ao falar.



Coidar como se fose meu, todo o material que o Colexio pon
a miña disposición. Coidarei tamén o dos meus compañeiros
e o meu propio.



Ser puntual, xustificando as faltas de asistencia e usando a
Axenda e a plataforma no intercambio Familia-Colexio.



Respectar as normas en canto a uniforme e prendas de
complemento, coidando o aseo persoal, por respecto aos
demáis e a min mesmo.



Non se poden traer piercings ao centro.



Absterse de traer ao Centro pipas, chicles,...



Queda prohibida a utilización de móbiles e outros aparatos
multimedia no recinto do centro. Se por algún motivo o alumno
se ve obrigado a traelo deberá depositalo ao entrar na aula
nun espazo habilitado para eso. Recollerao á saída.



Non se poden realizar fotografías dentro do recinto escolar .

