
BENVIDOS AO CEIP DE 
SADA E SEUS CONTORNOS! 



 
 
 
 

REUNIÓN 
INFORMATIVA                   
4º E.I                                               
                             -Periodo de adaptación. 
                             -Aspectos organizativos de centro. 
                             -Aspectos organizativos de aula.    



1-Periodo de adaptación. 
-Obxectivos 

 Conseguir  que o primeiro contacto coa escola  realícese  
de forma agradable. 

 Iniciar a integración dos nenos/as no proceso escolar. 

-Segundo a orde 24 de maio de 2013 pola que se aproba o 
calendario escolar para este curso. 

-Planificación de dito periodo. 

 

 

Periodo de 
adaptación 

Alumnos Do 11  ao 
17 de 
setembro  

Do 18  ao 
24 de 
setembro  

Grupo A De Alonso 
Vargas a 
Gallitano 
Rodríguez 

 
10:00-11:30 

 
10:00-13:00 

Grupo B De Gil prado 
a Veiga 
Castro 

 
11:30-13:00 

 
10:00-13:00 



-Recomendacións: 
 Explicarlle a situación aos nenos/as. 
 Manter os pais unha actitude  tranquila e positiva. 
 Non alargar as despedidas. 
 Poden traer a clase un xoguete que os faga sentir 

máis seguros. 
 
-Entrevista inicial: 
 Mentres dure o periodo de adaptación: 
           De 9:30-10:00 
           De 13:00:13:30 
 Martes de 18:00 a 19:00 

 
-O mércores 25 comeza o servizo de comedor. 



2- Aspectos  organizativos de centro: 
-Puntualidade nas entradas e saídas. 
-Cubrir autorización recollida alumnos . 
-Avisar se recolle ao neno/a outra persoa distinta 
ás habituais. 
-Cubrir xustificante cando saen en horas de clase. 
-Xustificar faltas de asistencia. 
-Comunicar cambios de domicilio e de teléfonos . 
-Comunicar enfermidades, situacións médicas, 
alerxias. 
-Medidas en caso de  indisposicións e accidentes. 
           -Medidas sanitarias básicas no centro. 
           -Avisar aos pais. 
           -Se reviste gravidade avísase ao 112. 
 
 

 



3- Aspectos organizativos de aula: 

-Roupa e calzado cómodo que favoreza a súa 

autonomía. 

-Mandilón verde , abotoado por diante e con gomas ou 
botóns nas mangas. 

-Chaquetas, mochilas , xoguetes… con nome. 

-Roupa e calzado deportivo para psicomotricidade(Os 
martes) 

-Moi importante un bo almorzo. 

-Merenda(11:45):-Variada  e sa, 

                          -Non moi abundante 

                          -1 día á semana froita 

                          -Recoméndase botellín de auga. 

-Traer gorra para o recreo. 

-Celebración dos aniversarios cun biscoito.      

 



-Material:  

  Libros:-Mica e seus amigos , carpeta do 2º e 3º 
trimestre. 

             -Juego con los palotes 1 de Everest. 

             -Matemáticas 1  de Anaya 

             -Treehousse class book +cd  Oxford. 

 listado de material funxible.Entrégase o primeiro 
día de clase. 

-Colaboración para crear un recuncho de disfraces. 

-Horario de atención a pais: martes de 18-19 
horas, previa cita. 

-Dirección do blogue: 

orecunchodeinfanil@blogspot.com.es 

-Rogos e preguntas. 

 

 

 



 
 
 
Curso 2013-2014. 
Ceip de sada e seus contornos. 
                          María José Illanes. 
 

GRAZAS POLA VOSA   
ATENCIÓN  


