
 

 

               
Coida a vida, ponlle  

 



DATOS DE INTERESE 

Nome do centro: CPR Plurilingüe Don Bosco  

Titularidade: Privado  relixioso con concerto pleno nas tres etapas 

Enderezo: Rúa Estrada nº 5  36209   Vigo 

Teléfono: 986 23 11 49 

Correo electrónico: mar.mera@salesianas.org  

                                anabel.alonso@salesianas.org 

                                natalia.gomez@salesianas.org / yeral.villabon@salesianas.org 

Canal youtube: Infantil Don Bosco 

Blog: https://infantildonboscovigo.blogspot.com/ 

Twiter: @SalesianasVigo 

Página web: vigo.salesianas.org 





 
ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO 

 
DIRECTORA TITULAR DIRECTORA PEDAGÓXICA 

Mª Eugenia Palencia Laderas  Ana Belén Salgado Rodríguez 
 

XEFA DE ESTUDOS SECRETARIA 

Mª Eugenia Palencia Laderas                      Teresa Bobillo Martínez 
 
 

COORDINADORA DE PASTORAL ADMINISTRADORA 

                     Maruxa Pérez Lacaba 
 

                      Tamara Barrasa García 
 

 

 
Infantil  Anabel Alonso Priegue   
Primaria  María López Peroja 

Secundaria            Marián López Saavedra 

 
COORDINADORAS DE ETAPA 





 PROFESORADO DE INFANTIL  

 

Coordinadora de Infantil: Anabel Alonso Priegue 

   4º de Educación Infantil     Anabel Alonso Priegue     

   5º de Educación Infantil     Natalia Gómez Compadre / Yeral Villabón Cardona 

   6º de Educación Infantil      M. Mar Mera Parajó   

   Mestra de Inglés     Natalia Domínguez Viñas 

   Mestre de Psicomotricidade     Javier Alfaya Solla  

   Mestra de Xadrez     Lorena Asensio Rodríguez 

   Mestra de Audición e Linguaxe     Lucía Báez Bustillo 

   Pedagoxía Terapéutica     Ana Belén Salgado Rodríguez 

   Auxiliar de  conversa     Molly 
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SERVIZO DE SECRETARÍA  
Horario: luns, mércores e venres de 10:00 h a 12:00 h, e os martes e xoves de 15:00 h a 16:00 h. 

 Secretaria: Tamara Barrasa García 

Para solicitar cita podedes escribir un esemtia a administración – secretaría Vigo, Tamara – PAS e indicando o tema a 

tratar. 

SERVIZO DE COMEDOR 

Empresa xestora Arume 

Persoa de contacto Tamara Barrasa García 

Horario de xantar 
De outubro a maio Entrada escalonada dende as 12:20 h. 

Setembro e xuño 
Venres de todo o curso Entrada escalonada dende as 13:50 h. 

Patio de comedor 

De outubro a maio Despois de xantar terán un tempo de xogo dirixido no 
patio de infantil ata que comecen de novo as clases. 

Setembro e xuño 
Venres de todo o curso 

Despois de xantar estarán xogando no patio de infantil ata 
as 15:00 h, momento de vir a recollelos ao centro. A 
recollida será pola rúa Salvaterra. 

Aviso comedor Calquera incidencia ou aviso por parte das familias comunicando a ausencia dun 
neno/a ao comedor, tedes que facelo a través de esemtia a recepción vigo-pas. 





SERVIZO SANITARIO DO SEGURO ESCOLAR “GENERALLI” 
 

Os accidentes ocasionados no tempo de xornada escolar e nas actividades unidas ao mesmo (paseos e visitas, 

excursións,saídas para convivencias, campamentos e calquera outra actividade escolar ou extraescolar, sempre que se leven 

a cabo baixo a vixilancia de titores e non teñan unha duración superior a 30 días), incluídos os accidentes durante o traxecto 

necesario dende o domicilio ao centro e viceversa. 

Estes accidentes atenderanse co parte colexial, en: 

   Centro Hospitalario HM Hospitales 
   Rúa Manuel Olivié, 11 (O Castro) Vigo 

  Teléfono: 986 41 14 66. 

 

SERVIZO DE MADRUGADORES 
 

Para aqueles nenos/as que o precisen, o Centro estará aberto dende as 7:45 h. A entrada farase pola porta da rúa 

Salvaterra. 

SERVIZO DE RECOLLIDA TARDÍA 
 

 Para aqueles nenos/as que o precisen, o Centro oferta un servizo de recollida tardía de 16:20 h a 17:15 h de luns a 

xoves e de 15:00 h a 16:00 h os venres e nos meses de setembro e xuño. 

 





 

 
HORARIO DE ENTREVISTAS COAS TITORAS 

 
 

Serán a través de Teams os xoves de 17:30 h a 18:30 h.  

Haberá que pedir cita previa. 
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ACTIVIDADES DE PASTORAL 
 

O colexio, fiel ao seu ideario cristián, realiza ao longo do curso diferentes actividades co fin de facilitarlle aos 

nenos/as a asimilación, dende pequenos, de valores humanos e cristiáns que consideramos fundamentais no seu 

desenvolvemento integral. 

Con esta intención, ao longo do curso, organízanse diferentes campañas: Benvida ao novo curso (Xornada de 

Orientación), Domund, Dereitos da Infancia, Advento, Dereitos Humanos, Persoas con Discapacidade, Inmaculada, 

Operación Kilo, Nadal, Don Bosco, Paz,  Apadriñamentos ,Día da Amizade,  Día da Muller Traballadora, Consumo 

Responsable, Campaña contra a Fame, Domisal, Coresma, Sensibilización Acoso Escolar, Semana Vocacional, Madre 

Mazarello, Mª Auxiliadora e Gratitude. Na páxina web, no apartado de Pastoral podedes estar ao día do que facemos e de 

cómo traballamos todas as actividades. 

É novidade este curso os Bos días en Infantil para traballar na asemblea da mañá. 

UN ANO MÁIS, as profesoras/es xunto coa colaboración das familias, esperamos poder seguir apadriñando a Arturo. 

 Para as nais e pais nov@s no colexio, Arturo é un neno de 9 anos, que levamos apadriñando cinco cursos.  

A iniciativa será diferente á Andaina solidaria destes anos, pero tentaremos que sexa unha proposta divertida e que 

cumpra co noso compromiso con Arturo. 





 

OBXECTIVOS DO CURSO 2020/21 

 

Lema do curso: Coida a vida, ponlle corazón 

 
 
OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN INFANTIL 
 

1. Coñecer e respectar as medidas hixiénicas e organizativas de seguridade na aula, patios, comedor... para previr 

riscos de contaxio. 

2. Seguir comprometidos co planeta: ecoloxía, coidado das plantas e os animais, as persoas. 

3. Coidar moito a afectividade e as emocións nos nenos e nenas. 

4. Integrar cada vez máis as Tics na Educación Infantil. 

 

 
 





HORARIO ESCOLAR PARA INFANTIL 
 

 

 

 

 

 

CURSO ENTRADAS SAÍDAS 

5º INF.  
(4 anos) Mañá -  8:50 h 

Tarde  14:30h 

Setembro, xuño e venres de todo o curso: 
13:50h 

Out  maio: 
Mañá  12:20h 
Tarde  16:20h 

6º INF  
(5 anos) 

 
Mañá -  9:00 h 

Tarde  14:35h 

Setembro, xuño e venres de todo o curso: 
14:00h 

Out  maio: 
Mañá  12:30h 
Tarde  16:30h 

4º INF  
(3 anos) 

Mañá -  9:10 h 

Tarde  14:40h 

Setembro: 
Segundo calendario periodo adaptación 

 
Xuño e venres de todo o curso: 

14:10h 
Out  maio: 

Mañá  12:40h 
Tarde  16:40h 

 
   

         Rógase puntualidade á hora da entrada e saída dos nenos e nenas ao Centro. 





 
HORARIO 4º EDUCACI N INFANTIL C o: 2020/21 

Ti o a: Anabel 
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OS NENOS E NENAS DOS TRES AOS CATRO ANOS 
 

Gústalles o xogo dramático; recrean papeis da vida familiar e animais domésticos. Desfrutan disfrazándose. 
Dan vida propia os seus xoguetes e fan xa algunha diferenza entre o real e o fantástico. 
 

Gústanlle os xoguetes de mesa, aínda que necesitan a intervención da mestra ou mestre para que lles ofreza modelos de xogos e 
organice o traballo. Moitas veces abandonan o traballo antes de rematar. 
 

No xogo con pezas, xeralmente as superpoñen, apiñan e alienan, tamén fan longuísimas estradas, montañas ou edificios. 
Prodúcelles pracer derribar as súas construcións.  
 

Gozan da compañía doutros nenos e nenas e comparten un pequeno proxecto de xogo. Interésanse polos demais e piden os 
xoguetes. En xeral, necesitan da mestra ou mestre para arranxar os problemas cos seus compañeiros. 
 

Gústanlle os xogos con auga e area. Manipular cos dedos a plastilina, a pintura, o barro. 
 

Teñen moita curiosidade sobre todo o que lles rodea, o que os leva á constante manipulación e exploración dos obxectos. En 
xeral, permanecen pouco tempo en cada actividade. 
 

Poden facer algunhas cousas sen axuda ou con pouca axuda do adulto. Van sos ao baño, e é pouca a axuda que necesitan neste 
punto. Interésanse polos xenitais. 
 

Teñen berrinches e pataletas xeralmente breves. É a idade do negativismo e da protesta, importantes para a súa autoafirmación. 
Son inestables, imprevisibles e cambiantes nos seus desexos e decisións. 
 

O seu pensamento é egocéntrico, animista e artificialista. 
 

Teñen sentido do humor, gústalles o cómico e o disparatado. 
Encántalles cantar cantigas e inventalas. 
 



 
Interésanse polos libros de imaxes, especialmente polos libros de animais e as súas crías. Gústanlle os contos e piden que llos 

repitan moitas veces. 
 

A linguaxe oral comeza a ser un medio de comunicación. Emplean oracións moi sinxelas. Formulan preguntas. A articulación e 
a pronunciación é imperfecta e evoluciona ao longo do ano. 
 

Gozan facendo garabatos. En xeral, enchen a folla variando os seus movementos, usando cores diferentes e trazando liñas 
horizontais verticais ou circulares sen respectar moitas veces os límites do papel onde debuxan. Ao principio non hai intención de 
representar algo que se asemelle a realidade; predomina a experimentación. 
 

Repre e a  a fig a h ma a c ma  e ac a  e i  e l ci a d  a a chega  a  m ig e. A  l g  d  a  c me a  a 
poñerlle nome os seus debuxos. Estes nomes cambian a miúdo mentres debuxan ou cando rematan. 
 

A súa ubicación temporal é deficiente, aínda viven sobre todo no presente. 
 

Distinguen as cores primarias e algunhas secundarias,e as relacionan con determinados obxectos. 
 

Utilizan a totalidade do seu corpo de forma máis coordinada. 
 

A maioría conta correctamente ata tres. Aínda non coñecen a utilidade dos números como instrumento para arranxar problemas 
cotiáns. 



CONTO VIAXEIRO 

Cada fin de semana a titora enviará por esemtia o enlace dun conto. Neses días disfrutarédelo en familia. 

O xoves ou venres, os nenos e nenas levarán para casa a bolsa vermella coa actividade do conto. É importante que o fagan 

os nenos/as (excepto os títulos do conto). 

O luns deberán traer a bolsa vermella co traballo feito.  

Traballaranse contos adaptados á idade dos nenos e nenas e nas tres linguas (castelán, galego e inglés). 

 

ANIVERSARIOS 
O día do Aniversario do neno ou nena, só se poderá levar á clase a coroa. Este curso non se poden repartir caramelos 

debido á situación. 

Os nenos e nenas que cumpran en vacacións, traerán o último día de escola a coroa. 

Os aniversarios que coincidan durante a fin de semana, as familias poñeranse de acordo coa titora para programar o 

día da celebración na clase. 

A titora colgará no blog de infantil unha das fotografías da celebración do aniversario na clase e pediravos tamén que 

enviedes unha foto do neno/a coa tarta (cando o celebredes na casa). 

 





 

 

A VISITA DA RA TANA 
Cada fin de semana un neno/a levará para casa a bolsa coa mascota a a Ta a  limpa e desinfectada. Deberá 

devolvela ao cole o luns seguinte. Durante eses días a familia fará co seu neno ou nena algunha cousa especial (unha 

excursión, unha receita de cociña, unha manualidade, unha saída a unha festa tradicional/romaría, etc), na que tamén 

participará esta personaxe. 

As familias prepararán unha presentación con fotos da fin de semana coa ra Tana, en formato dixital (powerpoint, 

pdf,...) e a enviarán á titora. As fotos terán un pé de foto en galego, para que a mestra poida axudar ao neno/a a na 

exposición. Máximo 10 fotos. 

A titora colgará unha das fotografías no blog de infantil. 

A familia responsabilízase do material que ten entre mans: tanto de cumprir as datas marcadas, da súa conservación, 

como do seu bo uso, sen prohibir en ningún momento que os nenos e nenas xoguen coa mascota. 

 





NORMAS PARA A ETAPA DE INFANTIL 
 

Chándal Mandilón Calzado Nome Asa 

  

 

LUCÍA  
O chándal do colexio será 
obrigatorio para as clases 
de psicomotricidade así 
como para as saídas fóra 

do Centro. 

Utilizarase o modelo do 
colexio. 

O calzado será de velcro ou 
de fibelas. Prohibidos os 

zapatos con cordóns. 

A roupa utilizada no 
colexio, terá que estar 
marcada co nome  en 

grande, letra maiúscula e 
nun sitio ben visible. 

Todas as chaquetas terán 
unha cinta para colgar no 

percheiro da clase. 

 

Obxectos de valor Bolsa Conto Viaxeiro Ausencias /Avisos Ley de protección de datos Cambio de domicilio 

  
   

Non se poden traer ao 
colexio obxectos de valor 

nin xoguetes. 

Utilizarase a bolsa de tea 
do colexio para o 

transporte da carpeta do 
ec  C  Via ei  

As ausencias, as saídas do 
Centro ou calquera tipo de 

aviso, deberanse 
comunicar por esemtia. As 
ausencias, incidencias do 

comedor deberanse 
comunicar por esemtia a 
Recepción Vigo – PAS. 

As familias non poderán sacar 
fotos durante os obradoiros, 

festivais, etc. O Centro encargarase 
de facer fotos e compartilas coas 

familias mediante diferentes 
medios. 

As familias que cambien de domicilio, nº 
de teléfono, situación familiar, etc. 

notificarán en secretaría as variacións para 
actualizar os datos do alumnado e poder 

comunicar posibles incidencias que poidan 
xurdir. 



Bolsa de merenda Botella de auga Merendas 

  
 

 

Para as merendas utilizaranse bolsas 
pequenas de tea, marcadas co seu nome. 

Para beber, traerán na bolsa da merenda 
un botellín de auga (este curso NON se 
pode utilizar a cunca). Virá identificado 

co seu nome visible. 

O calendario de merendas do recreo da mañá será o seguinte 

 

Aniversarios Problemas médicos Enfermidades Medicacións Entrada ao centro 

 
  

 
 

Están prohibidas no Centro as 
invitacións e as bolsiñas de 

larpeiradas. 

O alumnado que presente 
alerxias, intolerancias 

alimentarias ou calquera 
doenza que repercuta na vida 
escolar, entregará á titora un 

informe médico que así o 
exprese. 

Os nenos e nenas enfermos 
permanecerán nas súas casas 

ata a súa recuperación e 
informa´ran ao Centro da 

enfermidade. 

Non se poden administrar 
medicacións por parte do 
profesorado e persoal non 

docente. 

Durante a xornada lectiva os 
pais/nais, non poden acceder 

ás aulas, nin corredoiros. 
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