
PROGRAMA EDUCACIÓN INFANTIL

CURSO 
2022-2023



Nome do centro: CPR Plurilingüe Don Bosco – Salesianas Vigo  

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 / arantxa.gonzalez@salesianas.org

Canales youtube: Cpr Don Bosco / Infantil Don Bosco 

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

Twitter: @SalesianasVigo      Facebook: DonBoscoVigo     Instagram: salesianas_vigo

Página web: vigo.salesianas.org

 

DATOS DE INTERESE



SOFÍA

LIZ E MARTA



DIRECTORA TITULAR
Ana Belén Salgado

Rodríguez

DIRECTORA PEDAGÓXICA
Maruxa Pérez Lacaba

XEFA DE ESTUDOS
Ana Belén Salgado

Rodríguez

SECRETARIA XUNTA
Teresa Bobillo Martínez

COORDINADORA DE
PASTORAL

Pilar Berzal Anadón

ADMINISTRADORA E
SECRETARIA

Tamara Barrasa García

PORTERÍA-RECEPCIÓN
Leticia Rodríguez González

COORDINADORES DE ETAPA
Infantil: Anabel Alonso Priegue
Primaria: Javier Alfaya Solla
ESO: Marián López Saavedra

ÓRGANOS UNIPERSOAIS DE GOBERNO



VALENTINA

SAÍDA AO

CENTRO DE MAIORES



4º de Educación Infantil Natalia Gómez Compadre

5º de Educación Infantil M. Mar Mera Parajó

6º de Educación Infantil Anabel Alonso Priegue

Mestra de Inglés Lorena Asensio Rodríguez

Mestre de Psicomotricidade Javier Alfaya Solla

Mestra de Xadrez Arantxa González Patiño

Mestre de Audición e Linguaxe Alejandro Alba Amil

Pedagoxía Terapéutica Arantxa González Patiño

Auxiliar de Conversa Evan

Orientadora Teresa Fernández Álvarez

PROFESORADO DE INFANTIL



SAÍDA AO

CENTRO DE MAIORES

KILIAN

CÉSAR

DAVID

SAÍDA AO

MUSEO

SAÍDA AO

CENTRO DE MAIORES

LEO



EMPRESA XESTORA Arume

PERSOA DE
CONTACTO Tamara Barrasa García/Leticia Rodríguez González

HORARIO DE XANTAR

De Outubro a Maio
Ás 12:30 h do mediodía, excepto os que teñan unha actividade
extraescolar, que entrarán ás 13:30 h.

Setembro e Xuño
Venres de todo o curso

Ás 14:00 h do serán.

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 14:45 h,
momento de vir a recollelos (como marxe ata as 15:00 h), pola rúa
Salvaterra.

AVISOS 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 DE COMEDOR



SILVIA

SAÍDA AO

CENTRO DE MAIORES



 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 SANITARIO DO SEGURO ESCOLAR "GENERALLI"

 SERVIZO DE MADRUGADORES INFANTIL

Para aqueles nenos/as que o precisen, o Centro estará aberto dende as 7:45 h. A entrada farase pola porta da rúa Salvaterra antes
das 8:45h.

 SERVIZO DE RECOLLIDA TARDÍA

Para aqueles nenos/as que o precisen, o Centro oferta un servizo de recollida tardía de 16:30 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.



NACHI

SAÍDA AO
CENTRO DE MAIORES



 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.
Cita previa:  Enviando un esemtia a administración – secretaría Vigo, Tamara – PAS e indicando o tema a tratar.

 

 HORARIO DE ENTREVISTAS COAS TITORAS

4º Ed. Infantil: Xoves de 12:30 h a 13:30 h
5º Ed. Infantil: Mércores de 16:45 h a 17:45 h
6º Ed. Infantil: Mércores de 16:30 h a 17:30 h

Pódese solicitar a través de esemtia, unha titoría coa titora. 



XOEL

HELENA

MATEO



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 e no blog (http://salesianasvigo.blogspot.com/),
podedes estar ao día do que facemos e de cómo traballamos todas as actividades.

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 11 anos, que levamos apadriñando seis cursos. 

 ACTIVIDADES DE PASTORAL



SAÍDA AO

CENTRO DE MAIORES
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OBRADOIRO 

CON FAMILIAS



 OBXECTIVOS DO CURSO 2022/23

Lema do curso: Contigo todo é mellor

Coidar a Creación, a nosa casa común ( Encíclica Laudato Sí).
Educar a conciencia ecolóxica.
Educar no coidado, respecto, afecto, ás persoas...ós meus compañeiros/as.
Desenvolver o pensamento creativo presentando retos de aprendizaxe, mediante xogos de robótica infantil.
Participar nas actividades de clausura do 50 aniversario das Salesianas en Vigo.

1.
2.
3.
4.
5.



XULIA

SAÍDA AO

CENTRO DE MAIORES

SAÍDA AO

TEATRO

GABRIEL

LIAM



ENTRADAS
SAÍDAS

(Abrirase a porta 10 minutos antes)

MAÑÁ: 9:05 h
TARDE: 14:30 h

 

Setembro, xuño e venres de todo o curso: 14:00h
Outubro a maio:
Mañá: 12:30 h
Tarde: 16:30 h

 

HORARIO ESCOLAR PARA INFANTIL

Rógase puntualidade á hora de entrada e saída dos nenos e nenas ao centro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Os primeiros días de escola enviarase unha nota informativa con todas as actividades extraescolares que organiza a ANPA e o Centro.
A persoa responsable de coordinar estas actividades é Javier Alfaya (mestre de Primaria e na etapa de Infantil, de Psicomotricidade) a
quen vos teredes que dirixir se tedes algunha incidencia ou dúbida.



ÁFRICA

SAÍDA AO

CENTRO DE MAIORES SARA ENZO

OBRADOIRO CON FAMILIAS

XOGOS DE MESA



 
HORARIO 6º EDUCACIÓN INFANTIL Curso: 2022/23 

Titora: Anabel 
 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES  VENRES  

9:10 
9:30 

Entrada: colgamos as cousas na percha. 
Asamblea: pasamos lista, poñemos o calendario ao día, observamos o tempo atmosférico, BBDD. 

9:10 
9:30 

9:30 
10:00 

Lectoescritura Lectoescritura Lectoescritura Lectoescritura  Lóxica matemática 9:30 
11:00 

10:00 
10:45 

 Estimulación  
Da linguaxe 

11:00 
11:25 Inglés  

 

Aseo e merenda 
Lácteo 

Aseo e merenda 
Froita 

Aseo e merenda 
Galletas/biscoito 

Aseo e merenda 
Froita 

 Inglés 
11:25 
11:55 

Aseo e merenda 
Bocadillo 

 

10:45 
11:15 

RECREO RECREO RECREO RECREO  RECREO 
11:55 
12:30 

11:15 
12:20 

Lóxica  
matemática 

Psicomotricidade Actividades do 
proxecto 

Arts  A voz dos  
maiores 

12:30 
13:15 

12:20 
12:30 

Recollemos, lavamos as mans e saída.  
Recunchos 

13:15 
13:45 

COMEDOR – PATIO DE COMEDOR  

14:30 
14:50 

Lavamos as mans e xogamos ás pezas.  

Recollemos, lavamos 
as mans e saída 

13:45 
14:00 

 
14:50 
15:30 

Xadrez 

 

Educación en 
valores Expresión 

musical 

 

15:30 
16:00 

Recunchos: Plástica, Xogo simbólico, Crebacabezas, Construcións, Robótica.  COMEDOR – PATIO DE 
COMEDOR 

16:00 
16:15 

Recollemos, lavamos as mans e saída.  



HUGO

SAÍDA AO
CENTRO DE MAIORES

FESTA DE
GRADUACIÓN



Observan con interese e preguntan por todo o que ocorre o seu redor. Interésanse pola utilidade e a orixe das cousas e polos procesos
biolóxicos: o crecemento das plantas, o nacemento dos bebés, as aventuras nos mares e outros países, etc. O seu sentido da
realidade evolucionou. Están descubrindo a diferenza entre realidade e fantasía.

           Esta curiosidade polo mundo lévalles a facerse preguntas e a traballar cos obxectos. Xa poden observar as súas reaccións ou
comportamentos, anticipalos e tamén explicalos.

           Atópanse na etapa do xogo socializado, compartindo as situación do xogo e os materiais. As amizades son cada vez máis
importantes, e as opinións e actitudes dos amigos influirán sobre as súas. 

           Prefiren a compaña do seu propio sexo. Manifestando ás veces desagrado ante aquelas actividades que son propias do sexo
oposto.

           Gozan dos xogos nos que é necesario competir. Comezan a comprender e a aceptar as regras dos mesmos, tanto as que pon a
mestra ou mestre coma as que crean eles.

           Gústalles dramatizar. Nos xogos interpretan acontecementos familiares e persoaxes televisivos, xeralmente heroes. Dramatizan
situacións máis complexas e plantexan previamente o desenrolo da escena. Distribúen os papeis.

           Cos xogos de mesa comprométense máis na resolución do problema que presenta o material. Perseveran ata logralo e
xeralmente non piden axuda. Poden traballar xuntos durante un tempo bastante longo.

           O seu pensamento comeza a saír do egocentrismo propio de idades anteriores; empezan a ter un pouco máis en conta o punto
de vista dos demais e chegan a acordos que facilitan a convivencia.

           Son capaces de planificar, elaborar un proxecto e levalo a cabo, axustándose ao mesmo, e ata de avaliar os resultados. Poden
anticipar e prever circunstancias novas.

           Día a día poden realizar máis cousas sós e resolver situacións que se lles plantexan sen necesitar axuda do adulto. Están
preparados para asumir pequenas responsabilidades e gústalles cooperar.

 

OS NENOS E NENAS DOS CINCO AOS SEIS ANOS



Xa teñen necesidade de que os seus debuxos sexan recoñecibles polo adulto, esmerándose para que isto ocorra. Anticipan o que van a
debuxar, planeando o seu traballo. Comezarán a realizar a liña da base e a franxa do “ceo”. A medida que evolucionan nesta etapa, usan a
cor con criterio máis realista.

           A figura humana é máis completa e proporcionada. Hai detalles de vestimenta, cabelo, etc. Nesta etapa obsérvanse diferenzas nas
producións dos nenos e nenas.

           Poden alcanzar metas máis precisas sinaladas pola mestra ou mestre, e traballar en espazos reducidos e en tempos acotados.

           Utilizan a linguaxe oral coma un verdadeiro medio de comunicación. Falan para expresar os pensamentos, intereses e sentimentos
con relatos cada vez máis claros e detallados. Son capaces de agardar e ceder a súa quenda, cada vez con maior facilidade.

           Amosan moito interese polos contos fantásticos. Gústanlles as narracións longas divididas en capítulos; seguen durante días a trama
dun mesmo relato.

           Comezan a interesarse por aprender a ler e escribir. Ensaian escrituras propias e copian as que atopan ó seu redor.

           Teñen un dominio cada vez máis claro da concepción do tempo, sempre relacionado con acontecementos.

           Interésanse polos números. Poden realizar operacións sinxelas con material concreto. Utilizan os números como un instrumento para
arranxar problemas cotiás.

           Conseguen gran independencia e habilidade nos seus movementos. Teñen un gran dominio da motricidade fina.

           Inícianse no coñecemento dalgunha función do corpo humano e dos órganos. Amosan interese polas diferenzas sexuais.

           Teñen conciencia do perigo.

           Recoñecen posicións espaciais en referencia ó seu corpo e a obxectos entre si.
 
 



CONTO VIAXEIRO

ANIVERSARIOS

Os nenos e nenas levarán cada xoves ou venres unha carpeta cun conto seleccionado para volver a traelo o luns ao Centro.

Neses dous días a familia debe contarlle o conto e permitirlle que o manipule, fomentando sempre o hábito de coidado dos materiais.

Traballarase con libros adaptados á idade dos nenos e nenas, e nas tres linguas (castelán, galego e inglés). Os títulos seleccionaranse
polas familias. Primeiro rotarán polas casas e despois devolveránselles aos nenos/as.

O día do Aniversario do neno ou nena, só se poderá traer á clase a coroa e unha bolsa de sugus, mix ou gumis (non se poderán
preparar os caramelos en bolsas). Os nenos e nenas repartiranos na clase de un en un.

Haberá catro Días Doces ao longo do curso, cada un ao remate do trimestre. De maneira que os nenos e nenas que cumpran anos en
cada trimestre serán os encargados de organizalo.Poñerémosvos ás familias implicadas de acordo, para que traiades algo conxunto. O
reparto será o seguinte:

Día Doce 1º trimestre: roscón.
Día Doce 2º trimestre: ovo de chocolate.

Día Doce 3º trimestre : pincho de froita con biscoito.
Día Doce verán: xeado.

DÍAS DOCES



MARTÍN



 SAÍDAS
 Os nenos/as realizarán unha saída educativa fóra do Centro como mínimo unha vez ao trimestre, exceptuando os nenos/as do curso
de 4º de Educación Infantil, que sairán o primeiro trimestre a criterio da titora.

 
 No último trimestre realizarase unha saída conxunta de todos os nenos/as de infantil durante a xornada escolar, a cal será próxima ao
13 de maio, día de Madre Mazzarello.

 

 OBRADOIROS CON FAMILIAS

 En Educación Infantil consideramos de gran importancia o achegamento da familia ao colexio e por isto organizamos obradoiros cos
nenos/as e maila familia. Estas son situacións moi motivadoras e chamativas que van dende manualidades ata receitas de cociña,
danzas, etc.
 Esta actividade será preferiblemente pola tarde e a ela poderán asistir un número limitado de pais ou nais. Realizarase un obradoiro
por trimestre.





 A VOZ DOS MAIORES

 PATRULLA ECOLÓXICA

Cada fin de semana, un neno/a da clase fará de reporteiro/a. Coa axuda da familia entrevistará a algún avó, avoa ou persoa de idade,
que relatará algunha tradición oral galega: conto, refrán, adiviña, cantiga, baile ou lembranza da xuventude. A gravación non deberá
superar os 3 minutos.
As familias xunto co neno/a prepararán unha cartolina A3 cunha foto do momento da entrevista e un pequeno texto (o modelo será
entregado pola titora). Este texto estará escrito polo neno/a, en GALEGO. Deberán aparecer o tema da entrevista e o nome dos avós
ou persoa de idade. 
A familia responsabilízase de cumprir as datas marcadas para o proxecto.
Subirase o cartel ao blog de infantil. 

A cotián un grupo de nenos/as da clase, responsabilizarase da reciclaxe dos puntos limpos da etapa de infantil. Serán os encargados
de comprobar que a reciclaxe, tanto no patio como na aula, lévase a cabo de modo axeitado. Un día á semana na saída da tarde,
depositarán, coa persoa adulta que o veña a recoller, os resíduos xerados nos colectores correspondentes, e deixarán os chalecos do
proxecto, na portería do colexio.



LIZ E MARTA

SOFÍA





VALENTINA




