
  

Asociación de Nais e Pais (ANPA) do 
Colexio  de Educación Infantil e Primaria 

(CEIP) A Maia

Benvidos ao colexio CEIP A Maia. Animámosvos a que nos consultedes as 
vosas dúbidas, preferentemente por correo electrónico ou whatsapp, e 
que plantexedes calquera proposta  que poida contribuír á mellora da 
convivencia e da educación dos/as nosos/as fillos/as.

Entrada do Edificio de Educación Primaria

Entrada do aulario de Educación Infantil

Guía para
NAIS E PAIS

Como sobrevivir aos
primeiros días de cole

Horario atención en Dirección do colexio: 
Luns a Venres de 9.05 a 14.05 hora, previa cita

Horario atención ANPA
Luns 16:30-17:30 (previa cita), na  biblioteca

Información e contacto
ANPA CEIP A Maia
Avda da Peregrina, s/n 15220 Bertamiráns – AMES
Teléfono: 696482275
Correo-e: anpaceipamaia.ames@gmail.com
Páxina web: www.anpa-maia.es

Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) A Maia
Avda da Peregrina, s/n 15220 Bertamiráns – AMES
Teléfonos: 881 866 001 (Conserxeria) – 881 866 002 (Dirección)
Correo-e: ceip.a.maia@edu.xunta.es
Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipamaia/



  

Presentación
Desde a ANPA somos conscientes de que os primeiros días do cole 
provocan bastante ansiedade para alumnos e para nais/pais ou 
coidadores. Pensamos que dispoñer dunha información clara e accesible 
pode facilitar o afrontamento desta etapa cun pouco mais de 
tranquilidade. Tamén pode ser útil para familiares autorizados para 
recoller aos nenos/as en ocasións puntuais

Características do colexio
Aproximadamente 650 alumnos
Tres liñas educativas. Cada curso ten tres grupos A, B e C.
Recursos físicos:
● Edificio Primaria. Aulario, oficinas dirección e Biblioteca.
● Edificio Infantil. Aulario, aula de psicomotricidade e Aula de 

Inglés
● 3 pistas deportivas, dúas delas cubertas, e 1 ximnasio.
● 2 areeiros para infantil.
● 1 comedor para infantil e primaria.

As etapas 
Os nenos/as que empezan en E.Infantil teñen que cumprir 3 anos no 
ano en que se inicia o curso, (da igual que sexa en marzo ou en 
setembro).

No CEIP cúrsanse 4º, 5º e 6º de Educación Infantil ( xa que 1º, 2º e 3º 
corresponden ás escolas infantís) e 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de 
Educación Primaria. A Educación Secundaria e o Bacharelato 
cursaríanse no Instituto de Educación Secundaria (IES) 
correspondente.

Servizos prestados
Xestionado polo Concello:
● Bos días Cole (7.30 h. a 9.00 h.)
● Tardes Divertidas (16.30 h. a 21.00 h.)
● Comedor e monitores conciliación (14.00 h. a 16.30 h.)
● Psicomotricidade (Educ. Infantil)
Xestionado pola Consellería de Cultura, Educación e Orden. Univ.
● Autobús Escolar 
Xestionado pola ANPA
● Actividades extraescolares
● Xestión do material escolar en Educación Infantil.

Plano do colexio  

Horarios
Entrada dos nenos ás 9.05 h. e saída ás 14.05 h. A hora de saída hai 
tres opcións: 1) que os recollan os pais/nais/coidadores/as, 2)que 
vaian co/a monitor/a do comedor ou  3) co monitor/a do autobús 
Rematan a comida ás 15.45. A esta hora non hai autobús Os pais 
podemos recollelos entre as 15.45 e as 16.30. En caso de que 
necesitemos que se queden mais tempo, é necesario solicitar con 
antelación o  servizo de Tardes Divertidas, xestionado polo 
Concello.

ATENCIÓN Os  pais/nais  non poden entrar no recinto escolar 
(excepto uns días ao inicio do curso, consultas administrativas, etc) . 
Faixe unha excepción cos nenos de 3 anos (4º de Educ. infantil)
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