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A educación é o mellor legado que lles podemos deixar ás novas xeracións de 
vigueses e viguesas, unha educación continua, plural e de calidade, construtiva e 
libre; unha educación que sente as bases da independencia e realización dos futuros 
e futuras profesionais e líderes da nosa cidade.

Para facilitarlles ás familias a elección do centro educativo máis axeitado para os 
vosos fillos e fillas, o Concello de Vigo pon á vosa disposición esta completa guía 
con toda a información práctica sobre os colexios, como os servizos e actividades 
extraescolares que ofertan ou as instalacións e o equipamento cos que contan.

É indubidable que o centro escolar e os seus educadores son pezas centrais na 
aprendizaxe, como tamén o son as familias e o contorno social no que habitamos. 
Vigo traballa para ser unha cidade educadora integral, coa implicación dos pais e nais, 
e coa máxima atención á infancia na escola e nas rúas.

Con esta vocación, e grazas ao esforzo de todos e todas, Vigo recibiu este ano unha 
Mención Especial de UNICEF dentro do seu programa Cidades Amigas da Infancia, 
porque aumentamos nun 140 % as escolas infantís municipais, renovamos e creamos 
máis de 100 parques infantís, concedemos bolsas de comedor para os nenos e nenas 
con menos recursos económicos e levamos a preto de 500 escolares vigueses de 
colexios públicos e concertados a estudar en inglés de balde no Reino Unido e Irlanda.

Unha boa educación precisa da complicidade de todos e ten que estar presente en 
todos os aspectos da vida social, familiar, laboral e escolar. Vigo está a avanzar neste 
eido e afianza con esforzo as bases dunha cidade da educación e da infancia, coa 
participación de todos os vigueses e as viguesas.

ABEL CABALLERO
Alcalde de Vigo



“Se me regalas catro minutos do teu tempo, dareiche catro anos da miña vida” 

Queridos cidadáns, 
Queridos pais, nais, profesorado e alumnado da cidade de Vigo

Como Concelleira de Educación de Vigo durante o mandato 2007-2011  diríxome a 
todas as persoas desta cidade para agradecer a oportunidade que me brindaron de 
traballar, desde o Concello, pola educación. 

Quero darlle as grazas a toda a comunidade educativa que fixo posible o meu traballo 
durante estes catro anos. Ás nais e pais que,  a través dos seus representantes na 
Federación de asociacións  dos centros educativos da cidade (FOANPAS), exerceron 
o voluntariado máis desinteresado, desenvolvendo servizos que sen a súa axuda non 
se poderían prestar (comedores escolares, actividades extraescolares, campamentos 
de verán...). Grazas  tamén ao profesorado pola súa colaboración no desenvolvemento 
dos programas que lle presentamos desde o Servizo de Educación, a sabendas do 
esforzo que lle pediamos. E grazas a todas as persoas que realizan o seu traballo con 
esmero para beneficio da comunidade educativa.

Desexo tamén poñer de relevo o magnífico equipo de traballo, o grupo de funcionarios 
e funcionarias, que me acompañaron en todo momento coa súa eficiencia, adicación e 
afecto. Eles non se limitaron a cumprir coas obrigas municipais, tamén fixeron posible 
que se levase adiante todo un amplo abano de programas e proxectos educativos. 

Adiqueille toda a miña vida profesional á educación, e os últimos anos á política 
municipal educativa. Esta etapa, o mesmo cá profesional, enchina de ilusións e de 
proxectos. Algúns puiden levalos adiante, pero quedaron moitas cousas que me 
gustaría realizar para a mellora da educación desta cidade.

· Fíxose  no curso 2008-2009 un estudo detallado das infraestruturas dos centros 
públicos de infantil e primaria (edificios, instalacións, patios, ximnasios) dándolle 
conta á Consellería de Educación e a cada centro educativo, do estado das súas 
instalacións. Preténdese con este estudo a modernización dos centros  públicos de 
Vigo e a súa adecuación ás necesidades educativas actuais.



· Salientar o forte investimento en obras de mantemento e conservación dos centros 
de ensino público de infantil e primaria, de obrigada competencia municipal; ademáis 
da construcción de catro novas escolas infantís de 1ª etapa, ampliación  e adecuación 
de comedores escolares, renovación das instalacións eléctricas, arranxos de patios 
de recreo e melloras nos accesos a bastantes centros educativos, así como nas 
instalacións da Escola Municipal de Teatro e da Escola Municipal de Música.

· Mellóranse de xeito notorio programas educativos como: “Vigo por dentro” que 
oferta preto de 55 itinerarios didáctico-formativos distintos e consolida a súa web 
como singular ferramenta de xestión;  “Horta ecolóxica na escola” que sensibiliza en 
valores ambientais e o programa de “Educación permanente de adult@s”, que non 
esquece a formación das persoas ao longo da vida.

· Creáronse distintos programas educativos dirixidos ao alumnado de educación 
primaria e secundaria  como: “Arte na aula – Crea na escola” que dinamiza unha 
exposición itinerante de pinturas, esculturas, fotografías nos centros educativos con 
visitas didácticas á propia exposición   ademais de promover un concurso de carteis, 
postais e banda deseñada; “Tocar e sentir. Música na escola” que propón sesións 
didáctico-musicais coa presenza de músicos profesionais e instrumentos nas propias 
aulas e “Tradurban” que oferta concertos de música tradicional e Folk nos centros de 
ensino; “Contarte”, que dinamiza distintas actividades a prol da animación á lectura; e 
finalmente as sesións de charlas de educación en valores coa iniciativa didáctica  “Por 
unha posesión responsable de animais” .

· Deseñáronse distintas iniciativas didácticas no procura de mellorar a competencia 
en lingua inglesa de alumnado e profesorado de educación primaria e secundaria, a 
través do programa marco xeral “Aulas internacionais” que engloba: “Vigo activities” 
con teatro en inglés para escolares, sesións de contacontos, xogos e cancións,  
encontro con nativos e visitas didácticas á cidade en inglés;  o Programa de inmersión 
en lingua inglesa “PILIvigo”, que propón estadías de tres semanas en Reino Unido ou 
Irlanda para 250 alumnos/as de 4º da ESO,  formación e actualización metodolóxica 
para docentes a través dos programas “Comenius Vigo” e “Vinfora”, e finalmente a 
convocatoria de 70 bolsas “Alcaldía de Vigo” para estadías lingüísticas no estranxeiro 
de alumnado da Escola Oficial de Idiomas de Vigo. 

· Mellorouse a Escola Municipal de Artes e Oficios (EMAO) na súa xestión, financiamento 
e  funcionamento en xeral: cun novo Plan de estudos, melloras nas súas instalacións, 
na súa dotación de profesorado, material docente e fondo bibliográfico, e  coa creación 
dunha Sala de Exposicións que abre ao público en xaneiro de 2011. 

· Creouse a Escola de Música Tradicional e Folk (E-Trad) no ano 2008 con máis de 300 
estudantes na actualidade

· O Servizo de Publicacións editou con perioricidade anual  as guías de centros 
públicos e concertados ademais de distintas unidades didácticas como: “Xogar en 
Vigo”, “Construíndo unha cidade”, “Vigo arqueolóxico” e as que verán a luz no primeiro 
trimestre de 2011 “Itinerario polo río Eifonso”, “Visita á lagoa Mol” e “A Vila de Bouzas”



Tamén adquiriu lotes bibliográficos de literatura infantil e xuvenil para as distintas 
campañas de animación á lectura e  libros para conmemorar o Día das Letras Galegas.

· Comezou unha nova e ilusionante andaina o Consello Escolar Municipal de Vigo 
(CEMV) ao aprobar o Pleno municipal os novos estatutos que contribuíron en grande 
medida a  mellorar e dinamizar o funcionamento e os resultados obtidos por este 
órgano colexiado de participación cívica en materia educativa.

· Conformamos no ano 2010 o Grupo de Traballo “Concellos e educación” do que 
forman parte os  concelleiros/as e técnicos/as de Educación das sete grandes cidades 
de Galicia. Este grupo reúnese unha vez ao mes para chegar a acordos, compartir 
experiencias educativas e reclamar conxuntamente diante das outras administracións 
aquelas actuacións necesarias a prol da mellora da calidade educativa na nosa 
comunidade. Traballamos co apoio e como apoio en educación, da Federación  Galega 
de Municipios (FEGAM). Igualmente, temos participado activamente na Comisión de 
Educación do Eixo Atlántico.

· Ao longo desta lexislatura, presentamos os nosos programas educativos máis 
salientables en distintas accións formativas da Federación Española de Municipios 
e Provincias (FEMP) e Xornadas da Rede Española de Cidades Educadoras (RECE), 
que tiveron lugar en Madrid, Barcelona, Cáceres, Granollers, Salamanca, Córdoba 
e Palencia; ademais de formar parte activa do grupo de traballo da RECE “Ciudad, 
educación e  valores patrimoniais”. 

· No marco da nosa programación educativa, algunhas das iniciativas didácticas 
desenvolvidas obtiveron recoñecemento, resultando premiadas tanto estatal como 
internacionalmente.

1. Un dos 8 proxectos concedidos a España pola Axencia Europea de Cultura 
e Educación, no programa Cultura 2007-2013. O proxecto consiste na creación 
da European Network of Folk Orchestras (ENFO), con tres asociados: Fundación 
Sondeseu (Vigo), a Sibelius Academy (Helsinki) e Tradalp (Turín), orquestras folk 
vencelladas a institucións educativas no modelo da Escola Municipal de Música Folk e 
Tradicional, a “E-Trad.” de Vigo. A European Network of Folk Orchestras consolidarase 
entre maio de 2010 e abril de 2012. A nova Rede Europea estará liderada dende 
Vigo e irá ampliándose nunha segunda fase con agrupacións de Escocia, Dinamarca, 
Bélxica e Francia. A rede achegará unha guía de boas prácticas na fusión da música 
folk contemporánea e a cultura tradicional, implementará a conexión coas escolas e 
organizará actividades que abranguen dende o intercambio de experiencias entre os 
músicos e profesores ata concertos nas diversas cidades europeas, masterclases, e 
mesmo publicará un catálogo de recursos educativos sobre as experiencias europeas 
de fusión das músicas urbanas e o patrimonio inmaterial no que atinxe á música e á 
danza.

2. O Premio Ciudadanos 2010, ao “Proxecto aulas internacionais” da cidade de Vigo. 
A Asociación Premios Ciudadanos e o Foro de Debate Ciudadano son entidades sen 
ánimo de lucro que convocaron este ano 2010 a VIII Edición dos premios Ciudadanos 
e que recoñecen os valores humanos, o compromiso cos cidadáns en proxectos 



ou traxectorias ou o compromiso coas persoas  discapacitadas ou en situación de 
dependencia, entre outros valores. O programa municipal de “Aulas internacionais” é 
unha acción que irmana mozos e mozas de diversas nacionalidades para compartir 
idiomas, culturas e coñecementos; trátase dun intercambio socio-cultural igualitario. 

3. O galardon á cidade de Vigo mediante a Mención especial da UNICEF polo seu 
traballo a favor da infancia. A cidade de Vigo converteuse na primeira de Galicia en 
obter unha mención especial de UNICEF no marco do programa “Cidades amigas da 
infancia”, distintivo que recolleu en Madrid o día 22 de novembro de 2010 o alcalde 
vigués, Abel Caballero.

Cremos que o que fai habitable unha cidade é sen dúbida que os seus membros 
teñan recursos económicos, emprego, vivendas saudables, servizos sanitarios e 
educativos, infraestruturas de comunicación, de relación, de ocio... pero tamén, e 
fundamentalmente, o que a fai agradable, querida, desexable, son todas as cousas 
intanxibles que cohesionan as relacións humanas: respecto, seguridade, educación, 
confianza básica, comunicación, cooperación, calidade cultural e ambiental, coidado, 
afecto e respecto aos animais, protección para os máis débiles, adecuación dos 
espazos para persoas discapacitadas, priorización dos servizos sociais..., en suma, 
convivencia e calidade de vida.

Unha cidade que educa e que é amiga da infancia non é só unha cidade que xestiona 
servizos materiais ou que mesmo instrúe con programas patrimoniais. É unha cidade 
que promove a educación na diversidade, a comprensión, a cooperación solidaria 
internacional e a paz. É unha cidade que favorece a liberdade de expresión, a 
diversidade cultural e o diálogo en condicións de igualdade. É tamén, e sobre todo, 
unha cidade que promove e crece en valores humanos e cívicos, que se coida a si 
mesma, que aprecia a quen vive e traballa para mellorar, tendo presentes ás xeracións 
que a farán digna e habitable.

Este tipo de cidade é un soño posible. E, dentro da miña marxe de acción, traballei 
coa esperanza de que Vigo se achegue un pouco máis a ese ideal. 

LAURA LÓPEZ ATRIO
Concelleira Delegada de Educación

No te rindas, aún estás a tiempo de abrazar la vida y comenzar de nuevo,
No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir los sueños....(Mario Benedetti)



NOTA: Suxírese que logo de consultar a información recollida nesta guía, 
se acheguen aos centros educativos privados en réxime de concerto para 
coñecer e valorar persoalmente o seu ideario, equipamento, e custes 
autorizados pola Delegación Provincial da Consellería de Educación e 
aprobados polo Consello Escolar do centro, das actividades escolares 
complementarias, actividades extraescolares e servizos complementarios, 
que ofrecen ao seu alumnado, que son de carácter voluntario e non lucrativo.
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Etapas
educativas

Las Acacias nace co fin de ofrecer ás familias e á sociedade unha educación de 
calidade, creativa e innovadora. Todo co obxectivo de axudar ás familias na educación 
dos seus fillos.

O colexio pertence a Fomento de Centros de Ensino, institución fundada en 1963 
por un grupo de profesionais, educadores e pais de familia, e que hoxe traballa en 
35 escolas espalladas por toda España. Las Acacias nace en Vigo en 1966; leva 
entón máis de 40 anos apostando pola investigación e a mellora continuada dos 
seus métodos pedagógicos que fixeron deste un centro referente da vangarda e da 
calidade do ensino.

As liñas básicas que definen o noso Proxecto Educativo poderíanse resumir en:

· Protagonismo dos pais: eles son os primeiros educadores dos seus fillos, por 
iso acoherencia na actuación educativa favorece o desenvolvemento harmónico 
dosalumnos.

· Educación personalizada: acción educativa centrada na persoa e no proxecto 
persoal de mellora individualizado para cada alumno.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Enderezo  Camiño da Parrocha, 26. 36214 Vigo
Tfno.  986 278 016 / 986 278 050
Fax  986 482 193
Web  www.fomento.edu/lasacacias
Correo elect.  lasacacias@fomento.edu
Horario de oficina  de 8.50 a 18.30 h
Horario lectivo  de 8.50 a 16.30 h

Colexio Acacias
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Servizos
 · Transporte Escolar: 10 rutas escolares 

cobren toda a área metropolitana de 
Vigo, ademais de Pontevedra, Gondo-
mar e o Val Miñor.

 · Servizo de Comedor: con cociña 
rexional propia; os menús son super-
visados por unha nutricionista.

 · Gabinete de Orientación: Psicopeda-
gogas e especialistas en Neuropsico-
loxía.

 · Idiomas
 · Inglés: todos os niveis educativos, 

dende 3 anos até 2º BAC.

 · Alemán: Primaria e ESO.

Equipamento e instalacións
 · Aula de ADI (axuda ao desenvolve-

mento da intelixencia).
 · Aula de AR (alto rendemento).
 · Aula de audiovisuais.
 · Aula de Informática.
 · Aula de música.
 · Biblioteca.
 · Invernadoiro.
 · Laboratorio de Ciencias Naturais.
 · Laboratorio de Física.
 · Laboratorio de Química.
 · Ordenadores en todas as aulas, den-

de 3 anos en adiante.

 · Pizarras dixitais interactivas en todas 
as aulas a partir de Primaria.

 · Instalacións deportivas.
 · Cancha de baloncesto.
 · Pavillón cuberto.
 · Pista polideportiva.
 · Vestiarios independentes.

Actividades extraescolares 
e complementarias
 · Axuda ao Desenvolvemento da Inte-

lixencia.
 · Ballet.
 · Cerámica.
 · Danza
 · Estudo dirixido.
 · Óleo.
 · Patinaxe.
 · Ximnasia Rítmica.
 · Xogos deportivos en inglés.
 · Alemán.
 · Chino.
 · Reforzo en inglés.
 · Xadrez.
 · As actividades desenvólvense de 

acordó cos principios de doutrina 
católica.

 · Educación diferenciada en Primaria, 
ESO e Bacharelato.

 · Educación en liberdade e baseada na 
importancia do traballo ben feito, con 
calidade e esforzo.

11
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Etapas
educativas

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Colexio Alba

Enderezo  Rúa Esperanto, 8. 36204 Vigo
Tfno.  986 413 933
Fax  986 411 810
Web  www.colexioalba.com
Correo elect.  cpr.alba@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 9 a 13 h e de 16 a19 h
Horario lectivo  xornada contínua de 9 a 14h
Aula matinal  dende as 7,30 h

Centro privado-concertado laico, de xornada continua, situado no centro da cidade 
que, a pesar do seu tamaño, se caracteriza por un ambiente familiar dentro da 
Comunidade educativa (persoal do centro, alumnos/as e pais/nais), así como por unha 
formación integral na que, ademais dos contidos académicos, teñan importancia a 
formación no respecto e na igualdade, dunha maneira individual e personalizada.

Uniforme dende 3 anos ata 4º da ESO. Especialistas de música e inglés dende os 
3 anos. Lectoescritura dende os 3 anos. Participación activa dos pais/nais a través 
da ANPA, Escolas de Pais/Nais organizadas polo Departamento de Orientación, 
entrevistas tanto individuais como por cursos e xornadas de portas abertas, tanto en 
Festas como no período de matriculación.

Campamento urbano no verán (informática, obradoiros de arte, xogos deportivos e na 
auga…), e aula matinal dende as 7,30 h.

Seguro escolar cunha clínica privada.
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Servizos
 · Comedor dende Infantil á ESO.
 · Departamento de Orientación dende 

Infantil: Composto por un Psicólogo, 
un Psicomotricista, e varios Psicope-
dagogos e especialistas en Audición 
e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica, 
que levan a cabo a valoración e detec-
ción precoz de NEE e Programas de 
Técnicas de estudo e de Orientación 

académica e profesional na ESO.

Equipamento e instalacións
 · Patio de 2.000 m2

 · Zona cuberta para os días de chuvia.
 · Parque infantil cuberto con chan de 

seguridade.
 · Zona de areal con árbores.
 · Porta de acceso exclusiva para Ed. In-

fantil pola rúa Torrente Ballester.
 · Ascensor e baño de minusválidos.
 · Biblioteca e estudo todos os días.
 · Sala de Música e Audiovisuais provis-

to de pantalla, DVD, vídeo, proxector 
multimedia e retroproxector.

 · Sala de usos múltiples para Ed. Infantil 
informatizada, con DVD, vídeo e Tele-
visión.

 · 2 aulas de apoio.
 · Aula de informática con conexión a 

internet.
 · Aulas de Ed. Artística, Tecnoloxía.
 · Laboratorio.
 · Calefacción.
 · Ximnasio con vestiarios de nenos e 

nenas con duchas.

 · Pista de fútbol e baloncesto.

Actividades extraescolares
Organizadas polo colexio e pola ANPA
 · Iniciación á actividade deportiva.
 · Futbito masculino e feminino.
 · Inglés (distintos niveis dende Infantil á 

ESO).
 · Informática.
 · Obradoiro Artístico.
 · Obradoiro de cociña.
 · Obradoiro para nenos/as.
 · Danza Moderna.
 · Iudo.
 · Natación.

13
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Colexio Alborada

Enderezo  Avda do Aeroporto, 392. 36317 Vigo
Tfno. e fax  986 272 432
Web  www.colexioalborada.com
Correo elect.  alborada@ucetag.org
Horario de oficina  de 9 a 13.30 h
Horario lectivo  de 8.45 a 14 h

O Colexio Alborada desenvolve un proxecto educativo baseado nos principios 
cooperativos e da economía social, froito de máis de vinte anos de traballo e 
investigación pedagóxica. O noso obxectivo é dar coñecementos para que os/as 
nenos/as acaden sólidas saídas profesionais no senso da “cooperación”, do “traballo 
en común”, da “solidariedade”.

Queremos a normalidade lingüística e formar na responsabilidade, contra a 
radicalización e o adoutrinamento.

A nosa ferramenta é a educación, e nesta tarefa contamos coa participación da 
comunidade educativa (pais/nais, mestres/as e nenos/as), tanto no control como 
na xestión a traves dos órganos representativos (Consello Escolar) e da ANPA nas 
distintas comisións.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Conta co patio cuberto co ximnasio, la-
vabos, duchas, sala de monitores, ves-
tiarios e sala de caldeiras e cunha pista 
de futbito con bancadas, un pequeno 
xardín e un espazo con area que utilizan 
os diferentes alumnos/ as do centro nos 

tempos de lecer.

Actividades extraescolares
Todos os anos ofertamos gran cantidade 
de actividades variadas para os nosos 
alumnos/as e para adultos (pais, nais, 
veciños ou amigos do Centro) nun ho-
rario axeitado (dende as 16 ata as 17,30).

Servizos
 · Comedor: Todo o curso, de 14 a 16 

horas, podendo recoller aos nenos 
dende as 15,30.

 · Librería: Reserva de libros de texto e 
xestión do programa “Gratuidade de 
Libros” da Xunta.

 · Servizo de madrugadores: Dende as 
7,30 ata o comezo das clases.

 · Inglés, Informática, psicomotricidade, 
música dende os tres anos.

 · Gabinete psicolóxico, departamento 

de orientación e logopedia.

Equipamento e instalacións
O Colexio Alborada conta con dous 
edificios.
No edifico 1 as tres aulas do 2º ciclo de 
EI, aseos de EI, sala de profesores, ad-
ministración e dirección, dúas salas de 
visitas, sala da ANPA e aseos, aula de 
usos múltiples e un almacén.
O edificio 2, é o central con catro anda-
res: no 1º, as aulas do 1º e 2º ciclo de EP, 
lavabos, laboratorio, sala de profesores/ 
as e aseo de minusválidos. No 2ª, as au-
las do 3º ciclo de EP e 2º ciclo da ESO 
servizos e aula de apoio de Audición e 
Linguaxe.
O 3º conta coa Biblioteca, aula de Infor-
mática e almacén. Por baixo da 1º plan-
ta, aulas de Plástica, Música, Tecnoloxía, 
Educación Especial.
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Etapas
educativas

Aloya é un Centro docente concertado, de Ensino Secundario. Consta dos ciclos 
superiores e medios da rama de Administración e Empresas, un ciclo superior de 
Educación Infantil e unha Escola de Hostelería.
É unha Obra Corporativa do Opus Dei. O seu proxecto educativo encamíñase a 
conseguir o desenvolvemento intelectual e humano necesario para facer fronte aos 
retos actuais, e atende aos aspectos intelectuais, culturais, tecnolóxicos, deportivos, 
sociais e espirituais.
Procuramos a excelencia persoal e académica mediante o asesoramento 
individualizado ás alumnas e ás súas familias.
Apostamos polo desenvolvemento das virtudes como reforzo imprescindible da 
vontade nos anos de secundaria.
A solidariedade, o traballo en equipo e o ambiente do centro, fan posible que cada 
alumna desenvolva harmonicamente a súa personalidade.
Asesoramos a cada alumna na selección dos seus estudos posteriores, atendendo ás 
súas capacidades, aptitudes e intereses.

Enderezo  Rúa Couto, 3, no Castro, xunto á Praza de España
 36203 Vigo
Tfno.  986 420 722 / 986 419 554
Fax  986 410 857
Web  www.colegioaloya.com
Correo elect.  info@aloya.com
Horario de oficina  de 8.30 a 18.30 h.
Horario lectivo  de 8.30 a 15 h e de 16.30 a 18.10 (unha tarde)

Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos 

Colexio Aloya
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Servizos
 · Restaurante-Escola aberto de martes 

a venres en horario escolar.
 · Gabinete de Orientación Psicopeda-

góxica.
 · Asesoramento Personalizado.
 · Cursos de Formación para Pais.
 · Actividades extraescolares
 · Teatro.
 · Protocolo.
 · Cociña.
 · Informática.
 · Inglés e portugués.
 · Organízanse tamén numerosas acti-

vidades de voluntariado, numerosas 
saídas culturais e actividades para 
pais: conferencias, mesas redondas, 
clases de cociña, informática...

 · Restaurante-escola propio aberto ao 

público.

Equipamento e instalacións
 · Biblioteca e zonas de estudo.
 · Laboratorios de ciencias física e quí-

mica.
 · 2 aulas de informática e multimedia.
 · Administración e xestión.
 · Aula de debuxo e plástica.
 · Aula de música.
 · Aula de tecnoloxía.
 · Sala de audiovisuales e conferencias.
 · Cociña.
 · Pastelería.
 · Cafetería.

 · Restaurante.
 · Office.
 · Xardín e terraza de recreo.
 · Acceso para minusválidos e ascensor.
Instalacións deportivas:
 · Pavillón deportivo cuberto.

17
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Etapas
educativas

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Colexio Andersen propoñen un ensino en/e para a liberdade, confianza e 
responsabilidade, partindo da consideración e defensa dos dereitos individuais e 
colectivos do neno como tal. Recoñecemos as diferenzas individuais como un feito 
esencial, como un punto de partida que non conleve xuízos de valor.

Traballo fundamentado no respecto e a tolerancia como valores baseados nos 
principios democráticos, a solidariedade, a cooperación e a paz.

Centro laico con xornada continuada. Un curso por nivel, que permite trato próximo 
a alumnos/pais.

Valoramos positivamente a participación dos pais (reunión cos pais de Educación 
Infantil e 1º Primaria antes do comezo das clases e dos demais cursos unha vez 
comezadas) así como o diálogo directo e frecuente pais-profesores.

Colexio Andersen

Enderezo  Camiño da Escola Andersen, 28 (A Garrida-Valadares)
 36315 Vigo
Tfno.  986 469 412
Fax  986 469 415
Correo elect.  cpr.andersen.augalonga@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 8.30 a 18.30 h
Horario lectivo  de 9.15 a 14.45 h / secundaria, de 16 a 17.40 h (martes)
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Servizos
 · Transporte: 3 liñas.
 · Aula matinal: Dende as 8,15 horas.
 · Almorzo: ás 11 horas (só para Educa-

ción Infantil e 1º curso de Educación 
Primaria).

 · Comedor: Servizo de cáterin, os mar-
tes, para ESO.

 · Servizo psicopedagóxico: (psicólogo, 
orientador, especialistas en pedagoxía 
terapéutica e audición e linguaxe) de 
apoio a profesores, alumnos e pais.

 · Cine: Unha vez ao mes.
 · Equipamento e instalacións
 · Edificio Primaria.
 · Edificio Secundaria.
 · Sala de audiovisuais.
 · Sala de usos múltiples.
 · Aula de plástica.
 · Ludoteca.
 · Aulas de apoio e reforzo.
 · Aula de informática.
 · Obradoiro de Tecnoloxía.
 · Sala de estar (secundaria).
 · Biblioteca de Primaria (ademais das 

de aula).
 · Zona verde e arbórea na zona de 

recreo.
 · Biblioteca de Secundaria.
 · Laboratorio de Ciencias Naturais.

 · Instalacións deportivas:
 · Pista polideportiva.
 · Pista deportiva polivalente.
 · Pavillón deportivo.

Actividades extraescolares
Organizadas pola ANPA, segundo a de-
manda dos pais.
 · Natación.
 · Baloncesto.
 · Pintura.
 · Manualidades.
 · Baile Galego.

 · Taekwondo.

19

Fomentamos a participación dos alumnos, recollendo nos plans de Centro actividades 
como titorías, reunións alumnos-dirección,... Inglés, música e informática dende os 
tres anos. Valor polos libros e fomento da lectura. Obradoiros dentro do horario lectivo 
de Teatro, Danza, Cociña, Ecoobradoiro, Música Instrumental, Xardinería, Informática. 
(de 5º Primaria a 2º ESO). Valoración positiva das saídas
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Etapas
educativas

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

O noso é un Colexio que ten 135 anos. Estamos en Vigo dende 1916. Caracterizámonos 
polo compromiso coa excelencia académica e a educación en valores. Estamos 
comprometidos coa atención á diversidade do alumnado.

A derradeira finalidade da nosa educación é axudar aos alumnos a desenvolver ao 
máximo todas as súas potencialidades e capacitalos para chegar a ser:

· Persoas maduras, autónomas e libres.

· Persoas conscientes, competentes e compasivas, homes e mulleres cos demais e 
para os demais.

· Persoas abertas á transcendencia, que sexan quen de dar unha resposta libre 
de fe a Deus.

· Persoas que estean en condicións de acceder con garantías a todo tipo de estudos 
profesionais ou universitarios.

Enderezo  Rúa Sanjurjo Badía, 79. 36207 Vigo
Tfno.  986 371 011
Fax  986 378 029
Web  www.colegioapostol.com
Correo elect.  cpr.apostol.santiago@edu.xunta.es
Horario de oficina  Recepción de 8.30 a 20.30. Secretaría: de 9 a 13 h
Horario lectivo  Ed. Infantil: de 9.15 a 12.30 h /15.15 a 17.05
 Primaria: de 9.15 a 12.30 /15.15 a 17.05 h
 ESO: de 8.15 a 14 h/16 a 18.30 h (un ou dous días á semana)

Colexio Apostol Santiago-Xesuítas
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Servizos
 · Transporte escolar.
 · Comedor escolar.
 · Gardería.
 · Catálogo e revista do Colexio.
 · Enfermería.
 · Capelanía, atención pastoral.

Equipamento e instalacións
 · Biblioteca.
 · Laboratorios.
 · Aulas de informática.
 · Aula multimedia.
 · Igrexa.
 · Salón de actos.
 · Amplos patios de xogo e lecer.
 · Parking para Pais.

 · Instalacións deportivas:
 · Pavillón cuberto.
 · Zonas deportivas con campo de fútbol 

regulamentario.
 · Inglés.
 · Informática.
 · Teatro.
 · Patinaxe.
 · Manualidades.
 · Karate.
 · Escolas deportivas.
 · Equipos federados de fútbol.
 · Equipos federados de fútbol sala.
 · Equipos federados de baloncesto.
 · Equipos federados de atletismo.
 · Saídas e visitas culturais.
 · Concurso literario e concurso de 

pintura.

21
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Colexio Atalaya Cantabria

Enderezo  Rúa Cantabria 18 (Entre Ramón Nieto e Avda do Aeroporto)
Tfno. e fax  986 276 012
Correo elect.  cpr.atalaya.cantabria@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 9 a 13 h/ 15.30 a 17.30 h
Horario lectivo  xornada continuada con posibilidade de ampliación   
 pola tarde, por necesidades familiares

Situado No barrio do Seixo-Calvario entre Ramón Nieto e Avda do Aeroporto.

O Centro réxese por un proxecto educativo aprobado polo Consello Escolar. Nel 
reflictense os obxetivos xerais e específicos na formación integral.

A actividade do Centro está presidida polo respecto aos dereitos e libertades 
individuais, baseada na tolerancia e principios democráticos de convivencia, 
fomentando a solidaridade, a cooperación e a paz.

No Centro empréganse as dúas linguas oficiais.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos 

Etapas
educativas
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Servizos
 · Transporte escolar: 4 liñas.
 · Comedor escolar: Servizo de cáterin 

para Infantil e Primaria.

 · Idioma: Inglés dende os 3 anos.

Equipamento e instalacións
 · Biblioteca: Central e de Aula.
 · Salón de Actos: Provisto de Video, 

DVD.
 · Ximnasio.
 · Pista Polideportiva: Para os alumnos 

de Primaria.
 · Parque Infantil: Totalmente aparte para 

os alumnos de Ed. Infantil.
 · Aulas de Música e Informática.
 · Aula de Apoio.

 · Aula de Inglés.

Actividades extraescolares

Actividades da APA:
 · Organiza e Financia a Escola Infantil 

(0-3 anos)
 · Subvencionada pola Vicepresidencia 

da Igualdade e do Benestar.
 · Organiza unha ampliación de horario 

para alumnos de 2º Ciclo de Educa-
ción Infantil e Primaria, dende as 7,30 
horas ao comenzo das clases e den-
de as 17,30 á 20 horas, co obxetivo 
de apoiar ás familias dos alumnos 
que o necesiten.

 · Organiza campamentos urbanos e 
xornadas de lecer e obradoiros en 
períodos vacacionais para alumnos 
do Colexio de 2º Ciclo de Infantil e 
Primaria.

 · Colabora na organización das distin-
tas conmemoracións do ano escolar 
(Magosto, Nadal, Entroido, Letras Ga-

legas, Día da Paz, Fin de Curso, etc.)

Promove a participación do alumnado 
nos diversos campionatos escolares.

Axuda na organización e desenvolve-
mento das actividades extraescolares.

23
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Colexio Atlántida

Enderezo  Rúa Rocío, 7. 36208 Bouzas. Vigo
Tfno.  986 233 938
Fax  986 242 284
Correo elect.  cpr.atlantida@edu.xunta.es 
Página web www.colexioatlantida.com
Horario de oficina  de 9:00 a 13.30 h y 16:00 h. a 18:00 h
Horario lectivo  Ed. Infantil e Primaria: de 9 a 14 h. ESO: de 9 a 14.20 h

Tendo en conta as normas básicas de convivencia que ten que salvagardar os valores 
e respectar as liberdades básicas, a ideoloxía do centro orientase nos seguintes 
principios:

· Pleno desenvolvemento da personalidade do alumno/as.

· Formación no respecto ós dereitos e liberdades fundamentais, e no exercicio á 
tolerancia da liberdade dento dos principios democráticos.

· Adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo.

· Formación para a paz, cooperación e solidariedade entre os pobos.

· Ambiente de traballo responsable solidario para que posibilite unha relación persoal 
completa, respectando e coidando as instalacións e o material do centro.

· Apertura á comunidade e ao seu contorno: relación comunicativa e aberta ao diálogo 
e ao debate.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares
 · Obradoiro de estimulación oral.
 · Inglés coloquial.
 · Obradoiro de cociña.
 · Técnicas de estudo.
 · Ludoteca.
 · Ballet clásico.
 · Senderismo.
 · Obradoiro de xornalismo  cunha tirada 

de 500 exemplares por trimestre.

Ademais destas actividades o centro 
realiza alomenos unha saída comple-
mentaria por curso e trimestre así como 
a celebración de datas salientables como 
o Magosto, o Día da Paz, Entroido, os 
Maios, etc.

Servizos
 · Transporte escolar: 2 liñas.
 · Comedor: Que funciona con servizo 

de cáterin.
 · Madrugadores: Abre as súas portas 

ás 8:30 horas e deste xeito aqueles 
pais/ nais que o necesitan poden levar 
antes aos seus fillos/as.

 · Departamento de orientación: Está for-
mado por profesorado especialista en 
pedagoxía terapéutica e audición e lin-

guaxe, así como profesorado de apoio.

Equipamento e instalacións
 · Aula de informática.
 · Departamento de Orientación.
 · Patio cuberto.
 · Laboratorio.

 · Biblioteca

25

Centro aconfesional, respectuoso con toda a tendencia ou crenza sen ánimo de influír 
en ningunha delas.
Prestar especial atención á diversidade dos alumnos/as, respectando as diferencias 
que poidan existir entre eles/elas, tanto física e intelectuais, como culturais e relixiosas.
Fomentar o respecto e a defensa do medio.
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Colexio Barreiro

Enderezo Estrada de Valladares-Seixos, 78, Vigo
Tfno. 986 467 800 
Fax 986 467 032
Correo elect. cpr.barreiro@edu.xunta.es
Horario de oficina de 9 a 13.30 h
Horario lectivo de 9 a 14:30 h

O Colexio Barreiro está ubicado nun lugar privilexiado sobre 8000 m2 que goza das 
vantaxes do rural estando a 10 minutos da cidade tanto pola via rápida como polo 2º 
cinto ou por estrada de Valladares.

O proxecto educativo é completamente aberto baseado no respecto mutuo de todas 
as persoas que forman a comunidade educativa.

Ademáis do galego e o castelá, dende o curso 2008-2009 implantouse o sistema 
bilingüe (Inglés-Método AMCO) e, Informática dende os tres anos, acadando todos os 
nosos alumnos unha importante fluidez de conversa en Inglés e un grande dominio 
informático.

Dende este ano participamos no proxecto ABALAR intengrando as novas tecnoloxías 
na educación do noso Centro.

Centro creado en 1959. Dende hai 51 anos, seguimos adaptándonos ás necesidades 
educativas e traballando para unha educación de calidade.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Servizos
 · Transporte: 3 liñas.
 · Horarios complementarios de 8.15 a 9 

e de 14.30 a 15.
 · Gabinete psicopedagóxico.
 · Psicólogos.
 · Orientador.
 · Especialistas en pedagoxía terapéu-

tica, audición e linguaxe.

Equipamento e instalacións
 · Salón de actos.
 · Aula de usos múltiples.
 · Laboratorio de Física-Química-Ciencias.
 · Aula de tecnoloxía.
 · Aulas de Plástica e Música.
 · Biblioteca.
 · Aula de Informática.
 · Aulas con pizarra dixital.
 · Aulas de apoio.
 · Instalacións deportivas.
 · Dúas pistas polideportivas.
 · Pavillón-ximnasio cuberto.
 · Pista-patio para Infantil.

Actividades extraescolares
Contan coa colaboración do ANPA e 
ofertan entre outras segundo a deman-
da dos país: 

Natación, piano, canto coral, cantarei-
ras, gaita galega, percusión tradicional, 
baile galego, patinaxe artística, Tai-chi, 
danza moderna, Kun-fu, Fútbol sala, 
cursos de fotografía, pintura.
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Colexio Bouza Brey

Enderezo  Rúa San Xoán Nº 167. 36206 Vigo
Tfno.  986 377 238 Fax: 986 267 082
Horario de oficina  de 9.30 a 11.30 / 18 a 20 h (excepto xoves pola tarde)
Horario lectivo  Ed. Infantil e Primaria: de 9 a 14
 ESO: de 8.30 a 14.20 h/16 a 17.40 h (xoves)

O Colexio Bouza Brey é, e quere ser, ideoloxicamente pluralista, especialmente nas 
súas vertentes política e relixiosa. Isto é: respecto a todas as ideoloxías e crenzas, 
intentar proporcionarlles aos nenos as informacións máis obxectivamente posibles 
para que progresivamente formen os seus propios criterios utilizando a realidade e 
poidan tomar decisións responsables. Os pais/nais poden e deben axudar aos seus 
fillos/fillas neste proceso, sobre todo a partires da súa propia vida e ou diálogo con 
eles/elas. O centro ademais caractízase por:

· Profesorado especializado en cadro de persoal fixo.

· Titorías periódicas individualizadas.

· Seguemento continuado da evolución dos alumnos para proporcionarlles unha 
formación completa e adaptada ás súas necesidades.

· Gabinete psicopedagóxico de apoio para reforzar e apoiar aos alumnos con 
dificultades de aprendizaxe.

· Servizo de orientación escolar.

· Saídas e excursións trimestrais.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Zonas verdes e de esparcemento.
 · Zona de aparcamento.
 · Instalacións deportivas
 · Ximnasio.
 · Pista polideportiva.

Actividades extraescolares
 · Fútbol Sala.
 · Natación.
 · Inglés.
 · Ximnasia Rítmica.
 · Técnicas de Estudo.
 · Obradoiro de Artesanía.
 · Baile Moderno.
 · Kárate.
 · Xogos Infantís.
 · Programa desenvolvemento da inte-

lixencia.

Servizos
 · Transporte.
 · Comedor: Que funciona con servizo 

de cáterin.
 · Horarios complementarios de aten-

ción ao alumno entre 7,30 e 21 h.
 · Obradoiros e actividades lúdicas en 

vacacións de Nadal, entroido, Sema-
na Santa, días ponche e vacacións 
de verán.

Equipamento e instalacións
 · Aula de gabinete psicopedagóxico.
 · Aulas de desdobre.
 · Aula de música.
 · Aula de plástica.
 · Aula de informática.
 · Aula de debuxo.
 · Aula de audiovisuais.
 · Aula de psicomotricidade.
 · Aula de xestión /comedor.
 · Aula taller.
 · Biblioteca.
 · Catro laboratorios: física, química, 

ciencias naturais e idiomas.
 · Sala de profesores.
 · Secretaría.
 · Despachos.
 · Conserxería.

29
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Colexio Calasancias

Enderezo Rúa Montecelo, 1. 36207 Vigo
Tfno. 986 437 723
Fax  986 220 269
Web www.calasancias-vigo.org
Correo elect.  cweb@calasancias-vigo.org
Horario de oficina  de 7.30 a 20 h
Horario lectivo  Ed. Infantil e Primaria: de 9.40 a 13 h/ 15.40 a 17.40 h
 ESO: de 8.40 a 13.40 h / 16 a 18 h (tres tardes)

A escola Calasancias dende unha escala de valores proporciona unha educación 
baseada en criterios evanxélicos, que atende de maneira equilibrada ás dimensións 
que interveñen na formación da personalidade e do desenvolvemento integral e 
harmónico dos seus alumnos: dimensión afectiva, social, intelectual, corporal, moral 
e trascendental.

Queremos:

· Proporcionar a mellor formación académica, humana e cristiá e, ó mesmo tempo, 
intentamos que os alumnos se vaian do colexio sentíndose identificados co carisma 
calasancio.

· Colaborar estreitamente coas familias, ofrecéndolles ferramentas para afrontar os 
retos que supón a educación dos seus fillos.

· Dar unha resposta axeitada ás necesidades dos nosos alumnos.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Instalacións deportivas:
 · Pistas polideportivas.

 · Ximnasio con equipamento.

Actividades extraescolares
 · Inglés.
 · Futbito.
 · Informática.
 · Baloncesto.
 · Ballet.
 · Pintura.
 · Teatro.
 · Aeróbic.

Servizos
 · Transporte.
 · Comedor: Comida elaborada no centro.
 · Gabinete de orientación: Pedagoxía 

Terapéutica e Audición e Linguaxe 
(PT e AL).

 · Custodia: Recóllense os nenos dende 
as 7,45.

 · Idiomas: Inglés dende Ed. Infantil.
 · Movemento Calasancio: Encontros 

semanais, marchas, convivencias in-
tercolexiais, campamento de verán.

Equipamento e instalacións
 · Patios con zonas axardinadas.
 · Patio de EI con pavimento salvagolpes.
 · Patio cuberto.
 · Aula de Informática.
 · Aula de tecnoloxía.
 · Aula de psicomotricidade.
 · Laboratorio.
 · Capela.
 · Sala de Xuntas.
 · Sala de entrevistas.
 · Despachos.
 · Salón de usos múltiples.
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Etapas
educativas

Colexio El Castro

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Enderezo  Gran Vía 171-173. 36210 Vigo
Tfno.  986 481 762
Fax  986 455 992
Web  www.gecastrosanmiguel.com
Correo elect.  cpr.elcastro@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 9 a 13 h/ 16.30 a 18 h
Horario lectivo  Ed. Infantil: de 9 a 14 h. Primaria: de 9.05 a 14:15 h
 ESO: 8:35 -14.10 h/16.05 a 17:55 h (unha tarde)

Colexio El Castro, pertencente ao Grupo Educativo Castro-San Miguel e está situado 
en Gran Vía 171.

Polas súas acolledoras instalacións e distribución das súas aulas respírase un 
ambiente familiar.

Desenvolvemos un proxecto educativo que inclúe, ademais das programacións 
correspondentes a cada ciclo, unha atención personalizada e unha educación en 
valores, contando coa axuda dun equipo-psicopedagóxico e a colaboración dos 
pais, que pedimos e consideramos esencial para o noso proxecto educativo: non só 
ensinar senón educar.

Todo iso avalado pola experiencia de 50 anos ao servizo do ensino.
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Servizos
 · Comedor: Servizo de cáterin.
 · Atención ao alumnado dende as 7,45 

h. (con posibilidade de aumentar ho-
rario para adaptarse ás necesidades 
familiares).

 · Gabinete Psicopedagóxico.
 · Idioma: Inglés dende Educación In-

fantil.
 · Aula Educación Especial.
 · Audición e Linguaxe (Logopedia).

Equipamento e instalacións
 · Patio cuberto.
 · Aula informática.
 · Aula tecnoloxía.
 · Biblioteca.

Actividades extraescolares
De luns a venres en horarios entre 16,30 
e 18,30 h.

Educación Infantil:
 · Xardín musical.

 · Taekwondo.

 · Danza.

 · Multideporte base.

 · Patinaxe.

 · Debuxo e natación.

 · Educación Primaria e Secundaria:

 · Instrumentación.

 · Debuxo.

 · Pintura.

 · Manualidades.

 · Marquetería.

 · Teatro.

 · Danza.

 · Multideporte.

 · Taekwondo.

 · Patinaxe.

 · Aeróbic.

 · Fútbol-sala.

 · Baloncesto.

 · Atletismo.

 · Balonmán.

 · Baile galego.

 · Informática.
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Colexio Compañía de María

Enderezo  Rúa Ecuador, 35. 36203 Vigo
Tfno.  986 436 400 / 986 435 899
Fax  986 224 404
Correo elect.  cmvigo@teleline.es
Horario de oficina  de 11 a 13 h
Horario lectivo  Ed. Infantil: de 9.30 a 12.15/15.45 a 17.45    
 Primaria: 9.30-12.30 h/16 a 18.00 h 
 ESO: 8.45 a 13.35 h (luns,martes, xoves)/
 8.45 a 13.35 h (mércores)/8.45 a 14.30 h (venres)

A Compañía de María, leva 400 anos apostando por “unha educación humanista nun 
mundo plural”.

Os Dinamismos do Proxecto da Compañía de María exprésanse nunha pedagoxía con 
matices e acentos propios:

· Educar na vida e para a vida.

· Educar en comunidade dende un proxecto común.

· Cunha relación que acompaña, integra e fai medrar.

· Interesada na formación de cabezas ben feitas.

Na cidade de Vigo está presente dende o ano 1886. Foi o primeiro colexio relixioso 
de ensinanza. Está situado no centro da cidade, cun claro e convincente valor do que 
é educar e apostando por un estilo de vida, acollendo os desafíos de cada momento 
histórico para ser unha oferta significativa no momento que nos toque vivir.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Liga interna de Fútbol masculina e fe-
menina (ESO e Bacharelato).

 · Escolas deportivas de Fútbol e mini-
básquet.

 · Deporte Federado:
 · Baloncesto.
 · Fútbol Sala.
 · Canto Coral.
 · Clases de Guitarra.
 · Aula de Informática con acceso a In-

ternet.
 · Servizo de Biblioteca.
 · Prácticas de expresión escrita.
 · Lectura dirixida.
 · Ortografía.
 · Aula de teatro: Infantil a Bacharelato.
 · Visitas culturais, conferencias, saídas…
 · Asociación de nais e pais de alumnos:
 · Actividades para alumnos:
 · Clases de Inglés.
 · Clases de Informática.
 · Clases de Natación.
 · Clases de Karate.
 · Clases de Música.
 · Concursos de Postais de Nadal, foto-

grafía, novas promesas (música), pin-
tura...

 · Actividades para adultos:
 · Informática.
 · Conferencias.
 · Canto Coral.
 · Teatro.

Servizos
 · Comedor: Cociña propia.
 · Gabinete de Orientación: Orientador, 

Psicopedagoga, logopedas.
 · Inglés dende Infantil.
 · Servizo de acollida de alumnos: dende 

as 8,30 h ata o comenzo das clases.
 · De 12,30 a 13,30 h, gardería de pe-

quenos (media pensión e espera de 
irmáns maiores).

Equipamento e instalacións
 · Salóns de actos.
 · Bibliotecas.
 · 2 Pavillóns cubertos.
 · Laboratorios de Física, Química e 

Bioloxía.
 · Aula de Informática.
 · Aula de usos múltiples.
 · Aulas de vídeo.
 · Aula de Plástica.
 · Aula de Tecnoloxía
 · Aula de Psicomotricidade.
 · Capelas.
 · Servizo de Bar nos recreos.
 · Instalacións deportivas:
 · Campos de Fútbol e Baloncesto.

 · 2 Ximnasios.

Actividades extraescolares
 · Dúas convivencias ao curso sobre te-

mas de educación en valores.
 · Celebracións Litúrxicas.
 · Catequese de 1ª Comunión con país 

e fillos.
 · Catequese de Confirmación (1º de Ba-

charelato).
 · Grupos Lestonnac. (dende 5º de Pri-

maria).
 · Charlas de Orientación.
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Colexio Divino Salvador

Enderezo  Estrada ó Vao, 49 Coruxo. Vigo
Tfno.  986 490 320
Fax  986 460 837
Web  www.colexiodivinosalvador.com
Correo elect.  info@divinosalvador.com
Horario de oficina  de 9 a 14 h
Horario lectivo  de 9.15 a 12.50 h. Tardes: de 15.15 a 17 h 
 Martes e xoves: de 15.15 a 17:45 h

O obxectivo fundamental do Colexio Divino Salvador é formar persoas e conseguir o 
desenvolvemento pleno do neno, tanto na súa faceta escolar como persoal.

Alcanzar un bo rendemento pedagóxico, así como fomentar a disciplina, 
responsabilidade, respecto a si mesmos e aos demais son as tarefas primordiais do 
profesorado.

É un Centro de ensino non vinculado a ningún grupo de tendencia política, económica 
ou relixiosa. Ten un carácter social e aberto, sen discriminación de ningún tipo e 
outorga especial dedicación á Educación en Valores e Disciplina.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Inglés lúdico.
 · Música.
 · Manualidades.
 · Escola de pais: Charlas e coloquios 

con pais dirixidos por distintos profe-
sionais.

 · Varios temas de interese: Alimenta-
ción, Educación...

 · Radio na escola: Proxecto non que 
os propios alumnos serán os partíci-
pes creando un espazo de radio onde 
contan as noticias do colexio e farán 
entrevistas a personaxes famosos.

 · Monte Medulio: Ao final de cada cur-
so o colexio edita unha revista: Monte 
Medulio.

 · Libros-forum: Durante o curso visítan-
nos varios autores, escritores, ilustra-
dores de libros que previamente os 
alumnos len.

Servizos
 · Transporte: 8 liñas.
 · Comedor escolar: Comida elabora-

da no propio centro por persoal do 
Colexio.

 · Atención psicolóxica: Infantil e Primaria.
 · Orientación ESO.
 · Servizo de Gardería: (8,15 a 9,15).
 · Viaxe cultural-lúdico para ESO: Orga-

nizado e acompañado polo profesora-
do do centro.

 · Inglés e Informática dende os 3 anos.

Equipamento e instalacións
Na actualidade todas estas unidades-
están albergadas en tres edificios que 
separan aos nenos por idades. Aproxi-
madamente 9.000 m2 de superficie.

Rodeando a estes edificios hai:
 · Campo regulamentario de baloncesto.
 · 2 campos de minibasket.
 · 3 pistas de fútbol ou balonmán.
 · Zona de xogos exclusiva para nenos 

de 2 a 3 anos.
 · Zona de xogos exclusiva para nenos 

de 3 a 6 anos.
 · Zona privada de aparcamento de 

buses.

Actividades extraescolares
 · Informática.
 · Inglés.
 · Natación.
 · Futbito.
 · Danza.
 · Xadrez.
 · Taekwondo.
 · Pintura.
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Colexio Don Bosco

Enderezo  Rúa Estrada, 5. 36209 Vigo
Tfno.  986 231 149 Fax: 986 211 301
Correo elect.  sjboscovigo@planalfa.es
Página web centros.edu.xunta.es/cprdonbosco
Horario de oficina  de 9 a 14 h
Horario lectivo  de 9:30 a 12:30 h/15 a 16.50 h. Primaria: 9:30 a 12:30 h/ 
 15 a 16.55 h. ESO: 8:30 -13:30 /15 a 17 (luns e martes),  
 8.30 a 14.15 h (mércores, xoves e venres)

O Colexio Don Bosco é un Centro cristián, dirixido polas “Fillas de María 
Auxiliadora” -Salesianas-, fundado por San Juan Bosco, sendo Cofundadora Santa 
María Mazzarello. “Educa evanxelizando e evanxeliza educando”, harmoniza o 
desenvolvemento humano co crecemento cristián.

Preséntase como Familia Educadora, de forma que a xuventude encóntrase nela 
como na súa propia casa. A nosa Escola intenta lograr as súas finalidades co estilo, o 
espírito e o método de Don Bosco, caracterizado por:

· Criterio preventivo polo que facemos aos alumnos propostas de experiencias 
positivas de ben, que lles permitan vivir en plenitude as súas aspiracións.

· O ambiente educativo caracterízase polo protagonismo dos destinatarios, o espírito 
de familia, o traballo diario, o esforzo concreto, e o clima de ledicia e de festa.

· A relación educativa persoal, que recoñece a individualidade e a historia persoal de 
cada alumno e tradúcese na familiaridade entre educadores e educandos.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades deportivas:

 · Fútbol.
 · Predeporte.
 · Patinaxe.
 · Baloncesto.
 · Xadrez.
 · Iudo.

 · Ximnasia.

Actividades artísticas:

 · Guitarra.
 · Manualidades. 

 · Ritmo e expresión corporal.

 · Obradoiros de inglés.
 · Grupo xuvenil fin de semana.
 · Campamentos de verán.
 · Actividades con antigos alumnos

Servizos
 · Comedor: Con cociña propia.
 · Departamento de orientación e peda-

goxía terapéutica.
 · Apoio e reforzo educativos.
 · Plan de acción titorial na ESO.
 · Acollida matinal dende as 8:15.
 · Inglés: Dende os 3 anos e segunda lin-

gua extranxeira na ESO.

 · Proxecto ABALAR: pizarra dixital.

Equipamento e instalacións
 · Patios independentes.
 · Taller de Tecnoloxía.
 · Aulas de Informática e de Música.
 · Aulas de Audiovisuais.
 · Aula de Psicomotricidade.
 · Laboratorio de Ciencias.
 · Servizo de Biblioteca.
 · Salón de Actos.
 · Instalacións deportivas:
 · Pavillón polideportivo e patio cuberto.

Actividades extraescolares
Actividades, obradoiros e charlas para 
nais e pais: “Programa Educamos 
Xuntos”.
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Colexio Fillas de Mª Inmaculada

Enderezo  Rúa Vázquez Varela, 57. 36204 Vigo
Tfno.  986 423 988 Fax: 986 419 561
Web  www.rmiseptentrional.org
Correo elect.  hminmaculadav@planalfa.es
Horario de oficina  de 9 a 14.30 h
Horario lectivo  de 9 a 14.30 h/16.30 a 18.10 h (martes). Alfabetización:  
 de 17 a 19 h (luns a xoves). EPA: 19 a 21.50 (luns a venres)

Promovemos a formación integral de alumnos/as de acordo cunha concepción 
cristiá da vida, do home e do mundo, e preparámolos para participar activamente na 
transformación e mellora da sociedade. Somos un centro ao servizo da mocidade.

O pluralismo da nosa sociedade tradúcese nunha diversidade de centros, algúns dos 
cales foron creados polos poderes públicos e outros, son froitos da libre inicativa dos 
cidadáns. O noso é un destes.

A acción educativa apóiase nuns principios xerais recoñecidos na Declaración 
Universal dos Dereitos do Home, na Constitución Española e en diversos documentos 
da Igrexa Católica e da Congregación das Relixiosas de María Inmaculada.

O Centro pola súa traxectoria e a súa dedicación aos mozos máis desfavorecidos, ten 
un estilo concreto de: proximidade, trato personalizado e atención ás familias.

E.S.O. de 12 a 16 anos (1º, 2º, 3º e 4º)  Etapas
educativas
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Equipamento e instalacións

 · Amplas zonas axardinadas.

 · Aula de Informática.

 · Laboratorio de ciencias.

 · Taller de tecnoloxía.

 · Taller téxtil.

 · Capelas.

 · Instalacións deportivas:

 · Cancha de Baloncesto.

 · Campo de fútbol.

 · Ximnasio cuberto.

 · Sala de ping pong.

Servizos

 · Actividades extraescolares.

 · Teatro.

 · Cine.

 · Sendeirismo.

 · Deporte.

 · Actividades pastorais.

 · Convivencias.

 · Encontros festivos relixiosos.

 · Festivais.
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A nosa Escola atópase situada no corazón da Avenida Ramón Nieto, nome do 
Fundador da mesma. É unha Escola de referencia educativa da cidade viguesa dende 
1900 onde se formaron importantes personalidades como o escultor Camilo Nogueira 
ou o Músico de Jazz de proxección internacional Tito Cameselle ao non tratarse dun 
“macrocentro”, os nosos alumno@s son para nós moito máis que un número de 
expediente.

As características do noso centro, un curso por nivel e o ambiente acolledor que 
propicia as características do noso edificio, permítenos coñecer de forma moi especial 
a cada un dos nosos alumn@s, ofertando un trato persoal e unha maior calidade de 
ensinanza nun ambiente moi familiar.

Somos un centro laico, que respecta a diversidade de ideoloxías, no que a colaboración 
coas familias supón un pilar fundamental no traballo que desenvolvemos cos noso 
alumnos e alumnas.

Os profesores e profesoras con diferentes especialidades e en plantilla fixa participan 
anualmente en diferentes actividades de formación co fin de desenvolver día a día un 
traballo de maís calidade cos vosos fillos e fillas.

Escolas Nieto

Enderezo  Avenida Ramón Nieto, 247. 36205 Vigo
Tfno.  986 372 481· 986 373750 (EI)
Fax  986 272 382
Web www.escolasnieto.blogspot.com
Correo elect.  cpr.escuelas.nieto@ du.xunta.es
Horario de oficina  de 9,30 a 13 h / 16 a 18,30 h
Horario lectivo  de 9 a 13 h /16 a 17,30h.  Martes e xoves ata as 13:30 h

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares

As actividades extraescolares desen-
vólvense de luns a venres en horario de 
17:40 a 19:15.

 · Fun & Play (Nivel I).
 · Fun & Play (Nivel II).
 · Natación.
 · Danza.
 · Xadrez.
 · Obradoiro de Cociña.
 · Obradoiro de Expresión Musical.
 · Fútbol (Clube Deportivo Nieto).

Organízanse ademáis numerosas ac-
tividades culturais e saídas que serven 
como complemento á formación aca-
démica e persoal dos nosos alumnos e 
alumnas. Dispomos tamén dunha esco-
la de pais/nais a través da que organi-
zamos diferentes charlas e actividades 
participan anualmente en diferentes ac-
tividades de formación co fin de desen-
volver día a día un traballo de máis cali-
dade cos vosos fillos e fillas.

Traballamos, en definitiva, para que esa 
fermosa viaxe que comezan os nosos 
nenos e nenas aos 3 anos remata aos 
16 cunha boa formación académica e 
humana que lles facilite as súas expe-
riencias profesionais e vitais posteriores.

Servizos
 · Comedor: Inclúe servizo de cáterin e 

actividades.
 · Aula Matinal: dende as 8:00 h da 

mañá, pode ser con ou sin almorzo.
 · Gabinete de orientación: 1 Psicóloga, 

4 pedagogos.
 · Inglés dende os 3 anos.
 · Seguro de accidentes gratuíto, cober-

tura ilimitada ata os 6 anos.

Equipamento e instalacións

O noso colexio consta de dous edificios.

No edificio 1 atópase o Centro de Edu-
cación Infantil coas tres aulas de 3, 4 e 
5 anos e os seus aseos dentro das mes-
mas para un mellor servizo dos nen@s, 
aula de informática e audiovisuais, patio 
de xogos exterior, zona de xogos cuber-
ta, aula de psicomotricidade e comedor. 
O edificio 2, o central, consta de tres an-
dar con ascensor. No primeiro andar as 
catro aulas de ESO, os aseos e a secre-
taría. No segundo, as aulas do primeiro 
ciclo de EP, lavabos, aula de audiovi-
suais, aula de tecnoloxía, sala de profe-
sores, Dirección, sala do departamento 
de orientación e aula do especialista de 
pedagoxía terapéutica e audición e lin-
guaxe. E no terceiro andar as aulas do 
segundo e terceiro ciclo de EP, a biblio-
teca e a aula de Educación Especial.

Este edificio conta ademáis con dous 
patios de xogo, ximnasio-vestiarios e o 
museo pedagóxico da Escola.

Traballamos, en definitiva , para que esa fermosa viaxe que comezan os nosos nenos 
e nenas aos 3 anos remate aos 16 cunha boa formación académica e humana que lles 
facilite as súas experiencias profesionais e vitais posteriores.
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O colexio Labor é un centro privado-concertado fundado no ano 1932 por D. Sergio 
Saborido Cid. Dende o seu nacemento ata os nosos días o Centro vén desempeñando 
un impecable labor educativo estreitamente ligado á historia recente da nosa cidade.

A formación integral do alumno en coherencia cos valores de solidariedade, 
responsabilidade, convivencia e respecto ao resto da comunidade escolar e á 
natureza, constitúen a base do noso proxecto educativo.

Dende o ano 2004 a Dirección apoiada polo claustro de profesores comezou a 
implantación do modelo de excelencia educativa europeo EFQM. Froito diso recibiu 
o primeiro selo de recoñecemento á calidade no acto celebrado en Madrid por CECE 
(Asociación de Centros de Ensino) en novembro de 2006.

Colexio Labor

Enderezo  Avda. Camelias, 53. 36211 Vigo
Tfno. e fax  986 414 529
Web  www.colegiolabor.com
Correo elect.  cpr.labor@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 9 a 14 h / 16 a 18 h
Horario lectivo  Ed. Infantil e primaria: de 9 a 14 h. ESO: de 19 a 14.30 h

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas



44

Instalacións deportivas:

 · 2 pistas polideportivas.

 · En horario de 16 - 18 o centro ofrece 

diversas actividades extraescolares:

Escolas deportivas:

 · Fútbol Sala.

 · Baloncesto.

 · Patinaxe artístico.

 · Ximnasia deportiva.

 · Taekwondo.

 · Guitarra.

 · Manualidades.

 · Inglés.

 · Informática.

 · Teatro.

 · Ludoteca.

Servizos
 · Transporte.
 · Comedor.
 · Aula sesta: Para alumnos mediopen-

sionistas de educación infantil.
 · Aula lúdica: Gardería en horario de 

16 - 18.
 · Aula de madrugadores: Aberta a partir 

das 8.
 · Gabinete psicopedagóxico.
 · Sistema Mentor-Vox: Seguimiento aca-

démico a través de internet ou teléfono.

Equipamento e instalacións
 · 7.000 m2 de superficie.
 · Máis de 3.500 m2 de patios.
 · 1 Parque infantil.

 · 1 pista cuberta.

 · Zona arbórea (26 especies).
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O Colexio Losada foi fundado no ano 1965. Está situado no barrio vigués de Lavadores, 
nun funcional edificio que responde á máis actual concepción de centro educativo 
moderno.

O Centro ten entre os seus obxectivos xerais:

· Axudar aos alumnos/as a un desenvolvemento harmónico das súas condicións físicas, 
morais e intelectuais. Preparar aos mozos para participar activa e responsablemente, 
nunha sociedade democrática, capacitándoos para o diálogo, a solidariedade, a 
tolerancia e a frutífera colaboración na consecución do ben común.

· Abrirlles a unha visión cristiá do mundo na que o home só se realiza e se compromete 
á edificación dun mundo máis humano e xusto para todos.

· Inculcarlles os principios de respecto á Natureza como un tesouro do que debemos 
gozar e preservar para as futuras xeracións.

Colexio Losada

Enderezo  Rúa Baixada ó Capitán, 31 e 37. 36214 Vigo
Tfno.  986 266 427 / 253 248
Fax  986 272 229
Web  www.colexiolosada.es
Correo elect.  cpr.losada@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 9:30 a 11:30 h (luns a venres) / 16:30 a 18 h (mércores)
Horario lectivo  de 9 a 14:15 h

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Instalacións deportivas:
 · Pista polideportiva.
 · Ximnasio cuberto.

Actividades extraescolares
 · Desenvólvense polas tardes (16,30-

18 h).
 · Informática.
 · Iudo.
 · Baile galego.
 · Balonmán.
 · Guitarra.

Dentro do horario lectivo, como comple-
mento ás materias didácticas, realízanse 
unha serie de visitas de interese cultural 
e pedagóxico:
 · Museos.
 · Industrias.
 · Teatro.
 · Natureza.
 · Institucións, etc.
 · Revista escolar O estralo.

Servizos

 · Transporte: 4 liñas.

 · Gabinete de orientación psicopeda-

góxico.

 · Inglés e informática: Dende Educa-

ción Infantil.

 · Servizo madrugador dende as 8 h.

Equipamento e instalacións

 · Salón de actos provisto de medios au-

diovisuais.

 · Laboratorio.

 · Aula de tecnoloxía e plástica.

 · Aula de idiomas.

 · Aula de informática, con conexión In-

ternet.

 · Aula de música.

 · Aula de apoio.

 · Biblioteca.

 · Biblioteca de pais.

47



48

Colexio Mª Inmaculada. Carmelitas

Enderezo  Pi y Margal, 58. 36202 Vigo
Tfno.  986 229 520
Fax  986 434 761
Correo elect.  secretaria@hhcarmelitas.com
Web  www.hhcarmelitas.com
Horario lectivo  Ed. Infantil: 9:20-12:20/15:20-17:20 
 Primaria: 9:20- 12:20 h/15:20-17:20 h
 ESO: 8:45-14:00 h (todolos días)/15:45-18:30 h 
 (luns e mércores)

O noso colexio, asentado nesta cidade dende o ano 1926, está situado no centro nun 
contorno urbano e aberto ao barrio no que nos atopamos.
A nosa proposta educativa aposta por unha educación personalizada que integra dun 
xeito harmónico toda as dimensións humanas.
A nosa pedagoxía considera o amor como punto de partida para unha educación que 
integra a esixencia e seriedade coa flexibilidade e cretividade na forma e nos medios.
No centro impártese Inglés, Música e Informática dende os tres anos. Estase a implantar 
o bilingüísmo dun xeito progresivo dende 1º de Ed. Primaria. Organízanse outras 
actividades como cursiños de Inglés tanto en España como no Reino Unido durante 
o verán. O centro participa con outros colexios estranxeiros en accións europeas 
COMENIUS. O uso das TIC´s é outro dos aspectos de innovación pedagóxica que 
estamos a desenvolver.
Os pais participan na vida do centro a través da ANPA “CARMARÍN” colaborando na 
organización de diferentes actos culturais e lúdicos así como a través da escola de 
Pais e Nais.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Equipamento e instalacións
 · Dúas aulas de informática (unha para 

Primaria e outra para Secundaria).
 · Aulas de medios audiovisuais, música, 

tecnoloxía e plástica.
 · Salón de actos.
 · Laboratorios de Ciencias e Química.
 · Aula de PT e AL.
 · Departamento de Orientación e profe-

sorado de apoio.
 · Biblioteca.

Instalacións deportivas:
 · Ximnasio.
 · Cancha de baloncesto.
 · Cancha de futbol sala.
 · Cancha de voleibol.
 · Cancha de balonmán.

Servizos

 · Transporte.

 · Comedor.

 · Aula matinal.

Actividades extraescolares

 · Inglés.

 · Informática.

 · Xadrez.

 · Taller artístico

 · Guitarra.

 · Ballet.

 · Danza Española.

 · Iudo.

 · Futbol Sala.

 · Baloncesto.

 · Bádminton.

 · Aeróbic.

 · Natación.

 · Ximnasia acrobática.
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Colexio Mariano

Enderezo  Rúa Urzáiz, 122. 36205 Vigo
Tfno.  986 275 168
Fax  986 270 291
Web  www.colegiomariano.com
Correo elect.  correo@colegiomariano.com
Horario de oficina  luns a venres: de 8.30 a 14 h. e de 15.30 a 19 h
Horario lectivo  ESO: de 9 a 14.30 h/15.45 a 17.45 h (luns, martes e xoves)
 Ed. Infantil: de 9.30 a 12.20 h/15.20 a 17.20 h
 Primaria: de 9 a 12.30 h/15.30 a 17.30 h

A nosa proposta de educación está ao servizo da persoa. É unha proposta fraterna, 
defensora da vida, creativa, responsable, alegre, austera e promotora da paz cunha 
pedagoxía franciscana centrada no alumno, que dá resposta aos desafíos da realidade 
cambiante, de forma creativa e innovadora, valorando a pedagoxía da presenza e en 
continua renovación pedagóxica.

A acción titorial e o seguemento personalizado son os principios básicos no labor 
educativo do Colexio Mariano de Vigo.

Hoxe en día o Colexio Mariano segue conservando o carácter familiar cos máis de mil 
alumnos que estudan nas súas aulas. Por eles, por todos e cada un deles, ten a súa 
razón de ser.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Guitarra.
 · Informática.
 · Inglés.
 · Kárate.
 · Natación.
 · Taller de pintura.
 · Taller de teatro.
 · Xadrez.

Servizos
 · Comedor.
 · Aula de espera: De luns a venres den-

de as 7,45.
 · Biblioteca: De luns a venres, dende as 

18 ás 19,30.
 · Gabinete de Orientación.
 · Idiomas: Dende Educación Infantil.

Equipamento e instalacións
 · Aula de Informática: con ordenadores 

conectados en rede e acceso a Inter-
net en todos os terminais.

 · Laboratorio de Física.
 · Laboratorio de Química.
 · Laboratorio de Ciencias.
 · Aula de Plástica e Visual.
 · Aula de Tecnoloxía.
 · Aula de Música.
 · Biblioteca dotada de libros para todos 

os niveis e libros de consulta.
 · Salón de actos.
 · Sala de medios audivisuais.
 · Intalacions deportivas:

 · Ximnasios e vestiarios (con duchas).

Actividades extraescolares
 · Ballet.
 · Baloncesto.
 · Coro.
 · Fútbol Sala.

O centro desenvolve unha ampla oferta de actividades en estreita colaboración coa 
ANPA, oferta que persegue a formación integral do alumno nunha relación fraterna e 
tolerante.

O colexio obtivo a certificación de calidade de acordo coa norma ISO 9001/2000 
(certificado por Bureau Veritas) e pola norma Eduges.
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Colexio Maristas El Pilar

Enderezo  Rúa Venezuela, 20. 36203 Vigo
Tfno.  986 420 022
Fax  986 483 064
Web  www.maristasvigo.es
Correo elect.  elpilar.vigo@maristascompostela.org
Horario de oficina  luns a venres: de 9 a 14.30 /17 a 20 h
Horario lectivo  Ed. Infantil: 9.00-12.15 h/ 15.15-17.15 h
 Ed. Primaria: 9.00 -12.25 h/ 15.15-17.15 h
 ESO: Luns 8.30 -13.30 h/ 15.30 - 18.00 h 
 (resto dos días) 8.30 - 14.20 h

O Colexio El Pilar, como escola católica dos Irmáns Maristas, é un lugar de aprendizaxe, 
de vida e de evanxelización. Como escola, ensina aos alumnos a aprender, a coñecer, 
a vivir xuntos, a ser; coidando non só a adquisición de coñecementos, senón a 
formación da persoa; neste sentido, edúcase aos alumnos no traballo en equipo, a 
comunicación e educación emocional, o esforzo e a asunción de responsabilidades.
A tradición marista inspírase en San Marcelino Champagnat cuxa máxima pedagóxica 
sinalaba que “para educar aos nenos hai que amalos”. A presenza marista en Vigo 
remóntase a 1913 e a relación do noso Centro cos quince colexios maristas de Galicia, 
Asturias e Castela-León, garante unha rica tradición educativa.
A comunidade educativa incorpora a todas as familias calquera que sexan as súas 
crenzas e a súa procedencia, sempre que acepten o noso ideario e o noso proxecto 
educativo. Os pais implícanse no Centro a través da ANPA e os seus representantes 
no Consello Escolar.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares
Actividades deportivas:

O CLUB MARISTAS promove o desen-
volvemento da personalidade a través 
do deporte, dun xeito acorde coa pro-
posta educativa do colexio. O depor-
te extraescolar é voluntario e goza de 
grande tradición deportiva nas modali-
dades de:
 · Baloncesto.
 · Balonmán.
 · Fútbol Sala.
 · Comezan a partir da Escola de Inicia-

ción Deportiva (5 anos).

Movemento Xuvenil Marcha:

Oferta voluntaria de lecer e tempo libre:
 · Saídas.
 · Xogos.
 · Excursións.
 · Convivencias.
 · Campamentos.

Outras actividades extraescolares:

Infantil:
 · Obradoiro múltiple, dende 3 anos. Po-

tencia nos alumnos o desenvolvemen-
to en distintas áreas: idiomas, arte, 
expresión corporal.

 · Iudo: a partir de 4 anos.
 · Obradoiro de cociña: a partir de 4 anos.

Primaria:
 · Creativity Workshop: Obradoiro de 

desenvolvemento da creatividade 
(arte, expresión oral, educación visual), 
en inglés.

 · Iudo
 · Baile (galego, sevillanas e rumbas, 

ballet).
 · Xadrez.
 · Pintura e Manualidades.

 · Teatro.

Secundaria:
 · Baile (galego, sevillanas e rumbas).

Servizos
 · Comedor: Servizo de cáterin coa em-

presa SERUNIÓN.
 · Madrugadores (gardería): Recepción ás 

8 (con servizo de almorzo) ou ás 8,30 h.
 · Gabinete de Orientación: Compos-

to pola Orientadora do Centro e tres 
profesores especialistas en Audición e 
Linguaxe, Educación Especial e Peda-
goxía Terapéutica, así como un servizo 
externo vinculado ao Gabinete de Psi-
coloxía Karma.

 · Biblioteca: Aberta en horario escolar 
e, diariamente, ata as 19:30 h, para 
préstamos de libros, realización de 
traballos.

 · Con conexión a internet.

Equipamento e instalacións
 · Amplos patios.
 · Tres pistas de fútbol sala.
 · Tres de minibasket.
 · Sala de psicomotricidade.
 · Xardín botánico.
 · Biblioteca.
 · Aulas de informática de Primaria e Se-

cundaria.
 · Taller de tecnoloxía.
 · Laboratorios de Ciencias e Física.
 · Comedor escolar.

Instalacións deportivas:
 · Polideportivo cuberto.
 · Ximnasio.
 · Sala de Iudo.
 · Continuado: 9 - 14,30.
 · 1º/2º ESO: 15,30 - 17,10 (mércores).
 · 3º e 4º ESO: 15,30 - 17,10 (martes).
 · Patio específico para Educación In-

fantil.
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Colexio Martín Codax

Enderezo Avda. Aeroporto, 734. 36318 Vigo
Tfno. 986 288 095 / 986 486 107 
Fax 986 288 048
Web www.colexiomartincodax.com
Correo elect. info@colexiomartincodax.com
Horario de oficina de 8.50 a 18.30 h
Horario lectivo de 8.50 a 13.50 h e de 14.50 a 16.30 h

Somos un centro laico, que busca a formación integral do alumnado a través do 
diálogo, a dinámica de grupo, a iniciativa persoal e a observación crítica da sociedade.

No colexio conviven 950 alumnos e alumnas nun amplo espazo rodeado de vexetación 
onde se situan varios edificios que albergan aulas específicas para cada unha das 
materias.

Temos xornada continuada (de 9 a 14:30) todo o ano. Existen obradoiros de 
psicomotricidade, dramatización e imaxe en horario de mañá.

Promovemos as saídas escolares como medio para achegar a escola ao contorno.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Informática.
 · Predeporte.
 · Patinaxe.
 · Gaita.
 · Golf.
 · Rítmica.
 · Iudo.
 · Baloncesto.
 · Taller de cerámica.
 · Teatro.
 · Fútbol.
 · Xadrez.
 · Cociña.
 · Obradoiro de manualidades.

Servizos
 · Transporte: 11 liñas.
 · Servizo de Comedor: Servizo de cáterin.

Idiomas:
 · Inglés: dende os 3 anos. (posibilidade 

de pasar veráns en Irlanda).
 · Francés: a partir de 5º de primaria (10 

anos). Intercambio escolar cun colexio 
de Francia para a ESO.

 · Departamento Psicopedagóxico:
 · Grupo de profesionais ao servizo do 

profesorado, dos pais e dos alumnos, 
plenamente integrado no centro para 
apoiar e colaborar co desenvolvemen-
to do seu labor educativo.

Equipamento e instalacións
Nunha agradable contorna de 20.000 
m2 contamos con varias instalacións 
apropiadas para levar a cabo o proxecto 
educativo:
 · 3 aulas de apoio.
 · 2 gabinetes psicolóxicos.
 · Aulas: inglés, francés, linguaxe.
 · Aula de física e química (con taller e 

laboratorio).
 · Aula matemáticas, ciencias naturais, 

ciencias sociais, informática, imaxe, 
expresión plástica, expresión dramáti-
ca e psicomotricidade, música e dan-
za, etc.

Instalacións deportivas:
 · Pista deportiva ao aire libre.
 · Polideportivo cuberto.
 · Ximnasio.

Actividades extraescolares

O Centro oferta unha serie de actividades 
extraescolares con horario de 15,30 a 17 
horas nos diferentes días da semana:
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Colexio Mercantil

Enderezo  Rúa Tomás A. Alonso, 56/58. 36208 Vigo
Tfno.  986 233 818
Fax  986 213 886
Correo elect.  cpr.mercantil@edu.xunta.es
Web www.colegiomercantil.com
Horario de oficina  de 9.30 a 13:30 h/16.30 a 18.30 h
Horario lectivo ESO de 9 a 13:40 h/15:30 a 17.30 h (mércores e venres, tarde libre)  
 Ed. Infantil: de 9 a 12 /15:30 a 17:30
 Primaria: de 9 a 12 /15:30 a 17:30 h

O CPR Mercantil é un centro de carácter laico onde a formación do alumnado vai 
máis aló do aspecto educativo, intentando que ao finalizar os seus estudos, os nosos 
alumnos/as adquiran, ademais duns coñecementos, uns valores éticos e morais 
axeitados para lograr a súa mellor integración na sociedade.

O Proxecto Educativo do Colexio está baseado nunha escola aberta e familiar que 
atende a cada alumno/a segundo a súa realidade concreta e persoal. Consideramos a 
educación como unha actividade individualizada, baseada nos principios de tolerancia, 
participación, integración e paz. Propoñemos unha metodoloxía activa que ten por 
obxectivo unha aprendizaxe significativa e de calidade, baseado na comunicación cos 
pais/nais e no respecto a todos os sectores da comunidade educativa.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares

O Centro oferta e organiza un variado 
Programa de Actividades Extraescolares 
en horario de mañá e tarde:
 · Predeportes e xogos.
 · Manualidades.
 · Danza.
 · Baloncesto.
 · Patinaxe.
 · Pintura.
 · Fútbol Sala (equipos federados).
 · Natación.
 · Educación Premusical e coro.
 · Así mesmo o noso alumnado partici-

pa dunha intensa actividade cultural e 
competicións deportivas.

 · Saídas didácticas: teatro, música, 
obradoiros, exposicións, etc.

 · Festas e Conmemoracións: magosto, 
Nadal, entroido, Letras Galegas, Festa 
de Graduación de Educación Infantil, etc.

 · Revista escolar “Novo Abrente”.
 · Programas culturais: Programa Cien-

tífico Ambientum, Programa Vida sen 
fume, Programa de Igualdade, Progra-
ma Comenius de intercambio.

Servizos
 · Transporte.
 · Comedor: Empresa de cáterin.
 · Aula Educación Especial.
 · Servizo Psicopedagóxico: Desenvolve 

actividade de avaliación, reeducación, 
terapia infantil, técnicas de estudo. Así 
mesmo realiza asesoramento técnico 
na tarefa educativa.

 · Departamento e Servizo de Orienta-
ción: apoio psicopedagóxico ás fami-
lias e aos alumnos/as.

 · Orientación vocacional.
 · Audición e linguaxe (logopeda).
 · Pedagoxía terapéutica.
 · Biblioteca: Con servizo de préstamo.
 · Aberta no verán.

Equipamento e instalacións
Aula Matinal e Servizo de Gardería:
 · Coidado dos alumnos/as antes e des-

pois do horario escolar.
 · Campamento urbán nos meses de ve-

rán e períodos vacacionais.
 · Educación Secundaria para Adultos.
 · Aula de Informática con conexión a 

Internet.
 · Aula de música.
 · Aula de Educación Especial.
 · Aula de pedagoxía terapéutica e aula 

de audición e linguaxe.
 · Aulas de Apoio.
 · Biblioteca central e de aula.
 · Sala de Audiovisuais.
 · Comedor.
 · Instalacións deportivas:
 · Ximnasio de 400 m2.
 · Aula Predeporte.
 · Patio descuberto.
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Colexio Miralba

Enderezo  Gran Vía, 164. 36211 Vigo
Tfno.  986 213 047
Fax  986 291 044
Web  www.miralba.org
Correo elect.:  miralba@planalfa.es
Horario de oficina  10:00 - 12:00 / 16:00 - 17:30
Horario lectivo  ESO: de 8.25 a 14:30 h (luns, mércores e venres). 
 8.25 a 13.35 h/15.25 a 18.15 h (martes). 
 8.25 a 13.35 h/15.25 a 17.20 h (xoves) 
 Ed. Infantil: 9.20 a 12.40 h/15.25 a 17.20 h 
 Primaria: de 9.20 a 12.40 h/15.25 a 17.20 h (mérc., xoves 
 e venres). 9.20 a 13.35 h/15.25 a 17.20 h (luns e martes)

O Colexio Miralba é un centro concertado que pertence á Congregación das Fillas de 
Xesús coñecida na cidade como Jesuitinas. Ten como obxectivo favorecer a educación 
integral dos alumnos e alumnas de acordo cunha concepción cristiá da persoa, 
do mundo e da vida. Toda a Comunidade Educativa séntese comprometida neste 
obxectivo e na meta de proporcionar aos nosos alumnos e alumnas unha educación 
de calidade, aberta á innovación didáctica e posta ao día nos seus contidos. Todo iso 
a través dunha relación próxima co alumnado e de estreita colaboración coas familias.

Para iso conta cun equipo docente comprometido, con especial relevancia da figura 
do titor como acompañante dos alumnos e alumnas no desenvolvemento do seu 
proceso de maduración e aprendizaxe.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Aulas de apoio.
 · Oratorio, Capela.

Instalacións deportivas:
 · Pistas Deportivas.
 · Ximnasios.

”Activa” leva a cabo distintas actividades 
formativas en horario extraescolar no 
Centro nas que poden participar volun-
tariamente os alumnos que o desexen. 
Ofrecen unha ampla e variada oferta de 
actividades:
 · Taekwondo.
 · Ximnasia Rítmica.
 · Ballet.
 · Baloncesto.
 · Fútbol Sala.
 · Pintura.
 · Inglés Trinity (EP).
 · Inglés Cmbridge (ISO).
 · Francés (EP).
 · Iniciación ao teatro.
 · Teatro.
 · Formación musical.
 · Inglés multimedia.
 · Natación.
 · Aeróbic.

Servizos
 · Comedor: Cociña propia (setembro a 

xuño).
 · Gabinete de Orientación.
 · Aula de madrugadores: Dende as 8:00.
 · Biblioteca: Con amplo horario para 

consulta, servizo de préstamo e equi-
pos informáticos con conexión a in-
ternet e con servizo de protección de 
contidos.

 · Idiomas: Dende Infantil, 1 hora sema-
nal complementaria de inglés oral en 
Primaria e ESO.

Equipamento e instalacións
 · Aula de psicomotricidade.
 · Aulas de informática.
 · Outras aulas especializadas (tecno-

loxía, debuxo, plástica,...).
 · 2 salas multimedia: Con medios au-

diovisuais avanzados e encerados 
dixitais interactivos.

 · 3 laboratorios.
 · Salón de actos.
 · Espazo de usos múltiples (club).

Levamos a cabo unha pedagoxía centrada na persoa, cun enfoque positivo da 
educación.

Á súa vez, proporcionamos unha oferta diversificada de actividades orientadas 
áformación para o lecer (actividades extraescolares), á participación cidadá e 
solidaria(actividades e campañas), ao compromiso cristián (grupo Alcor) e a educación 
na fe.
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Colexio de Fomento Montecastelo

Enderezo  Rúa Dr. Paz Pardo, 84. 36214 Vigo
Tfno.  986 412 488 / 986 412 688
Fax  986 423 690
Web  www.colegiomontecastelo.com
Correo elect.  montecastelo@fomento.edu
Horario de oficina  de 9 a 14 h / 15 a 17 h
Horario lectivo  de 9 a 16.20 h

O Colexio Montecastelo é un centro privado concertado, fundado en 1966 por un grupo 
de familias viguesas.
Pertence a Fomento de Centros de Enseñanza
O modelo educativo do colexio básase no humanismo cristián e busca o desenvolvemento 
integral de cada alumno a través de tres claves do seu carácter propio: o protagonismo 
dos pais no ensino, a educación personalizada e a educación diferenciada.
Montecastelo aposta pola vangarda no modelo educativo. Caben destacar os 
seguintes aspectos:
IDIOMAS
1. Centro plurilingüe recoñecido pola Xunta de Galicia e integrado na rede dos colexios 
que impartirán un tercio dos módulos lectivos en inglés.
2. Excelente plan de idiomas: Conta co método AMCO de inglés, que atende ós diferentes 
xeitos do aprendizaxe das linguas e conta cun asesoramento externo e unha avaliación 
continuada por parte de expertos e resultados excelentes.
NOVAS TECNOLOXÍAS
1. Montecastelo trátase dun colexio de última xeneración. Tras un intenso plan de reformas 
tódalas aulas están equipadas coa tecnoloxía máis punteira aplicada á educación.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Sala de ping-pong.
 · Vestiarios independentes.
 · Iluminación nocturna de campos.
 · Aula de artes marciais.

Actividades extraescolares
As actividades extraescolares están per-
fectamente integradadas no proxecto cu-
rricular de cada etapa. Os valores que fo-
mentan estas actividades son coherentes 
co modelo educativo que oferta o centro.
 · Sports & competitions (en inglés).
 · Iudo e defensa persoal.
 · Baloncesto e Mini-Basket.
 · Xadrez.
 · Taller de Arte.
 · Informática Básica e avanzada.
 · Tenis.
 · Atletismo.
 · Pingpong.
 · Fútbol sala.
 · Educación musical.
 · Aula da naturaza.
 · Teatro.
 · Xockey.

Servizos
 · Transporte Escolar: Catorce rutas es-

colares cubren toda a área metropoli-
tana de Vigo e Pontevedra.

 · Servizo de Comedor: Con menús ela-
borados na cociña do propio Colexio.

 · Gabinete de Orientación Psicopeda-
góxica: dende Educación infantil.

 · Idiomas: Inglés dende educación infantil.

Equipamento e instalacións
 · Laboratorios de Física, Química e CC. 

Naturais.
 · Tres aulas de Informática.
 · Ordenadores en aulas de Primaria.
 · Taller de edición e montaxe de video 

dixital, música dixital e de fotografía 
dixital.

 · Dúas aulas de audiovisuais.
 · Taller de cerámica e vitrificado.
 · Aula de música.
 · Unha biblioteca.
 · Un salón de actos.
 · Un invernadoiro.
 · Un aula de AR (alto rendemento).
 · Un aula de ADI (apoio ao desenvolve-

mento da intelixencia).

Instalacións Deportivas:
 · Campo regulamentario de fútbol 11.
 · 2 polideportivos cubertos.
 · 2 pistas polideportivas.
 · Cancha de tenis.
 · 3 canchas de baloncesto.
 · Campo de minigolf.

2. Plan integral de TIC: aulas informatizadas, pizarras dixitais, recursos educativos propios, 
aulas multimedia, salas de informática.
3. Colexio dixital: Este centro conta coa plataforma dixital de comunicación do 
colexio cos pais e viceversa e con recursos virtuais das asignaturas, a través do 
aproveitamento da web 2.0.

 FORMACIÓN EN VIRTUDES E VALORES
1. As liñas fundamentais son o traballo ben feito, a liberdade persoal, a educación en 
valores sociais, a educación da afectividade e a educación trascendente.
2. Este acción educativa céntrase no alumno que, acompañada por un preceptor persoal, 
elabora proxectos de mellora a través do plan de mellora personal.
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Colexio Monterrey

Enderezo  Rúa Montecelo Alto, 41/43. 36207 Vigo
Tfno.  986 272 047
Fax  986 482 193
Web  www.colegiomonterrey.com
Correo elect.  secretaria@colegiomonterey.com
Horario de oficina  de 9 a 14 h
Horario lectivo  Ed. Infantil: de 9 a 14 h. ESO: de 8.45 a 14.15 h, 
 máis martes tarde 16.30 a 18.10 h. Primaria: de 9 a 14 h

O Colexio Monterrey é un centro privado concertado, situado no mesmo corazón da 
Travesía de Vigo que leva máis de 30 anos traballando na tarefa educativa.

Conta cun equipo docente que aúna xuventude e experiencia, coa motivación e 
preocupación constante polo alumnado. Todos eles comprometidos coa implantación 
dun sistema de calidade aplicado á ensinanza coa que se pretende mellorar os 
métodos educativos, unha mellor relación coas familias e lograr que a tarefa educativa 
sexa unha prolongación dende o colexio ata o fogar.

É un centro moderno, innovador e cunha atención persoal de calidade, comprometido 
a cultivar valores como liberdade e responsabilidade, convivencia democrática, 
respecto, esforzo e búsqueda da verdade.

Froito do seu traballo recibiu o segundo selo de recoñecemento, +200, á calidade no 
nivel de desenvolvemento nun acto celebrado en Madrid no ano 2008.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares
Conta ademais con actividades ex-
traescolares que prolongan o horario do 
alumno no centro (16 a 18).
 · Inglés.
 · Informática.
 · Fútbol.
 · Baloncesto.
 · Baile moderno.
 · Psicomotricidade e iniciación ao de-

porte.
 · Natación.

Actividades para pais:
 · Bailes de salón.
 · Escola de pais: grupos de reflexión 

(unha vez ao mes), onde se tratan te-
mas que teñen que ver coa educación 
dos seus fillos, contando co asesora-
mento da psicóloga do centro.

Servizos
 · Comedor: Servizo de cáterin.
 · Gabinete psicopedagóxico.
 · Inglés dende os 3 anos.
 · Aula matinal: A partir das 7,30
 · Ludoteca: 16 - 18
 · Biblioteca.

Equipamento e instalacións
 · Laboratorio de ciencias.
 · Aula de música.
 · Aula de informática.
 · Aula de psicomotricidade.
 · Comedor.
 · Biblioteca.
 · Aula de audición e linguaxe.
 · Aula de tecnoloxía.
 · Ludoteca.
 · Patio cuberto.
 · Instalacións deportivas
 · Ximnasio.
 · Patio exterior de 1.500 m2.
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Colexio Montesol

Enderezo  Rúa Salceda de Caselas, 8. 36209 Vigo
Tfno.  986 208 512
Fax  986 208 500
Web  www.colexiomontesol.com
Correo elect.  montesol@colexiomontesol.com
Horario de oficina  de 9 a 14 h
Horario lectivo  Ed. infantil e Primaria: de 9 a 14 h
 ESO: de 08:45 a 15:00 h

Centro educativo privado, mixto e non confesional de Educación Infantil, Primaria e 
Secundaria (ESO) que desenvolve o seu labor educativo no barrio vigués de Coia 
dende hai 26 anos. Funciona en réxime de cooperativa de traballo xestionada polos 
propios profesores cooperativistas. A participación dos pais e do resto da Comunidade 
Educativa na xestión do colexio realízase a través do “Consello Escolar do Centro”, 
que ve reforzado o seu traballo coa colaboración que lle presta a “Asociación de Nais 
e Pais de Alumnos” (ANPA).
O ideario que guía os principios educativos básicos do C. Montesol recóllese 
no “Proxecto Educativo de Centro” do que destacamos: Desenvolver un ensino 
personalizado, activo e integral que propicie o crecemento global do alumno en 
valores humanos. Potenciar actitudes responsábeis que leven ao alumno a valorar o 
esforzo, a disciplina e a orde como medios necesarios para acadar o éxito Favorecer 
no centro un cálido e alegre clima humano de convivencia en libertade. Fomentar o 
coñecemento da historia e a cultura de Galicia e axudar á normalización da súa lingua.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares

Polas tardes, o colexio ofrece a todo o 
seu alumnado actividades extraescola-
res tanto de tipo artístico como cultural:
 · Inglés.
 · Informática.
 · Música.
 · Baile Moderno.
 · Ballet.
 · Manualidades.
 · Ludoteca.
 · Debuxo e Pintura.

Actividades deportivas:
Natación.
 · Patinaxe.
 · Kung-Fú.
 · Baloncesto.
 · Fútbol.

Servizos
 · Transporte escolar: Dúas liñas.
 · Comedor escolar: Servizo propio de 

cociña.
 · Gabinete Psicopedagóxico e Depar-

tamento de Orientación: O centro dis-
pón de Gabinete Psicopedagóxico e 
aulas específicas de Apoio, Pedagoxía 
Terapéutica e Audición e Linguaxe, 
para atender ao alumnado de E.Infantil 
e E. Primaria. Así mesmo, conta con 
Departamento de Orientación para 
atender ao alumnado da ESO.

Equipamento e instalacións
 · Biblioteca central e bibliotecas de aula.
 · Laboratorio.
 · Aula de tecnoloxía.
 · Aula de plástica.
 · Aula de música.
 · Aula de informática.
 · Salón de actos.
 · Salas de usos múltiples.
 · Zona de xogos para E. Infantil.
 · Patios cubertos.
 · Xardíns, etc.
 · Instalacións deportivas:
 · Ximnasio.
 · Pistas polideportivas.

Proxecto ABALAR

O colexio Montesol está integrado na 
rede de centros do programa ABALAR 
para a incorporación das T.I.C. (Tecnolo-
gías da Información e da Comunicación) 
nas aulas dos centros escolares.
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Colexio Niño Jesús de Praga

Enderezo  Rúa Arenal, 92. 36201 Vigo
Tfno.  986 433 800
Fax  986 432 388
Web  www.planalfa.es/njpragavigo
Correo elect.  njpragavigo@planalfa.es
Horario de oficina  de 09 a 13 h
Horario lectivo  ESO: de 8:20 a 13:50 e 15:20 a 17:00 (martes e xoves)
 Ed. Infantil: 9:20 a 13:00  h/ 15:00 a 17:00 h
 Primaria: 9:20 a 13:00  h/ 15:00 a 17:00 h

Os principios inspiradores do noso centro son:

· Formación integral dos alumnos de acordo cunha concepción cristiá da persoa, da 
vida e do mundo.

· Opción polos máis débiles no seu nivel económico, capacidade intelectual ou outro 
tipo de limitación.

· Vivencia dos valores evanxélicos, a través dos que revelamos que Deus nos ama.

· Compromiso pola xustiza e a solidariedade universal, cunha participación activa na 
transformación e mellora da sociedade.

· Relación e clima educativo baseados na sinxeleza.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Capela.
 · Comedor.
 · Instalacións deportivas:
 · Ximnasio e polideportivo cuberto de 

198 m2.

Actividades extraescolares
 · A ANPA promove e coordina devandi-

tas actividades:
 · Patinaxe.
 · Capoeira.
 · Danza moderna.
 · Ximnasia rítmica.
 · Teatro.
 · Inglés.
 · Baloncesto.
 · Hockey.
 · Futbito.

Servizos
 · Aula de atención matinal de 08:20 a 

09:20 h.
 · Comedor: Con cociña propia.
 · Gabinete de Orientación.

Equipamento e instalacións
 · Patio de 603 m2.
 · Aula de música.
 · Aula de Informática.
 · Laboratorio.
 · Aula de apoio.
 · Taller de tecnoloxía.
 · Aula de plástica.
 · 2 aulas audiovisuais.
 · Biblioteca.
 · Salón de actos.
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· Respecto á vida e á natureza, fomentando a responsabilidade ante o progreso 
da ciencia e a tecnoloxía.Estes principios inspiradores animan á acción educativa 
baseada nunha pedagoxía aberta, flexible e construtiva que se adapta ás necesidades 
dos alumnos e incorporaas innovacions didácticas que a calidade educativa esixe.
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O Colexio NS Esperanza é un colexio privado concertado situado á altura da parroquia 
de Santa Teresa, en Cambeses nº 18 (paralela a Ramón Nieto). Conta con Xornada 
Única que pode ampliarse co servizo de comedor e as actividades extraescolares 
polas tardes.

O Centro desenvolve un Proxecto Educativo baseado na formación integral do alumno 
e nunha Educación en Valores, e seguindo nesta liña traballamos varios proxectos que 
consideramos fundamentais, entre eles · Proxecto de Educar en Valores · Proxecto 
de Inglés dende os tres anos · Introdución ás Novas Tecnoloxías (informática dende 
os 3 anos).

En base á liña innovadora que seguimos, o Colexio, pioneiro en ofrecer unha aula 
de Educación Especial en 1987, segue sendo fiel a este principio, e por esta razón 
en 1999 entrou a formar parte dun “Proxecto de Calidade Total” da CECE e Bureau 
Veritas aplicada ao ensino, que lle converteu no primeiro colexio de Vigo en obter un 
selo de Calidade á Excelencia Educativa.

Colexio Nuestra Sra. de la Esperanza

Enderezo Rúa Cambeses, 18. 36214 Vigo
Tfno. 986 274 994 
Fax 986 376 012
Web www.colegioesperanza.com
Correo elect. secretaria@colegioesperanza.com
Horario de oficina de 8.30 a 14.30 h
Horario lectivo Ed. infantil e Primaria: de 9 a 14 h
 ESO: de 8.30 a 14.30 h/ 16.45 a 18.30 h (martes)

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · 2 Aulas de Música.
 · 2 Aulas de Educación Artística.
 · Laboratorio de Ciencias Naturais.
 · Instalacións deportivas:
 · 2 Ximnasios e 1 pista polideportiva.
 · Aulas equipadas con Pizarras Digita-

les Interactivas.

Actividades extraescolares
 · Kung Fú.
 · Aplicacións Informáticas.
 · Patinaxe.
 · Manualidades.
 · Baile.
 · Lingua Estranxeira.
 · Guitarra.

Servizos
 · Transporte: 4 Liñas propias.
 · Comedor: Aberto dende Setembro ata 

Xuño.
 · Gabinete de Orientación: Psicólogo, 

Pedagoga e Logopeda.

Equipamento e instalacións
 · 2 Bibliotecas con servizo de préstamo.
 · Salón de actos.
 · Comedor.
 · Aula de informática con 15 equipos 

completos.
 · Aula de Tecnoloxía.
 · 2 Aulas de Audiovisuales.

69



70

Colexio Possumus

Enderezo  Rúa Purificación Saavedra, 62. 36207 Vigo
Tfno. e fax  986 371 330
Web  www.possumus.es
Correo elect.  possumus@ucetag.org
Horario de oficina  de 9 a 14.30 h/ 16 a 18.30 h (luns e mércores)
Horario lectivo  Ed. infantil e Primaria: de 9 a 14 h
 ESO: de 8.50 a 14.20 h/ 16.30 a 18.30 h (luns)

O Colexio Possumus: unha sociedade cooperativa de ensino, situado no barrio de 
Teis, atópase integrado dentro das actividades lúdicas e culturais do noso barrio, 
tendo recoñecido un amplo prestixio que intentamos manter e mellorar co noso labor 
a longo dos anos.

O colexio é un modelo de pedagoxía libre baseada na familiaridade e o contacto 
cercano cos pais, nais, como fundamento do seu labor educativo. A nosa educación 
está baseada na tolerancia e no respecto a todo tipo de crenza e opinión, atendendo 
dun xeito especial aos nenos/as que presentan máis dificultades na aprendizaxe 
e na integración. Fomentamos unha educación solidaria e non discriminatoria co 
desenvolvemento e fomento de actitudes positivas no referente á saúde, ao consumo 
e á conservación do medio natural. Durante o transcurso do curso realízanse saídas 
didáctico-culturais a lugares de interese pedagóxico e celébranse conmemoracións 
con carácter formativo e festivo.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares

Contamos cun amplo abano de activi-

dades extraescolares na que moitas son 

gratuítas:

 · Reforzo educativo.

 · Escola deportiva.

 · Balonmano.

 · Ludoteca.

 · Manualidades.

 · Informática.

 · Natación.

 · Obradoiros Lúdicos.

 · Danza creativa.

 · Iudo.

 · Pintura.

 · Técnicas de Estudo.

 · Baile moderno.

 · Xardín musical.

Servizos
 · Comedor: Cáterin El Mochi.
 · Gardería gratuíta: dende as 8,30 ás 9.
 · Departamento de Orientación: para 

organizar a atención ao alumnado con 
necesidades educativas especiais.

 · Gabinete Psicopedagóxico, Aula de 
Apoio, Audición e Linguaxe e Peda-
goxía Terapéutica.

 · Clases de Inglés e Informática: Dende 
os 3 anos.

Equipamento e instalacións

Patios cubertos e zonas de lecer ao 
aire libre.
 · Comedor.
 · Biblioteca de aula en cada clase.
 · Biblioteca con 4.000 exemplares aproxi-

madamente.
 · Aula Laboratorio.
 · Aulas de Música e Plástica.
 · Aulas de Audiovisuais.
 · Aula de Tecnoloxía.
 · Aula de Informática.
 · Aula Obradoiro.
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Colexio Quiñones de León

Enderezo  Travesía de Vigo, 36-38. 36206 Vigo
Tfno.  986 377 771 / 986 278 089
Fax  986 267 259
Correo elect.  cpr.quinones.leon@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 9 a 14 h
Horario lectivo  de 9 a 14 h

As clases impártense en xornada continuada. A organización, funcionamento e 
actividade do centro, como institución docente, está informada pola idea de servizo á 
comunidade na que está inserto.

A actividade do centro está presidida polo respecto aos dereitos e liberdades individuais, 
baseada na tolerancia e principios democráticos de convivencia, fomentando a 
solidaridade, a cooperación e a paz. A participación activa da comunidade educativa 
na xestión do centro está reforzada polo funcionamento de comisións mixtas nas que 
se integran nais/pais, profesorado e alumnado para organizar diversas actividades.

As ensinanzas desenvólvense segundo establece a lexislación vixente. As actividades 
complementarias: plan estable de tres saídas por curso. Saídas a distintos lugares de 
Galicia, coa inclusión de pernocta dunha a tres noites segundo as idades.

Programación de festas anuais e xornadas de portas abertas. Entrevistas persoais e 
por niveis. Escola de pais.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares

Actividades desenvolvidas pola ANPA:

 · Taekwondo.

 · Informática.

 · Obradoiro de plástica.

 · Natación.

 · Obradoiro de teatro.

Servizos
 · Departamento de Orientación.

 · Servizo psicopedagóxico.

Equipamento e instalacións
 · Comedor.
 · Biblioteca.
 · Salón de actos.
 · 1.200 m2 de superficie en patios.
 · 2.000 m2 de superficie útil.
 · Laboratorios.
 · Aulas de música e informática.
 · Aula de tecnoloxía.
 · Aulas de apoio e obradoiros.
 · Sistema wifi en todo o centro.
 · Sistema informático de información 

diaria aos pais.

Instalacións deportivas:

 · Ximnasio.
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Colexio Salesianos

Enderezo  Rúa Venezuela, 7. 36203 Vigo
Tfno.  986 433 855 / 986 434 064
Fax  986 435 464
Web  www.salesianosvigo.es
Correo elect.  mauxiliadora@salesianosvigo.es
Horario de oficina  de 9:00 a 13:00 h/ 16:00 a 19:00 h
Horario lectivo  Ed. infantil e Primaria: 9 a 12.30 h/ 15.30 a 17.30 h
 (de luns a xoves) / 09:00 a 14:00 h (viernes)
 ESO: 08:20 a 14:10 h (de martes a venres) / 
 08:20 a 14:10 h / 14:45 a 17:30 h (luns)

O Colexio Salesiano “María Auxiliadora” de Vigo é un centro con soleira. Leva 
poñendo escola e vida máis de cen anos. Polas súas aulas, sempre sinxelas e 
modestas, pasaron moitos vigueses e viguesas que deron lugar a unha nutrida serie 
de Antigos Alumnos, que aínda se prezan de estudar Colexio “San Matías” (este foi 
o seu primeiro nome). A Titularidade pertence a Congregación Salesiana fundada 
por S. Xoán Bosco en Turín na segunda metade do século XIX. Polo tanto trátase 
dun colexio católico con caracter propio, que senta as súas bases educativas 
nun trípode xurdido do “Sistema Preventivo”: razón, relixión e amor. ”Salesianos” 
comporta un estilo de pensar, de facer e de vivir porque xunto á tarefa docente 
une a preocupación polo Tempo Libre (Asociación Xuvenil Abertal), pola vida cristiá 
(Parroquia de María Auxiliadora). Pódese afirmar que o Colexio “María Auxiliadora de 
Vigo é casa que acolle, parroquia que evanxeliza, escola que encamiña cara á vida 

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Pavillón de Educación Infantil, Pavillón 
de Primaria, Pavillón de ESO-BACH.

 · Instalacións deportivas: Pavillón de 
Deportes, Ximnasio.

Actividades extraescolares
 · Kung-fú.
 · Obradoiro de debuxo e pintura.
 · Baile moderno.
 · Patinaxe artística.
 · Informática.
 · Obradoiro de música.
 · Obradoiro de ludoteca.
 · Iniciación ao deporte.

Otras actividades:
 · Formación de Valores Humanos.
 · Proxecto “lectura eficaz”.
 · Obradoiro de Comunicación.
 · Obradoiro de Números.
 · Dramatización Xogos Educativos.
 · Acción Titorial.
 · Técnicas de Estudo.
 · Accións formativas.
 · Grupos formativos: Cativos, ADS, An-

daina, Catecumenado, Scouts, Antigos 
Alumnos, Centro Xuventude “Abertal”.

Servizos
 · Comedor: con servizo de cáterin.
 · Departamento de Orientación: Atendi-

do por dous Orientadores, unha Peda-
goga Terapéutica (PT) en unha técnica 
en Audición e Linguaxe (AL). Revista 
“Xanela”: Fai todos os anos unha me-
moria gráfica e informativa do curso. 
Servizo de Biblioteca: Atendida por 
unha Educadora permanece aberta 
de 17,30 - 18,30 h.

 · Apoio Escolar: Realizado dende Aso-
ciación Xuvenil Abertal en horas pos-
teriores ao Horario Escolar.

 · Club salesianos: Modalidade balon-
cesto e fútbol-sala (200 participantes).

Equipamento e instalacións
 · Comedor.
 · Librería.
 · Cine Salesianos.
 · Igrexa-Parroquia de “María Auxiliadora”.
 · Aula Magna.
 · Patio a tempo pleno.
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e patio onde atoparse con amigos e pasalo ben. Toda esta realidade educativa faise 
posible pola presenza e a colaboración dos pais e nais que se senten coma na súa 
casa, porque é a casa dos seus fillos. Gustaríanos que o noso Colexio fora sempre 
unha casa de portas abertas.
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Colexio San Fermín

Enderezo  Travesía de Vigo, 96. 36206 Vigo
Tfno. e fax  986 272 195
Correo elect.  cpr.sanfermin.vigo@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 8.45 a 14 h
Horario lectivo  Xornada continuada de mañá. Comedor de 14 a 16 h
 Actividades extraescolares de 16 a 18 h

O colexio San Fermín leva formando alumnos/as da zona da Travesía de Vigo e 
arredores hai uns 40 anos. Actualmente acolle alumnos/as de 3 a 13 anos, nas etapas 
de E. Primaria e Infantil (3 aulas de E. Infantil e 6 de E. Primaria). É un centro cercano, 
cun ambiente tranquilo e familiar que facilita en gran medida o labor educativo.

Ao ser un colexio céntrico hai un contacto moi directo coas familias, que viven na gran 
maioría arredor do Centro, o que facilita a cooperación familia-escola, tan necesaria 
no labor educativo.

A líña educativa do Colexio San Fermín parte de que o obxectivo xeral do Centro 
é formar integralmente ao alumnos/as, dando tanta importancia ao estrictamente 
académico como aos valores humanos necesarios para unha convivencia harmónica 
nunha sociedade democrática e multicultural.

O centro conta cun equipo de mestres especialistas en educación infantil e primaria, 
incluídos profesores de apoio, pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe que resultan 
fundamentais para tratar a diversidade do alumnado.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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utiliza no tempo de lecer ou para a apli-
cación de xogos pedagóxicos na xorna-
da lectiva. Colindante a esta sala atópa-
se o espazo adicado a comedor escolar.

O Centro dispón dunha aula informáti-
ca utilizada tanto por E. Infantil como E. 
Primaria.

Esta ten 25 ordenadores Pentium conec-
tados en rede, todos eles con acceso a 
Internet. Todas as aulas teñen ordenador 
para uso do titor e dos alumnos/as como 
recurso educativo.

Actividades extraescolares

As actividades extraescolares realízanse 
de 16 a 18 h. e ofrécense unha gran va-
riedade por grupos de idade a partir dos 
tres anos.
 · Taekwondo.
 · Fútbol-sala.
 · Baloncesto.
 · Aeróbic.
 · Natación.
 · Teatro.
 · Danza.
 · Baile rexional.
 · Manualidades.
 · Informática.
 · Ludoteca.
 · Xadrez.
 · Obradoiro musical.
 · Obradoiro de contos.

Servizos
 · Comedor escolar: Servizo de cáterin.
 · Gabinete Psicopedagóxico.
 · As tres aulas de E. Infantil están do-

tadas dun aula de psicomotricidade 
equipada con material dabondo, te-
ñen un patio exterior diferenciado do 
de Primaria con diversos xogos de ex-
terior e material deportivo ( porterías, 
canastas, tobogán…).

 · As aulas están dotadas de todo tipo 
de material didáctico axeitado para 
estas idades.

Equipamento e instalacións

As seis aulas de E. Primaria, todas elas 
equipadas con gran cantidade de mate-
rial de aula e biblioteca.

Así mesmo hai aulas de uso común 
como a aula de usos múltiples, dotada 
de material audiovisual e de música e 
que se utiliza para diversas actividades 
de grupo e tamén en actividades ex-
traescolares.

Tamén de uso común é a sala obradoiro 
equipada con material plástica e cien-
cias.

Xa lindando coa zona de E.Infantil atópa-
se a ludoteca, un gran espazo, dotado 
de xogos de todo tipo (xogos de mesa, 
futbolín, mesa de ping-pong, etc.) que se 
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Colexio San Fernando

Enderezo  Baixada á Salgueira Nº 39/40. 36204 Vigo
Tfno.  986 410 361
Fax  986 410 174
Correo elect.  colesanfernando@mundo-r.com
Horario de oficina  de 9 a 13 h
Horario lectivo  Ed. Infantil e Primaria: de 9 a 14 h
 ESO: de 9 a 14 h e de 16 a 18 h. Aberto de 7:45 a 18 h

Estamos a 200 metros da Praza de España. Temos unha soa liña que abarca os ciclos 
de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria.

O Ensino infantil é a base dun enfoque CONSTRUCTIVISTA por medio de PROXECTOS 
e OBRADOIROS.

Os Profesores están en contacto permanente cos pais por medio de Reunións de 
Aula, titorías, Notas mensuais...

Celebramos o Nadal, o Entroido e sobre todo a Festa de Fin de Curso na que participan 
a maioría dos Alumnos/as e profesores.

Os Alumnos/as de 4º da ESO fan unha viaxe de Fin de Estudos por distintas partes 
de España.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares

As actividades Extraescolares compren-
den de luns a xoves de 16 a 18 h.

 · Natación dende os 3 anos.

 · Pintura.

 · Deportes Varios.

 · Informática.

 · Tenis.

 · Talleres.

 · Baile e interpretación.

Servizos

 · Servizo de gardería dende as 7:45 h.

 · Transporte escolar: autobuses propios.

 · Comedor escolar: está servido por un 

cáterin e controlado cada día por dous 

profesores.

 · Idiomas: Inglés se imparte  dende os 

3 anos.

 · Departamento de Audición e Linguaxe 

e Pedagoxía Terapéutica.

 · Saídas complementarias durante o 

curso.

Equipamento e instalacións

 · Patio cuberto.

Instalacións deportivas:

 · Pista Polideportiva.
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Colexio San José de Cluny

Enderezo  Rúa Carballo, 46. 36204 Vigo
Tfno.  986 493 501
Fax  986 494 148
Web  www.cluny.es/vigo
Correo elect.  clunyvigo@cluny.es
Horario de oficina  luns a venres: de 9 a 9.30 h/12.30 a 13.30 h 
 Luns, mércores e venres: de 17.30 a 18.30 h
Horario lectivo  Ed. Infantil: de 9 a 12.45 h/15.30 a 17:30 h. 1º- 5º 
 Ed. Primaria: de 9 a 12.45 h/15.30 a 17.30 h
 6º Primaria de 9 a 12.05 h/13.30 a 17.30 h
 ESO: de 9 a 14 h/15.30 a 17.30 h (luns, martes, xoves)

Fundado en 1904, a titularidade do colexio ostentaa a Congregación de Relixiosas 
de San José de Cluny fundada por Ana Mª. Javouhey coa finalidade de evanxelizar a 
través da educación.

O proxecto educativo recolle as características da formación intelectual, persoal, 
relixiosa e social dos nosos alumnos.

O carácter propio do Centro pódese ver en www.cluny.es

O centro conta coa Certificación de Calidade, según la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 
por parte dunha entidade acreditada por ENAC (Bureau Veritas).

A comunidade educativa do colexio pretende: Conseguir unha educación aberta e 
universal. Fomentar o interés e o esforzo, e valorar o traballo ben feito. Proporcionar 

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Dos salas multiusos
 · Biblioteca
 · Salón de Actos
 · Comedor
 · Cociña

Pódese acceder as instalacións dende 
www.cluny.es/vigo

Actividades extraescolares
A oferta educativa do Colexio acompá-
ñase cunha serie de actividades extraes-
colares que se desenvolven fora do ho-
rario escolar e que teñen por finalidade 
completar a formación integral dos no-
sos alumnos.

De luns a venres, entre 13,20-15,20 h.

De luns a venres, entre 17,30-20,00 h.

As actividades extraescolares que se 
ofertan son as seguintes:

Actividades deportivas:
 · Fútbol Sala.
 · Escolas deportivas.
 · Predeporte (Infantil).
 · Kung-Fu.

Ximnasia acrobática.

Outras actividades:
 · Inglés (grupos de preparación para os 

exámenes de Cambridge).
 · Ballet.
 · Baile Español.
 · Informática.
 · Reciclaxe e manualidades.
 · Obradoiro de Cómic e ilustración.

Servizos
Transporte Escolar:

Existen dúas rutas.
Para ver máis detalles pódese consultar 
www.cluny.es/vigo

 · Comedor Escolar con cociña propia.

Idiomas:
 · Inglés dende 3 anos.
 · Francés, dende 1º de Primaria.

 · Servizo de Orientación, dende Educa-
ción Infantil.

Equipamento e instalacións
 · Aulas: Equipadas con Ordenador, 

pantalla, televisión e video.
 · As aulas de Infantil contan con entrada 

independente.
 · Patio Infantil, con acceso dende as aulas.

Instalacións deportivas:
 · Gimnasio e pavillón polideportivo cu-

berto.
 · Patio con polideportivo descuberto.
 · Patio cuberto.

 · Capela.
 · Tres Laboratorios: Ciencias da Natureza.
 · Química e Física.
 · Aulas de Informática.
 · Aula Multimedia.
 · Central Informática.
 · Dúas aulas de Tecnoloxía.
 · Aulas de Debuxo e Plástica.
 · Aula de Música.
 · Catro aulas para agrupamentos es-

pecíficos.
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unha educación de calidade en constante renovación. Levar a cabo unha laboura 
pastoral cunha clara prioridadr pola evanxelización, .Formar persoas libres, axentes 
de seu propio desenvolvemento. Preparar a os alumnos para unha participación activa 
na vida social, cultural e laboral. Educar na paz e na solidariedade. Potenciar o amor 
e no respeto á naturaleza e á vida.
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Colexio San Xosé da Guía

Enderezo  Rúa Doutor Corbal, 25. 36207 Vigo
Tfno.  986 376 153
Fax  986 264 959
Web www.sanjosedelaguia.com
Correo elect.  csjoseguia@planalfa.es
Horario de oficina  de 9 a 14 h
Horario lectivo Educación Infantil y Primaria: de 09:00 a 14:00 h
 Educación Secundaria: de 09:00 h a 14:30 h (martes,  
 mércores e venres)
 De 09:00 a 14:30 h. / 16:30 a 18:10 h. (luns e xoves)

A Cogregación de Siervas de S. José, titular do Centro “S. José de la Guía”, ten 
como misión a evanxelización e promoción do mundo traballador e pobre. A familia 
de Nazaret, fogar e taller, inspira o noso quefacer educativo.

O Centro está aberto a todos, sen distinción de raza, crenzas relixiosas, ideas políticas, 
cunha especial atención aos que máis nos necesitan.

Ofrecemos unha formación integral do/a alumno/a en colaboración cos pais, e 
intentamos dar respostas ás necesidades que se suscitan na nosa comunidade 
educativa, dende o punto de vista humano, cristián, e  académico.

O modelo educativo do noso Centro baséase nuha concepción cristiá do home, da 
vida e do mundo, dentro do respecto a outras crenzas. A Fe, o Traballo e o Amor son 
eixos transversais da nosa tarefa educativa.

O centro desenvolve unha oferta variada de actividades complementarias e 
extraescolares con unha estreita colaboración coa ANPA e o Clube de Baloncesto. 

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Parque infantil con chan de seguridade.
 · Ascensor.
 · Capela.
 · Ximnasio,  con vestiarios e duchas.

Actividades extraescolares
 · Escuelas deportivas.
 · Deporte federado: baloncesto, fútbol 

sala.
 · Charlas de orientación e formación.
 · Lenguaje musical y expresión corporal.
 · Talleres lúdicos en castelá e Inglés.
 · Taller de teatro.
 · Obradoiro de cociña.
 · Tempo de estudo.
 · Servizo de biblioteca.
 · Xogos populares.
 · Pintura.  Natación.  Bailes.
 · Grupos de xuven e xesto.
 · Patinaxe.
 · Kárate.
 · Gimnasia rítmica.
 · Actividades pastorais, convivencias.
 · Obradoiros e actividades lúdicas.

Servizos
 · Comedor, inclúe cáterin e actividades
 · Departamento de Orientación, forma-

do pola orientadora e unha especialis-
ta en PT e AL e dous psicólogos. Iste 
departamento atende ao alumnado 
dende E. Infantil e Primaria, levando a 
cabo a valoración e detección precoz 
de NEE e orientación acadé´mica e 
profesional na ESO. Apoio psicopeda-
gógico as familias e o alumnado. Un 
equipo de profesionais apoiando e co-
laborando á comunidade educativa e 
integrado no Centro.

 · Biblioteca central atendida por unha 
profesora, aberta de 16:30 ata as 
20:30 h.. Con servicio de préstamo, 
conexión a Internet e para a realiza-
ción de traballos ecolares e tarefas de 
estudo.

 · Apoio e reforzo educativo.
 · Inglés dende Educación Infantil.
 · Viaxe cultural-lúdico para 4º ESO. Or-

ganizado e acompañado pólo profe-
sorado do centro.

 · Revista do colexio - A voz da nosa escola
 · Aula matinal dende as 8:00 h. ata o 

comezo das clases.

Equipamento e instalacións
 · Aula de informáticade libros.
 · Biblioteca central para todos os niveis
 · Laboratorio de CC Naturais, F. e 

Química.
 · Ordenadores nas aulas dende 3 anos 

e Pizarras dixitais interactivas.
 · Aula de música, plástica e tecnoloxía.
 · Dúas aulas con medios audiovisuais.
 · Patio cuberto e patio aberto.
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Esta oferta ten como obxectivo fomentar a formación integral dos nenos e das neneas 
mediante a asistencia a ditas actividades.

O colexio obtivo o Certificado do sistma de xestión de calidade, dacordo coa UNE-EN 
norma ISO9001:2008, pola certificadora AENOR.
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Colexio San Miguel 2

Enderezo  Rúa tomás A. Alonso, 13. 36211 Vigo
Tfno. 986 293 282
Fax  986 292 749
Web  www.gecastrosanmiguel.com
Correo elect.  gecastrosanmiguel@gecastrosanmiguel.com
Horario de oficina  de 9.30 a 13.30 h
Horario lectivo  Ed. Infantil e Primaria: de 19.15 a 14.15 h
 ESO: de 18.45 a 14.15 h/ 16.30 a 18.10 h (unha tarde)

A educación dun fillo é algo tan decisivo que debe ser froito dun proceso interactivo 
entre o Colexio e a familia. A cooperación coa familia no proxecto educativo de cada 
alumno fundaméntase nos seguintes puntos:

· Horario especial dende as 7,45.

· Axenda Escolar.

· Titorías.

· Informes de progreso académico.

· Informes de progreso nas actividades.

· Informes de comedor.

· Profesorado de apoio.

· Orientación (ESO).

· Pedagoxía terapéutica.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares
 · Teatro.
 · Kung Fu.
 · Patinaxe.
 · Atletismo.
 · Fútbol.
 · Baloncesto.
 · Multideporte.
 · Xadrez.
 · Baile Galego.
 · Manualidades.
 · Xardín Musical.
 · Debuxo.
 · Informática.
 · Voleibol.
 · Pintura.
 · Aeróbic.

Servizos

 · Transporte.

 · Comedor: Fixo ou eventual.

 · Gabinete psicopedagóxico.

 · Horarios complementarios

 · Patio de verán.

 · Idiomas: Inglés dende a Escola Infantil.

Equipamento e instalacións

 · Pavillóns.

 · Patio cuberto.

 · Aula informática.

 · Aula tecnoloxía.

 · Biblioteca.
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O horario e a gama de actividades que integran o noso horario escolar pretende 
integrar todas as facetas educativas do alumno, dende as intelectuais aos deportes, 
dentro dunha educación integral e integradora.
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Colexio San Rafael

Enderezo  Rúa San Juan de Dios, 1. 36208 Vigo
Tfno.  986 232 740 / 986 297 400
Web  www.hsjd.es
Correo elect.  saravi@hsjd.es
Horario de oficina  de 9 a 14 h
Horario lectivo  de 9 a 14 h

O Colexio San Rafael é un centro de educación especial para persoas con 
discapacidade intelectual que pertence á Orde Hospitalaria de San Juan de Deus na 
área de Vigo.

É un Centro educativo de confesionalidad católica, promovido para o cumprimento dun 
servizo público con xestión privada sen ánimo de lucro. Concertado coa Consellería 
de Educación da Xunta de Galicia, sométese tanto ás disposicións emanadas da 
lexislación vixente sobre a materia da Comunidade Autónoma de Galicia, como ás 
Constitucións e Estatutos Xerais da Orde Hospitalaria de San Juan de Deus.

O Colexio está aberto a toda persoa que necesite atención educativa especial, 
calquera que sexa a súa condición relixiosa, social ou económica, sen máis limitacións 
que a que se deriven das propias características específicas do Centro, as cales son 
de público coñecemento.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares
 · O Colexio ofrece Actividades Extraes-

colares en horario de 15 a 17 horas:
 · Actividades manipulativas tales como:
 · Cestería
 · Encaixe de bolillos
 · Manualidades.

 · Actividades predeportivas e xogos.
 · Talleres de teatro.
 · Habilidades sociais.
 · Saídas á contorna.

Servizos
 · Comedor escolar.
 · Residencia e Talleres Ocupacionais 

para maiores de 18 anos.

Equipamento e instalacións
 · 6 aulas educativas máis outras.
 · Aula de psicomotricidade.
 · Aula de logopedia.
 · Aula de música.
 · Aula de informática.
 · Aula de actividades extraescolares.
 · Aula de fogar.
 · Aula de audiovisuais.
 · Salón de actos.
 · Instalacións deportivas:
 · Polideportivo.

 · Pistas deportivas exteriores.
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O Centro segue unha liña pedagóxica centrada na persoa de forma integral, onde 
o traballo dos contidos educativos se complementa co desenvolvemento da 
autonomía,aceptación de si mesmos e unha educación en valores; coa finalidade de 
conseguir o máximo desenvolvemento das súas capacidades, adaptación social e 
inserción laboral.

Centro de Educación Especial fundamentado no curriculum de Educación Primaria no 
que as técnicas e estratexias serán adaptadas ao nivel madurativo de cada alumno/a de 
forma funcional. Atendemos a alumnos con idades comprendidas entre 13 e 21 anos.
defuncional. Atendemos 
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Colexio Santa Cristina

Enderezo  Rúa Portela, 87. 36214 Vigo
Tfno. e fax  986 251 309
Correo elect.  cpr.santacristina.vigo@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 9 a 14 h

O Colexio Santa Cristina é un centro privado concertado, ubicado no barrio de 
Lavadores, na zona do Calvario de Vigo. É unha construcción nova, nunha parcela de 
4000 que conta con tódalas infraestructuras.

As clases impártense en xornada contiuada de 9:00 a 14:30 horas. A actividade do 
Centro baséase nunha educación dentro do marco das liberdades individuais, na 
tolerancia e respecto, na convivencia, fomentando a cooperación, a paz e a formación 
íntegra do alumnado.

Á vez, intentamos inculcarlles os principios de respecto á Natureza, fomentando 
a participación dos alumnos nas distintas actividades relacionadas co Medio 
Ambiente levadas a cabo no Centro: Recollida e reciclaxe de produtos orgánicos, 
plásticos, papel, cartuchos de tinta de impresora…, na creación e mantemento dun 
horto escolar.

Resaltamos a necesidade de familiarizar aos nenos coa Lingua Inglesa dende os 3 
anos e o coñecemento e utilización das TICs (técnicas da información e comunicación), 
sendo isto un dos aspectos de innovación pedagóxica que estamos desenvolvendo.

Etapas
educativas

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  



 · Ser, convivir y pensar
 · Obradoiro de Ecoloxía.
 · Predeporte.
 · Obradoiro de animación á lectura.
 · Proxecto lector: Conto viaxeiro.
 · PAI: Exercita a túa mente.
 · Visitas culturais, saídas Excursión fin 

de curso e fin de Etapa na ESO: saídas 
nacionais ou internacionais.

Servizos
 · Comedor Escolar: Servizo de Cátering
 · Departamento de Orientación: Orien-

tador/ Psicopedagoga/Profesor de 
Audición e Linguaxe dende Ed. Infantil.

 · Escola de Pais/nais organizada dende 
o Departamento de Orientación.

 · Apoio e reforzo educativo.
 · Servizo de Biblioteca e Aula de Infor-

mática.

Equipamento e instalacións
 · Aula matinal dende as 08:15h. e servi-

zo de mediodia.
 · Revista escolar “Maxina”
 · Aula de Informática con acceso a In-

ternet en tódalas terminais.
 · Biblioteca.
 · Laboratorio de Ciencias e Química.
 · Ximnasio con vestiarios e duchas.
 · Aulas especificas de Música, Plástica, 

Tecnoloxía.
 · Aula de apoio de Audición e Linguaxe.
 · Patios cun parque infantil.

Actividades extraescolares
 · Inglés dende os 3 anos.
 · Achegamento á Infomática.
 · Natación.
 · Lingua de signos.
 · Técnicas de estudo.
 · Baile Galego.
 · Obradoiro de Teatro.
 · Obradoiro de Arte.

 · Química divertida
 · Baile moderno
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Colexio Vigo

Enderezo  Travesía de Vigo, 15. 36204 Vigo
Tfno.  986 400 762 / 986 403 917
Fax  986 400 762
Web  www.colegiovigo.com
Correo elect.  administración@colegiovigo.com
Horario de oficina  de 8 a 13.30 h/ 16.30 a 19.30 h
Horario lectivo  EI/E: 9 a 12.30 h/15.30 a 17.30 h (l /x). 9 a 14.30 h (v). 
 1º Ciclo - ESO: 9 a 12.30 /15.30 a 17.30 (l /m), 9 a 12.30  
 /15.30 a 19.30 (martes/x), 9 a 14.30 (venres)
 2º Ciclo ESO: 8 a 13.30 (l/mérc./venres, 8 a 13.30   
 /15.30 a 19.30 (martes/x)

Os 40 anos que levamos no mundo da educación, permítenos unir a experiencia 
docente coas novas experiencias pedagóxicas e as novas tecnoloxías.
Centro seglar con xornada partida de luns a xoves, e continuada os venres.
Consideramos moi importante a educación nos valores recollidos no proxecto do 
centro, tales como a solidaridade, a paz, o consumo, o ambiente, a igualdade, a 
educación vial e ocio. Para o que contamos coa participación directa da familia, 
mediante reunións xerais, titorías e diversas actividades lúdicas.
Traballamos dunha forma especial a liberdade responsable para que o alumno 
desenvolva a súa propia autonomía tanto nas súas actividades habituais como na 
relación co grupo ao que pertence. Con todo isto o alumno aprende a aceptar e 
cumprir as normas que se establezan, que nos levan a un mellor aproveitamento da 
xornada escolar o que repercute positivamente no seu rendemento académico.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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Actividades extraescolares
 · Natación.
 · Baloncesto.
 · Pintura.
 · Manualidades.
 · Baile Galego.
 · Baile español.
 · Loita olímpica.
 · Fútbol.
 · Excursións.
 · Campamentos.
 · Festas escolares: entroido, magosto….

Servizos
 · Transporte: 7 liñas.
 · Comedor: Diario ou periodicamente.
 · Servizo psicopedagóxico orientador:
 · Especialistas en pedagoxía terapéuti-

ca e audición e linguaxe.
 · Aula matinal: Dende as 8:00.
 · Gabinete psicopedagóxico.

 · Inglés e informática: Dende os tres anos.

Equipamento e instalacións
 · Sala de audiovisuais.
 · Sala de usos múltiples.
 · Aula de plástica.
 · Aulas de apoio e reforzo.
 · Aulas de informática.
 · Taller de tecnoloxía.
 · Biblioteca de aula.
 · Laboratorios (Química, Física e Bioloxía).
 · Instalacións deportivas.
 · Contorno natural.

 · Zonas recreativas e árboladas.
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Colexio Vista Alegre

Enderezo  Subida ao cemiterio de Puxeiros, 28. 36318 Vigo
Tfno. e fax  986 376 288
Páxina web www.colegiovistalegre.com
Correo elect.  cpr.sanblas@edu.xunta.es
Horario de oficina  de 9.:00 a 14:00 h
Horario lectivo Xornada contínua de 9.30 a 13 h/ 15.30 a 17 h

O Colexio Vista Alegre está situado na periferia de Vigo nun contorno illado da 
conxestión propia do centro da cidade e en contacto coa natureza. Traballamos cun 
amplo equipo de profesionais (profesores, pedagogos, especialistas) que se implican 
nunha educación de calidade para que tódolos alumnos/as que pasen por este centro, 
utilizando unha liña pedagóxica, poidan conseguir ser preparados para integrarse na 
sociedade como persoas libres e responsables e capaces de elaborar o seu futuro.

Formamos ós alumnos no traballo e na responsabilidade para obter no ámbito 
académico e cultural resultados positivos e satisfactorios nos obxectivos marcados 
para os diferentes niveis educativos.

“Educamos para a vida” para que se recoñezan membros activos do contorno 
socialdesenvolvendo os principios básicos para a convivencia humana.

Inculcamos ó longo de toda a escolaridade unha potenciación de valores coma: 
alegría, amizade, estima, autonomía, colaboración, igualdade, respecto, compromiso, 
constancia, cooperación, creatividade, esforzo, responsabilidade, xenerosidade, 
orde, paz e pluralidade.

Educación infantil de 3 a 6 anos
Educación primaria de 6 a 12 anos
E.S.O. de 12 a 16 anos  

Etapas
educativas
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 · Teatro.
 · Aula de Fantasía.
 · Obradoiro ambiental.
 · Obradoiro de música.
 · Obradoiro de pintura.
 · Revista escolar.
 · Segundo idioma.

Servizos
 · Comedor.
 · Gabinete psicopedagóxico.

Equipamento e instalacións
 · Patio axardinado con parque infantil.
 · Comedor.
 · Salón de Actos equipado con canón 

de vídeo.
 · Biblioteca.
 · Aula de plástica e tecnoloxía.
 · Aula de música.
 · Aula de informática.
 · Aulas de apoio
 · Laboratorio.

Instalacións deportivas:
 · Ximnasio.
 · Dous patios de deportes (un deles cu-

berto).

Actividades extraescolares
 · Escola de deportes.
 · Iudo.
 · Informática e novas tecnoloxías.
 · Danza.
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Defendemos unha educación centrada na persoa que atenda ás diferenzas individuais 
mediante unha acción titorial orientadora. Pretendemos que os alumnos/as se sintan 
protagonistas da súa aprendizaxe.

Defendemos unha educación centrada na persoa que atenda ás diferenzas individuais 
mediante unha acción titorial orientadora. Pretendemos que os alumnos/as se sintan 
protagonistas da súa aprendizaxe.




