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Educación e cidade
O Concello de Vigo a través do seu Servizo de Educación subscribe o modelo de Cidade
Educadora, e súmase ao compromiso de valorar a educación como un elemento estratéxico no seu desenvolvemento, recoñecendo o seu papel activo como axente educativo que comparte espazo coas estruturas educativas tradicionais, como a familia e a
escola.
Tal como se recolle na Carta de Cidades Educadoras, Vigo recoñece, exercita e desenvolve ademais das funcións tradicionais (económicas, sociais, políticas e de prestación
social de servizos) unha función educadora que ten como principal obxectivo a formación, promoción e desenvolvemento de todos os seus cidadáns, principiando polos
nosos nenos/as e mozos.
Estes son os grandes retos do século XXI: en primeiro lugar, "investir" na educación,
en cada persoa, de maneira que esta sexa cada vez máis capaz de expresar, afirmar e
desenvolver o seu propio potencial humano, coa súa singularidade, creatividade e responsabilidade.
En segundo lugar, promover condicións de plena igualdade para que todos poidan
sentirse respectados e ser respectuosos, capaces de diálogo.
E, en terceiro lugar, conxugar todos os factores posibles para que poida construírse,
cidade a cidade, unha verdadeira sociedade do coñecemento sen exclusións, para o que
hai que prever, entre outras necesidades, un acceso fácil de toda a poboación ás tecnoloxías da información e das comunicacións que permiten o seu desenvolvemento.
Mellorar a calidade do ensino require aproximar os seus centros á vida cotiá e ás familias, unindo o que se ensina nos colexios e o que se necesita aprender para ser compoñentes activos e cun pleno desenvolvemento persoal, da sociedade actual.
Nun empeño consciente e decidido pola mellora da calidade da formación dos nosos
cidadáns e apostando por un claro compromiso coa tarefa de educar, vimos desenvolvendo políticas activas e eficaces que teñen como obxectivo mellorar a calidade do ensi-
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no, e que se concretan en constantes intervencións mantidas sobre investimentos económicos importantes.
A nosa contribución á dinamización escolar do ensino público, pasa por seguir colaborando con este, cada vez con maior intensidade, asumindo novos retos e compromisos e impulsando renovados programas e campañas educadoras.
Todo isto, reflicte o noso compromiso coa educación pública e o desexo de seguir
colaborando na mellora dos servizos que esta ofrece. En definitiva, a achega deste
Concello é favorecer o traballo a prol dunha cidade educadora e sostible, onde o proxecto de cidade que este Servizo de Educación quere liderar para Vigo, ten no ensino
público un dos elementos estratéxicos de maior relevancia.
Contamos con estupendas instalacións escolares, dotadas coas innovacións tecnolóxicas para garantir unha formación de calidade e a profesionalidade incuestionable dun
corpo docente de probada solvencia, experiencia e coa capacidade necesaria para preparar ao alumnado diante dos retos máis esixentes. Todos estes elementos combinados
axeitadamente, supoñen unha oportunidade de progreso persoal para os nosos nenos e
nenas que non poden desaproveitar.
Gustaríanos que a información contida nesta Guía de centros públicos de educación
infantil e primaria de Vigo poida servirlles como referente ás familias e sirva de apoio
para axudar a escoller a elección máis acertada para os seus fillos/as. Recomendamos
que, despois de consultar a información recollida nestas páxinas, se acheguen aos centros educativos para coñecelos persoalmente e poder valorar os equipamentos e servizos que prestan ao seu alumnado.

Laura López Atrio
Concelleira Delegada de Educación
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SISTEMA EDUCATIVO ACTUAL

Terceiro ciclo universitario

Título de técnico superior

Segundo ciclo universitario

Formación profesional
de grao superior

Primeiro ciclo universitario

*

*
*
Título de técnico superior

Título de bacharelato
Bacharelatos (16-18 anos)

Formación profesional
de grao medio

Título de graduado en educación secundaria obrigatoria
Certificado profesional
Educación secundaria obrigatoria ESO (12-16 anos)
Programa de garantía social
Educación primaria (6-12 anos)
Educación infantil (0- 3 e 3-6 anos)

* Proba de acceso
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Entra nun ensino á túa medida:
Democrático e participativo.

Equilibrador de desigualdades.

Plural e integrador.

Aberto á innovación pedagóxica.

Totalmente gratuíto.
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CENTROS DE ENSINO DE EDUCACIÓN INFANTIL
DE 1º E 2º CICLO (0-6 ANOS)
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1. E.I.M. Santa Cristina de Lavadores (0-3)
2. E.I.M. Atalaia de Teis (0-3)
3. E.I.M. Santa Marta (0-3)
4. E.I.M. Costeira de Saiáns (0-3)
5. E.I. Caeiro (0-3)
6. E.I Rosalía de Castro (0-3)
7. E.I Bouzas (0-3)
8. E.I Relfas (0-3)
9. E.E I Aragón (3-6)

10. E.E.I Rúa Hernán Cortés (3-6)
11. E.E.I Cristo da Victoria (3-6)
12. E.E.I El Nogal (3-6)
13. E.E.I Palencia (3-6)
14. E.E.E.I Monte da Guía (3-6)
15. E.E.I Monte do Alba (3-6)
16. E.E.I Villalaura (3-6)
17. E.E.I Zamáns (3-6)
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E.I.M. Escolas Infantís Municipais

(0-3 anos)

páxs. 11 a 14

E.I. Escolas Infantís dependentes da
Vicepresidencia de Igualdade e
Benestar da Xunta de Galicia

(0-3 anos)

páxs. 15 a 18

E.E.I. Escolas Infantís dependentes da
Consellería de Educación da Xunta de
Galicia

(3-6 anos)

páxs. 19 a 27
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CONCELLO DE VIGO / CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN

1 E.I.M. Sta. Cristina de Lavadores
ETAPAS EDUCATIVAS:

1º ciclo de educación infantil

de 0 a 3 anos

Enderezo: rúa Santa Cristina, 1. 36214 Vigo
Tfno.: 986 280 732 Fax: 986 280 732
Horario de oficina: e 9,30 a 13,30 h ou a calquera hora, previa cita

N

o noso Proxecto Educativo, recóllense os fins
e principios, que van encamiñados a que o
alumnado acade as habilidades necesarias
para actuar e incidir no seu contorno máis inmediato, cunha maior autonomía. Ademáis das Áreas
recollidas no Proxecto Educativo (expresión corporal e oral, aproximación á lectoescritura, expresión
plástica, ritmicomusical, matemática, etc...), vimos
implantando as actividades do Xogo Heurístico e do
campión/ona da Semana. Todo isto nun ambiente
que proporciona seguridade e afecto.
A lingua empregada é o Galego, e introducimos como terceira, o inglés.
Aplícase unha técnica de adaptación individualizada e progresiva, ao inicio do curso. Contamos
tamén con apoio psicopedagóxico.
Trimestralmente envíase a tódalas nenas/os un boletín de observación do desenrolo madurativo, e diariamente, dáse información individualizada, por escrito, da estadía das nenas/os das
aulas de 0-1 e 1-2 anos.
Todo o persoal conta con, ademáis da titulación esixida, certificados de primeiros auxilios,
manipuladora de alimentos, prevención de riscos, e periodicamente, asiste a cursos de formación
continua.
Na nosa Escola, implantamos o sistema de aseguramento da calidade consonte ao Real Decreto 3484/2000, polo que se establecen as normas de hixiene e elaboración de comidas preparadas.
Neste Centro foméntase a relación familia-escola, mediante convocatorias de reunións, titorías, xornada de portas abertas, escola de nais e pais, celebracións, etc... Tamén organizamos excursións fora do Centro e do horario lectivo, para ofrecerlle ás familias a posibilidade de compartir
experiencias cos fillos/as e outros pais, nais, educadores e educadoras.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–3 aulas.
–Aula de psicomotricidade (úsase tamén como
salón de actos, con aforo para 50 persoas).
–Comedor e cociña propia.

–Patio e zona de xogos.
–Lugar cuberto para gardar cadeiras de paseo.
–Almacén en edificio exterior contiguo.
–Servizo de mantemento das instalacións.
Nesta escola hai ANPA.

11
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GUÍA DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

2 E.I.M. Atalaia de Teis
ETAPAS EDUCATIVAS:

1º ciclo de educación infantil

de 0 a 3 anos

Enderezo: Avda. Dona Fermina, 9 (subida á Guía) Teis. 36207 Vigo
Tfno.: 986 376 503
Fax: 986 376 503
Horario de oficina: de 10 a 18 h (previa cita)

E

scola infantil municipal de primeiro ciclo.
Conta con tres unidades para nenos e
nenas de 3 meses a 3 anos e cun equipo
humano de 12 persoas, todas elas debidamente
cualificadas para o desempeño das súas funcións.
Na nosa escola queremos que cada neno e
nena desenvolva ó máximo as súas capacidades, estableza as súas primeiras relacións
socias, acade os hábitos de autonomía necesarios para a súa correcta adaptación o seguinte
ciclo, descubra o mundo que lle rodea , e aprenda a expresarse; todo nun clima de seguridade e
confianza así como de respecto cara si mesmo e cara os demais.
Así mesmo na nosa escola propoñemosnos prestar especial atención á diversidade, respectando tódalas diferenzas e facilitando a integración.
E como entendemos que educar é unha tarefa conxunta entre a escola e a familia poñemos
especial interese en involucrar os pais e nais no proceso educativo manténdoos informados de
tódalas actividades que se realizan na escola e explicándolles como poden participar nelas na
propia escola ou dende a casa a través de boletíns mensuais, orientacións trimestrais, informes
dos cativos e cativas, festas, saídas, obradoiros, escola de nais e pais, etc.
O período de actividades lectivas é do 1 de setembro o 31 de xullo en horario de 7:30 a 21h de
luns a venres.
A escola conta cun plan de autoprotección e un regulamento de réxime interno. A lingua que se
utiliza é o galego.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–3 aulas.
–Comedor-salón polivalente.
–Cociña propia.
–Sala Psicomotricidade

12

–Patio exterior con zona de xogos (acceso dende cada aula).
–Iluminación natural.
–Equipo de Atención Temperá
Nesta escola hai ANPA e escola de nais e pais
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CONCELLO DE VIGO / CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN

3 E.I.M. Sta. Marta-Casco Vello
ETAPAS EDUCATIVAS:

1º ciclo de educación infantil

de 0 a 3 anos

Enderezo: Santa Marta, 38. 36202 Vigo
Tfno.: 986 442 153
Fax: 986 442 154
Horario de oficina: de 10.00 a 17.00 horas (previa cita)

A

nosa escola promove o desenvolvemento
integral das nenas e nenos e a aprendizaxe das actividades cognitivas e creativas.
Entendemos que educar é unha tarefa conxunta entre escola e familia. Fomentamos o desenvolvemento de valores como a tolerancia, a cooperación, etc.; respectando a singularidade de
cada persoa.
Procuramos a integración das nenas e nenos
con necesidades educativas especiais e a incorporación das familias ao proceso educativo na
escola. O ambiente creado nas clases favorece a adquisición progresiva de hábitos de autonomía,
orde, limpeza, etc.
Periódicamente infórmase as familias da evolución dos seus fillos,/fillas en boletíns, reunións e
tutorías.
O persoal está composto por: directora, 3 mestras de educación infantil, 5 técnicas especialistas en educación infantil, 2 cociñeiras, 1 limpadora.
O horario das actividades lectivas é de 7,30 a 21 h, de luns a venres dende o 1 de setembro ao 31
de xullo. Convócanse xornadas de portas abertas en abril e ao inicio do curso. A lingua empregada é o galego e introducimos como terceira ó inglés na aula de 2-3 anos. Facemos saídas, celebracións, festas tradicionais e aniversarios.
Actividades complementarias: obradoiros tódolos meses (cociña, pintura, medio ambiente,
xoguete reciclado…). Escola de nais e pais. Festival fin de curso. Excursión Fin de curso. Os pais e
nais poden participar nas actividades, nos obradoiros e nas festas da escola.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–3 aulas.
–Comedor / Aula de usos múltiples. Cociña
propia.
–Patio e zona de xogos.

–Gabinete psicopedagóxico.
–Servizo médico.
–Biblioteca.
–Horta escolar.

13
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GUÍA DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

4 E.I.M. Costeira de Saiáns
ETAPAS EDUCATIVAS:

1º ciclo de educación infantil

de 0 a 3 anos

Enderezo: Baixada á praia, 79. 36392. Saiáns. Vigo
Tfno.: 986 498 677
Fax: 986 498 677
Horario de oficina: de 10 a 18 h (previa cita)

E

scola Infantil Municipal de primeiro ciclo.
Consta de tres unidades para nenas e
nenos, dende os tres meses ata os tres
anos. O desenvolvemento educativo que seguimos no centro, é o que corresponde a un tipo de
escola aberta, flexible, innovadora, eficaz, creativa e acolledora. Deixamos que sexa o propio
neno o protagonista do seu proceso educativo e
se convirta en mente activa, para iso, proporcionámoslle todo os recursos e a atención individualizada que necesite en cada momento. Dentro da nosa liña de actuación, apostamos por un ensino activo e participativo, por iso, os nosos
nenos intégranse dentro do proxecto “Facendo Escola” que leva a cabo o C.E.I.P. Ría de Vigo.
Contamos cun equipo debidamente cualificado e preparado para atende as demandas dos cativos, participando regularmente en actividades de formación continua (primeros auxilios, manipulador de alimentos,prevención de riscos, etc.).
Tamén facemos partícipes ás familias á hora de organizar talleres e festas (Magosto, Nadal,
Entroido, Maios...), xa que queremos que participen da organización e funcionamento da escola,
que a coñezan e nos coñezan, que sigamos amba as dúas un mesmo camiño.
O período de actividades lectivas vai do 1 de setembro ao 31 de xullo, en horario de 7.30 a 21.00
h, de luns a venres. O mes de agosto a escola permanecerá pechada por vacacións.
Existe un programa de adaptación para facilita a chegada cada setembro dos novos alumnos e
as súas familias á escola, cunha incorporación paulatina e progresiva.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Tres aulas con acceso directo ó patio.
–Comedor e cociña propia, con menús
(almorzo, xantar, merenda e cea), elaborados
por persoal especializado e seguindo o sistema de calidade do Real decreto 3484/2000,

14

polo que se establecen as normas de hixiene e
elaboración de comidas preparadas.
–Zona axardinada con xogos e soportal cuberto.
–Contamos cunha ANPA “Agarimo” que desenvolve cursos de formación para nais e pais.
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CONCELLO DE VIGO / CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN

5 E.I. Caeiro
ETAPAS EDUCATIVAS:

1º ciclo de educación infantil

de 0 a 3 anos

Enderezo: Gorguiña, 2. 36215 Vigo
Tfno.: 986 486 088 Fax: 986 487 631
Correo elect.: escolacaeiro@escolacaeiro.com
Horario de oficina: 12 h a 15 h

A

s actividades organízanse en obradoiros
integrais:

–Obradoiro de estimulación sensorial
–Obradoiro de xogo heurístico
–Obradoiro de loxica matemática
–Obradoiro de expresión oral e escrita
–Obradoiro de expresión plástica
–Obradoiro de música e dramatizacion
–Obradoiro de psicomotricidade

Periódicamente se informa ás familias da evolución dos cativos en informes, reunións e titorías.
Existe un periodo de adaptación para facilitar a chegada dos novos alumnos en setembro.
A escola coordina un proxecto Comenius con outras escolas infantís europeas.
Agrupamento alumnado:
–3 unidades de 0-2 anos (ratio 11) = 33
–Lactantes ( entre 6 e 11 meses)
–Gatexantes ( entre 10 e 15 meses)
–Camiñantes ( entre 16 e 20 meses)
–2 unidades de 2-3 anos (ratio 20) = 34
Persoal: 6 Técnicos Especialistas en Xardín de Infancia, 4 Camareiras-Limpadoras, 1 Cociñeiro,
1 Axudante de Cociña, 1 Dirección.
Horario: de 8 a 17 h de luns a venres. Calendario: Do 1 de Setembro ó 31 de Xullo.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
Espacios: 2 plantas de 400 m2 cada unha e xardín de 800 m2
Planta baixa: sala de berces, sala usos multiples, obradoiros de estimulación sensorial e

xogo heuristico, comedor de camiñantes e de
persoal, cociña, lavandería, despensa, vestiarios persoal, sala de caldeiras, aseos.
Planta alta: sala educadoras e dirección; obradoiros de lingua, plástica, matemática, psicomotricidade e música; aseos.

15
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GUÍA DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

6 E.I. Rosalía de Castro
ETAPAS EDUCATIVAS:

1º ciclo de educación infantil

de 0 a 3 anos

Enderezo: rúa Baiona, 9. Vigo
Tfno.: 986 205 862 Fax: 986 205 862

C

entro adicado a poboación infantil de 0-3
anos de titularidade pública, Xunta de
Galicia.
Cunhas liñas de aprendizaxe mais cercanas
aos nenos/as destas idades, realizadas a partir
da manipulación, observación e experimentación dos obxectos cotiás e da propia natureza.
Concibida con tres protagonistas: neno/as,
nais/pais, educadores, implicando unha organización e planificación tendo en conta os tres,
construíndo o saber en interrelación.
Os recursos metodolóxicos vincúlanse coas
festas: tradicionais e ligadas ao calendario.
Lingua materna. Psicomotricidade. Saídas
didácticas. Incorporación das TICS nas aulas.
–Equipo Educativo: 1 Directora, 2 Mestres en
E.I. , 9 Ténicos en Xardín de Infancia
–Persoal de servizos: 1 Oficial 1ª de Cociña,1
axudante de cociña ,10 camareiras /limpadoras.
Grupos de nenos/as: Os nenos/as están agrupados según a data de nacemento, neste curso
disponse de:
–1 grupo 0-1 con 8 nenos/as.

–3 grupos de 1-2 con 13 nenos/as por aula.
–3 grupos de 2-3 con 20 nenos/as por aula .
–1 grupo internivelar de 15 nenos/as.
Horario: permanece aberto 12 horas, dende as 7,45 ata as 19,45 h, coas modalidades:
Xornada continuada, xornada partida e media xornada.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor con menús elaborados no centro, 4
tipos de menús. Un para bebés, un para
nenos/as de 1-2 anos, un para nenos/as de 2-3
anos, un de prescrición médica.
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–8 aulas con aseos e acceso directo ao patio
cuberto, zona axardinada equipada de xogos.
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CONCELLO DE VIGO / CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN

7 E.I. Bouzas
ETAPAS EDUCATIVAS:

1º ciclo de educación infantil

de 0 a 3 anos

Enderezo: Pardaiña, 2. Vigo
Tfno.: 986 207 697
Fax: 986 207 697
Horario de oficina: de 10 a 17 h

A

escola pertence á Xunta de Galicia. Sitúase no alto do Barrio de Bouzas, nun contorno natural con vistas á ría.
Impártese o primeiro ciclo de educación
infantil (desde os tres meses).
O persoal do centro está composto por: 1
directora, 1 mestra especialista en educación
infantil, 6 técnicas especialistas en xardín de
infancia, 1 oficial 1ª de cociña, 1 axudante de
cociña e 4 camareiras-limpadoras.
Hai un contacto diario coas familias e ademais realízanse reunións trimestrais por aulas, nas que se entregan os traballos realizados e os
informes evolutivos.
Celébranse moitas festas tradicionais e culturais: Magosto, Nadal, Semana Santa, Papá Noel,
Reis, Semana da Paz, Entroido, Semana do Libro, Semana das Letras Galegas, e Semana do Medio
Natural. Fanse saídas, visitas culturais e excursións.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Superficie total: 2.300 m2
–Patio descuberto e porches de 600 m2 con
diversos xogos, horta escolar, areeira e árbores.
–5 aulas con acceso directo ao patio, con claraboias no teito e baños incorporados.
–Unha aula de bebés que conta con: salas de
gateo e de berces, aseo para nenos e nenas e
adultos, cuarto de mochilas, e cuarto de
xoguetes.
–Comedor e cociña.
–Biblioteca.

–Salón de actos múltiples de 160 m2
Utilízase para facer actividades de psicomotricidade, música, festas, etc., e como recreo,
cando o tempo non permite usar o patio exterior.

17
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GUÍA DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

8 E.I. Relfas
ETAPAS EDUCATIVAS:

1º ciclo de educación infantil

de 0 a 3 anos

Enderezo: Marco, 28. Moledo. Vigo
Tfno.: 986 417 433
Fax: 986 482 225
Horario de oficina: de 10 a 17,30 h

A

nosa escola pertence á Xunta de Galicia e
está localizada nunha zona rural. Impártense clases a nenos e nenas desde os tres
meses ata os tres anos. As clases favorecen un
clima educativo que fomenta a integración de
todos os/as alumnos/as atendendo ás necesidades específicas de cada neno/a. Foméntase a
participación das familias nas actividades do
centro e mantense un contacto continuo co resto do contorno.
O horario da escola é de 8 a 20 h todos os días.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor.
–Biblioteca.
–Salón de actos.
–Obradoiros de educación infantil.
–Patio: superficie de 2.000 m2

18

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
–Festas como a do Nadal.
–Saídas culturais.
–Festas tradicionais.
–Excursións.
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9 E.E.I. Aragón
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil

de 3 a 6 anos

Enderezo: Aragón, 114. Vigo
Tfno.: 986 374 278
Fax: 986 374 278
Correo elect.: eei.rua.aragon@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9,30 a 10,30 h

S

ituada no Calvario, entre as rúas Aragón e
Redomeira. O horario é de 9,30 a 13,00 e de
15,00 a 16,30 h.
O noso proxecto educativo tenta respectar o
ritmo de desenvolvemento de cada nena/o, e a
súa maneira particular de reacción ante os estímulos externos.
Procúrase potenciar a igualdade, favorecendo a convivencia e rexeitando actitudes de discriminación e intolerancia.
Desexamos ser un centro aberto onde se
atenda a cada neno/a segundo a súa realidade concreta e persoal. Tentamos crear hábitos de pensamento, actitudes críticas, apertura, flexibilidade, iniciativa e creatividade. Desexamos vigorizar
a comunidade educativa e a participación activa dos diferentes estamentos. Buscamos unha escola na que vida e educación sexan inseparables.Traballamos por proxectos.
O equipo docente está formado por mestras especialistas en E. Infantil, especialistas en inglés,
especialista en audición e linguaxe e orientadora. Os nenos/as usan o ordenador nas aulas como
unha ferramenta máis de aprendizaxe.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Servizo de comedor (40 prazas, unha quenda).
–Aula de usos múltiples (145 m2).
–4 aulas para actividades.
–Patio exterior con xogos.
–Obradoiros de música,contos, psicomotricidade.
–Vídeo e ordenadores.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
–Festas tradicionais como Magosto, Entroido…
–Festivais de Nadal, Fin de Curso.
–Saídas culturais
–Participación activa na escola.
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10 E.E.I. Rúa Hernán Cortés
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil

de 3 a 6 anos

Enderezo: Hernán Cortés, 15 baixo. Vigo
Tfno.: 986 432 331
Fax: 986 432 331
Horario de oficina: de 11 a 12 h
Centro ao que está adscrito: CEIP García Barbón

N

o noso centro tendemos ao desenvolvemento integral do alumnado levando a
cabo o labor docente baseado nos principios de tolerancia, solidariedade, respecto,
integración e paz, tentando facer unha escola
participativa e aberta de cara ao alumnado, profesorado, familia e institucións.
Impártense clases de inglés, incluídas na programación escolar do centro.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Patio interior.
–Ordenadores e internet en todas as aulas.
–Comedor (xestionado pola ANPA).
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
–Obradoiros de expresión plástica.
–Natación.
–Outras dependendo da demanda.
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11 E.E.I. Cristo da Victoria
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil

de 3 a 6 anos

Enderezo: avda. Castelao, 87. 36209 Vigo / Rúa Caldas de Reis, 11. 36209 Vigo
Tfnos.: 986 202 717 e 986 244380
Fax: 986 202 717
Correo elect.: eei.cristo.victoria@edu.xunta.es
Horario de oficina: de luns a venres, de 9 a 9.30 e de 13.30 a 14.30

O

proxecto educativo da escola é un documento vivo, integral e vencellante para
toda a comunidade educativa como
resultado das reflexións e dos acordos que
orientan o modelo educativo conxuntamente
co Regulamento de Réxime Interior.
Unha escola para todas e para todos, potenciadora das capacidades, na que a diversidade é
un valor , non un problema.
Unha escola aberta ao contorno social no
que o centro está inmerso, na que as nenas e os
nenos son o eixo desta, na que poidan medrar como persoas en liberdade, tolerancia, autonomía
e respecto.
Os procesos de ensino-aprendizaxe realízanse en castelán e en galego como segunda lingua.
Ademais participamos no proxecto de adianto da lingua inglesa na escola infantil.
Esta escola acolle alumnado con diferentes discapacidades motóricas e outros déficits asociados. O equipo docente está formado por mestras especialistas en Educación Infantil, especialistas
de inglés, pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe e persoal auxiliar educativo (cuidadoras).
Esta escola ten unha dinámica e colaboradora Asociación de Pais e Nais do Alumnado (ANPA).
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
Dous edificios, aula de actividades múltiples,
comedor, patio cuberto dotado de xogos.
Entradas independentes para o alumnado e os
vehículos adaptados.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
En horario de 16 a 18 h: música, talleres creativos, natación na piscina municipal, pintura,
ballet, actividades predeportivas.
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12 E.E.I. Nogal
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil

de 3 a 6 anos

Enderezo: Nogal, 8. Vigo
Tfno.: 986 416 574
Fax: 986 416 574

O

centro conta con dúas unidades para o
segundo ciclo de educación infantil (3, 4
e 5 anos). O proxecto pedagóxico baséase no desenvolvemento integral do alumnado e
nas aprendizaxes significativas.
A educación réxese polo principio de socialización, globalización e atención á diversidade.
Téntase que as nais e pais teñan conciencia do
deber, de seren eles, as/os principais educadoras/es dos/as seus/súas fillos/as, sendo a escola
un lugar de afianzamento dos principios e valores do proceso educativo do alumnado.
Equipo docente:
– Dúas mestras especialistas en educación
infantil.
– Mestra de inglés.
– Especialista en Audición e Linguaxe.
– Orientadora (dependemos do Departamento de Orientación do CEIP Lope de Vega).

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
O colexio ten unha superficie total de 149,50
m2 distribuídos en:
– Patio exterior de 80 m2 con areeira, tobogán
e casiña.
–Dúas aulas comunicadas.
–Un pequeno vestidor que dá paso aos dous
baños e á aula de usos múltiples (aula de
música, vídeo e psicomotricidade).
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
A ANPA Miudiños coordínase coa ANPA do
CEP Caixanova, podendo utilizar o noso alumnado as instalacións do dito centro, aumentando notablemente a oferta de actividades
extraescolares.
–Natación, patinaxe, inglés, manualidades, danza, cerámica, kung-fu, baloncesto e atletismo.
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13 E.E.I. Palencia
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil

de 3 a 6 anos

Enderezo: Palencia, 34. 36205 Vigo
Tfno.: 986 379 179
Fax: 986 379 179
Correo elect.: eei.rua.palencia@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9.00 a 10.00 h
Centro ao que está adscrito: CEIP O Pombal

E

scolarización de nenos/as do 2º ciclo de Educación Infantil ( 3, 4 e 5 anos).
–Horario con xornada continuada de 9 a 14 h.
Os puntos principais do noso proxecto educativo, resumirémolos en:
–Educar baseándonos na igualdade, diversidade, tolerancia, participación...
–Axudar ao alumnado a lograr unha progresiva maduración física e socioafectiva co fin de
acadar a súa autonomía persoal
–Concienciar ás familias de seren elas as

principais educadoras das e dos seus fillos.
A escola conta con proxectos de iniciación á lingua inglesa, e tamén á informática.
Así mesmo conta cunha orientadora e unha mestra de audición e linguaxe.
Todos os alumnos/as teñen garantido o seu posto para educación primaria, nos colexios da
zona.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Patio exterior valado de 600 m2 con xogos
infantís, areeiro.
–Patio cuberto de 300 m2
–3 aulas amplas, luminosas e con chan de
cortiza de 60 m2
–1 aula de usos múltiples: psicomotricidade,
inglés, imformática, etc.
–1 aula de Audición e Linguaxe
–Servizos adaptados a estas idades.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
–Xestiona os gastos de material escolar do
alumnado.
–Organiza as distintas conmemoracións escolares (Nadal, Entroido, Fin de curso).
–Organiza as actividades Extraescolares:.
–Natación (na piscina de Santa Cristina)
–Obradoiro de teatro, música, plástica, etc. (na
escola)
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14 E.E.I. Monte da Guía
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil

de 3 a 6 anos

Enderezo: Pedro Alvarado, 47.36207 Vigo
Tfno.: 986 379 779 Fax: 986 379 779
Correo elect.: eei.montedaguia@edu.xunta.es
Centro ao que está adscrito: CEP Santa Tegra e IES A Guía

X

ornada continuada de 9 a 14 h. A nosa
escola acolle nenos/as de 3 a 6 anos. O
traballo reflíctese no proxecto educativo
do centro, programado en equipo e aprobado
polo Consello Escolar.
Centrámonos no desenvolvemento integral da
nena e do neno, na súa maduración psicomotriz e
nas aprendizaxes significativas, mediante o emprego neste proceso, das nosas dúas lenguas oficiais:
galego e castelán. Tamén participamos no proxecto
de anticipación da lengua inglesa, dende os 3 anos.
Entre outros , priorizanse proxectos de : Dinamización da Biblioteca, das TICS ou novas tecnologías (ordenadores nas aulas como unha ferramenta máis de aprendizaje, elaboración da web do
centro …), de convivencia (eixo base na nosa escola) e do equipo de N. e D. Lingüística (semana
das Letras Galegas, Xornal Escolar : “Teyriña”, etc).
Equipo docente :
Catro especialistas de Educación Infantil (3 titoras e 1 de apoio), 1 Especialista en Audición e
Linguaxe, especialista inglés e orientadora.
Temos unha “Escola de Pais e Nais”que leva adiante unhas charlas, debate de interese para as familias.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–3 aulas de 70 m2 con moita luz natural, calefacción, biblioteca, abundante material pedagóxico e xogos.
–Biblioteca.
–Aula de Audición e Linguaxe.
–Aula de psicomotricidade e música/audiovisuais e usos múltiples (70 m2).
–Patio de 1400 m2. Conta con 2 areeiras e xogos
infantís, un amplo xardín con flores, céspede,
árbores de distintas especies e horta escolar.
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–Baños axeitados.
–Patio cuberto.
–Comedor escolar.
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
A relación coa familia é continua e aberta, e os
pais/nais participan activamente na programación das festas, saídas, actividades extraescolares
(multideporte, natación, patinaxe, …) e outras.
A ANPA xestiona o comedor (de 14.00 a 16.00 h).
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15 E.E.I. Monte do Alba
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil

de 3 a 6 anos

Enderezo: camiño da igrexa, 133. Valadares. Vigo
Tfno.: 986 469 241 Fax: 986 469 241
Correo elect.: eei.monte.alba@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/eeimontedealba
Horario de oficina: de 13.30 a 14.15 h
Centro ao que está adscrito: CEP Igrexa-Valadares e IES Sobreira-Valadares

X

ornada continuada de 9,15 a 14,15 h. Foi
centro experimental da reforma de E.I.
Na actualidade impártese o 2º ciclo desta
etapa. A escola ten elaborado o PEC e o PCC.
Ambos os dous documentos xunto co proxecto
de centro elaborado cada curso escolar, e aprobado polo Consello Escolar, forman o triángulo
guía para levar a cabo o traballo nesta escola
infantil.
A escola conta con orientador e mestra de
audición e linguaxe.
Participa no Proxecto Europeo Comenius. Os/as nenos/as e nenas usan o ordenador como
unha ferramenta máis de aprendizaxe.
Mestra/e de inglés.
TRANSPORTE ESCOLAR

–Biblioteca de pais e nais.

As mesmas paradas do CEP Igrexa-Valadares.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Comedor no CEP Igrexa Valadares.
–Biblioteca.
–Salón de actos.
–Patios e xardíns.
–Aula de pintura e plástica.
–Aula de psicomotricidade.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
Colaboran coa escola en festas e saídas, e
organizan actividades como natación, pintura,
etc.
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16 E.E.I. Vilalaura
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil

de 3 a 6 anos

Enderezo: Hispanidade, 86. Vigo
Tfno.: 986 471 410 Fax: 986 471 410
Centro ao que está adscrito: Doutor Fleming

N

esta escola impártese o 2º Ciclo de Educación Infantil.
É unha escola aberta a todo tipo de culturas, que potencia a convivencia en harmonía,
promove o desenvolvemento integral dos nenos
e nenas e establece relacións sociais e afectivas
en toda a Comunidade Educativa.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Patio cuberto e patio ó aire libre.
–Sala de informática
–Biblioteca
–Aula de psicomotricidade
–Aula de Inglés
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
No Centro:
–Baile galego.

26

–Música.
–Inglés.
–Teatro.
–Pintura.
–Predeporte.
–Contacontos
Fóra do Centro:
–Natación.
Outros servicios:
–Comedor escolar (prazas limitadas)
–Gardería matinal (xestionada pola ANPA)
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17 E.E.I. Zamáns
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil

de 3 a 6 anos

Enderezo: A igrexa, 136. Zamáns. Vigo
Tfno.: 9986 469 250
Fax: 9986 469 250
Horario de oficina: de 9 a 9.45 h e de 13 a 14.15 h

A

escola conta cunha unidade de 2º ciclo
de educación Infantil na que se escolarizan nenos/as de 3 a 6 anos.
O horario é de 9 a 14 h en xornada continuada.
As clases impártense tanto en galego como
en castelán. Ao comezar o curso lévase a cabo
unha reunión informativa con todas as nais e
pais.
Fanse algunhas saídas ao longo do curso e
celébranse algunhas festas: Nadal, Entroido, e
Fin de Curso.
A escola ten dúas aulas (unha delas de usos
múltiples), e un cuarto de baño adaptado ao
alumnado. Tamén ten un patio exterior bastante grande.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Un aula de usos múltiples que se utiliza para
facer actividades de música, educación artística e psicomotricidade, e como patio de recreo
cando o tempo non permite saír fóra.

–O patio de recreo está totalmente valado.
Conta cunha areeira, un tobogán, zona axardinada e algunhas árbores.

27
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18. CEIP Javier Sensat
19. CEIP Balaídos
20. CEIP Coutada-Beade
21. CEIP Chans-Bembrive
22. CEIP MosteiroBembrive
23. CEIP Virxe do Rocío
24. CEIP Santa Mariña
25. CEIP Carballal
26. CEIP Sello
27. CEIP Fonte Escura
28. CEIP Igrexa-Candeán
29. CEIP A Doblada
30. CEIP Ría de Vigo
31. CEIP Mestres Goldar
32. CEIP CanicoubaPereiró
33. CPI Celso Emilio
Ferreiro

34. CEIP E. Pardo Bazán
35. CEIP Seis do Nadal
36. CEIP Dr. Eijo Garay
37. CEIP Escultor Acuña
38. CEIP Pintor Laxeiro
39. CEIP Párroco D.Camilo
40. CEIP Carrasqueira
41. CEIP A Paz-Tintureira
42. CEIP O Pombal
43. CEIP Valle Inclán
44. CEIP Eduardo Pondal
45. CEIP Otero Pedraio
46. CEIP Josefa Alonso
47. CEIP Alfonso R.
Castelao
48. CEIP Lope de Vega
49. CEIP Sárdoma-Moledo
50. CEIP Vicente Risco
51. CEP Santa Tegra

52. CEIP Frián Teis
53. CEIP San Salvador-Teis
54. CEIP Paraixal
55. CEIP Altamar
56. CEIP Sobreira
57. CEP Igrexa-Valadares
58. CEP Doutor Fleming
59. CEIP Garcia Barbón
60. CEIP Ramón y Cajal
61. CEE Saladino Cortizo
62. CEP Caixanova
63. Escola Hospitalaria do
Hospital Xeral
64. Educación persoas
adultas «Artes e Oficios»
65. Conservatorio de
Música Superior
66. Conservatorio de
Música Profesional
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C.E.I.P. Colexios de Educación Infantil
e Primaria

(3-12 anos)
C.E.P. Colexios de Educación Primaria

(6-12 anos)
C.P.I. Centros Públicos Integrados

(3-16 anos)
C.E.E. Centros de Educación Especial

(3-21 anos)
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18 C.E.I.P. Javier
Balaídos
Sensat
ETAPAS EDUCATIVAS:

2ºciclo
ciclode
deeducación
educacióninfantil
infantil
2º
Educaciónprimaria
primaria
Educación

de
de33aa66anos
anos
de
de66aa12
12anos
anos

Enderezo: Pablo
1. Vigo
XavierIglesias,
Sensat, 8.
Tfno.: 986 202
241 719
150
Fax: 986 213
241 250
150
Correo elect.: ceip.balaidos@edu.xunta.es
ceip.javier.sensat@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 9,45
10 h h e de 13 a 14,15 h
Centro ao que está adscrito: IES Alexandre
Bóveda
Álvaro Cunqueiro

D

efinímonos como defensores do modelo de escola pública, galega, aberta,
pluralista e non sexista, na que educamos por e para a paz a través dun ensino activo e participativo.
Promovemos o respecto da natureza e a mellora do contorno.
O noso colexio permanece aberto de 8 a 20 horas todos os días do ano.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor
(120
prazas,
unha
– Comedor
con
empresa
dequenda).
cáterin.
–Biblioteca.
– Biblioteca con servizo de préstamos.
–Salón de actos.
– Salón de actos con capacidade para 150 per–Laboratorio.
soas.
–Dúas pistas de tenis.
– Laboratorios
para
as clases
de coñecemen–Aulas
de música,
vídeo,
informática,
educato
do
medio
natural.
ción especial, audición e linguaxe e orienta– Instalacións deportivas: campo de voleibol,
ción.
campo de futbito,
campos
baloncesto,
–Patios
Infantildous
(cuberto
e aodeaire
libre)
con
areeiro.
zonaxoguetes
de xogosadaptados
populares, ezona
de area e ximna–Patios
por cada un dos ciclos.
sio.
–Servicio
de canguro
8 a 9 h.(inglés-antici– Conta con
aulas de de
idiomas
–Horto escolar.
pación, inglés e francés), música, informática, ciencias e plástica.

OUTROS DATOS DE INTERESE

Actividades de verán:
A ANPA do centro
xestiona
comedordurante
esco–Campamento
urbán
“Javiero Sensat”
3larsemanas
de Xullo.
e as seguintes
actividades extraescolares,
que se realizan de luns a venres de 16,30 a
18,30 h: pintura, teatro, ximnasia rítmica,
taekwondo, baile galego, atletismo, natación,
cultura inglesa, baile moderno, patinaxe,
atletismo e servizo de gardería.
OUTROS DATOS DE INTERESE

Dispón tamén de aula de psicomotricidade,
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

– Inglés.
educación especial, audición e linguaxe e
–Baile.
pedagoxía terapéutica.
–Tenis.
– Patio de 3.500 m2
–Futbito.
–
Patio cuberto de 600 m2
–Patinaxe.
–
Xardín.
–Multideporte.
– Servizo de gardería.
–Cociña.
–Natación.
Horario de 7,30 a 9,00 h.
–Música.
–Baile
moderno.
ACTIVIDADES
ORGANIZADAS POLA ANPA

– Edítase unha revista escolar (Nadal e Letras
Galegas).
– Conta cun proxecto de autoprotección.
– Lévase a cabo o Proxecto de anticipación da
primeira lingua estranxeira no 2º Ciclo de
Educación Infantil e 1º Ciclo de Primaria,
coas opcións de inglés ou francés.
– Programa de Educación en valores.
– Unha línea impartida totalmente en galego
(dende Educación Infantil ata 6º de Primaria).
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19 C.E.I.P. Balaídos
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Pablo Iglesias, 1. Vigo
Tfno.: 986 202 719
Fax: 986 213 250
Correo elect.: ceip.balaidos@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 9.45 h e de 13 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES Alexandre Bóveda

O

colexio está rexido por un proxecto curricular e un proxecto educativo de
centro, aprobado polo Consello Escolar, que se concreta cada ano nunha
programación anual na que constan as actuacións do claustro e da ANPA.
As ideas básicas do proxecto educativo son:
– Fomentar a educación do alumnado na liberdade e solidaridade, a convivencia
democrática e o respecto aos dereitos e liberdades fundamentais para conseguir
persoas e cidadáns responsables.
– Desenvolver unha actitude crítica ante os acontecementos.
– Desenvolver actitudes e hábitos de cooperación mediante o traballo en equipo.
– Sensibilizar ao alumnado cara a cuestións cívicas, culturais e artísticas.
– Potenciar un ensino activo no que se desenvolvan a iniciativa e a creatividade.
– Conseguir que as nais e pais do alumnado se sintan implicados directamente
na educación dos seus fillos.
– Potenciar o uso do galego para conseguir a súa plena normalización.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

OUTROS DATOS DE INTERESE

–Comedor con empresa de cáterin.
–Biblioteca con servizo de préstamos.
–Salón de actos con capacidade para 150 persoas.
–Laboratorios para as clases de coñecemento
do medio natural.
–Instalacións deportivas: campo de voleibol,
campo de futbito, dous campos de baloncesto, zona de xogos populares, zona de area e
ximnasio.
–Conta con aulas de idiomas (inglés-anticipación, inglés e francés), música, informática, ciencias e plástica.
Dispón tamén de aula de psicomotricidade,
educación especial, audición e linguaxe e
pedagoxía terapéutica.
–Patio de 3.500 m2.

–Edítase unha revista escolar na semán das
Letras Galegas.
–Conta cun proxecto de autoprotección.
–Lévase a cabo o Proxecto de anticipación da
primeira lingua estranxeira (inglés) no 2º
Ciclo de Educación Infantil.
–Impártese francés dende 1º EP ata 6º EP
–Programa de Educación en valores e Convivencia escolar.
–Unha líña impartida totalmente en galego
na Educación Infantil, que continúa este
curso en 1º de Primaria.

–Patio cuberto de 600 m2.
–Xardín.
–Servizo de gardería.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
A ANPA do centro xestiona o comedor escolar e as seguintes actividades extraescolares,
que se realizan de luns a venres de 16,30 a
18,30 h: pintura, teatro, ximnasia rítmica,
taekwondo, baile galego, atletismo, natación,
cultura inglesa, baile moderno, patinaxe,
atletismo e servizo de gardería: horario de
7,30 a 9,00h.
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20 C.E.I.P. Coutada-Beade
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Camiño do Alén, 6. Vigo
Tfno.: 986 211 813
Fax: 986 237 445
Correo elect.: ceip.coutada.beade@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 13 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES de Beade

D

ende as ventás do noso colexio podemos ver toda a ría e a cidade de Vigo,
nun entorno semirrural, tranquilo e seguro. Somos un centro aberto á participación das familias e institucións locais, propoñéndonos impartir unha
educación de calidade que non se queda só na instrucción, senón que tenta de
transmitir valores como a coeducación, a responsabilidade, a autoestima e a convivencia (contamos cun plan de prevención do acoso escolar). O profesorado, a través da titoría e da orientación, presta unha atención individualizada que permita a
cada nena ou neno desenvolver o máximo posible dentro das súas posibilidades.
Para esta tarefa, conta coa corresponsabilidade das familias, coas que realiza un
traballo compartido.
O centro celebra as seguintes conmemoracións: magosto, samaín, nadal, día da paz,
entroido, día do libro, semana das letras galegas, festa dos vellos, e festa da cereixa.
Impártense os programas habituais en educación infantil e primaria, e ademáis
tamén se introduce o inglés dende infantil, existindo tamén a opción de francés (se
hai demanda).
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TRANSPORTE ESCOLAR
Unha liña que discurre pola parroquia, que
chega ata Saa do Monte pasando polas estradas de Porto, da Venda e de Ramiro Pascual.

inglés, psicomotricidade, plástica, pedagoxía
terapéutica, logopedia, audiovisuais, coñecemento do medio e orientación.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor.
– Programa “Madruga” que recolle ós nenos
desde as 7,45 h.
–Biblioteca con servizo de préstamo e actividades de animación á lectura.
–Programa de atención para os alumnos e
familias que se incorporan ó centro por primeira vez.

–Para pais: informática, charlas pedagógicas
e bailes de salón.
–Para nenos: atletismo, patinaxe, futbito,
ximnasia rítmica, manualidades, kárate e
natación e pre-deporte.

–Ampla zona axardinada, patio cuberto, e
dous patios específicos para educación
infantil.
–Ximnasio e tres pistas polideportivas.
–Aulas específicas para música, informática,
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21 C.E.I.P. Chans-Bembrive
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Camiño do Lecer, 2. 36313 Vigo
Tfnos.: 986 473 119 e 986 472 120 Fax: 986 473 119
Correo elect.: ceip.chans.bembrive@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipdechans.bembrive
Horario de oficina: de 9 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES Carlos Casares (O Meixoeiro)

N

o noso centro defendemos un tipo de escola que reúna as seguintes características: Unha escola integradora que fuxa de etiquetas e intente compensar as diferencias.
Unha escola participativa e aberta cara ao alumnado, profesorado, pais/nais, institucións, etc.
Unha escola universal na que partindo das nosas orixes fomentemos a apertura
á universalidade para vivirmos nunha sociedade plural, plurilingüe e pluricultural.
Unha escola acolledora, cun clima de confianza e un ambiente de traballo sereno. Unha escola na que a dimensión ética da educación dos valores quede patente,
procurando a coherencia entre o que se di e o que se fai.
Programación de conmemoracións anuais e actividades complementarias. Plan
de acollida para o alumnado de nova matrícula. Planificación e participación en
programas de innovación educativa.
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Catro liñas desde distintas zonas de Vigo e
dúas liñas na parroquia de Bembrive.

Lévanse a cabo dende outubro a xuño nas
tardes dos luns a venres en horario de 16 a
17,30 h:
–Pintura.
–Natación.
–Informática.
–Baile moderno.
–Futbito.
–Patinaxe.
–Tae Kwon Do.
–Manualidades.
–Manualidades e cerámica.
–Linguaxe de signos e danza tradicional.
–Danza tradicional galega.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor. Comida elaborada na cociña do
propio centro.
–Biblioteca.
–Salón de actos (utilízase o pavillón).
–Laboratorios. Laboratorio fotográfico.
–Pista polideportiva e pavillón.
–Aulas de música, vídeo e TV, idiomas, educación artística e informática.

Tamén leva a cabo o funcionamento do servizo de gardería matinal e a organización da
festa de fin de curso.

–Aulas de pedagoxía terapéutica, audición e
linguaxe, ludoteca e psicomotricidade.
–Departamento de orientación e profesorado
de apoio.
–Impártese educación musical desde os 5
anos e inglés desde os 3.
–Patios e xardíns cunha superficie de 10.000 m2.
O colexio está situado na zona alta da parroquia de Bembrive rodeado de xardín, piñeiral e con vistas á ría. Espazos específicos para
o recreo e xogos do alumnado de educación
infantil.
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22 C.E.I.P. Mosteiro-Bembrive
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Estrada de Bembrive, 161. 36214 Vigo
Tfno.: 986 41 73 29 Fax: 986 41 73 29
Correo elect.: ceip.mosteiro.bembrive@edu.xunta.es
Web: www. terra.es/personal4/bembrive
Horario de oficina: todos os días, de 9 a 10 e de 13 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES Manuel Antonio

A

s clases impártense en xornada continuada. A organización, funcionamento
e actividade do centro, como institución pública, 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 solidariedade, 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.
Idioma estranxeiro: inglés a partir dos tres anos. Funcionan 19 obradoiros dentro do horario lectivo que abranguen actividades relacionadas co ritmo, a dramatización, a saúde, as manualidades, a información, os experimentos, os sentidos e as
minusvalías, a natureza, a alimentación, etc. Actividades complementarias: plan
estable de 20 saídas. Colonias en todos os niveis, a partir de cinco anos, saídas a
distintos lugares de Galicia e norte de Portugal, coa inclusión de pernocta dunha a
tres noites segundo as idades. Programación de festas anuais. Escola para pensar.
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Biblioteca aberta ao barrio e con funcionamento no verán. Departamento de orientación coordinado co IES Manuel Antonio. Plano de incorporación do alumnado e
plano de apoio familiar. Entrevistas persoais e por niveis. Escola popular (imparten
nais e pais). Organízanse xornadas de portas abertas no período de matriculación.
Todos os martes hai vídeo informativo.

TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Unha liña que sae da Avda. de Castrelos e fai
o seguinte percorrido: Balaídos, Fragoso,
Gran Vía, Avda. de Madrid, estación de autobuses, Gregorio Espino, Jenaro de la Fuente,
Aragón, Martínez Garrido, Ceboleira e Bembrive.

Organiza e financia as actividades extraescolares: baile moderno, modelado en barro,
natación, patinaxe, futbito, atletismo taekwon-do e xadrez.
Colabora activamente no programa de libros
e material comunitarios.
Organiza un cross escolar.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor.
–Biblioteca (aberta no verán).
–Salón de actos (usos múltiples).
–Laboratorio fotográfico.
–Ximnasio.
–Pista polideportiva.
–2 pistas de baloncesto (unha cuberta).
–Novas aulas de música e informática.
–Aula de inglés.
–2 locais equipados con canon de vídeo.
–Aulas de apoio e obradoiros.
–Patio axardinado con parque infantil.
–Máis de 6.000 m2 de superficie.
–Recursos didácticos: Cociña, horto-invernadoiro, tenda e parque de ed. viaria.
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23 C.E.I.P. Virxe do Rocío
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Rúa Rocío, 70. 36208 Vigo
Tfno.: 986 236 148
Fax: 986 236 148
Correo elect.: ceip.virxe.rocio@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 14.30 h
Centro ao que está adscrito: IES Álvaro Cunqueiro

S

omos unha escola pública que desexamos mellorar día a día. Intentamos crear un clima agradable e acolledor. “A lectura é o noso obxectivo prioritario”.
A nosa escola
– É activa, dinámica e comprometida co seu contorno.
– É aberta á participación de todo os que interveñen no proceso educativo do
alumno/a.
– Busca o desenvolvemento da personalidade dos nosos nenos e nenas cun sistema de educación integral.
– Ten unhas inmellorables condicións materiais.
– Integra alumnos con necesidades educativas especiais.
– Aplica as novas tecnoloxías no proceso de ensino-aprendizaxe.
– Dispón dun consolidado Equipo de Mestres en formación permanente.
– Inculca o respecto polo medio ambiente favorecendo actitudes de colaboración
e coidado.
– Conta con mestres especialistas en Educación Física, Educación Musical,

40

GuiaPrimaria08-09

18.02.08

10:09

Página 41

CONCELLO DE VIGO / CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN

Inglés, Pedagoxía Terapéutica.
– Dispón dun Departamento de Orientación.
– É unha escola seleccionada como Escola de Prácticas de Maxisterio.
– Conta con grupos reducidos de alumnos/as o que permite un seguimento individualizado.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
A nosa escola atópase preto do centro urbano, nunha zona privilexiada pola abundancia
de zonas verdes.
Contamos con tres edificios, un para educación infantil, outro para educación primaria
e outro para Administración e Servizos; polo
que cubrimos todas as nosas necesidades de
espazo.
Temos un excelente patio de recreo de 3400 m2,
con canchas deportivas ao aire libre apropiadas para a práctica de fútbol sala, balonmán,
baloncesto,..., e un polideportivo cuberto
onde se atopa unha cancha polideportiva e
vestiarios con duchas de auga quente e sala de
material. Tamén resulta un espléndido espazo

–Aula de informática. Utilizamos as TICs en
todos os niveis.
–Comedor gratuíto xestionado pola Xunta de
Galicia.
–Transporte escolar gratuíto.
–Gardería matinal xestionada pola ANPA, de
8 A 9 h.
Actividades extraescolares organizadas pola
ANPA.

onde celebrar diferentes actividades e festivais
que a nosa escola tende a celebrar (Nadal,
Carnaval, Fin de Curso,…) e zonas verdes.

Servizos:
–Biblioteca. Contamos cunha biblioteca
escolar totalmente renovada e aberta a toda a
comunidade.
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24 C.E.I.P. Santa Mariña
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Rúa do Xalón, s/n. Becerreira-Cabral. Vigo
Tfno.: 986 486 901
Fax: 986 487 553
Correo elect.: ceip.santamarina@edu.xunta.es
Horario de oficina: luns, mércores e venres, de 9 a 10 h
Centro ao que está adscrito: IES Carlos Casares (O Meixoeiro)

X

ornada continuada.
Proxecto educativo coas liñas básicas seguintes:
–Educación non discriminatoria orientada á igualdade de todas as persoas.
–Apertura da escola ao contorno.
–Potenciar a participación na escola dos diferentes sectores da comunidade educativa.
–Regulamento de réxime interno.
–Proxecto de autoprotección.
–Xornadas de portas abertas.
–Linguas de aprendizaxe: galego e castelán.
–Inglés desde educación infantil (3 anos).
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Unha liña de transporte dende os 3 anos.

As ANPAS xestionan os servizos de actividades extraescolares (patinaxe, baile moderno,
informática, teatro, natación, baloncesto,
inglés coloquial).

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Comedor subvencionado pola Xunta de
Galicia.
–Biblioteca.
–Instalacións deportivas: dispón de ximnasio
e de dúas pistas polideportivas.
–Aulas de vídeo, idiomas, música e informática.
–Conta cun patio cuberto e cun patio axardinado de 4.234 m2.
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25 C.E.I.P. Carballal
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Rúa Freiría, 1. 36318 Vigo
Tfno.: 986 486 690
Fax: 986 488 221
Correo elect.: ceip.carballal.cabral@edu.xunta.es
Horario de oficina: luns a venres, de 9 a 10 h
Centro ao que está adscrito: IES Carlos Casares (O Meixoeiro)

C

onta con: Proxecto Educativo de Centro.
Fomenta: respeto, solidariedade e tolerancia, potenciando unha acción educativa, que favoreza ao máximo o pleno desenvolvemento da personalidade
dos alumnos/as.
As linguas de aprendizaxe son: o castelán e o galego, introdúcese o inglés como
lingua estranxeira dende educación infantil.
–Educación musical dende Educación Infantil.
–Orientadora.
–Profesora de Audición e Linguaxe.
–Proxecto específico de incorporación para escolares de nova matrícula en infantil.
–Programa titotial con reunións colectivas e individuais.
–Proxecto de normalización limgüística.
–Saídas ao contorno.
–Programa de festas e conmemoracións escolares e extraescolares.
–Proxecto de achegamento do alumnado ás novas tecnoloxías.
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–Xornada continuada (de 9 a 14 h).
–Colaboración e participación nas actividades que programa a Asociación de Exalumnos “O Coto”.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor.
–8.000 m2 distribuídos en patios cubertos,
instalacións deportivas (pistas de terra e
asfaltadas), patios de xogos e parque infantil.
–Dispoñemos tamén de aula de manualidades, labotatorios de idiomas e ciencias da
natureza, bibliotecas de aula e xeral (funcionando en calidade de préstamo para alumnos/as, exalumnos/as e pais/nais).
Aula de informática, aula de audiovisuais,
aula de música, salón de actos e ximnasio.

–Manualidades, informática, natación,
balonmán, baile de salón, futbito e teatro.
Coa posibilidade de realizar en verán actividades de: natación, informática e foro de lectura.
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26 C.E.I.P. Sello
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Rúa Sardomela, 5. 36215 Cabral-Vigo
Tfno.: 986 277 744
Fax: 986 277 744
Correo elect.: ceip.osello@edu.xunta.es
Horario de oficina: de luns a venres, de 9.15 a 11.15 h
Centro ao que está adscrito: IES Ricardo Mella

O

estilo educativo do CEIP Sello está reflectido no seu proxecto educativo de
centro. É un centro aberto ao entorno físico, social e cultural, xogando ao
mesmo tempo un importante papel socializador. Para isto prográmanse saídas e actividades socioculturais. É un centro integrador, non unidimensional, é
dicir, un colexio que non só se interesa polos aspectos intelectuais, senón que
tamén lle dá importancia ás facetas afectiva, creativa e cívica.Todo este estilo educativo enmarcado sempre nun ensino activo. O colexio non vive de costas ás novas
tecnoloxías. O uso do ordenador e de internet demándao a sociedade. Existe un
aula de informática que lle posibilita ao alumnado e ao profesorado o acceso a
outras fontes de comunicación e información.
Os temas transversais impregnan a práctica educativa e están presentes en todas
as áreas.
Somos especialmente sensibles coa educación ambiental, que ten que ser a través dun coñecemento activo do entorno próximo, implicando ao alumnado na
conservación e respecto do medio.
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A participación da comunidade escolar na xestión do centro é unha característica esencial do PEC.

TRANSPORTE ESCOLAR
LIÑA 1: centro – bar Fontefría – residencia de
anciáns – hospital Meixoeiro – Grupo sindical
– Manuel Álvarez.
LIÑA 2: centro – Feira – Curuxeira – Caeiro –
Rabadeira – Parada – gasolineira – Avda. de
Peinador – Ramón Nieto – Martínez Garrido –
Avda. da Ponte.

–Festivais e cursos de formación do profesorado.
–Terreo anexo de 1.100 m2.
–Patio de 4.500 m2.
–Patio cuberto de 165 m2.
–Zonas verdes e axardinadas de 1.600 m2.
–Horto-invernadoiro.
–Baños e sala de xogos nas aulas de infantil 3
e 4 anos.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

Departamento de orientación.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
–Inglés dende os 4 anos.
–Comedor con capacidade para 30 persoas.
–Biblioteca xeral, de aula e de profesorado.
–Salón de actos.
–Laboratorio ben dotado.
–Instalacións deportivas: pistas de futbito,
baloncesto, balonmán e ximnasio.
–Aulas de música, vídeo, informática, plástica, de apoio e de educación especial.
–Zona cerrada de xogos para infantil.
–Aulas de inglés en primaria e infantil.
–Internet.
–Saídas socioculturais.
–Aula de audiovisuais.
–Radio escolar.
–Educación Infantil: un ordenador por aula.
–Revista escolar.

–Manualidades de barro.
–Natación.
–Obradoiro de teatro.
–Informática.
–Música e movemento.
–Baile moderno.
–Multideporte.
–Predeporte.
–Contacontos.
–Inglés.
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27 C.E.I.P. Fonte Escura
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: 1ª Travesía Barreiro, 34 (Cabral). 36317 Vigo
Tfno.: 986 251 842 Fax: 986 251 842
Correo elect.: ceip.fonteescura@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipfonteescura
Horario de oficina: de luns a venres, de 11.45 a 12.15 h; martes, de 17 a 18 h
Centro ao que está adscrito: IES Valentín Paz Andrade

O

noso colexio situado no barrio de Fonte Escura, xusto ó lado do centro de
saúde de Lavadores, cun proxecto educativo baseado na integración:
– Manten un ambiente de convivencia, baseado na participación, no pluralismo, na tolerancia e no respeto.
–Atende de unha forma individualizada e personalizada tendo en conta a diversidade.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

OUTROS DATOS DE INTERESE

–Comedor da Xunta
–Transporte.
–Coidadoras.
–Biblioteca.
–Salón de actos (utilízase o pavillón).
–Amplia pista polideportiva.
–Pavillón deportivo.
–Areeiro cuberto con xogos infantís.
–Aula de usos múltiples.
–Aula de taller de cociña.
–Aula de música.
–Aula de Audición e Linguaxe.
–Aula específica de Educación Especial.
–Impártese educación musical e inglés dende
os 3 anos.
–Zonas verdes e axardinadas.
–Eliminación de barreiras arquitectónicas.

–Saídas socioculturais.
–Revista escolar.
–Festivais multimedia.
–Cursos de formación de profesorado.
–Actividades extraescolares.
–Xornada de portas abertas.

49

GuiaPrimaria08-09

18.02.08

10:09

Página 50

GUÍA DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

28 C.E.I.P. Igrexa-Candeán
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Avda. San Cristovo, 97. Vigo
Tfno.: 986 270 905
Fax: 986 264 111
Correo elect.: ceip.igrexa.candean@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 9.45 h e de 13 a 14.15 h
Centro ao que está adscrito: IES Carlos Casares (O Meixoeiro)

C

omo este é un centro educativo de titularidade estatal, está organizado de
xeito que o seu labor sexa de servizo público. Por iso é plural e aconfesional;
por iso está xestionado democraticamente; por iso o quefacer diario busca a
integración e a participación do alumnado, tanto no seu grupo como na sociedade
á que pertence; por iso foméntanse os valores de tolerancia, solidariedade, convivencia e cooperación activas.
Esta orientación de servizo público ten, ademais, moi en conta que os educandos
son individuos: cada nena/o é unha persoa. Significa que, xunto coa dimensión
social antes sucintamente sinalada, a formación que se pretende no colexio ten
moi en conta esta dimensión da persoa. De maneira que as súas capacidades intelectuais e afectivas, as súas actitudes, as súas técnicas de traballo e, naturalmente,
tamén os seus saberes, son atendidos de xeito persoal, segundo as necesidades,
intereses e posibilidades de cada alumno e alumna.
Velaí, pois, en resume, o concepto de educación que o centro busca facer realidade en todos e cada un dos nenos/as que lles son confiados. Contamos para iso
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con instalacións axeitadas, con material suficiente, co apoio de institucións e particulares e, sobre todo, coa confianza e axuda das familias, e coa preparación,
entrega e entusiasmo do profesorado.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor. Servizo de cáterin.
–Biblioteca xeral e de aulas.
–Salón de actos.
–Laboratorios.
–Instalación deportivas: ximnasio, pistas
polideportivas e patio cuberto.
–Aula de usos múltiples (música, vídeo, laboratorio), aula de plástica, aula de informática,
aula de apoio, eurocole.
–Zonas verdes, espacios para o xogo ao aire
libre, aparcadoiro e patio de educación
infantil cerrado.

–Natación.
–Patinaxe.
–Informática.
–Expresión corporal.
–Kung-fu.
–Manualidades.
–Festivais.
–Xestións administrativas.
–Baloncesto.
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29 C.E.I.P. A Doblada
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Gaivota, 18, C.P. 36205 Vigo
Tfno.: 986 274 787
Fax: 986 274 787
Correo elect.: ceip.doblada@edu.xunta.es
Horario de oficina: 9 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES Castelao-Calvario

S

ituado no barrio da Doblada-Calvario. O centro réxese por un proxecto educativo aprobado polo consello escolar. Nel reflítense os obxectivos xerais e
específicos na formación integral do alumnado nos valores democráticos e de
convivencia.
O horario lectivo é de xornada única, de 9 a 14 h. Para o alumnado de comedor
prolóngase ata as 16 h. As actividades extraescolares comezan ás 16 h e rematan ás
18,30 h.
No centro empréganse as dúas linguas oficiais.
Estúdase como lingua estranxeira o inglés, dende os 3 anos.
Realízanse saídas didáctico-culturais a lugares de interese pedagóxico.
As familias participan activamente no proceso educativo con xuntanzas xerais e
visitas persoais.
Celébranse conmemoracións con carácter formativo e festivo.
Horario de atención as familias de 18,00-19,00h.
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Liña 01: Gregorio Espino – Travesía de Vigo –
Aragón - Martínez Garrido.

–Colabora na organización das distintas conmemoracións.
–Organiza as actividades extraescolares da
tarde baixo a supervisión do profesorado.
–Organiza o comedor baixo a supervisión do
consello escolar.
–Promove a participación do alumnado nos
diversos campionatos escolares.
–Organiza as actividades ofertadas polo IMD.
–Xestiona o servizo de comedor e a aula
matinal.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor. Servizo de cáterin para infantil e
primaria. Horario comedor: 14,00 – 16,00 h
–Biblioteca central e de aula.
–Salón de actos provisto de vídeo, DVD, e
pizarra dixital.
–Pista polideportiva e ximnasio.
–Aulas de música, informática con conexión
a Internet, aula de apoio.
–Departamento de orientación
–Patios e xardíns.
–Aula de audición e linguaxe.
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30 C.E.I.P. Ría de Vigo
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Av. Cesáreo Vázquez, 139. S. Miguel de Oia. Vigo
Tfno.: 986 490 906 Fax: 986 492 165
Correo elect.: ceip.riadevigo@edu.xunta.es
Web: www.ceipriavigo.profesionales.org
Horario de oficina: de 13 a 14.30 h (secretaría); de 9.15 a 11.15 h (dirección)
Centro ao que está adscrito: IES Carrasqueira (Coruxo)

A

tópase en Oia, preto das praias de Canido gozando dunha privilixiada situación con contacto directo e permanente co mar, e con patios e demáis instalacións en perfectas condicións para o seu uso e disfrute. Dispón de zonas de
recreo axeitadas a cada etapa educativa.
O noso Proxecto Educativo apostamos por un ensino activo e participativo, por
unha formación integral en valores, e buscamos a maior presencia do Centro na
vida da comunidade á que dá servicio. Na etapa de Educación Infantil impártense
clases de lingua inglesa (formando parte da rede de Centros participantes no proxecto de anticipación da lengua inglesa), educación musical e psicomotricidade
sendo atendidos polos respectivos mestres especialistas.
Impártense as clases en xornada continuada de 9,30 a 14,30 horas.
Promove os proxectos intercentros “Escolas sem fronteiras” co Agrupamento
Escolar Abel-Salazar de Guimeraes, “Xuntos pola paz” co CEIP A PAZ, , “Ria de
Vigo”: a mar de saberes”co CEIP Padre Feijoo de Allariz e “Ría de Vigo: Facendo
escola” coa Escola Infantil Municipal Costeira de Saiáns. Froito do desenvolvemen-
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to do proxecto didáctico “Ría de Vigo, mar e arte” conta coa exposición permanente do mesmo nome, recreando diferentes ambientacións submariñas en diversas
instalacións do colexio.
Nos últimos anos ten recibido o Premio Galicia do proxecto medioambiental
VOZ NATURA e o Premio Valora Mariño “Ría de Vigo: a mar de saberes”.

TRANSPORTE ESCOLAR
Tres liñas de transporte que dan servizo con
diferentes paradas en Balaídos, Avda. Florida,
Oia, Saiáns e Priegue.

ción Infantil dotada con equipamentos específicos e solo non agresivo.
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Servizo de orientación, pedagoxía terapéutica e logopedia.
–Comedor escolar subvencionado pola Xunta
de Galicia e no que se sirve a comida elaborada na cociña do propio Centro.
–Biblioteca ampla e ben dotada.
–Ximnasio Escolar recentemente inaugurado
e provisto de todo tipo de equipamentos
axeitados para o correcto desenvolvemento
das clases.
–Instalacións deportivas exteriores: catro pistas deportivas, unha delas de herba.
–Dispoñemos de aulas específicas para informática, ludoteca, música e psicomotricidade,
audiovisuais, plástica e educación especial.
–Horto escolar con carácter permanente.
–Xardín adicado a un proxecto de Voz Natura
(plantas mediciñais e aromáticas).
–Zona de lecer para o alumnado de Educa-

A ANPA Illas Cíes ten unha participación activa
na vida diaria do colexio e xestiona as actividades extraescolares que se ofrecen todos os días
da semana a partir das 15,30 horas da tarde.
As actividades que funcionan durante o presente curso son: natación, danza, informática, percusión, balonmán, inglés, tenis e o
programa educativo municipal de aulas
internacionais “Fala inglés”.
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31 C.E.I.P. Mestres Goldar
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: r/ A Costa, 4. 36213 Vigo
Tfno.: 986 470 839 Fax: 986 423 998
Correo elect.: ceip.mestres.goldar@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipmestresgolda
Horario de oficina: de 9 a 9.50 h (secretaría); de 13.05 a 14.15 h (dirección)
Horario da ANPA: de 9 a 9.30 e de 16 a 18 h

O

centro, situado nun lugar excepcional ao lado do parque de Castrelos, conta con xornada continuada de mañá, que pode ser ampliada co servizo de
comedor e as actividades extraescolares. A actividade educativa baséase no
pleno respecto aos dereitos e liberdades fundamentais, no exercicio da tolerancia e
na adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo que lle permitan ao
noso alumnado unha integración crítica na sociedade. Planificación de saídas e
actividades complementarias para todos os cursos. O idioma estranxeiro é o inglés,
e iníciase de forma secuencial desde infantil de 3 anos. Xa dende educación infantil contamos con sesións específicas de educación musical e psicomotricidade. Dispoñemos tamén de servizo de orientación escolar e audición e linguaxe.
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Unha liña. Rúas: praza 8 de Marzo - Concello
- praza de España - GranVía - Avda. de Castrelos - Balaídos - Alcalde Portanet - Rúa
Mestres Goldar - A Falcoa - colexio.

–Gardería de 8 a 9 h.
–Pintura.
–Natación.
–Baile moderno.
–Manualidades.
–Taekwondo.
–Música.
–Informática.
–Iniciación ao deporte.
–Taller oral de inglés.
–Teatro e expresión corporal.
–“Aulas internacionais: Fala inglés”.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Comedor.
–Biblioteca xeral e de aula.
–Salón de actos.
–Laboratorio.
–Instalacións deportivas: ximnasio e tres pistas polideportivas.
–Aulas de música, vídeo, informática, psicomotricidade, de apoio, xogos, plástica, idiomas, audición e linguaxe.
–3.750 m2 de patios e xardíns.
–Horto escolar.
–Patio de xogos para Infantil.
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32 C.E.I.P. Canicouva-Pereiró
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Canicouva, 22. Vigo
Tfno.: 986 293 194
Fax: 986 293 194
Correo elect.: ceip.canicouva@edu.xunta.es
Horario de oficina: de luns a venres, de 9 a 10.50 h
Centro ao que está adscrito: IES Santa Irene

O

centro está situado nunha tranquila zona a carón do parque Quiñones de
León. Acolle aproximadamente 250 nenos e nenas da parroquia de Castrelos, zona de Pereiró e das avenidas de Balaídos, Castrelos e Portanet. O
número de unidades do centro é de 18, incluíndo pedagoxía terapéutica e audición
e linguaxe.
Preténdese levar a cabo un ensino activo baseado na motivación, creatividade, na
apertura ó exterior e no dinamismo interno.
Impártense clases de idioma e de música desde infantil.
Fanse saídas culturais e, coincidindo coa semana das Letras Galegas, faise un
amplo programa adicado ao teatro escolar.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Servizo de comedor con 46 prazas.
–Servizo de canguros. Horario de 8 a 9 h.
–Biblioteca.
–Salón de actos.
–Laboratorio.
–Instalacións deportivas: dúas pistas polideportivas e ximnasio.
–Aulas de música, vídeo, informática, educación plástica, psicomotricidade, idiomas,
pedagoxia terapéutica, audición e linguaxe, e
departamento de orientación.
–Zona axardinada, patio infantil acondicionado con xogos, e patios de recreo separados
por ciclos.

–Atletismo.
–Badminton.
–Baloncesto.
–Balonmán.
–Fúbol Sala.
–Natación.
–Kung-fu.
–Manualidades.
–Pintura.
–Obradoiro ANPA.
–Outras actividades ofertadas:
Iniciación ao deporte, teatro, aerobic, conta
contos, baile moderno.
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33 C.P.I. Celso Emilio Ferreiro
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria
ESO

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos
de 12 a 16 anos

Enderezo: rúa O Porriño, s/n. 36209 Vigo
Tfno.: 86 298 058
Fax: 986 244 249
Correo elect.: cpi.celso.emilio.vigo@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 14 h

A

xornada lectiva é de mañá, ademais das tardes do luns para o alumnado da
ESO. Como centro integrado imparte educación infantil, primaria e secundaria obrigatoria, polo que ofrece a posibilidade de cursar todos os niveis de
ensino obrigatorio sen necesidade de trasladarse de centro. Música e inglés impártense dende infantil.
As tardes adícanse á programación de actividades extraescolares dirixidas pola
ANPA. Asemade realízanse actividades complementarias adaptadas aos currículos
escolares. Formamos parte da rede europea de consumo, e participamos, xunto
con outros centros europeos no Internet Award Schcme (realización de páxinas
web conxuntas).
O centro réxese por un programa anual, enmarcado no proxecto educativo do
centro, que fixa as metas para conquerir segundo as necesidades e características
do alumnado, así como a organización dos medios materiais e humanos. Tamén
conta cun regulamento de réxime interno orientado a fomentar hábitos de convivencia, tolerancia e solidariedade.
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O ensino impartido é bilingüe e hai dúas linguas estranxeiras, inglés e francés.
Tamén conta con departamento de orientación para facilitar a integración e proporcionarlle ao alumnado orientación profesional.

TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Unha liña (Rías Baixas).
–Natación, pintura, danza, informática, patinaxe, futbito, bádminton, etc.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor de nova implantación. Funciona
todos os días con coidadoras que están co
alumnado ata as 16,30 h.
–Biblioteca xeral e de aulas.
–Salón de actos.
–Laboratorios.
–Pavillón polideportivo cerrado; pistas pavimentadas con dotación para futbito, baloncesto, balonvolea, balonmán, campo de fútbol de terra e céspede.

–Aulas de música, tecnoloxía, debuxo, informática, psicomotricidade (educación infantil) e de apoio para EP e ESO.
–Amplas zonas axardinadas para recreo e
lecer. Superficie do patio de recreo: 8.790 m2
–Instalación de megafonía para todo o recinto escolar.
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34 C.E.I.P. Emilia Pardo Bazán
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: camiño do Chouzo, 7. 36208 Vigo
Tfno.: 986 293 780 Fax: 986 290 306
Correo elect.: ceip.emilia.pardo@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 14 h
Web: www.personal.redestb.es/cpchouzo
Centro ao que está adscrito: IES Politécnico (Torrecedeira)

É

un centro aberto á participación de novas experiencias educativas, pioneiro
en ofrecer servizos complementarios, tales como talleres ás 8 da mañá. É un
centro aberto ao contorno, e colaborador coas iniciativas que se propoñan a
través dos diversos colectivos (asociacións, sindicatos, etc). Participa en proxectos
europeos. No ideario do centro destacamos o interese na promoción de cidadáns
libres e solidarios, facendo ao alumnado protagonistas da súa propia educación.
Ademais das xornadas de portas abertas existe un programa de atención para os
alumnos/as que se incorporan ao centro por primeira vez.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor de 180 prazas en dúas quendas.
Horario de 14 a 16,00 h.
–Biblioteca con servizo de préstamo.
–Instalacións deportivas: ximnasio, pista
polideportiva cuberta e pista polideportiva
descuberta.
–Aulas: 3 aulas de vídeo, aula de música e de
informática. Dispoñemos tamén de aula de
psicomotricidade, audición e linguaxe, de
pedagoxía terapéutica e departamento de
orientación.
–2 patios descubertos, 1 cuberto e xardíns.
–Obradoiro de xogos (servizo de canguros).
Horario de 8 a 9 h.

–Taller de xogos.
–Baloncesto.
–Cerámica.
–Danza Moderna.
–Expresión musical.
–Futbiño.
–Informática.
–Iudo.
–Natación.
–Patinaxe.
–Pintura.
–Taekwondo.
–Teatro.
–Xadrez.
–Xogando cos nenos.
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35 C.E.I.P. Seis do Nadal
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Mondariz, 2. 36209 Vigo
Tfnos.: 986 291 213 e 986 290 081 Fax: 986 291 213
Correo elect.: cep.seisdonadal.@edu.xunta.es
Web: http//centros.edu.xunta.es/seisdonadal
Horario de oficina: de 12.15 a 13 h
Centro ao que está adscrito: IES Alexandre Bóveda

O

modelo educativo do centro está condicionado, para ben, pola especifidade
de ser un centro de integración de nenos/as con discapacidade motórica,
basado en conquerir dous principios básicos:
–Calidade de educación para todo o alumnado
–Equidade que garanta a igualdade de oportunidades
As lenguas de aprendizaje son o castelán e o galego. A lengua estranxeira inglés
impártese dende os 3 anos.
Desenvolve a xornada lectiva en horario continuado de mañá de 9 a 14 h, con servizo de comedor de 14 a 16 h., e actividades extraescolares de 16 ata 21.30 horas.
Obtivemos varios premios de Innovación Educativa de Galiza, de Educación para
o Consumidor e de Bibliotecas Escolares.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Servizo de orientación, pedagogía terapéutica e audición e linguaxe.
–2 Bibliotecas ( Primaria e Infantil ).
–Comedor.
–Salón de Actos.
–Instalacións deportivas cubertas e ao aire
libre. Patio cuberto con pistas de baloncesto,
balonmán e bádminton. Patio de terra con
pistas de fútbol sala, baloncesto, etc.
–Aula de música.
–Aula de audiovisuais.
–Aula de informática.
–Aula de psicomotricidade.
–Aulas de audición e linguaxe.
–2.500 m2 de xardíns con variedade de árbores ornamentais e froiteiras.

–Baile galego.
–Baile moderno.
–Ballet.
–Inglés.
–Iniciación ao deporte.
–Ludoteca.
–Manualidades.
–Música e movemento .
–Música instrumental.
–Natación.
– Patinaxe.
–Pintura.
–Teatro.
–Wu-shu.
–Xadrez.
–Ximnasia rítmica.
–Baloncesto.
–Balonmán.
–Hoquei a patíns.
–Voleibol.
Tamén organizamos actividades para pais e
nais:
–Manualidades.
–Encaixe de bolillos.
–Patinaxe.
–Ximnasia de Mantemento.
–Voleibol.
–Baloncesto.
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36 C.E.I.P. Dr. Eijo-Garay
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Avda. Castelao, 59. Vigo
Tfno.: 986 291 265 Fax: 986 234 993
Correo elect.: ceip.doutor.eijogaray@edu.xunta.es
Web: http//centros.edu.xunta.es/ceipeijogaray/
Centro ao que está adscrito: CPI Celso Emilio Ferreiro

O

centro, situado en Coia, desenvolve a xornada lectiva en horario continuado de mañá de 9:00 a 14:00 horas. Servizo de comedor de 14:00 a 16:00 h. e
de almorzó de 8.00 a 9.00 horas, xestionado pola ANPA. As actividades realizadas están rexidas pola programación xeral que aproba o Consello Escolar.
Somos un centro plural e integrador que acolle alumnos/as principalmente da
nosa zona.
As linguas de aprendizaxe son o castelán e o galego. Lingua estranxeira: inglés
dende educación infantil, con posiblidade de impartir francés. Educación musical
e informática desde educación infantil.
O centro foi seleccionado no programa de melloras das bibliotecas escolares,
convocado pola Consellería de Educación, co proxecto COLMEA.
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CONCELLO DE VIGO / CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor (50 prazas), de 14 a 16 h.
–Servicio matinal de almorzo “Esperta xogando”.
–Pista polideportiva cuberta.
–Laboratorio.
–Biblioteca xeral e de aula.
–Aulas de informática, psicomotricidade,
plástica, música, lingua estranxeira e pedagoxía terapéutica.
–Zona de recreo independente para educación infantil.
–Servicio matinal “Esperta xogando”, dende
as 8 h.
–Pavillón de deportes.
–Gabinete de audición e linguaxe.
–Aula de audiovisuais.

–Aula internacional de inglés.
–Natación.
–Informática.
–Ludoteca infantil.
–Futbito.
–Baloncesto.
–Iniciación ao deporte.
–Manualidades.
–Manualidades pais/nais.
–Teatro.
–Pintura.
–Pintura Nais/Pais.
–Patinaxe.
–Patinaxe para adultos.
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37 C.E.I.P. Escultor Acuña
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa A Estrada, 10. 36209 Vigo
Tfno.: 986 239 901
Fax: 986 239 901
Correo elect.: ceip.escultor.acunha@edu.xunta.es
Horario de oficina: luns de 13 a 14 h e xoves e venres de 9 a 10 h
Centro ao que está adscrito: IES Álvaro Cunqueiro

Situado en Coia, sobre unha superficie de 9.600 m2, dos que uns 6.000 son de
patios con pistas deportivas e céspede.
Ten un horario de xornada continuada de 9 a 14 h.
O modelo educativo do centro vén condicionado, e para ben, pola especificidade
de ser un centro de integración de nenos e nenas hipoacúsicos/as. Un modelo fiel
ao carácter público de ensinanza; plural, democrático, integrador, compensatorio,
non confesional e aberto. Son eixes fundamentais: a atención á diversidade (procurando axustar a resposta educativa ós ritmos de aprendizaxe), o respecto ao contorno (promovendo hábitos de respecto pola natureza e vida sa), a necesidade de
fomentar actitudes solidarias, de aceptación da diferencia e levando á práctica o
aprecio pola nosa lingua fomentando o seu uso en todos os contextos da vida.
O centro fai conmemoracións especiais polo Nadal, Entroido e o Día das Letras
Galegas.
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

3 liñas.

A ANPA está integrada e participa na dinámica do centro. Promove, organiza e dirixe o
comedor escolar, o servizo de canguros
“Espertar Xogando” e actividades extraescolares como:

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor (120 prazas en dúas quendas).
–Servizo de canguros “Espertar xogando”, de
8,00 a 9,00 h.
–Biblioteca con servizo de préstamo.
–Instalacións deportivas: Ximnasio, cancha
de baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmán e dúas canchas de bádminton.
–Aulas de informática, música, artística, usos
múltiples, idiomas e de apoio.
–Por ser un colexio de integración de nenos e
nenas xordos, tamén temos aulas especializadas para este tipo de alumnado.
–Dous patios exteriores de herba, pistas
deportivas e dous pequenos patios cubertos.
–Horto escolar.

–Patinaxe.
–Danza moderna
–Tae-kwon-do.
–Fútbol sala.
–Debuxo e pintura (para nenos e adultos).
–Xadrez.
–Piscina.
–Teatro (para nenos e adultos).
–Xogamos co deporte (para Ed. Infantil).
–Aeróbic (adultos).
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38 C.E.I.P. Pintor Laxeiro
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa García Lorca, 18. Vigo
Tfno.: 986 238 043
Fax: 986 203 721
Correo elect.: pintor.laxeiro@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 10.50 a 11.40 h
Centro ao que está adscrito: IES Alexandre Bóveda

O

s nosos principios educativos son os referentes básicos que rexen a vida do
noso centro. É un centro aberto a todo o alumnado independentemente da
súa raza, sexo ou crenzas; é plural e democrático, pretendendo unha acción
educativa que favoreza ao máximo o pleno desenvolvemento da personalidade da
alumna/o e rexida polos principios de integración, coeducación e respecto á diversidade. Pretendemos o fomento do espírito crítico, de actitudes positivas e unha
educación baseada en valores de respecto mutuo e de respecto co medio, tolerancia, solidaridade e non violencia.
A educación é unha tarefa conxunta e compartida polas diversas persoas que
participan nela. Por este motivo tratamos de impulsar a participación, a cooperación e a corresponsabilidade da familia, profesorado, alumnado, ANPA e persoal
non docente co obxecto de que, desde esa colaboración, se consigan mellor as
metas propostas.
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CONCELLO DE VIGO / CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor escolar.
–Biblioteca.
–Ximnasio cuberto.
–Instalacións deportivas: pistas polideportivas exteriores, de 2.000 m2, e patio exterior
cuberto de 500 m2.
–Aulas específicas: medios audiovisuais, plástica, música, informática, psicomotricidade
(infantil), pedagoxía terapeutica, audición e
linguaxe, inglés e relixión.
–Patio específico para educación infantil con
mobiliario.
–Departamento de orientación.

Ao longo de toda a semana organízanse diferentes actividades en horario de 16 a 18 h:
–Natación.
–Tae- kwondo.
–Informática.
–Fútbol sala.
–Ximnasia rítmica.
–Inglés.
–Patinaxe.
–Pintura.
–Contacontos.
–Pre-deporte.
–Danza.
–Baloncesto (en colaboración coa Agrupación Deportiva SDN-Coia).
Así mesmo a ANPA xestiona o comedor escolar con servizo de cáterin en horario de 14 a
16 h organizando despois da comida actividades de hixiene e mais actividades lúdicas.
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39 C.E.I.P. Párroco Don Camilo
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: estrada Matamá-Pazo, 104. Vigo
Tfno.: 986 296 194 Fax: 986 296 194
Correo elect.: ceip.parroco.doncamilo@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipparrocodoncamilo/
Horario de oficina: de 9 a 10 h
Centro ao que está adscrito: IES Coruxo

Colexio de recente construción, sito a 2 km da praza de América, en zona rural
con grandes e variados espazos verdes. Seguindo as pautas do noso proxecto educativo, o funcionamento do centro como institución pública está ao servizo da
comunidade á que pertence. Edúcase nun ambiente escolar integrado no contorno, respectando á natureza privilexiada que nos rodea. Educamos nos seguintes
valores: coeducación, integración, paz, igualdade, respecto das minorías, solidariedade, tolerancia, en técnicas de estudio, etc.
As linguas galega, castelá e inglesa ensínanse desde educación infantil, así como
a educación musical e a educación física.
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CONCELLO DE VIGO / CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN

TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Florida, 148 – A Ponte- Gasolineira – Pereiras – Muiños – Rial – Pitaría – Casás.

Festas populares:
–Magosto: participan todas as institucións do
barrio.
–Festa de Reis.
–Cross escolar.
–Festival das Letras Galegas.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Comedor.
–Biblioteca.
–Salón de actos.
–Laboratorios.
–Instalacións deportivas: pista de futbito,
ximnasio e patio cuberto.
–Aulas de música, audiovisuais, tecnoloxía,
informática, educación artística, psicomotricidade e de apoio.
–Patios de recreo con xardíns e horto escolar.

Actividades extraescolares:
–Inglés falado.
–Pintura creativa.
–Informática.
–Atletismo.
–Predeporte e baile.
–Natación.
–Patinaxe.
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40 C.E.I.P. Carrasqueira
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Carrasqueira, s/n. Coruxo. Vigo
Tfno.: 986 491201
Fax: 986 491201
Correo elect.: ceip.carrasqueira@edu.xunta.es
Horario de oficina: de luns a venres, de 9.10 a 10 h
Centro ao que está adscrito: IES Coruxo

M

áis de 30 anos formando xeracións de alumnos/as de Coruxo e dunha ampla
zona de Vigo, en especial do Ensanche, Coia, Fragoso, Florida, Polígono de
Navia, aproveitando o servizo de transporte escolar.
Se vostede se atopa na crucial decisión de escolarizar o seu/súa fillo/a ou cambiar de centro, aparte da breve información contida nesta guía aconsellámoslle:
–Visítenos en horario de 9 a 18 h e coñeza as nosas instalacións e servicios informándose sobre a nosa liña educativa.
–Contacte con familias que teñan alumnos/as no centro. Son o noso principal
aval e a súa mellor fonte de información crítica.
O noso horario é de xornada única (de 9,10 a 14,10 h).
Temos un proxecto de anticipación do inglés que comeza en educación infantil e
continúa en educación primaria. A música e a educación física impártense desde
educación infantil e, a materia de informática, en toda a primaria.
Temos unha intensa actividade cultural: celebracións festivas, exposicións, saídas e elabórase a revista escolar “A Lansadeira”.
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TRANSPORTE ESCOLAR
Liña1: García Barbón, Pi i Maragall, López
Mora, Avda. Castrelos, Portanet, Ricardo
Mella.
Liña 2: B. Aires, Travesía de Vigo, Pizarro,
Gran Vía, Avda. Castelao, Pau Navia, Ricardo
Mella.
Liña 3: Balaídos, Fragoso, Florida, Estrada de
Camposancos.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–400 m2 adicados a cociña e comedores, subvencionados pola Xunta. O horario do comedor é de 14,10 a 15,40 h.
–Laboratorio e aula de plástica.
–Dúas aulas de idiomas con equipamento
audiovisual.

–Aula de música: 100 m2 con área específica
para coreografías e danza.
–Todo nun enclave de 10.000 m2 de zona
axardinada.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

As actividades extraescolares do noso centro
están organizadas e xestionadas pola ANPA.
Desenvólvense das 16 ás 18 h.
No último curso lévanse a cabo actividades
de atletismo, judo, ximnasia rítmica, debuxo,
fútbol sala, danza moderna, baile galego,
karate do, informática e natación.
Colabora e coorganiza as festas do colexio:
Magosto, Nadal, Entroido e a de final de curso que se celebra nun dos primeiros sábados
do mes de xuño.

–Ximnasio con 200 m2 de sala e outras
dependencias anexas.
–Dúas pistas polideportivas
–Aula de informática cun dos mellores equipamentos da cidade.
–Nova biblioteca: 100 m2 para a promoción
da lectura nos que se inclúe zona multimedia, internet.
–Aula de educación especial equipada informaticamente.
–Aula de Audición e Linguaxe.
–Parque infantil.
–Departamento de orientación.
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41 C.E.I.P. A Paz-Tintureira
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: estrada Fragoselo, 42. Coruxo-Vigo
Tfno.: 986 491 182
Fax: 986 491 182
Correo elect.: ceip.apaz@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9.15 a 10 h e de 13.15 a 14.15 h
Centro ao que está adscrito: IES Coruxo

C

entro situado nun lugar privilegiado entre o mar e o monte, no inicio da subida a Fragoselo, moi cerca da estrada a Baiona. Con dúas rutas de transporte,
acolle alumnado de Coruxo, da zona de Chandebrito e de Vigo.
Xornada única de 9,15 a 14,15 h, comedor con vigilancia ata as 16 h e actividades
extraescolares de luns a venres. Somos a sede da Ludoteca de Coruxo, aberta de
16,30 a 20 h de luns a venres.
Inspirámonos nos valores da convivencia, a participación e a responsabilidade.
Apoiámonos para o noso labor educativo nunca relación fluida e cordial entre o
profesorado, o alumnado e as súas familias. Tamén na colaboración con institucións do noso contorno.
Os nosos obxectivos repóllense nun Proxecto Educativo concretado nun Plan
Xeral Anual que é revisado cada fin de curso nunca Memoria valorativa. Deste xeito melláramos a nosa experiencia educativa adaptándoa as necesidades dos nosos
nenos e nenas.
Algunhas das nosas características:
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–Lenguas de aprendizaje: galego e castelán.
–Inglés desde os tres anos en horario escolar e extraescolar.
–Música e psicomotricidade desde os tres anos
–Actividades e saídas culturais concertadas co Concello, Caixanova…
–Participación en Programas de Educación Viaria, Programa de Aulas Internacionais e outros, promovidos por entidades e institucións.
–Participación co CEIP Ría de Vigo na actividade Xuntos pola Paz.
–Dinamización lectora e cultural desde a Biblioteca escolar.
–Excursións e celebracións de festas tradicionais.
–Atención a pais e nais: martes de 17 a 18 h.

TRANSPORTE ESCOLAR
- Liña 1: Pza. España – Gran Vía – Florida –
Estrada a Baiona – Roteas - colexio
- Liña 2 : Chandebrito – Fragoselo - colexio

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Comedor con cociña propia. Capacidade
para 175 persoas. Subvencionado pola Xunta
de Galicia.

–Aulas de apoio educativo
–Patio de 5000 m2 con pistas polideportivas.
–Patio cuberto de 400 m2.
–Ximnasio.
–Parque infantil, zonas axardinadas e horto.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

ANPA moi activa con local propio. Organiza
actividades extraescolares de luns a venres
entre as 16 e as 18 h.: patinaxe, futrito, informática, inglés, natación, baile… Organizan
tamén excursións e participan nas celebracións organizadas polo colexio.
Ludoteca ( de luns a venres de 16,30 a 20 h.)
promovida polo CRAC de Coruxo con persoal
da Casa da Xuventude do Concello de Vigo.

–Aulas específicas de Música, Informática,
Psicomotricidade, Medios Audiovisuais, Educación Artística, dúas aulas de Inglés, laboratorio de Ciencias.
–Departamento de Orientación con persoal
especialista.
–Biblioteca con servizo de préstamo, acceso a
internet, actividades de dinamización.
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42 C.E.I.P. O Pombal
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: camiño Pombal, s/n. Vigo
Tfno.: 986 279 813 Fax: 986 279 813
Correo elect.: ceip.opombal@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipopombal
Horario de oficina: de 9 a 10 h e 14 a 14.30 h
Centro ao que está adscrito: IES Castelao

H

orario de xornada única de 9 a 14 h.
Educación na investigación con actitude crítica.
Educación na tolerancia, respecto e solidariedade.
Interese e respecto polo medio natural.
Formación en termos de igualdade nas dúas linguas (galega e castelá), mediante
o estudo e uso da nosa cultura.
Inglés, Educación Musical e Psicomotricidade dende os 3 anos.
O Centro desenvolve diversas actividades complementarias: concursos, saídas,
exposicións, programas, visitas ó Centro, etc.
O Centro está acollido o Plan Mellora de Bibliotecas Escolares desenvolvido pola
Consellería de Educación.
Tódolos martes de 16 a 17 h entrevistas cos pais e nais, previa cita.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Gardería Matinal de 8 a 9 h. (30 prazas)
–Comedor con servizo de cáterin (80 prazas)
–Biblioteca xeral e de aula, con servizo de préstamo e actividades de animación á lectura.
–Salón de actos (empregamos o ximnasio).
–Aulas de informática, inglés e musica.
–Instalacións deportivas: ximnasio e pista
polideportiva cuberta.
–Baile moderno.
–Futbol sala.
–Patinaxe.
–Baloncesto
–Aula “Paquete Infantil”.

OUTROS DATOS DE INTERESE

–Departamento de Orientación, Pedagoxía
Terapéutica e Audición e Linguaxe.
–Conta con 6 unidades de E. Infantil e 12 de
E. Primaria.
–Patio para educación infantil con área de
xogos, areeiro e pista de educación vial.
–Varias zonas de xardín acoutadas e numerosas árbores.
–Tres patios cubertos.

–Publicamos anualmente a revista escolar
“Lanzal”.
–Realizamos variadas saídas socioculturais.
–Realízanse cursos de formación do profesorado dentro e fora do Centro.
–Contamos cunha variada programación das
festas: Halloween(Samaín), Magosto, Santa
Cecilia, Nadal, Día da Paz, Entroido, Semana
da Prensa, Mes do Libro, Letras Galegas e Fin
de Curso.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
A ANPA conta cun local para o seu uso. Xestiona o Comedor e a Gardería.
–Inglés.
–Balonmán.
–Cerámica.
–Teatro.
–Tae-kwon-do.
–Pintura.
–Informática.
–Natación.
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43 C.E.I.P. Valle Inclán
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Alcalde Lavadores, 16. 36214 Vigo
Tfno.: 986 273 432
Fax: 986 260 973
Correo elect.: ceip.valleinclan@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 12 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES Ricardo Mella

O

CEIP Valle Inclán atópase situado na zona urbana na parroquia de Lavadores, nunha zona tranquila para o desenvolvemento das actividades educativas e lúdicas.
O colexio dispón de espazos amplos e cómodos nos que alberga alumnado de 3
a 12 anos.
No programa anual de centro reflíctense todos os obxectivos que se pretenden
acadar ao longo do curso e que se aproban no Consello Escolar.
A xornada escolar é de 9 a 14 h.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Transporte Escolar .
–Comedor con dúas sesións: Almorzo, de 8 a
9 h. Xantar, de 14 a16 h.
–Biblioteca.
–Salón de actos.
–Laboratorio.
–Instalacións deportivas.
–Aulas especiais de música, vídeo, tecnoloxía,
informática, educación artística, psicomotricidade, e aula de apoio e de educación especial.
–3.000 m2 de xardíns.

As actividades extraescolares son promovidas
polas nais e pais e se incorporan ao programa anual de centro.
O alumnado goza da posibilidade de aprender a nadar na piscina próxima ao centro, a
facer manualidades e pintura nos locais da
escola e a participar en actividades diversas
con carácter gratuíto.
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44 C.E.I.P. Eduardo Pondal
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Rosal Florido, 24, Sampaio. Vigo
Tfno.: 986 278 479
Fax: 986 278 479
Correo elect.: ceip.eduardopondal@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES A Guía

O

centro dispón dunha superficie total de 7.500 m2. O número de profesores
que traballan é de once e atenden alumnos/as en xornada continuada.
Conta cun proxecto educativo laico, plural, baseado na tolerancia e no respecto democrático a todo tipo de opinión e crenza que fomenta a educación integral dos individuos co desenvolvemento da súa personalidade, preparando homes
e mulleres libres e críticos consigo mesmos para afrontar unha vida no futuro de
esforzo, traballo e progreso nos cambios que se presenten.
O centro dispón de regulamento de réxime interno e de proxecto de autoprotección. Fanse entrevistas familia-profesorado e dispoñemos dun plano experimental
de inglés e de progreso na normalización lingüística.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor con capacidade para 30 persoas.
Sistema caterin.
–Biblioteca de aula e de centro con servicio
de préstamo Meiga e actividades de animación á lectura.
–Inglés, música e informática dende Educación Infantil. Aulas con equipamento específico.
–Departamento de Orientación. Aulas de
Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.
–Instalacións deportivas: ximnasio, pistas
polideportivas e campo de futbito.
–Patio cuberto e zona de xardín con mobiliario infantil.

A ANPA do centro organiza as actividades
extraescolares, como: natación, patinaxe,
barro, informática, animación á lectura e
kung-fu.
Ten ao seu cargo a xestión do comedor, introducindo todo tipo de melloras.
A ANPA organiza as festas do Magosto en
colaboración cos mestres/as. Tamén as do
Nadal, o Entroido, Samaín, día da paz e fin de
curso.
Colabora en actos solidarios, organiza saídas
a albergues de varios días para os maiores e
de un día para os máis pequenos e pequenas.
Sempre acode cando é requerida polo centro.
Conta con local para o seu uso.
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45 C.E.I.P. Otero Pedraio
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: r/ Ramiro Pascual, 9. As Carneiras. 36213 Matamá-Vigo
Tfno.: 986 296 223
Fax: 986 296 223
Correo elect.: ceip.pedraio.vigo@edu.xunta.es
Horario de oficina: de luns a venres de 9 a 11.00 h
Centro ao que está adscrito: IES Beade

O

colexio público CEIP “Otero Pedraio” ten como obxectivos xerais prioritarios os
de garantir unha educación para igualdade, que contemple a atención á diversidade tanto social como psicolóxica do alumnado e a súa transformación ao longo do proceso educativo (seguridade, hixiene, consumo, etc.), actuar con valores democráticos e, sobre todo, asegurar a información e participación de todos os sectores da
comunidade educativa. Como obxectivos pedagógicos máis inmediatos serían: os de
promover innovacións e proxectos educativos que faciliten un cambio positivo e unha
mellora xeral do centro educativo (Plan de Convivencia, Plan Lector, Proxecto TIC, etc.),
e planificar, coordinar e organizar, adecuadamente, todas as actividades educativas.
As linguas de aprendizaxe do alumnado serán o castelán e o galego e como primeira lingua extranxeira, o inglés, dende educación infantil 3 anos ata 6º curso de
educación primaria.
O centro dispón dun protocolo elaborado polo Departamento de Orientación de
portas abertas para as familias interesadas no noso centro e un programa de acollida para o novo alumnado.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Ximnasio-auditorio.
–Biblioteca.
–Salón de actos.
–Aula de informática.
–Pista polideportiva, patio axardinado e dous
patios para educación infantil.

–Mountain bike.
–Patinaxe.
–Taekwondo.
–Natación.
–Baile moderno.
–Pintura.
–Cociña.

Recursos humanos:
–Departamento de orientación:
Especialistas en psicopedagoxía.
Especialista de pedagoxía terapéutica.
Epecialista en audición e linguaxe.
–Especialista en educación infantil e primaria.
–Epecialista en educación musical, física,
inglés, francés e relixión.

Servizos complementarios
–Transporte escolar: tres liñas de autobuses.
–Comedor escolar: 40 prazas en dúas quendas.
–Biblioteca con servizo de préstamo.
Actividades extraescolares
–Ludoteca.
–Teatro.
–Cine.
–Visitas a museos.
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46 C.E.I.P. Josefa Alonso
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Manuel de Cominges, 14. Vigo
Tfno.: 986 292 067
Fax: 986 292 067
Correo elect.: ceip.josefa.alonso@edu.xunta.es
Horario de oficina: de luns a venres, de 13 a 14.30 h
Centro ao que está adscrito: IES Valadares

N

o noso proxecto educativo considérase a plena integración do colexio na parroquia, respondendo así á realidade de que xeracións de nais/pais e fillas/os
teñen no colexio un referente dunha etapa importante na súa formación.
O colexio Josefa Alonso ofrece un ensino baseado na:
–Formación nun ambiente de coeducación e sen discriminación por razóns de
sexo, relixión, idade, raza, condición social, económica ou ideolóxica.
–Educación integral do alumnado, educando en hábitos, actitudes e valores.
–Atención á diversidade e comprensión de desigualdades.
–Apertura ao contorno: coa participación democrática dos pais/nais a través da
ANPA e potenciando as relación de intercambio co barrio (celebración do Entroido,
os Maios, etc).
–Pluralidade ideolóxica, partindo do respecto ós valores fundamentais da persoa.
–Utilización do galego e castelán como linguas vehiculares, introducindo o inglés
desde educación infantil.
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Unha liña. Outeiro-campo de fútbol-Baixada
a Mó -A Mó-Barxa- Vilar-A Balsa.

Servicio de comedor xestionado pola ANPA e
subvencionado parcialmente.
A ANPA representa a totalidade de pais/nais
do centro e colabora co profesorado en actividades complementarias e celebracións,
ademais de organizar unha ampla oferta de
actividades extraescolares: xadrez, informática, atletismo, patinaxe, baile, teatro, pintura,
natación e ximnasia para pais/nais.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Biblioteca con dotación para educación
infantil e primaria.
–Salón de actos con escenario para representacións teatrais.
–Laboratorio específico de educación primaria.

–Instalacións deportivas: cancha de baloncesto, cancha de voleibol, pista polideportiva
e ximnasio.
–Aulas de música, psicomotricidade, apoio,
informática e idiomas.
–Patio específico de educación infantil.
–Patio cuberto e 2.000 m2 de xardín.
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47 C.E.I.P. Alfonso R. Castelao
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa da Pedra Seixa, 29. Navia. Vigo
Tfno.: 986 241 585
Fax: 986 241 585
Correo elect.: ceip.castelao.vigo@edu.xunta.es
Centro ao que está adscrito: CPI Celso Emilio Ferreiro

C

entro construído no ano 1990, dotado con modernas instalacións, aulas
amplas e luminosas, debidamente equipadas. De edificación baixa sen
barreiras arquitectónicas. Dispón de clases pouco numerosas, que permiten
un ensino individualizado.
Realízanse conmemoracións de festividades conxuntas e saídas en horario lectivo para o coñecemento do contorno.
O centro está rexido por un proxecto educativo desenvolvido por unha programación xeral anual e avaliada mediante unha memoria informada polo Consello
Escolar ao final do curso.
Dende fai dous cursos, participación na actividade de Intercambio de Teatro
Infantil entre algúns centros de Vigo.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor (servizo de cáterin para 30 prazas).
–Biblioteca dotada con libros para todos os
niveis e con libros de consulta.
–Laboratorio con abundante material de traballo.
–Pista polideportiva. Ximnasio totalmente
equipado, con vestiarios e duchas.
–Aula de usos múltiples.
–Aulas de pretecnoloxía, informática, de
apoio, música e inglés.
–Superficie: 6.038 m2.
–Patio amplo con zonas axardiñadas.
–Horta escolar.

–Natación.
–Futbito.
–Kung-fu.
–Aerobic.
–Baloncesto.
–Obradoiro de inglés.
–Patinaxe.
–Tenis.
–Predeportes

Ademais colabora nas diferentes conmemoracións e festividades que se celebran ao longo do curso.
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48 C.E.I.P. Lope de Vega
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: estrada Provincial, 119. 36214 Vigo
Tfno.: 986 480 485
Fax: 986 480 485
Correo elect.: ceip.lopedevega@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9.15 a 11 h
Centro ao que está adscrito: IES Santo Tomé de Freixeiro

O

proxecto educativo do centro céntrase nos seguintes obxectivos:
–Unha educación baseada na tolerancia e no respecto a todo tipo de crenza
e opinión.
–O diálogo como principio básico de relación.
–A formación integral de persoas capaces e competentes.
–A potenciación de opinións propias.
–Unha educación solidaria e non discriminatoria.
–O desenvolvemento e fomento de actitudes positivas no referente á saúde, ó
consumo e á conservación do medio natural.
O horario do colexio é de xornada en sesión única de 9,15 a 14,15 h.
O alumnado de comedor queda no colexio de 14,15 a 16 h.
O colexio dispón dun departamento de orientación para organizar a atención ao
alumnado con necesidades educativas especiais.
Impártese inglés dende os 3 anos.
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

O colexio dispón de 6 liñas de autobús, cos
seguintes percorridos:
Liña 1: Pizarro.
Liña 2: Gran Vía–Urzáiz.
Liña 3: Martínez Garrido.
Liña 4: Vía Norte-G. de la Fuente.
Liña 5: Gregorio Espino (“Palmeras”).
Liña 6: Travesas-Pza. España.

–Judo.
–Música.
–Fútbol Sala.
–Baloncesto.
–Ballet.
–Técnicas de estudio.
–Xadrez.
–Teatro.
–Informática.
–Obradoiro de contos.
–Natación.
–Pintura.
–Inglés/Francés.
–Patinaxe artístico.
–Tenis.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Comedor para 400 persoas, subvencionado
pola Xunta.
– Servizo de Canguros. Horario matinal de
7,45 a 9,15 h.
–Unha biblioteca de aula en cada clase e
unha biblioteca de consulta con cerca de
2.000 libros.
–Instalacións deportivas: un ximnasio cuberto, unha pista polideportiva cuberta e outra
descuberta, ademais dunha pista de baloncesto.
–Aulas de educación musical, pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe e informática.
–Un patio de recreo de 3.000 m2 e unha zona
de recreo con area e xogos para educación
infantil. Todo o colexio está rodeado de xardíns e árbores.
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49 C.E.I.P. Sárdoma-Moledo
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa do Marco, 30 Vigo
Tfno.: 986 421 490
Fax: 986 421 490
Correo elect.: ceip.sardoma.moledo@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9.30 a 12 h
Centro ao que está adscrito: IES de Beade

S

ituado na subida ás Relfas a carón do campo de fútbol de Moledo, rodeado de
vexetación.
Características:
–Horario lectivo: sesión única de 9,30 a 14,30 h.
–Servizos complementarios: comedor e transporte.
–Actividades extraescolares: de luns a xoves, de 15,45 a 17 h
a) Escolas deportivas: patinaxe,balonmán,minibasket, fútbol.
b) Culturais: teatro, pintura, manualidades,xadrez,baile moderno e biblioteca.
c) Novas tecnoloxías: aula de informática (20 ordenadores) e laboratorio de idiomas.
d) Actividades de Educación Infantil: teatro, expresión corporal e ritmo.
– Metodoloxía de traballo Activa: aprendizaxe significativa e por descubrimento.
Traballo en equipo para a cooperación, convivencia, democracia, tolerancia e a
paz.
–Proxecto Educativo, Proxecto Curricular de Centro e Programación Xeral Anual,
aprobados polo consello escolar.
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–Visitas escolares para coñecer a realidade social.
–Departamento de Orientación dirixido por unha especialista,para unha orientación persoal, educativa e profesional en cooordinación cos equipos de orientación.
–Aula de apoio para a atención do alumnado con necesidades educativas especiais. Aula de Audición e Linguaxe.
–Relación coas familias: Atención individualizada con titoría semanal para
pais/nais do alumnado e atención por ciclos con reunións trimestrais.
TRANSPORTE ESCOLAR

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

Dúas liñas:

–Comedor: autoservicio e equipamento para
200 alumnos/as.
–Biblioteca de centro e de aula.
–Laboratorios de ciencias naturais e de idiomas.
–Instalacións deportivas: pavillón polideportivo cuberto, pista polideportiva exterior e
pista de minibasket.
–Circuito de Educación Vial.
–Aulas de música,inglés, manualidades,
informática, audición e linguaxe , aula de
apoio.
–2.500 m2 de patios e 250 m2 de xardíns.

LIÑA 1:
Miraflores – Avda. De Madrid-Praza de España - GranVía – Praza da Independencia
–Camelias – Venezuela – Gregorio Espino.
LIÑA 2:
Lameiro – Avda. De Madrid – Rúa Aragón –
Travesía de Vigo – Vía Norte – Vázquez Varela.

93

GuiaPrimaria08-09

18.02.08

10:09

Página 94

GUÍA DE CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

50 C.E.I.P. Vicente Risco
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Santander, 10. Vigo
Tfno.: 986 378 304
Fax: 986 250 829
Correo elect.: ceip.vicente.risco@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 9.50 h
Centro ao que está adscrito: IES Rosais II

O

CEIP Vicente Risco pódese caracterizar por asumir a necesidade dunha educación integral, pluralista, solidaria e democrática.
Dentro dunha metodoloxía activa e de respecto ao individuo, fixamos os
obxectivos seguintes:
–Contribuír a favorecer o desenvolvemento intelectual, físico, afectivo e moral do
alumnado.
–Potenciar a autonomía persoal, o espírito crítico, construtivo e democrático.
–Adquirir formas de pensar democráticas e cívicas como elemento de entendemento e respecto.
–Adquirir hábitos de limpeza e hixiene persoal e social, valorando e defendendo
o medio natural.
–Adquirir e consolidar técnicas instrumentais de lectura, escritura e cálculo, traballo en equipo e iniciación nas novas tecnoloxías e os idiomas.
–Potenciar a coordinación entre os estamentos da comunidade educativa: familia, alumnado e profesorado.
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Mellorar a calidade do ensino: adaptación do proxecto curricular do centro e o
material ás capacidades do alumnado; aproveitar as características do profesorado
fomentando a súa importancia na función docente; mellorar o centro e o material
para manter un lugar de traballo digno.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor.
–Biblioteca.
–Laboratorios.
–Instalacións deportivas.
–Aulas de música, vídeo, tecnoloxía, informática e inglés.
–Departamento de orientación.
–Aula de apoio (con especialista en pedagoxía terapéutica).
–Patios e xardineiras.
–Ximnasio

Actividades extraescolares:
–Natación.
–Manualidades.
–Baile moderno.
–Taekwondo.
–Informática.
–Pintura.
–Futbito.
–Taller de xogos
–Armónica.
–Patinaxe.
–Inglés.
Sen prexuízo de que se incremente o seu
número ou que se substitúa algunha das citadas actividades por outras. Tamén se pode
dar o caso de que se deixe de facer algunha
por diversos motivos.
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51 C.E.P. Santa Tegra
ETAPAS EDUCATIVAS:

Educación primaria

de 6 a 12 anos

Enderezo: Maceiras, 48. Vigo
Tfno.: 986 378 728 Fax: 986 378 728
Correo elect.: cep.santategra.teis@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/cepsantategra-teis/
Horario de oficina: de luns a xoves de 13 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES A Guía

O

horario escolar é en sesión continuada de 9,00 a 14,00 h.
Entre os obxectivos prioritarios do colexio están:
–Prestar atención a diversidade nunca sociedade multicultural.
–Fomentar o diálogo como forma de resolución de conflictos.
–Acadar unha educación integral do alumnado.
O proxecto educativo desenvolvido é dinámico: celebramos conmemoracións,
realizamos tres festivais, elaboramos dous números da revista escolar “A Trola”, realizamos saídas didácticas e participamos en moitas actividades do entorno.
Gústanos coidar o medio ambiente.
Estase reformando e informatizando a biblioteca para optimizar os seus recursos.
Contamos con servicio de orientación, Pedagogía Terapeútica e Audición e Linguaxe.
Dispoñemos de servicio de comedor de 14,00 a 16,00h.
O servicio de comedor e as actividades extraescolares ofertadas pola ANPA permiten a permanencia do alumnado do Centro até as 18,00horas.
Entrevistas semanais familias/titores (martes de 16,00 a 17,00 h.)
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Unha liña: Porta do Sol – Vulcano.

Extraescolares: todos os días hai actividades
nas instalacións do centro agás natación, que
será na piscina de Teis.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Comedor (35 prazas).
–Biblioteca de Centro.
–Biblioteca de aula.
–Salón de actos.
–Instalacións deportivas: ximnasio, campo de
futbito e baloncesto.
–Aulas de música, audiovisuais, informática,
idioma estranxeiro, relixión/alternativa e aula
de apoio, A.L. e orientación.
–Patios: cuberto de 80 m2 e ó aire libre de
2.800 m2.
–Zonas axardinadas.

Realízanse:
–Kung-fu.
–Natación.
–Patinaxe.
–Capoeira.
–Multideporte.
–Excursión, en colaboración co claustro, dun
día con todo o alumnado.
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52 C.E.I.P. Frián-Teis
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Gonderán, 42. 36216 Vigo
Tfno.: 986 253 428 Fax: 986 262 467
Correo elect.: ceip.frian.teis@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipfrian/
Horario de oficina: de 9 a 11 h, e os martes, de 16.30 a 18.30 (flexible)
Centro ao que está adscrito: IES República Oriental do Uruguai

O

centro réxese por un proxecto educativo desenvolvido por unha programación xeral anual aprobada polo Consello Escolar. Esta programación é un
proxecto de traballo estruturado, posible e adaptado para conseguir os
obxectivos fixados para formar cidadáns libres, iguais nos seus deberes e dereitos e
solidarios co seu contorno.
Pretendemos ser unha escola creativa e fomentar os avances tecnolóxicos.
Presentamos as institucións e os organismos como medios de vertebración
social. Acostumamos ao alumnado a ser un suxeito activo e crítico ante a información que recibe.
Ó final do curso o centro avalía esta programación e sométea á aprobación do
consello escolar nunha memoria. O regulamento de réxime interno fixa a función
dos diferentes estamentos que interveñen na escola.
Xornada continuada de 9 a 14 h. Clases con apoio informático.
Celebracións: Magosto, Entroido, Día da Paz, Letras Galegas e Convivencia Fin de
Curso.
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Educación musical desde educación infantil.
Idioma estranxeiro: inglés desde educación infantil.
Saídas culturais. Actividades culturais e de formación: conferencias, charlas,
escola de pais/nais, etc.
Entrevistas profesorado/familia semanais (martes pola tarde).
Asociación de nais e pais de alumnas/os.
Actividades extraescolares: informática, karate, predeporte, deporte, natación,
ximnasia rítmica, pintura e debuxo, baile galego e balonman. Ioga para nais e pais.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Patio de 6.900 m2 aproximadamente (deles
700 m2 de patio cuberto).
–Instalacións deportivas: pista de baloncesto,
pista de mini-básquet, pista de fútbol sala e
ximnasio.
–Biblioteca con servizo de préstamo para
alumnos/as, pais e nais.
–Aula de informática, perfectamente dotada
con 13 equipos.
–Departamento de orientación.
–Aula de pedagoxía terapéutica.
–Aula de audición e linguaxe.
–Salón de actos.
–Aula de audiovisuais.
–Aula de música.
–Comedor escolar con capacidade para 60
persoas (de 14 a 16 h.)
–Servizo de gardería, de 8 a 9 h e de 14 a 15 h.

A ANPA xestiona o servizos de comedor (sistema de cáterin) e o servizo de gardería.
Xestiona tamén as actividades extraescolares,
supervisadas polo Consello Escolar.
Colaboran activamente co profesorado en
diversos obradoiros, na confección de materiais, tanto para as aulas como para diversos
obradoiros.
Colaboran e participan en FOAPAS, AAVV San
Xoán, AAVV de Teis, en no plan comunitario
de Teis.
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53 C.E.I.P. San Salvador-Teis
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: avda. Galicia, 181. 36206 Vigo
Tfno.: 986 452 194 Fax: 986 452 194
Correo elect.: ceip.sansalvador@edu.xunta.es
Web: http//centros.edu.xunta.es/ceipsansalvador
Horario de oficina: de luns a venres, de 9 a 9.50 e de 13 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES de Teis

C

ontamos cun proxecto educativo no que o obxectivo prioritario é, mediante
unha metodoloxía activa, motivar o estudo e levar a cabo un ensino axeitado
ás necesidades da vida actual e ao desenvolvemento integral do alumnado.
Educamos baseándonos en valores como a tolerancia, a solidariedade, o respecto ás diferencias e o respecto ao medio e á diversidade.
Normalización do galego como lingua vehicular.
Realízase unha avaliación continua.
Preténdese fomentar as relacións entre todos os membros da comunidade educativa (alumnado, profesorado, familia) con reunións e asembleas periódicas.
O centro conta cun regulamento de réxime interno.
Celebramos as festa de Halloween, Magosto, Nadal, Día da Paz, Entroido, semana das Letras Galegas e festa de fin de curso.
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Unha liña: Porta do Sol – San Salvador.
Dende os 3 anos, con coidador/a.

Temos unha ANPA en activo que xestiona o
comedor e as actividades extraescolares.
Organiza as seguintes actividades extraescolares, de luns a venres de 16,00 a 19,15 h:

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

–Servizo “pequenos madrugadores” dende as
7,30 ata as 9,00 horas
–Comedor.
–Biblioteca.
–Salón de actos.
–Laboratorios.
–Instalacións deportivas: ximnasio, polideportivo pechado.
–Aulas de música, vídeo, educación artística,
educación especial, inglés, informática, psicomotricidade e ludoteca.
–Horto escolar.
–Xardín ao redor do colexio.
–Patio de entrada.
–Parque da Riouxa preto do centro.

–Informática.
–Karate.
–Música galega: pandereta e gaita.
–Baile galego.
–Natación.
–Barro.
–Pintura.
–Psicomotricidade.
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54 C.E.I.P. Paraixal
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa do Colexio Paraixal, 17. 36216 Vigo
Tfno.: 986 373 255
Fax: 986 373 255
Correos elect.: paraixal@yahoo.es / ceip.paraixal@edu.xunta.es
Horario de oficina: de luns a venres, 9 a 14 h, e martes, de 16 a 18 h
Centro ao que está adscrito: IES A Guía

O

C.E.I.P. Paraixal representa un modelo de xestión no que a educación dos
nosos alumnos/as é o centro de toda a actividade do Colexio, no que todos
os recursos están pensados unicamente para mellorar o desenvolvemento
das súas potencialidades persoais e no que se prima por riba doutro tipo de consideracións a eficacia do proceso formativo e de aprendizaxe dos nenos/as.
A lingua de aprendizaxe é o castelán, con introdución progresiva do galego; como
idiomas estranxeiros ofrécense o inglés e o francés.
Dispón dos servizos do departamento de orientación.
Realízanse contactos periódicos entre profesorado e familias, dispoñendo estas
dunha asociación de nais e nais de alumnos/as.
Durante o curso desenvólvense, entre outras, as seguintes actividades: saídas
docentes, semana monográfica das Letras Galegas, festival de Nadal, Entroido e
Magosto.
O horario é en xornada continuada de mañá.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor.
–Biblioteca.
–Salón de actos.
–Aula de pretecnoloxía.
–Aula de informática.
–Aula de música.
–Sala de audiovisuais.
–Ximnasio.
–2 pistas de baloncesto.
–1 pista polideportiva.
–Patio cuberto.
–Superficie total aproximada de patios: 3.000 m2.

Natación, informática, inglés, tae-kwondo,
coro da escola, corte e confección, loita libre,
creatividade e máscaras, psicomotricidade,
iniciación ao deporte, teatro, debuxo artístico, pintura e manualidades, patinaxe, Magosto, festa fin de curso, Día da Árbore, Maios ,
Entroido, Día das Letras Galegas.
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55 C.E.I.P. Altamar
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: Cesáreo González, 4. Vigo
Tfno.: 986 213 713 Fax: 986 244 326
Correo elect.: ceip.altamar@edu.xunta.es
Web: http// centro.edu.xunta.es/ceipaltamar
Horario de oficina: de 13 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES Santa Irene

I

mpártense clases de informática en todos os niveis, desde os 3 anos.
– Lingua estranxeira (inglés) desde os 3 anos.
Proxecto educativo:
O sistema educativo do noso centro oriéntase na consecución dos seguintes fins:
–O pleno desenvolvemento da personalidade do alumnado.
–A formación no respecto á pluralidade lingüística e cultural de España.
–A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo.
–A preparación para participar activamente na vida social e cultural.
–A formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos.
Outros datos de interese:
–Edítase unha revista escolar.
–Conta cun proxecto de autoprotección.
–Linguas de aprendizaxe: galego e castelán.

104

GuiaPrimaria08-09

18.02.08

10:09

Página 105

CONCELLO DE VIGO / CONCELLARÍA DE EDUCACIÓN

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor escolar gratuito xestionado pola
Consellería de Educación.
–Servizo de gardería de 8 a 9 h.
–Salón de actos.
–Instalacións deportivas.
–Aula de informática con 23 ordenadores
conectados a internet.
–Patio de 1.370 m2.
–Patio cuberto de 300 m2.
–Zona axardinada.
–Área de xogos para educación infantil.
–Aula de Apoio e Logopedia.
–Equipo de Orientación.

–Todas as ofertadas polo IMD.
–Patinaxe.
–Batuka.
–Teatro.
–Música.
–Obradoiro de Inglés.
–Aulas Internacionais de Inglés, financiadas
polo Concello.
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56 C.E.I.P. Sobreira
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: estrada da escola da Sobreira, 89. 36315 Vigo
Tfno.: 986 468 189 Fax: 986 468 080
Correo elect.: ceip.sobreira.valadares@edu.xunta.es
Web: www.ceipsobreira.es
Horario de oficina: de luns a venres: de 9.15 a 10.15 h
Centro ao que está adscrito: IES nº 2 de Valadares

A

xornada escolar é de 9,15 a 14,15 h.
O centro está situado a carón da vía que une Vigo coa Cidade Universitaria.
Ocupa unha parcela de 15.000 m2. Está dotado de magníficas instalacións, a
escasos minutos da cidade en un marco paisaxístico extraordinario e apacible.
O centro réxese por un proxecto educativo (PEC) e anualmente se fixan unha
serie de obxectivos a acadar reflectados na Planificación Xeral Anual (PXA) que
aproba o Consello Escolar do Centro.
Partimos da consideración de que éste é un colexio de Ensino Público e por tanto debe prestar un servizo á sociedade e á comunidade mais achegada na que nos
atopamos.O centro esforzaráse sempre por dar un ensino de calidade que responda as necesidades do noso alumnado, do noso entorno e da nosa sociedade.
Desecamos formar ao alumnado no espíritu crítico, no desenvolvemento das
súas capacidades de razoamento co fin de que poida acadar a capacidade de elaborar un criteriopropio no ámbito e idade que lle corresponda e exprese a súa creatividade e afectividade.
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Queremos tamén que sexa unha escola moderna e creativa, aberta a novos enfoques pedagógicos e as novas tecnologías. Pero non podemos esquencer que o
camiño da aprensizaxe, ás veces, non é doado e require necesariamente do esforzo
do alumnado e a colaboración das familias. O feito de que o Centro oferte tódolos
medios ao seu alcance non evitará o necesario traballo de cadaquén.
Neste colexio poderás atopar amais do ensino reglado un taller de literatura,
taller de teatro, taller de radio e medios AV, taller de horta escolar e invernadoiro…
Esta formación compleméntase con outras ofertas educativas presentadas nas actividades extraescolares da ANPA, do Concello e doutras Entidades Veciñais e Locais.

TRANSPORTE ESCOLAR
Servizos Complementarios:
Transporte escolar
(Pagado pola Xunta, Consellería de Educación).
1. Zamáns-Universidade
2. A Garrida-Valadares.
3. Sobreira.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
Comedor escolar:
(Parcialmente subvencionado polo Concello
e Consellería).
Comedor de caterin. De 14,15 a 16,30 horas.
Servizo fixo e esporádico.
–Biblioteca.
–Aula de música.
–Aula de Ed. Artística e Plástica.
–Aula de Informática.
–Aula de Medios AV.

–2 aulas de inglés Infantil e Primaria.
–Aula de Psicomotricidade para Infantil.
–Sala de usos múltiples.
–Horta escolar e invernadoiro.
–Instalacións deportivas: campo de fútbol de
herba, pista polideportiva, pavillón con calefacción.
–Patios cubertos e espacios de arboredo e
herba.
–Patio específico para Ed. Infantil con areeiros e xogos.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Informática.
–Inglés.
–Bicicleta montaña.
–Natación/Piscina.
–Manualidades.
–Cross.
–Baile moderno.
–Béisbol e sofball.
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57 C.E.P. Igrexa-Valadares
ETAPAS EDUCATIVAS:

Educación primaria

de 6 a 12 anos

Enderezo: camiño Caseiro, s/n. Valadares. 36314 Vigo
Tfno.: 986 467 019
Fax: 986 467 868
Correo elect.: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es
Horario de oficina: luns, martes e xoves, de 10 a 12 h
Centro ao que está adscrito: IES Valadares

X

ornada escolar continua con horario de 9,15 a 14,15 h. Situado na zona de
Valadares, goza das vantaxes de estar preto da cidade e nunha zona rural
rodeado por unha fermosa paisaxe.
O Consello Escolar aproba cada curso a programación xeral anual baseada no
PEC. O colexio ten regulamento de réxime interno que periodicamente é revisado
polo consello. Na xestión do centro ten especial participación a totalidade da
comunidade educativa, representada nos diferentes órganos do colexio.
Conmemóranse as festas escolares en paraxes próximas ao centro e en contacto
coa natureza.
Inclúese inglés desde o 1º ano de primaria.
O centro colabora con todas as actividades que desde organizacións locais se lle
propoñan, sempre que teñan algunha relación co ámbito educativo. Ten un grupo
de teatro de alumnos e alumnas e nos últimos anos participou nas campañas de
teatro escolar organizadas polo Concello de Vigo.
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TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Dúas liñas: unha desde Freixo ata o colexio e
outra desde o Carregal e os Seixos, pasando
pola Costa e a Garrida ata o colexio.

Todas as actividades extraescolares son organizadas pola ANPA. Destacaremos as seguintes: natación, debuxo e pintura, actividades
deportivas, informática, teatro, manualidades, etc.
Estas actividades teñen o seguinte horario:
de luns a venres, de 16 a 18 h.
As nais teñen un grupo de teatro que cada
curso representa dúas obras para o alumnado (unha no Nadal e outra a final de curso).

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor con capacidade para 225 persoas.
Aberto de 14,15 a 15,15 h.
–Biblioteca con máis de 5.000 volumes. Está
atendida por nais.
–Salón de actos.
–Instalacións deportivas: dúas pistas polideportivas, unha delas cuberta e pechada.
–Aulas de música, informática, psicomotricidade, apoio, integración escolar, consumo e
debuxo.
–Dous patios, un cuberto e outro cerrado,
cunha superficie de 1.500 m2.
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58 C.E.P. Doutor Fleming
ETAPAS EDUCATIVAS:

1º, 2º e 3º Ciclo de Edu. primaria de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Ourense, 15. 36211 Vigo
Tfno.: 986 415 447 ANPA: 986 413 441 Fax: 986 413 903
Correo elect.: cep.fleming@edu.xunta.es
Web: www.edu.xunta.es/centros/cepfleming
Horario de oficina: de luns a venres, de 8.30 a 14.00 h
Centro ao que está adscrito: IES O Castro

C

aracterísticas do centro: A misión do noso centro é proporcionar ao alumnado
unha formación integral e personalizada, baseada no desenvolvemento de capacidades, habilidades e valores que lle permitan afrontar diferentes situacións, fomentando un espírito crítico e responsable, nun clima de traballo cooperativo e de esforzo persoal que facilite a adaptación á escola e ao contorno para acadar unha sociedade mellor.
O noso centro aspira a:
–Converterse en referente da zona educativa pola optimización dos seus recursos
e instalacións, a boa relación entre os membros que forman a súa comunidade
educativa e apertura a outros centros e institucións.
–Consolidar un clima de traballo en equipo, agradable e participativo, onde o
profesorado se involucre no bo funcionamento do Centro, nos procesos de innovación e mellora continua e acade o recoñecemento da comunidade educativa.
–Que o alumnado o sinta como seu, cun clima de tolerancia e respecto onde reciba unha formación de calidade que aporte valor á súa socialización e preparación
intelectual cara á integración na sociedade do futuro.
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A calidade educativa no noso Centro:
O C.E.P. Doutor Fleming ten vixente unha certificación de calidade do seu sistema educativo dacordo coa Norma UNE-EN ISO 9001:2000 outorgada pola empresa
AENOR con data 29/06/2005.
O C.E.P. Doutor Fleming obtivo un premio as actuacións de calidade no ámbito
educativo convocado pola Xunta de Galicia no ano 2005.
Outros datos de interese:
As linguas de aprendizaxe son o galego e o castelán. Ofértase inglés e francés desde o primeiro curso.
Temos entrevistas entre o profesorado e as familias todos os martes de 16 a 17 h.
Edítase periodicamente a revista “Esquío” e celébranse festas e conmemoracións
como: Magosto, Entroido, Estatuto de Autonomía, Día da Paz, Letras Galegas...
O centro tamén desenvolve diversas actividades complementarias.
Xornada continuada de 9 a 14 h

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
O centro conta cun novo edificio de 4.500 m2
do que salientamos o seguinte:
–Comedor: Conta cun comedor cunha capacidade máxima de 200 comensais. Horario:
de 14 a 16 h.
–Biblioteca: Ten biblioteca con servizo de
préstamo.
–Instalacións deportivas: ximnasio. Pistas
polideportivas para a práctica de baloncesto,
balonmán, fútbol sala, etc.
–Aulas: Conta con 32 aulas, 1 aula de usos
múltiples, 1 Música, 1 Informática, 1 de
recursos. Tamén dispón de 1 aula de Audición e Linguaxe e 1 de Pedagoxía Terapéutica.
–Patios, xardíns e outros: Conta con dous
patios descubertos e dous patios cubertos.
Proxecto de apertura da biblioteca de proxi-

midade xestionada polo Concello de Vigo.
De luns a venres en horario de 16 a 18 h.
As actividades extraescolares xestiónanse en
colaboración coa ANPA.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
A ANPA organiza as ofertadas polo IMD
(Escolas Deportivas Municipais). Ademais
xestiona o servizo de gardería que se realiza
de 8 a 9 h.
O Centro oferta as seguintes actividades baile
galego, baile moderno, ballet, ludoteca, iniciación á pintura, debuxo e pintura artística,
informáticac, crea coas túas mans, ximnasia
predeportiva, ximnasia rítmica, patinaxe,
baloncesto, fútbol sala, xadrez, atletismo,
integración coa Cruz Vermella.
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59 C.E.I.P. García Barbón
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Serafín Avendaño, 20. 36201 Vigo
Tfno.: 986 226 434
Fax: 986 226 434
Correo elect.: ceip.garcia.barbon@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 14 h
Centro ao que está adscrito: IES Rosais II

O

colexio García Barbón é un colexio plural e integrador. A educación e formación
está baseada no respecto, na cooperación, na solidariedade e na tolerancia.
– Favorecer procesos interdisciplinares e de aprendizaxe significativa.
–Fomentar o coñecemento e o uso de técnicas de traballo intelectual.
–Impulsar hábitos de traballo.
–Responder adecuadamente ás necesidades de cada alumno/a.
–Garantir a orientación escolar.
–Garantir acividades complementarias.
Estase a desenvolver un proxecto de horto escolar para pór en contacto os nenos
e nenas coa natureza.
O alumnado recibe ensino de idioma estranxeiro dende os tres anos.
O centro dispón dos servizos de pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe e
orientación. A ANPA traballa activamente na organización e xestión do comedor
escolar,organiza as actividades extraescolares e colabora na consecución de melloras de todo tipo para o colexio.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor (con prazas limitadas).
–Biblioteca.
–Aula de experiencias.
–Aula de Música.
–Aula de Informática.
–Aula de Idiomas.
–Sala de Usos Múltiples.
–Aula de Relixión.
–Pavillón deportivo.
–Pistas deportivas.
–Patio cuberto.
–Patio infantil con mobiliario.

–Taller matinal e talleres vacacionais.
–Participación en conmemoracións e actividade complementarias.
–Organización das seguintes actividades
extraescolares: Tenis, Patinaxe, Baloncesto,
Pintura, Xogar coa Arte, Teatro, Xadrez, Ludoteca, Cerámica, Guitarra, Contacontos, Informática, Kung-Fu e Futbito.
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60 C.E.I.P. Ramón y Cajal
ETAPAS EDUCATIVAS:

2º ciclo de educación infantil
Educación primaria

de 3 a 6 anos
de 6 a 12 anos

Enderezo: rúa Marqués de Valterra, 8. Vigo
Tfno.: 986 293 409 Fax: 986 293 409
Correo elect.: ceip.ramon.cajal@edu.xunta.es
Web: www.ramon-cajal.com
Horario de oficina: 9 a 10 h
Centro ao que está adscrito: IES República Oriental do Uruguai

O

colexio está situado no centro da cidade. Dispón de tres unidades de educación infantil e seis de primaria. Funciona en horario de xornada continuada
de 9 a 14 h, ofrecendo servizos complementarios e extraescolares que permiten ao alumnado estar no centro dende as 8 ata as 18.
É un centro público por tanto pluralista; aberto a todos/as; sen discriminación de
ningún tipo que pretende formar bos cidadáns e boas cidadás. Réxese por un proxecto educativo consensuado e aprobado polo Consello Escolar. Cada curso escolar elabórase unha Programación Xeral, un proxecto a curto prazo, que partindo do
contexto do centro e dunha avaliación interna planifica con visión de futuro os
obxectivos a acadar.
Hai que destacar a capacidade de traballo en equipo e comunicación, tamén o
afán de mellora na creación dun clima de respecto e esforzo; a capacidade de acollida cara a alumnos/as procedendentes doutras culturas e a integración das novas
tecnoloxías na práctica pedagóxica.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

–Comedor.
–Biblioteca (horario lectivo de 15 a 16 h).
–Aula de música, vídeo, tecnoloxía, informática, psicomotricidade, de apoio e de educación artística.
–Horto escolar (en proxecto).
–Patio cuberto e xardíns.

–Baile galego.
–Manualidades.
–Labores.
–Teatro.
–Baile moderno.
–Patinaxe.
–Atletismo.
–Fútbol Sala.
–Natación.
–Kárate.
En horario de 16 a 18 h.
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61 C.E.E. Saladino Cortizo
ETAPAS EDUCATIVAS:

Educación Especial, Tránsito á vida adulta,
Programas de Garantía Social

Enderezo: Carballal, 60 (avda. do aeroporto). 36318 Vigo
Tfno.: 986 288 188
Fax: 986 487 658
Correo elect.: cee.saladino.cortizo@edu.xunta.es
Web: centros.edu.xunta.es/ceesaladino/
Horario de oficina: de 9.30 a 11.30 h

O

centro sitúase na rúa Carballal, 60, na parroquia de Cabral. Este centro escolariza a alumnos/as en idades comprendidas entre os 3 e 21 anos e ten
como obxectivo acadar o pleno desenvolvemento do alumnado en todas as
súas facetas, traballando aspectos intelectuais e habilidades da vida cotiá.
Para acadar este obxectivo dispomos dos seguintes recursos:
Persoal:
–Mestres especialistas en Pedagoxía terapéutica.
–Mestres especialistas en Audición e Linguaxe.
–Mestres de taller:
–Artes gráficas.
–Carpintería.
–Beleza.
–Xardinería.
–Psicólogo.
–Traballador social.
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–Coidadoras para atender ás necesidades básicas dos/as nenos/as.
–Conserxe.
–Persoal de cociña e comedor.
–Persoal de limpeza.

TRANSPORTE ESCOLAR

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA

Tres liñas de autobús que percorren a cidade
e tres furgonetas de transporte adaptado para
nenos e nenas con problemas de mobilidade.
Ademais, conta con dous servizos de taxi
para nenos e nenas das aforas de Vigo.

A ANPA é socia de Fadenga. Participan nas
actividades deportivas organizadas por SPECIAL OLYMPICS E FEGADEMPS e o alumnado asiste á piscina en horario escolar.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Comedor subvencionado pola Consellaría
de Educación.
–Biblioteca de profesorado e de alumnos/as.
–Salón de actos.
–Instalacións deportivas: ximnasio, campo de
fútbol e patio de recreo con canastras.
–Aulas de audición e linguaxe, vídeo, informática, psicomotricidade, fogar (na que o
alumnado aprende destrezas e habilidades
da vida cotiá), biblioteca escolar (na que se

traballa a animación á lectura) e radio escolar
(na que participan activamente os nenos/as
do centro).
–Patio de xogos moi grande con zona arborada e un invernadoiro.
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62 C.E.P. Caixanova
ETAPAS EDUCATIVAS:

Educación primaria

de 6 a 12 anos

Enderezo: R/ Filipinas, 4. 36204 Vigo
Tfno.: 986 411 625
Fax: 986 424 016
Correo elect.: ceip.caixanova@edu.xunta.es
Centro ao que está adscrito: IES Santo Tomé de Freixeiro

O

colexio de ensino primario Caixanova é un colexio situado preto da praza de
Santa Rita. Conta con seis unidades de Educación primaria para nenos e
nenas de seis a doce anos.
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EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Dispón de grandes espazos para o lecer e os
deportes onde todos os alumnos e alumnas
poden practicar fútbol, baloncesto, balonmán, etc. ademais dun espazoso ximnasio.

De 16 a 18 h.
–Inglés.
–Informática.
–Patinaxe.
–Natación.
–Manualidades.
–Técnicas de estudo.
–Cerámica.
–Kung-fu.
–Atletismo.

Dispón dun amplo e soleado comedor onde
o alumnado goza dunha dieta sa e equilibrada.

Festas escolares:
–Magosto.
–Día da Familia.
–Día das Activides extraescolares.
–Festival de Nadal.
–Entroido.
–Concertos de frauta doce.
Aula de informática con acceso a internet e
programas específicos para que os alumnos
gocen aprendendo a utilizar as novas tecnoloxías.
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63 E.H. Hospital Xeral
ETAPAS EDUCATIVAS:

Educación infantil
Educación primaria
1º ciclo de ESO

6
de 0 a 6 anos
de 6 a 12 anos
de 12 a 14 anos

Enderezo: rúa Pizarro, 22. Vigo
Tfno.: 986 816 000 (ext.15203)
Fax: 986 816 029
Correo elect.: Olivo11@hotmail.com
Horario de oficina: de 9.30 a 13.30 h e de 15 a 17 h

C

entro creado no ano 1991 para atender os nenos e nenas ingresados no
Sº de Pediatría do hospital Xeral-Cíes.
Aténdense uns 2.500 nenos e nenas ao ano.
Os obxectivos fundamentais desta
escola son dous:
–Aminorar o impacto da hospitalización nos nenos e nenas creando un
ambiente lúdico e distendido.
–Permitir a continuidade da escolarización pese á hospitalización.
Neste centro os nenos e nenas acoden de maneira voluntaria e realizan actividades docentes e lúdicas que lles permiten non romper coa súa vida normal fóra do
hospital e distraelos/as da súa situación.
EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Biblioteca.
–Aula de informática.
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64 E.P.A. Artes e oficios
Persoas adultas
Enderezo: Marqués de Valterra, 8 – 1º. 36202 Vigo
Tfno.: 986 225 579 Fax: 986 441 599
Correo elect.: elect.: epa.artesoficios.vigo@edu.xunta.es
Web: www.epavigo.es
Horario de oficina: luns, mércores e venres de 9 a 13 h; martes e
xoves de 10 a 13 e de 17 a 20 h

E

ste centro ten como finalidade a
formación de todas aquelas persoas maiores de idade que desexan
completar a súa formación básica e acadar os títulos de Graduado en Secundaria, e Bacharelato, ó tempo que melloran
e promocionan na súa vida laboral.
OFERTA EDUCATIVA DE CARÁCTER REGRADO:
–Ensinanzas presenciais: Nivel I (Alfabetización e Neolectores); Nivel II (preparación para a ensinanza Secundaria); Nivel
III (Graduado en Secundaria); Español para extranxeiros e Galego para extranxeiros.
–Ensinanzas semipresenciais: Bacharelato.
–Ensinanzas a Distancia: Nivel III e colaboración co Bacharelato telemático.
OFERTA EDUCATIVA DE CARÁCTER NON REGRADO:
–Iniciación á Informática, Inglés iniciación, Acuarela, Educación Vial (preparación para realización das probas teóricas do carnet de conducir para persoas con
dificultades de lectoescritura).
–Curso Mentor a través de Internet con tutorías a través de correo electrónico:
www.epavigo.es avim0013@sauce.pntic.mec.es
OUTRAS ACTIVIDADES:
Asociación de alumnos/as e antiguos/as alumnos/as que organizan cursos en
colaboración co Centro e coa Vocalía da Muller.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Biblioteca.
–Sala de usos múltiples.

–Laboratorio.
–Aula de tecnoloxía.
–Aula de informática.
–Aula Mentor
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65

Conservatorio de Música Superior

NIVE.IS ACADÉMICOS

Superior. Titulación superior

Enderezo: rúa Manuel Olivié, 23. 36203 Vigo
Tfno.: 986 471 144
Fax: 986 481 807
Correo elect.: cmus.vigo@edu.xunta.es
Horario de oficina: de 9 a 13 h

I

mpártense estudos de grao superior,
das especialidades instrumentais
(todas as orquestrais agás arpa e cravo), así como tamén as de guitarra, composición, instrumentos de música tradicional, canto e pedagoxía.
Impártense os seguintes idiomas: alemán, francés, inglés e italiano aplicados
á materia de canto.

Realízanse intercambios culturais con
Francia, Alemania e colaboracións con Portugal.
Ao longo do curso organizamos unha gran variedade de actividades culturais no
Auditorio Martín Códax, das cales se poden informar no propio centro.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Superficie de 7.000 m2.
–Biblioteca con servizo de préstamo e de
fonoteca.
–Aulas de informática.
–Auditorio (300 prazas).
–Xardíns e cafetería.
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66

Conservatorio de Música Profesional

NIVEIS ACADÉMICOS

Elemental e medio. Titulación media.

Enderezo: rúa Felipe Prósperi, s/n. 36209 Vigo
Tfno.: 986 213 395
Fax: 986 206 131
Correo elect.: cmus.profesional.vigo@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/cmus.profesional.vigo
Horario de oficina: de 9 a 13.30 h

I

mpártense ensinanzas de Grao Elemental e Profesional, todas as especialidades da orquestra sinfónica,
ademais de canto, piano, guitarra, acordeón e gaita.
Actividades de intercambio musicais
con outros centros profesionais de España.
Organízanse ciclos de concertos ó longo de todo o curso.

EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS
–Superficie 3.800 m2.
–Biblioteca e fonoteca.
–Auditorio (167 butacas).
–Cabinas de estudio.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA ANPA
Organización de cursos e clases maxistrais,
financiamento doutras actividades extraescolares.
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Xornadas de Portas Abertas
En febreiro de 2008 terán lugar as Xornadas de Portas Abertas. Estas xornadas
teñen como finalidade que todas as persoas interesadas poidan coñecer as características e o funcionamento dos centros educativos.
Serán previsiblemente os días 26, 27 e 28 de febreiro de 2008 no seguinte horario,
aínda que é recomendable confirmar previamente cos centros de ensino a viabilidade das datas referidas:
Día 26: de 9.30 a 13.30 h e de 16 a 18 h.
Días 27 e 28: de 9.30 a 13.30 h.
Nestes días as persoas que se acheguen ao centro recibirán información sobre o
funcionamento, as instalacións, as actividades que se realizan ou calquera outra de
interese. Nalgúns centros proxectaranse vídeos.
As persoas que queiran coñecer un determinado centro e non poidan acudir
nesas datas, poden poñerse en contacto coa dirección para solicitar outro día.

Admisión do alumnado
Con carácter xeral a matriculación do alumnado realízase no mes de marzo. En
calquera caso, poderán obter información e orientación sobre todos estes temas
nos teléfonos 986 817 544 ou 986 817 543, da Inspección da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, sita na Praza da Estrela, 9 -5º
andar da nosa cidade, ou no centro da súa elección.
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