Programas de Innovación educativa?

Cal é o noso horario ?

Idioma estranxeiro:
. Plurilingüe en Educación Infantil e Primaria.
. Secciones Bilingües.
. Auxiliar de conversa.
. Iniciación ao Francés.



Xornada lectiva :
De 9:00 a 14:00 h.
De 14:00 a 15:00 h. : comedor, saída do
transporte escolar.



Outros servizos:

Novas tecnoloxías:
. Edixgal .
. Plan Tic.

Biblioteca gratuíta: De 15:00 a 16:00 h.

Formación competencial e compensación de
desigualdades sociais:
. Plan de Mellora da Biblioteca Escolar.
. Contratos Programa: Reforza-t; Iguala-t, Convive, INICIATIVA ARCO, ...
. Programas de Inmersión lingüística en inglés.
.Rutas científicas, artísticas e literarias,...
. Atención á diversidade/acción titorial.

e de 15:00 a 17:00 h., segundo demanda.

Actividades extraescolares ofertadas pola
ANPA de 8:00 a 9: 00 h. (madrugadores),


Escola de nais/pais: Departamento de Orientación .

Actividades ofertadas pola
ANPA ?

CEIP
PLURILINGÜE
Monforte
(Colexio Novo)

Coidado e respecto ao medio ambiente:
. Voz Natura.
Coidado da propia saúde:
. Programa de froita e leite fresca. Hábitos saudables.
Outros:
. Plan de formación permanente do profesora
do; Plan director, Contra a violencia de xénero; Educación Vial; Prevención de drogodependencias; Dinamización da biblioteca escolar: mochilas viaxeiras, ler en familia, Os venres ...un conto, ...

PROXECTO EDUCATIVO
(PE)
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ROBÓTICA

Curso 2019-2020
Emilia Casas Baamonde s/n
27400-MONFORTE (Lugo)
Tl. e Fax: 982 82 83 10 - 15
609 90 65 24
E-mail: ceip.monforte@edu.xunta.es
Web: http://centros.edu.xunta.es/ceipdemonforte

O Centro:

Principios básicos de
identidade


O CEIP Plurilingüe Monforte é un centro públi-

dicións e costumes; diálogo , compromi-

laridade da Consellería de Educación, Universi-

e Primaria ( de 3 a 12 anos)


Instalacións modernas, amplas e luminosas: laboratorio de idiomas, biblioteca/

des, Coeducación (educación non sexis-

ludoteca, ximnasio, aula de música, de re-

ta).

lixión , pistas polideportivas; PDI e cone-



Aconfesional

xión a internet en todas as aulas, ...

Potenciar a formación integral do alumna-



Apolítico



Comedor con cociña propia

do e a formación permanente de todo o



Plurilingüe



Transporte escolar gratuíto

equipo docente.



Xestión democrática e traballo en equipo



Actividades complementarias / extraesc.:

Facilitar e apoiar a integración do alum-



Metodoloxía activa, participativa, cun

deportivas e/ou culturais ofertadas por ou-

espírito innovador.

tras entidades; concursos, visitas, excur-

Aberto ao entorno e á realidade social.

sións, ...

Obxectivos:

nado con NEAE.


Estudos: Educación Plurilingüe en Infantil

so, convivencia, igualdade de oportunida-

dade e Formac. Profesional da Xunta de Galicia.





pecto e coñecemento doutras linguas, tra-

co, de Educación Infantil e Primaria, baixo a titu-



Pluralismo e valores democráticos: res-

Que ofrecemos?

Crear un clima escolar e un ambiente de



traballo seguro e acolledor baseado no
respecto aos demais; así como á cultura,
linguas e tradicións propias e alleas; nun



Quen forma a comunidade educativa?

Atención , comunicación e colaboración
coas familias.

entorno plural e diverso, con instala



cións coidadas e apropiadas.



O alumnado

Coidar e favorecer a boa relación entre



O profesorado: titoras/es de Educ. Infan-

os distintos sectores da Comunidade Edu-

til e Primaria; especialistas de Inglés,

cativa, coa Administración e con todos

Música, Educ. Física, Relixión, Audi-

aqueles organismos e/ou entidades que se

ción e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica

relacionen connosco ou co noso entorno.

e Orientación; auxiliar de conversa.

Órganos de goberno, organización e xestión ?


Unipersoais:
. Equipo directivo



Colexiados:

Coñecer e valorar o patrimonio natural



As familias

e cultural, propio e alleo, participando na

. Claustro de Profesores/as



O persoal laboral da Consellería

. Consello Escolar: representantes do

(persoal de cociña e aux. coidadora) e

profesorado, familias, ANPA, persoal

do Concello (limpadoras e conserxe).

laboral e Concello.

súa defensa, conservación e mellora.

