Cal é o noso horario ?

Programas de Innovación
Educativa:

Xuño e setembro: xornada única
De 8:50 a 13:10 h., lectivo
De 13:10 a 13:50 h., comedor e saída do transporte escolar

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

Outubro a maio: xornada partida
De 10 a 13:30 e de 15:25 a 17 h.
De 13:30 a 14:30 h., comedor
De 14:30 a 15:20 e de 17 a 18 h.,

Novas tecnoloxías:
Edixgal
Plan Tic

actividades extraescolares ofertadas
pola ANPA.
Servizo madrugadores: a partires das 8 h.
Luns, ou previa cita: titorías coas familias

Actividades ofertadas pola ANPA ?

Formación competencial e compensación de desigualdades sociais:
Plan de Mellora da Biblioteca Escolar
Programas– contrato
Program. inmersión lingüística en inglés
Rutas científicas, artísticas e literarias,...
Atención á diversidade/Acción titorial

Coidado e respecto ao medio ambiente:
Voz Natura
Coidado da propia saúde:
Programa de froita fresca e leite.
Hábitos saudables

Actualización do profesorado:
Plan de form. permanente do profesorado.
Outros: Plan de autoprotección; Plan de
acollida; Plan director; Contra a violen cia de xénero; Educación Vial; Prevención drogodependencias; Dinamización
da Biblioteca Escolar, préstamos, ...
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O Centro:

CEIP Plurilingüe Monforte

Comunidade educativa

Os nosos recursos:

Centro público, de Educ. Infantil e Primaria,
baixo a titularidade da Consellería de Cultura,

O alumnado, o profesorado, as familias

Educación e O.U da Xunta de Galicia.

o persoal laboral da Consellería (coidadora,

Aulas: 4, de Infantil, na planta baixa; 12,

e persoal cociña) e do Concello (limpadoras,

de Primaria; laboratorio de idiomas, biblioteca,

conserxe).

ximnasio, aula de música, de relixión , de PT ,

Obxectivos e sinais de identidade

Instalacións : modernas, amplas e luminosas

de AL e de Informática.
A formación integral do alumnado e a
formación permanente do equipo docente.
Apoiar a integración do alumnado NEAE.
Crear un clima escolar e un ambiente de
traballo seguro e acolledor, baseado no respecto a un mesmo e aos demais; nun entorno plural e diverso, con instalacións
coidadas e apropiadas.
Favorecer a boa relación entre os membros
da Comunidade Educativa, Administración e organismos e/ou entidades que se
relacionan connosco ou co noso entorno.

Profesorado especialista nas etapas educati-

Espazos de lecer: 4, exteriores, indepen-

vas de Infantil e Primaria.

dentes por niveis; 1 zona de xogo interior para

Profesorado especialista nas áreas de: Músi-

infantil; pistas polideportivas; horto e zonas

ca, Inglés, Francés, Educ. Física, Relixión,

verdes arredor de todo o recinto.

Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica

Recursos Dixitais:

e Departamento de Orientación.

Todas as aulas do centro equipadas con ordena-

Coidadora

dor e PDI; rede wiffi en todas as dependencias;

ANPA e familias

4 aulas Edixgal;(5º e 6º de Primaria) ; táblets
de préstamo; 8 ordenadores na biblioteca con

Órganos de goberno, organización e xestión ?

conexión a Internet.
Comedor con cociña propia
Transporte escolar gratuíto

Valorar o patrimonio natural/cultural e participar na súa defensa, conservación e mellora.

Actividades complementarias / extraesc.: deUnipersoais: Equipo directivo

portivas e/ou culturais ofertadas por outras en-

Colexiados: Claustro de Profesores/as e

tidades; concursos, visitas, excursións, ...

Consello Escolar: representantes do profeso-

Atención , comunicación e colaboración coas

rado, familias, ANPA, persoal laboral e Con

coas familias : reunións xerais e titorías, axen-

cello.

da escolar, servizo de orientación e asesora-

Metodoloxía activa, participativa, cun espíri-

Comisións: Biblioteca, Económica, Conviven-

mento familiar, escola de pais/nais (charlas

to innovador

cia, Coordinación Pedagóxica

formativas e informativas en función dos intere

Educación non sexista, plural e baseada
nos valores democráticos.
Aconfesional, apolítico e plurilingüe.
Xestión democrática e traballo en equipo.

Aberto ao entorno e á realidade social

ses das familias); comunicacións, ...

