HORARIO
Horario lectivo: de 9:00 a 14:00 h.
O alumnado de educación infantil sae uns minutos antes
para evitar aglomeracións. E na entrada debe deixar que
suba primeiro o alumnado de educación Primaria.
O alumnado de 4º de EI, unha vez finalizado o período de
adpatación será sempre o primeiro en saír e o último en
entrar.
Madrugadores:
De 7:30 a 9:00 h
Non é posible a recepción despois das 8:45 h
Comedor: de 14.00 a 16:00 h.
Hora de titoría semanal: os luns, de 17:00 a 18:00 horas.
Horario de Secretaría: de luns a venres de 9.00 a 9:50 h e de
13:15 a 13:50 h.

Servizos complementarios:

• Madrugadores (xestionado pola ANPA)
• Comedor escolar (xestionado pola ANPA)
Actividades extraescolares no curso actual de 16 a 18 h
POE,Inglés, natación, xadrez, patinaxe, guitarra, ximnasia
rítmica, fútbol...
Outras actividades organizadas pola ANPA de 18 a 19

PROXECTOS DO CENTRO DESENVOLVIDOS NO
CURSO ACTUAL:
Proxecto integral : "Reciclamos"
Toda a comunidade educativa e realización de diferentes
actividades nos distintos períodos, cursos e departamentos:
artísticas, visitas, novas tecnoloxías…
Plan Proxecta: Aliméntate ben
Alimentación saudable.
Proxecto Abalar e Edixgal (Libros dixitais)
5º e 6º EP
Proxecto „Camiño escolar seguro“
Rutas camiñando seguras para todo o alumnado, en
colaboración con Stop Accidentes.
Proxecto Educativo IPADS.
Proxecto integral de centro
Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares
A biblioteca escolar como centro de recursos.
Voz Natura
"Coidamos o noso planeta para que el nos coide a nós".
Prensa na escola
Nos cursos superiores os mércores.
Plan de Fomento do Galego
Actividades de fomento todo o curso en toda a comunidade
educativa
Plan de Formación en Centros
Formación TIC, biblioteca para o profesorado do centro.
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Xornada de Portas Abertas
Xoves 28 de febreiro ás 16:15 h

Comunicación dixital coas familias
INSTALACIÓNS
Semisoto: ximnasio, oficina ANPA, aseos e patio.
Andar baixo: Educación infantil (4º, 5º e 6º), aula de
inglés,aula de música, conserxería, sala de mestres,
dirección ,secretaría e xefatura de estudos.
Andar primeiro: 1º e 2º ciclo de EP,,aula de pedagoxía
terapeútica ,aula de audición e linguaxe e comedor.
Andar segundo: biblioteca, aula TIC, 3º ciclo de EP e
departamento de orientación.

Rúa Curros Enríquez, s/n, 15002 A Coruña.
Teléfono/fax: 981-21-17-47
Correo electrónico: ceip.zalaeta@edu.xunta.es
Páxina web: www.edu.xunta.es/centros/ceipzalaeta

