
ACTIVIDADES  
EXTRAESCOLARES 

 DÍA DA  
SEMANA 

HORARIO 

 
NATACIÓN  

Luns 
 

16 a 16:45 h. 
16:45 a 17:30 h. 

Mércores 
Xoves 
Venres 

 
16 a 16:45 h. 

INGLÉS Mércores 16 a 17 h. 

TAEKWONDO Mércores 16 a 17,30 h. 

MANUALIDA-
DES 

Venres 16 a 18 h. 

TENIS Luns 18:30 a 20:30 h. 

As actividades extraescolares 
son organizadas Pola ANPA  e 
revisadas cada curso polo que 

poden variar. 

ACTIVIDADES 

XORNADA DE PORTAS 
ABERTAS  

27 de febreiro de 2019 

Teléfono: 886-111135  Fax: 886-111137 
 

E-mail:  
ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 

 
Web:  

http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 

TRANSPORTE 

    O CEP Plurilingüe Igrexa-Valadares ten dú-

as liñas de  autobuses cos seguintes horarios 

e percorridos: 

Autobús de  Freixo  con 
saída de Freixo (San Xo-

án)  ás 8,50 h. e chegada 

ao centro  ás 9,10 h.)  

Autobús  da Garrida e 
Carregal con saída do Ca-
rregal ás 8,45 h. e chegada 

ao colexio  ás 9,10 h. 

(Escaneando os Códigos QR poderá 

atopar un mapa de paradas de cada unha das liñas de 

bus) 

Saída do Colexio: Os dous autobuses sai-
rán do  Colexio ás 15,10 h. (despois do 

servizo de comedor) 



Ensinanza Primaria de 1º a 6º Nivel (a partir 
dese momento o alumnado está adscrito ao 
IES Valadares) 

Xornada escolar continua de 9:15 a 14:15.  
Aula matinal dende as 7:45 h. e servizo de 

coidadores de 15:15 a 16h. (ANPA) 
Comedor escolar con COCIÑA PROPIA onde 

se ofrece unha dieta equilibrada revisada 
anualmente por espe-
cialistas en nutrición 
infantil con atención 
especial ao alumnado 
con alerxias ou intole-
rancias alimentaria. 

Transporte esco-
lar con dúas rutas 

(Freixo e Carregal, Costa e Garrida) 

Aula de apoio para os alumnos con dificultade 
de aprendizaxe e/ou necesidades educativas 
especiais 

Aula de Audición e Linguaxe. 
Departamento de Orientación Escolar  

QUE OFRECEMOS Equipo de Mediación escolar 
Aula de Informática  
Aula de Inglés 
Aula de Música 

Biblioteca escolar  
    (dentro do PLAMBE) 

Clube de Lectura 
LKTL 

Asociación de Nais 
e Pais (ANPA) que 
organiza actividades extraescolares dende as 4 
ás 6 da tarde. 

Charlas para familias ao longo do curso. 
Teatro de nenos e nenas e tamén de familias 

Participación en diversos Programas, Obradoi-
ros e Talleres educativos. 

Diversas saídas escolares para complementar o 
currículo escolar. 

Introdución á robótica educativa en 6º e TIC na 
área de Lingua Galega dende 3º. 

. 

Formación continua do profesorado. 
 

Xadrez. 

Patios dinámicos. 

Colaboración coas entidades locais, como o 
Centro Cultural de Valadares, e naqueles pro-
gramas que poidan encaixar co espírito educati-
vo do colexio.  

 
Estamos abertos a suxerencias e a por en 
práctica aquelas experiencias educativas 
que poidan redundar en beneficio dos no-
sos alumnos e alumnas. 

 
Valadares, FEBREIRO de 2019 


