
T el.: 555 555 5555 

XORNADA DE 
PORTAS ABERTAS  

7 de marzo 2017 

O Colexio de Primaria IGREXA VALADARES  

ten dúas liñas de  autobuses cos seguintes 

horarios e percorridos: 

- Autobús de  Freixo  con saída de Freixo (San 

Xoan)  ás 8,50 h. e chegada ao centro  ás 

9,10 h.)  

- Autobús  da Garrida e Carregal con saída do 

Carregal ás 8,45 h. e chegada ao colexio  ás 

9,10 h. 

- Saída do Colexio : Os dous autobuses sairán 

do  Colexio ás 15,10 h. (despois do servizo 

de comedor) 

TRANSPORTE ESCOLAR CEP PLURILINGÜE 
IGREXA 

VALADARES 

Teléfono: 886-111135 
Fax: 886-111137 

E-mail: ceip.igrexa.valadares@edu.xunta.es 
http://www.edu.xunta.es/centros/cepigrexavaladares/ 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 
 

        DÍA DA SEMANA           HORARIO 

 
NATACIÓN       LUNS, MÉRCORES E VENRES

  

INGLÉS                    MÉRCORES              16 A 17 H. 

 

MOVE OS PES        XOVES               16 a 17 H.

    

TAEKWONDO     MÉRCORES              16 A 17:30H 

 

MANUALIDADES   LUNS ,VENRES      16 A 18 H. 

 

TENIS            LUNS                        18 A 20:30 H. 

 

MULTIACTI_            MARTES                  16 A 17 H. 

VIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    As actividades extraescolares son 

organizadas pola ANPA  e revisadas cada 

curso polo que poden cambiar de día e hora. 



¿QUE OFRECEMOS NO COLEXIO 
DE PRIMARIA “IGREXA VALADARES”? 

 

  

O colexio de Primaria IGREXA VALADA-
RES oferta aos alumnos unha serie de ser-
vizos que coidamos todos deben coñecer. 
  
 Ensinanza Primaria de 1º a 6º Nivel 

(a partir dese momento os alumnos 
están adscriptos ao Instituto de Se-
cundaria de Valadares nº 2 , situado 
no barrio da Sobreira). 

 Xornada escolar continua de 9:15 a 
14:15.  

 Comedor escolar con cociña propia 
(con coidadoras para os alumnos de 
Infantil) cunha dieta equilibrada e 
revisada anualmente por especialis-
tas en nutrición infantil e con aten-
ción especial para nenos con intole-
rancia alimentaria. 

 Transporte escolar con dúas rutas: 
Unha que cubre o barrio de Freixo e 
outra que percorre o Carregal,  Cos-
ta e Garrida 

 Aula de apoio para os alumnos con 
Necesidades Educativas Especiais. 

 Aula de Audición e Linguaxe. 

O COLEXIO 
OFRECE 

 Contamos cunha psicopedagoga que co-
ordina as actividades do Departamento de 
Orientación Escolar . 

 Aula de informática con varios ordenado-
res conectados a Internet. 

 Aula de Inglés 
 Aula de música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Unha Biblioteca escolar dotada con máis 

de 6.000 volumes. 
 Unha Asociación de Nais e Pais (ANPA.)) 

que organiza varias actividades extraesco-
lares desde as 4 ás 6 da tarde (entre elas 
podemos destacar: natación, informática, 
manualidades, etc) e que ofrece tamén  
servizo de aula matinal e coidadora . 

 Participación en Programas educativos    
 Diversas conferencias para pais ao longo 

do curso sobre temas elixidos por eles. 
 Teatro de nenos e nenas e tamén de nais 

e pais. 
 Diversas saídas escolares  para comple-

mentar o currículo escolar. 
 

   Conmemoracións de Nadal, Paz, En-
troido, Letras Galegas e festa de fin 
de curso. 

 Club de Lectura LKTL 
 Colaboración coas entidades locais, 

como o Centro Cultural de Valadares, 
naqueles programas que poidan en-
caixar dentro do espíritu educativo 
que levamos a cabo no colexio. 

 
Estamos abertos a novas suxerencias e a 
por en práctica aquelas experiencias edu-
cativas que poidan redundar en beneficio 
dos nosos alumnos e alumnas. 

 

  Valadares, marzo de 2017 
 


