
con capacidade para ofrecer o
servizo á totalidade do noso
alumnando, se así o solicita.

Somos, en definitiva, unha
escola pública con tódolos
medios para dar unha educa-
ción de calidade ao alumnado
de Tomiño,  e nunha dinámica
de mellora constante.

O Colexio Pedro Caselles
Beltrán é un dos cinco centros
públicos de Tomiño nos que
se imparte Educación Prima-
ria.

Foi construído en 1975, e
dende ese ano pasaron por
aquí varias xeracións de per-
soas de Tomiño.

E o centro de Primaria máis
grande dos cinco que funcio-
nan, e nestes momentos con-
tamos cunha matrícula aproxi-
mada arredor dos 210 alum-
nos e alumnas, e unha planti-
lla de profesorado de 24 pro-
fesionais.

En tempos foi o colexio comar-
cal principal, e chegou a aco-
ller nos seus inicios alumnado
de todo o Concello de Tomiño.

Hoxe ten a súa área de in-
fluencia nas parroquias de
Tomiño, Forcadela e Estás,
sendo estas as zonas de ads-
crición, e polo tanto, as zonas
de residencia que están cu-
bertas polos servizos comple-
mentarios de comedor e
transporte escolar que no
segundo caso se presta gra-
tuitamente e no primeiro,
cunhas tarifas en función de
factores como o nivel de ren-

das, que van dende a gratui-
dade ata os 4,5 €.

Durante toda a súa historia foi
consolidándose o seu espazo
interior e exterior, e sufrindo
modificacións para actualizar
as instalacións ás necesida-
des educativas do momento.

Contamos cun amplo recinto,
de 14.000 m2,  no que hai
instalacións deportivas como
pista de balonmán, de balon-
cesto, campo de fútbol, pistas
de atletismo,  xardín botánico,
zonas de xogos diversos.

Temos comedor escolar con
xestión directa, con tres profe-
sionais de cociña, e espazo

Información xeral do colexio Pedro Caselles Beltrán de Tomiño.

Renovación do centro

Nos últimos tempos estase
acometendo unha serie de
intervencións para mellorar as
nosas instalacións, contamos
cunha pista de atletismo, que
financiada polo Concello e a
Deputación, está tendo un
uso compartido:  polo alumna-
do do centro no horario esco-
lar, e pola sociedade en xeral
durante as tardes e días non
lectivos.

CEP Pedro Caselles Beltrán Beltrán

Puntos de interés espe-
cial:

· Amplias instalacións
exteriores

· Servizo de comedor
escolar de xestión di-
recta

· Aula Matinal.

· Centro ABALAR e
Edixgal.

· Centro PLAMBE.

· Introdución a Robóti-
ca.

· Contratos—programa

· Integración no pro-
grama XOGADE de
deporte escolar

· Escola pública, de
todos e para todos.

· Aula  Específica
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Durante cada xornada a partir
de setembro os vosos fillos e
fillas continuarán na escola
como os anos anteriores, pero
con diferencias que pronto
van asimilar:

Xa non estarán sempre na
mesma aula, como sucedía
ata agora en infantil: co seu
titor/a traballarán difentes
áreas (Matemáticas, Lin-
guas...) no seu lugar habitual,
pero Inglés, Música ou Educa-
ción Física serán impartidas
por outros profesores e nou-
tros espazos do centro. Tamén
visitarán periódicamente a
biblioteca, ou algún outra aula
específica.

Nos recreos atoparanse nun
patio máis grande e con nenos
e nenas de moi diferentes
idades.  Pero non vos preocu-
pedes. Están ben coidados e
non se perderán.

Nesta idade deberán adquirir
dominio das habilidades ins-
trumentais básicas de lectura,
escritura e cálculo,  nun con-
texto de
adquisición
de compe-
tencias
clave que
os irá fa-
cendo máis
autóno-
mos, máis

sos deportes, relaciónanse
con alumnado doutros cen-
tros, e adquiren bos hábitos
de actividade física e relación
social.

Durante a estancia no centro
os vosos fillos terán oportuni-
dade de realizar diferentes
actividades deportivas, dentro
do curriculum e fóra del, xa
que participamos no programa
XOGADE da Xunta de Galicia,
gracias ao cal practican diver-

O traballo diario no novo cole

A actividade deportiva forma parte do noso centro

Mellora de Bibliotecas Escola-
res, polo que temos una bi-
blioteca completamente reno-
vada, chea de recursos e
cunha actividade constante.

Contratos Programa.  Temos
en funcionamento unha actua-
ción específica que nos permi-
te mellorar a calidade global:
plan PROA (dous grupos de
alumnado de 3º a 6º), que
dúas tardes á semana refor-
zan as súas tarefas diarias co
obxectivo de acadar mellor
rendemento escolar. Progra-
ma da Convivencia escolar e
mellora das competencias
clave en 6º de primaria.

Plan de consumo de froita na
escola: para fomentar o hábito
de consumo de froita, tres
semanas do curso facilitaráse-
lle á totalidade do alumnado
unha ración de froita de tem-
porada diariamente para con-
sumir no tempo de recreo
Ponlle as Pilas ao teu bocata.

O Sabor da Aventura está no
mar: para fomentar o hábito
de consumo de peixe.

Proxecto Ríos: un tramo do río
Pego témolo vixiado e coidado
mediante visitas regulares que
facemos anualmente.

Introdución a Robótica: dende
este curso o alumnado de 6º de
primaria participa nuns obradoi-
ros nos que se programa Robots
para executar distintas acción.
Con isto introducimos ao noso
alumnado nun campo cun futu-
ro inmediato moi evidente.

O Colexio  participa en diver-
sos programas ofrecidos por
diferentes administracións
para desenvolver mellor o
noso traballo, e dispor así de
máis recursos educativos.

Somos centro EDixGal,  o que
significa que nos cursos 5º e
6º o alumnado dispón duns
recursos informáticos específi-
cos: ordenador persoal, así
como pizarra dixital e conexión
wifi na aula. Ademáis contan
cunha plataforma de recursos
dixitais, coas que os Mestres
poden aproveitar e mesmo
enchar contidos novos.

Estamos dentro do Plan de
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capaces e máis libres.

Cada ano no centro trabállase
un proxecto  que dura un ou
dous anos. Neste curso
2017/2018 traballamos “A
Ciencia”no que estamos impli-
cados tódolos docentes e
sobre o  que xira todas as
actividades do centro.

Os nosos proxectos



Aula matinal dende as 8:00.

O colexio ten un horario lectivo
de 9:40 a 14:40 horas.

Dentro deste horario, cada día
hai cinco períodos de docen-
cia de 50 minutos aos que se
lles suma un período de re-
creo e outro momento de lec-
tura, cada un deles cunha
duración de 25 minutos.

9:30 — 9:40 os camareiros/as
preparan as mesas de come-
dor (o alumnado que lle co-
rresponda semanalmente),

No período de recreo hai
tamén tarefas programadas,
como realizar actividades do
grupo ecolóxico, radio, media-

dores da convivencia e outras.

O momento de lectura é un
período no que o alumnado
está na súa clase realizando
lectura de maneira individual-
Nos outros cinco períodos
lectivos o alumnado está tra-
ballando as distintas áreas do
curriculum de Primaria: Cien-
cias Naturais, Ciencias So-
ciais, Lingua Galega, Lingua
Castelá, Lingua Inglesa, Ma-
temáticas, Educación Física,
Educación Musical, Plástica,
Relixión ou Valores Civícos e
Sociais.

A maioría do alumnado ven
transportado ao colexio, e os
buses chegan arredor das
9:30 h,  momento no que o

alumnado é atendido por pro-
fesorado do centro ata a hora
de entrar

O servicio de comedor présta-
se a partir das 14:40,  hora de
remate do período lectivo.
Neste momento non hai trans-
porte escolar, e o alumnado
que non come no come-
dor, ten que ser recolli-
do polos seus pais.

As 15:30 saen do
comedor e son
transportados ou
recollidos polos seus
pais.

Pola tarde hai activida-
des extraescolares ata
as 18:00.

se procura equilibrar os nu-
trientes e que vos servirá para
que poidades complementar a
súa dieta diaria.

Comer no colexio significa
para o/a voso/a fillo/a oportu-
nidade para enriquecer a súa
dieta e mellorar os hábitos
sociais na mesa.

Cada día a maioría do alumna-
do realiza a comida no colexio.

Este é unha nova situación
para os vosos fillos/as e unha
oportunidade educativa máis.

Mensualmente recibiredes a
carta de menús diarios,
menús elaborados polo xefe
de cociña e supervisados pola
Dirección do centro, nos que

Unha xornada no colexio.

Comedor escolar: outro momento educativo

A nosa oferta educativa
na que se escolariza de ma-
neira combiada alumnado do
propio centro ou doutros cen-
tros da zona, que presenta
unas necesidades singulares.

Outras iniciativas educativas
son o PROA. Durante este
programa os alumnos/as per-
manecen dúas tardes no cen-
tro reforzando aspectos
académicos.

Actividades extraescolares,
organizadas pola ANPA, ofre-
cense diversas actividades

como poden ser: linguaxe de
signos, talleres de inglés, pin-
tura, deportivos, etc.

O CEP Pedro Caselles ofrece
dúas liñas de educación pri-
maria. Isto quere dicir 50 pra-
zas escolares en cada curso
de 1º a 6º de primaria. Nesta
oferta de primaria os titores
legais poderan elixir entre o
Inglés e Francés como primei-
ra lingua estranxeira e entre
Relixión Católica ou Valores
Cívicos e Sociais como opción
relixiosa.

Ofrece tamén un aula Específi-
ca para alumnado con Necesi-
dades Educativas Específicas,
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Se vas a matricular a o teu
fillo/a no cole, pronto for-
marás parte desta comunida-
de educativa.

Estamos para informarvos de
tódalas dúbidas que teñades.

A finais de xuño celebraremos
unha xuntanza con tódolos
novos pais e nais para que
coñezades persoalmente as
instalacións, e recibades in-
formación máis detallada do
centro. Poderedes coñecer
persoalmente ao equipo di-
rectivo e informarvos de as-
pectos ou cuestións que poi-
dades preguntar.

Ata pronto!

Mosteiro, s/n
36740 - Tomiño

Teléfono 886110738
Fax: 886110739
Correo: cep.pedro.caselles@edu.xunta.es

CEP Pedro Caselles
Beltrán

www.edu.xunta.gal/centros/
ceppedrocaselles

Equipo directivo:

Alfonso Lorenzo (Director)
Lucía Silva  (Xefa de Estudios)
Verónica Mouriño (Secretaria)

Este é o voso cole!

Visítanos na web:
www.edu.xunta.gal/centros/ceppedrocaselles


