
  



  

Estimadas familias:

Chámome Porviso, e son a 

mascota da biblioteca do CPI 

plurilíngüe Dos Dices.

Acércome aquí para ensinarvos o 

noso centro.

Gustaríanos poder facelo 

persoalmente, pero debido a 

situación sanitaria ensínovolo 

desta maneira.



  

Lugar dos Dices s/n 
15911 Rois 

881866899

881866890

cpi.dos.dices@edu.xunta.gal

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpidosdices/

http://www.edu.xunta.gal/centros/cpidosdices/


  



  

Edificio de Primaria e 
Comedor

Edificio de 
Secundaria

Edificio Administración e E. 
Infantil

Temos un patio moi grande con moitas árbores, tamén 

temos outro patio con randeeiras, tobogáns para os 

pequenos, e patios cubertos para cando chove.

A clases de Ed. Física ímolas facer ao Pavillón.

Vouvos mostrar outros espazos do centro. 



  

En Ed. Infantil, 

trabállase por 

proxectos. 

En Ed. Primaria existe 

un proxecto de 

Robótica.

En 5º e 6º de EP 

traballan a través 

de Edixgal.

Na ESO tamén se 

traballa a través de 

Edixgal.

Particípase en diversos 

proxectos



  

A biblioteca sérvenos 

de guía para a 

maioría das 

actividades do 

centro.
* Facemos préstamo 

semanal de libros en 

tódalas etapas.

* Cada aula ten unha 

mochila viaxeira  e  cada 

semana lévaa unha 

familia.

* Estamos incluídos na rede de Bibliotecas 

Escolares dentro do PLAMBE.

* Este curso formamos parte do proxecto de 

Lecturas e Familias.

* Temos 2 

Bibliotecas, 

unha xeral e 

outra 

específica  

para Infantil.

* Tenemos un catálogo 

de cerca de 12.000 

exemplares.



  

*Temos dúas aulas de 

informática unha en Primaria, 

outra en Secundaria e unha aula 

de robótica.

* Cada aula conta cunha pizarra 

dixital, un canón, e altofalantes.

* Realízanse actividades 

audiovisuais xa que o centro ten 

un gran equipamento.



  

No centro temos un 

laboratorio, que úsase en 

tódalas etapas. 

Existen moitos proxectos no 

centro, encamiñados ás 

ciencias.



  

 Nas diferentes etapas traballamos a arte con 

diferentes materiais



  

O noso comedor, comeza ás 

14:00 h para infantil e Primaria.

O luns tamén comen o 

alumnado de ESO.

Os autobuses marchan as 

14:40.

Os menús son colgados 

mensualmente,no apartado de 

comedor, na web do centro.



  

Espero que vós guste 

o noso cole e si é 

así....

Vémonos en 

SETEMBRO!!!!!!!


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

