
 

MATRÍCULA CURSO 

2021-2022 

 

PERÍODO DE ADMISIÓN: 1-20 marzo 
Información sobre admisión na WEB do centro. 

DÍAS PARA RESOLVER DÚBIDAS (reunión no 

patio cuberto, entrada polas pistas deportivas) 

Martes 9 e 16 de marzo, de 17:00 a 19:00 
 

Centro adscrito ao IES María Soliño. 

 

 

APOSTA POLO ENSINO PÚBLICO 

Biblioteca 

Préstamo de libros, música e vídeos a alumnado e 
familiares. 
 
Mochilas lectoras viaxeiras, escolares e familiares. 
 
Hábito lector desde  Educación Infantil de 3 anos. 
 
Lecturas mensuais compartidas entre o alumnado 
maior e o máis pequeno. 
 
Intercambio de libros entre adultos. 
 
Guías de lectura para axudar a alumnado e familia 
a escoller libros atractivos. 

Educación artística 
 
Talleres de artes plásticas integrados no currículo 
ordinario, desde 3-12 anos. 
 
Incorporación dunha sesión máis de educación mu-
sical en 4º de primaria, na área de libre configuración. 
 
Coro escolar cunha traxectoria de máis de 12 anos. 
 
Actividades extraescolares relacionadas coa música. 
 
Equipamento para actividades de  artes escénicas. 

 

TELÉFONOS:  886 110 182/183 

ENDEREZO: Antonio Graña nº 27 

CORREO ELEC: ceip.hio@edu.xunta.es 

WEB: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiphio/ 

CORREO ANPA: anpacolexiohio@hotmail.es 

Comedor escolar tipo catering xestionado polo 
Concello de Cangas. 
Horario lectivo: 9’05-14’05 
Apertura anticipada dependendo da demanda 
Horario apertura da biblioteca con vixilancia do pro-
fesorado: 16’00-18’00 

Podes ver imaxes do colexio, e as adaptacións 

á situación Covid-19, entrando na páxina web 

ou usando este código QR 



 

O CEIP do Hío procura manter unha liña de inno-
vación educativa que se concreta na incorporación 
de traballos por tarefas e proxectos que xiran arre-
dor de recursos como: 

  A horta e xardín escolar 
  O acuario de auga salgada 
  A charca 
  Xogos de auga 
  A arte como canle de expresión persoal e aproximación a 

técnicas e modelos inspiradores 
  O xornal escolar 
  Reciclaxe e compostaxe 
  Primavera literaria 
  Aula de cociña 
  Espazo de arte e experiencias. 
  Aula-taller de matemáticas para adentrarse 

lúdicamente nos conceptos matemáticos 
  A biblioteca como referente motivacional 
 Proxecto anual que unifica o traballo de todo o 

centro arredor dunha temática. Durante o cur-
so actual continuamos con: Aquí xogamos 
tod@s (patios inclusivos). 

 Participación nos Contratos-programa: 
Eduemociona, ARCO, Inclúe-T e Promoción da 
actividade física en horario lectivo  

Informática: participación en EDIXGAL (5º-6º de primaria), progra-
ma que dota ao alumnado cun ordenador portátil. 
Aula de informática. 
 

Equipos portátiles, tablets. 
Aulas virtuais activas desde infantil a primaria 
 

Internet en todas as aulas, con equipos de videoproxección. 

O curso escolar está aderezado por celebracións en 
torno das cales xira outra parte da actividade educa-
tiva. Son ocasións nas que familias e colectivos pa-
rroquiais participan da vida escolar: 

 Día da Música 
 Samaín e Magosto 
 Quincena de xogos populares 
 Olimpíada de San Andrés 
 Entroido 
 Día da muller 
 Día das Letras Galegas e Correlingua 
 Fin de curso 

Orientación Educativa 

Seguimento individualizado da maduración do alumnado 
a nivel intelectual e emocional. 
 

Avaliacións diagnósticas. 
 

Programas de reforzo educativo. 
 

Especialistas de Pedagoxía Terapéutica e 
 

Apoios escolares dentro e fóra da aula ordinaria. 
 

Programa  ARCO,  de apoio, con profesorado adicional, a 
alumnado de 4º a 6º de primaria en horario de mañá. 

Convivencia escolar 

Actuacións de tipo preventivo para favorecer un axeita-
do clima de convivencia escolar. 
 
O diálogo como canle para a resolución dos conflitos. 
 
Sistema asembleario de consulta e toma de decisións 
entre o alumnado. 

 
 
Educación en valores. 
 
Coeducación. 
 
Análise e control das 
emocións. 
 
Inclusión 

O Proxecto Educativo 
O noso idioma e tradicións 

Entendemos a escola pública como o lugar idóneo para 
afianzar o coñecemento, aprecio e valoración do idioma 
galego. 
 
Na época da globalización procuramos aportar ao noso 
alumnado un achegamento ás tradicións culturais: 
música, danza, literatura, oralidade, celebracións...  

Celebracións 

 

Escola de familias : reunións organizadas polo Concello . 

 

ANPA dinámica e participativa, comprometida coa mellora 
da educación. 

 

Aula Matinal: Apertura anticipada de 7:30 a 9:05, se hai 
suficientes inscritos.  


