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OS/AS QUE COMEZAN...

“O pasado é experiencia que o presente aproveita
 e o futuro perfecciona”

(Beatriz A. Araujo)



“EDUCAR É A NOSA
FORMA DE AMAR”

(PADRE USERA)
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GRAZAS MESTRE, AMIGO!

JERÓNIMO M. USERA Y ALARCÓN (1810-1891)
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O Colexio Mª Inmaculada  ven ofrecendo un servizo educativo á sociedade de 
Verín (Ourense) dende 1947. Pertence á Congregación de “ Hermanas del Amor de 
Dios” fundada por  Jerónimo Usera. Polas características do contorno, o Centro satisfai 
unhas claras necesidades educativas por ser este o único colexio non público e mixto de 
toda a bisbarra que oferta Educación Infantil, Educación Primaria e Educación 
Secundaria Obrigatoria.
E  o noso Centro orientado cara  ao exterior e como consecuencia, dador e receptor 
de tyodo tipo de colaboración con toda clase de institucións tanto públicas como 
privadas.

O Centro síntese comprometido é en diálogo coa sociedade.Propón unha visión 
humanista cristiá da vida que presenta coma un proxecto significativo e alternativo
 Trata de contribuir á construción dunha humanidade mais fraterna, xusta e solidaria 
recoñecendo os valores emerxentes de cada momento histórico: interculturalidade, 
democracia, inclusión e solidariedade, liberdade, xustiza, paz e vida.
Propoñemos unha aprendizaxe plurilingüe de condutas intelectuais, sociais e 
relixiosas de maneira equilibrada, integradora e harmónica.

PRESENTACIÓN

Queremos facer da escola un lugar de humanización, ledicia e liberdade con 
actitude de respecto, diálogo, tolerancia, solidariedade e paz; guiados pola luz do 
Evanxeo de Xesús e actualizámolo tratando de ir configurando o estilo propio das 
escolas “Amor de Deus” cuxo Ideario ten o seu fundamento histórico no Carisma do 
noso Fundador Jerónimo Usera, o cal atopou na educación o mellor medio para a 
evanxelización.
Queremos cultivar o espírito crítico e creativo que permita ao alumno/a enfrontase 
fcoas situacións de cambio  sen perder los valores permanentes.
A nosa escola está aberta a todos os que desexen a educación enmarcada no noso 
proxecto  sen ningún tipo de discriminación, e ofrecémonos  á sociedade como unha 
comunidade que acepta o diálogo con todos nos que nela participan e se senten 
corresponsables. 

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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ESTILO EDUCATIVO
A nosa acción educativa, baseada no amor, ten un estilo peculiar legado polo 

Fundador e asimilado por todos nós, que se fai presente no centro polas liñas forza da 
nosa acción pedagóxica:

1.- Educamos dende os principios cristiáns que parten da aceptación de Xesús que 
ilumina as nosas vidas.
2.- Coidamos importante que o  alumno viva o risco de facer o seu camiño 
persoalmente con esforzo, traballo, entusiasmo gozo e respecto.
3.- O espertar nos alumnos e alumnas as condicións para que a autocreación da 
personalidade se faga na liña do ideal educativo.
4.- Motivamos o traballo en grupos cooperativos como experiencia de aprendizaxe e 
socialización
5.-Estimulamos e reforzamos as intelixencias múltiples para chegar á excelencia que 
o Centro lles brinda.

“O tempo que pasaches coa túa rosa 
é o que a  fixo tan importante” ( O Principiño)
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Innovamos na metodoloxía para favorecer o desenvolvemento das intelixencias múltiples para 
que os alumnos sexan os principais axentes da súa educación orientados polos educadores. Toda a nosa 
actividade está baseada no Amor (Padre Usera).

1.- NA  DIMENSIÓN INDIVIDUAL:

! Incentivar a cultura do esforzo como medio de aprendizaxe e crecemento persoal.

! Estímulo á creatividade e xuízo crítico, fomentando un clima de diálogo.

! Favorecer o desenvolvemento individual de cada alumno mellorando a súa autoestima e potenciando a 
relación co grupo de iguais.

! Facer que a persoa adquira hábitos de traballo que capaciten para unha labor profesional.

2.- NA DIMENSIÓN SOCIAL:

! Estimula e promove o traballo en equipo utilizando as TIC.

! Promover a escola como axente de mellora na sociedade.

! Crear un ambiente no que aprendan a valorar aos demais, evitando a competitividade.

! Tomar conciencia da realidade e problemática na que vive a sociedade actual.

3.- NA DIMENSIÓN CRISTIÁ:

!  Educamos desde os principios cristiáns.

! Co testemuño da comunidade educativa, impulsar a solidariedade cristiá.

! Opta por unha escola aberta a todos sen ningún tipo de discriminación.

! A actitude do educador manifesta unha visión do home e da vida baseada  no Evanxeo

METODOLOXÍA
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Para conseguir os obxectivos que pretendemos, é imprescindible un sistema de 
corresponsabilidade. Por iso, os responsables coordinan a súa acción en Comunidade Educativa. 
Esta Comunidade constitúese pola interacción de alumnos e alumnas, pais e nais, e profesores e 
profesoras.

! AS ALUMNAS E OS ALUMNOS: Son o cerne e elemento principal da institución educativa, e 
ademais suxeitos axentes da súa propia educación. A escola  ábrelles os cauces adecuados á súa 
participación, segundo as súas capacidades e nivel de madureza.

! OS PAIS E NAIS: Son os primeiros responsables da educación das súas fillas e fillos; polo tanto 
están chamados a unha participación activa na organización, planificación e desenvolvemento do 
Proceso Educativo a través dos cauces contemplados para tal fin.

! OS PROFESORES E PROFESORAS: Organizados en equipos, son peza clave da 
Comunidade Escolar. Son os dialogantes e mediadores culturais permanentes coas alumnas e 
alumnos desde o campo da ciencia, a experiencia, a testemuña de vida e a  relación de compromiso 
e a amizade.

! PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS: Son parte da Comunidade Educativa, cos 
dereitos e obrigacións que proveñen do seu contrato, e colaboran no traballo escolar coa 
realización das tarefas encomendadas. 

COMUNIDADE  EDUCATIVA

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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“Deus ocupa noa nosa estima 
o lugar que ocupa no noso tempo” (L. Evely)
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“Ser cristián é unha tarefa de tempo completo” (Derek Prince)

“Formar persoas que aprendan 

e vivan os valores universais 

e cristiáns para construír 

u n h a  s o c i e d a d e  m á i s  

fraterna, xusta e solidaria”

OBXECTIVO XERAL
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

1. DIMENSIÓN   INDIVIDUAL: 

! Fomentar a amizade e o respecto para medrar xuntos como persoas .
! Descubrir os erros do pasado para que, co traballo do presente, poidamos mellorar o 

futuro.
! Desenvolver progresivamente as intelixencias múltiples no alumno para favorecer a súa 

formación integral.
! Acompañar ao alumno no seu crecemento persoal para que aprenda a aceptarse e a  

valorarse, entendendo a vida coma un valor universal  .
! Coñecer e potenciar a adquisición de hábitos de traballo, de técnicas de investigación e do 

manexo das novas tecnoloxías, para avanzar no propio coñecemento.
! Cultivar o espírito crítico e a creatividade dos alumnos.
! Devenvolver un estilo de relacións interpersoais sas que posibiliten a maduración 

afectiva da persoa.

2. DIMENSIÓN SOCIAL:

!Potenciar o respecto aos Dereitos Humanos e a demanda do seu cumprimento en todos os 
lugares do planeta así como o respecto á vida en todas as súas dimensións.

!Fomentar experiencias de investigación en equipo para que os alumnos sexan capaces de 
habituarse ao novo dinamismo social.

!Facer dos nosos alumnos seres humanos dignos de respecto, felices e construtores dun 
mundo mellor.

!Potenciar as habilidades sociais e actitudes de coidado responsable dos bens comúns e do 
medio físico.

! Aceptar e valorar a riqueza que nos ofrece o mundo multicultural no que vivimos .
!

3. DIMENSIÓN CRISTIÁ:

! Educar nun compromiso cristián impartindo unha formación relixiosa baseada no Amor.
!

! Desenvolver unha conciencia  autónoma e cristiá que permita adquirir valores e tomar 
parte en accións comprometidas.

! Motivar aos alumnos para que descubran os seus sentimentos, a súa fe, as súas crenzas, 
valores e limitacións.

! Impulsar a solidariedade cristiá a través de proxectos concretos.
! Traballar unidos : escola, familia e parroquia na educación na Fe.
! Descubrir a Xesús de Nazaret como modelo de vida cristiá, comprometido na 
humanización da sociedade.

 Colaborar na construcción dun mundo mellor utilizando as aprendizaxes e experiencias 
pasadas e presentes.

 Evanxelizar “en” e “dende” a comunidade educativa co noso traballo diario.

“Nunca se perde o tempo que se emprega en facer o ben” 
(Concepción Areal)
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COMUNIDADE EDUCATIVA
 Estamentos e estruturas de participación

INSTITUCIÓN TITULAR
IRMÁS DO AMOR DE DEUS

DIRECTORA XERAL TITULAR
EQUIPO

DIRECTIVO
ÓRGANOS DE  

XESTIÓN

PROFESORES/AS

ALUMNOS 
         E 
ALUMNAS

PAIS/NAIS

ASOCIACIÓN
DE

PAIS
DEPARTA-
MENTOS

C
L

A
U

S
T

R
O

EQUIPOS 
DOCENTES
DE CICLO

P.A.S.
DIDÁCTICOS

DELE-
GADOS

ACTIVIDADES

PASTORAL

ORIENTACIÓN

XUNTA
DE 

DELE-
GADOS

CONSELLO ESCOLAR
Órgano representativo da Comunidade Educativa

“O mellor legado dun pai aos seus fillos 
é un pouco do seu tempo cada día” (O. A. Battista)

  DIRECTORES  PEDAGÓXICOS             

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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HORARIO DE ATENCIÓN AOS PAIS/NAIS

   DIRECTORA TITULAR:   Luns a venres de 10.00 a 11.00 h. 
   DIRECTOR P. ESO: Martes, xoves e venres de 12,30 a 13,30 h.
   ADMINISTRACIÓN : Luns a venres de 10.00 a 11.00 h. e de 12.30 a 13.30 h
   SECRETARIA: Martes, mércores, xoves e venres de 12,30 a 13,30
                                  luns, mércores e xoves de 16:30 a 17:30

             EDUCACIÓN INFANTIL
      COORDINADOR: DANIEL RODRÍGUEZ

4º A  3 anos.- ...  MARIBEL       luns 17.30 a 18.30

4º B  3 anos.- ...  YOLI                luns 17.30 a 18.30

5º A  4 anos.- ...  DANI               luns 17.30 a 18.30

5º B  4 anos.- ...  CRISTINA      luns 17.30 a 18.30

6º A  5 anos.- ...  MANOLI        luns 17.30 a 18.30

6º B  5 anos.- ...  JONI                luns 17.30 a 18.30

                                  EDUCACIÓN PRIMARIA
                                 COORDINADOR: JESÚS FERNÁNDEZ 

                                                            

2º A.- SONIA          luns  17.30 a 18.30      2º B.- ALFONSO  xoves  17.30 a 18.30

                                                         2º Ciclo

                                        

3º A.- AUXILIADORA   xoves 17.30 a 18.30        3º B.- LORENA xoves 17.30 a 18.30

4º A.- JESÚS        mérc. 17.30 a 18.30       4º B.- INMA xoves 17.30 a 18.30

                     AITOR  xoves 17.30 a 18.30  / RAFAEL luns 17.30 a 18.30

                                                        3º Ciclo

                                           

5º A.- DOLORES        mérc. 17.30 a 18.30    5º B.-  ANTONIO mérc. 17.30 a 18.30

6º A.- MANUEL CID  mérc. 17.30 a 18.30   6º B.- CARIDAD  mérc. 17.30 a 18.30

1º Ciclo  

1º A.- VICTORIA  xoves 17.30 a 18.30      1º B.- MARIVÍ       luns    17.30 a 18.30

             EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

ORIENTACIÓN  EDUCATIVA E PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

ROSA PÉREZ...... martes 15.30 a 17.30

AUDICIÓN E LINGUAXE       PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

SONIA VILA...luns 17.30 a 18.30; RICARDO BLANCO...mércores17.30 a 18.30

                                       
1º A.- PACO            mércores 10.25         1º B.- KIKO  mércores 12.25 
2º A.- VERÓNICA venres 11:35              2º B.- JUAN BENITO martes 12:25 
3º A.- MONTSE      martes 16.30             3º B.- MONCHO luns 12:25 
4º A.- LUIS              venres  9:.35            4º B.- MANOLO  martes 15.30

                           CHIQUI      luns 10:25

                           FLOR          luns 12:25

                             LOIDA        xoves 15:30  

“ O que somos é un agasallo que a vida nos da. 
O que seremos é o agasallo que lle daremos á vida”

,

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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EDUCACIÓN INFANTIL

COORDINADOR.- DANIEL

      4º  A  3 anos.- MARIBEL

      4º  B  3 anos.- YOLI

      5º  A  4 anos.- DANI

      5º  B  4 anos.- CRISTINA

      6º  A  5 anos.- MANOLI

      6º  B  5 anos.- JONI

EDUCACIÓN PRIMARIA
COORDINADOR XERAL: JESÚS FERNÁNDEZ

1º Ciclo

       1º A.- VICTORIA                                                       1º B.- MARIVI

       2º A.- SONIA                                                              2º B.- ALFONSO

2º Ciclo

   3º A.- Sor AUXILIADORA                         3º B.- LORENA

     4º A.- JESÚS                                       4º B.- INMA

RAFAEL  / CONCHA / AITOR

3º Ciclo

5º A.- DOLORES                                        5º B.- ANTONIO

6º A.- MANUEL CID                6º B.- CARIDAD 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA

Coordinador.- MANOLO ESTÉVEZ

            1º A.-  PACO                                                         1º B.-  KIKO

            2º A.-  VERÓNICA                                        2º B.-  JUAN BENITO

            3º A.-  MONTSE                                        3º B.-  MONCHO

            4º A.-  LUIS                                                      4º B.-  MANOLO E.

FLOR / LOIDA

CHIQUI / VALENTÍN

Orientación Educativa e Pedagoxía Terapéutica

ROSA

Audición e linguaxe ;  Pedagoxía terapeutica

SONIA V.              RICARDO

CLAUSTRO

“Rega todas as sementes, porque non sabes cal xerminará primeiro”
(Proverbio turco)

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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“Moitas persoas perden as pequenas alegrías 
mentres agardan a gran felicidade”

(Pearl S. Buck)
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL

 A Escola Amor de Deus dá unha resposta educativa evanxélica ás necesidades reais 
de todos os seus membros.Crea e mantén un ambiente no que se acolle o Don da Fe e no 
que se viven os valores do Evanxeo.

Deseñar procesos de crecemento persoale de formación espiritual para toda a 
Comunidade Educativa.

 Buscar tempos e espacios para compartir experiencias vitais e atoparse cun mesmo, 
cos demais e con Deus.

 Mellorar os niveis de implicación dos membros do Claustro para reforzaren a súa 
identidade como educadores “Amor de Deus”

 Educar a dimensión profética da fe e o compromiso pola trans formación do mundo 
partindo de accións relacionadas coa xustiza,a paz, a ecoloxía e a solidariedade.

 Empregar metodoloxías e  linguaxes innovadores e medios técnicos para conectar 
coa realidade actual.

O proxecto de Pastoral ten a súa fonte en Xesús e na maneira de seguirlle o P. Usera.
Son dúas as claves fundamentais: Comunión- Misión. Estamos xuntos na mesma 

misión e temos que traballar xuntos.
A ACCIÓN PASTORAL desenvólveseen tres campos propios:

SERVICIO AOS MAIS NECESITADOS: Atención persoalizada, torneo solidario, C. 
Manos Unidas...

TESTIMONIO- ANUNCIO DO EVANXEO: Oración da mañá,Formación,Grupos 
Amor de Deus...

CELEBRATIVO- RED SOCIAL: Celebracións litúrxicas,Festas colexiais, Entroido, 
día da Paz...

!

!

!

!

!

!

OBXECTIVOS

                                               CRITERIOS DE ACCIÓN

                                                 ACCIÓNS
1. Oración da mañá: Comezamos a xornada adicando uns intres á oración e á reflexión 
intentando orientar o traballo e a vida dende  a fe.
2. Celebracións: Festas e tempos litúrxicos; festas colexiais, dias especiais: Paz, 
Xexún voluntario...
3. Convivencias: Ofrecemos aos alumnos e alumnas de ESO a oportunidade de 
convivir e relacionarse descubrindo Valores humanos e cristiáns segundo as 
orientacións do Padre Usera.
4. Ensinanza relixiosa: Fomentando a lectura e comprensión de Textos Bíblicos 
procurando empregar os medios máis axeitados segundo a idade.
5. O acompañamento persoal: Intervencións nas que o educador entra en contacto 
directo e individualizado co alumno/a

DEPARTAMENTOS

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Orientar aos alumnos/as na vida e para a vida, partindo do seu contexto e 
tendo en conta as súas características e expectativas de futuro, impulsando unha 
aprendizaxe funcional e camiñando cara ao desenvolvemento integral da persoa 
atendendo á súa diversidade.

! Prever as dificultades de aprendizaxe e contribuír a superalas cando se produzan, 
axustando a resposta educativa ás necesidades individuais de cada alumno e alumna.
! Realizar un seguimento personalizado dos alumnos e alumnas a partir dunha 
avaliación psicopedagóxica individualizada, adaptando así o proceso de 
ensinanza/aprendizaxe para acadar mellores resultados.
!Informar, asesorar e orientar aos alumnos e alumnas de ESO para mellorar a toma 
de decisións para o seu futuro académico e profesional.
!Ensinar aos nosos alumnos a aprender por sí mesmos a través dun Programa de 
Técnicas de estudo.
!Fomentar a Intelixencia Emocional ensinando aos nosos alumnos a identificar os 
seus sentimentos así como habilidades sociais e valores, fortalecendo  a súa 
personalidade e previndo posibles conductas de risco na adolescencia.
! Fomentar a cooperación entre o Colexio e as familias implicándoas no proceso 
educativo.

Cos alumnos e alumnas:

!  Intervención para a solución das necesidades educativas existentes: dificultades 
de aprendizaxe, problemas de conduta ou afectivos..
! Realizar a avaliación psicopedagóxica das aptitudes, destrezas instrumentais 
básicas e do nivel de competencia curricular, así como a elaboración de informes 
individualizados.
! Aplicación dun programa de técnicas de estudo
!Apoio as titorías fomentando a Intelixencia Emocional dos alumnos e a súa 
personalidade segundo os valores universais.
! Orientación académico-profesional axudándolle na toma de decisións,por medio 
de tests, entrevistas individuais, charlas informativas sobre o sistema educativo e o 
mundo laboral e un consello orientador para unha axeitada elección dos seus estudos 
ao rematar a ESO.

Cos titores e titoras:
! Colaboración e coordinación cos titores e titoras e co resto do equipo docente.

Coas familias:
! Informar, asesorar e orientar aos pais e nais .

OBXECTIVO XERAL

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

                                            ACCIÓNS

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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O respecto á liberdade así como á calidade da educación, esixe na Comunidade 
escolar un criterio de compromiso interpersoal e intergrupal que hai que manter se 
queremos que se afirmen os principios e valores que sosteñen á escola.

1.- REFERENTES AO COMPORTAMIENTO PERSOAL
Asistir puntualmente ás clases e ás actividades escolares.
Acudir a clase debidamente aseados e cunha vestimenta adecuada.
Comportarse de forma correcta nas clases.
Transcorrer polas dependencias do Centro con orde.
Levar a clase o material escolar preciso.
Responsabilizarse  dos traballos e encargos que se lle encomendan.
Non interrumpir as clases sen motivos xustificados.
Non levar a clases obxectos que distraian a atención ( móbil, videoxogos,xoguetes...etc)
Usar habitualmente un vocabulario correcto e educado.
Está totalmente prohibido o tráfico e consumo de tabaco, drogas, alcol, etc.
Entregar os xustificantes, formulados polos pais e nais ou titores legais, das faltas de 
asistencia a clases ou outras actividades educativas.
Devolver os boletíns de información debidamente asinados polos pais ou nais.
Ter unha actitude positiva ante os avisos e correccións.
Non se permitirán “móbiles” conectados, nin gorras, viseras ,chapeos ou gafas de sol no 
interior do Colexio.
Todo alumno/a que se negue a entregar calquera tipo de traballo será avaliado 
negativamente.

 2.- REFERENTES AOS SEUS COMPAÑEIROS.
Tratar con respecto e deferencia aos seus compañeiros e compañeiras evitando todo tipo de 
agresións e insultos.
Respectar todas as pertenenzas dos demais.
Evitar calquera perturbación e interrupción nas clases.
Colaborar cos compañeiros e compañeiras nas actividades escolares.
Evitar todo tipo de xogos perigosos ou violentos.

3.- REFERENTE AOS PROFESORES E PROFESORAS.
Ter un trato respectuoso e deferente cos profesores e profesoras.
Realizar as tarefas e actividades que lles asignan.
Prestarse ao diálogo para esclarecer as cuestións que se presenten na vida do Centro.

4.-  REFERENTES AO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E  SERVIZOS.
Respectalos sempre que se dirixan a eles por algún motivo.
Colaborar para facerlles máis doado o  seu labor, sempre que sexa posible.
Recoñecer e valorar o traballo que realizan.

NORMAS DE CONVIVENCIA

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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5.-  REFERENTES AO CENTRO.

Facer bo uso do edificio, instalacións, mobiliario e material escolar. Todo uso indebido que 
produza algún desperfecto implicará necesariamente  o seu amaño ou reposición a cargo do 
causante do mesmo.
Coidar de que a clase, corredores, servizos e demais dependencias se manteñan  limpos e 
ordenados.
Participar, de acordo coa súa idade, na organización do Centro.
Non ausentarse do Centro sen autorización do titor ou titora ou,  no seu defecto, da directora.
Coñecer esta normativa e cumprila.

6.- EN XERAL.

O Centro non se fai responsable dos obxectos de valor que os alumnos leven ao 
colexio ou ás excursións (móbiles, mp3, videoxogos, cámaras de fotos...)

Queda prohibido facer fotografías ou calquera tipo de gravacións  en todo o 
recinto escolar.

Non se repartirán nas clases invitacións a cumpreanos nin lambetadas.

Se durante as clases se presenta a necesidade de transladarse a outra estancia, farase  sempre 
sen amolar aos demais compañeiros evitando todo tipo de ruídos e todo aquilo que poida 
alterar o normal desenvolvemento das clases.
Os dereitos dos alumnos e alumnas á escolaridade e avaliación correspondente, esixe dos 
mesmos a asistencia puntual a clase e actividades escolares.
No caso de enfermidade ou outros motivos que xustifiquen a ausencia, deberá ser 
notificada por escrito ao titor ou titora e no seu defecto á directora.
Unicamente en caso de urxente necesidade  pasaranse avisos aos alumnos e alumnas ou 
profesores e profesoras durante as clases.
Da mesma maneira, as visitas a profesores e profesoras  realizaranse na hora indicada neste 
documento ou, en caso de necesidade, previo concerto con cada un deles; polo que os pais e 
nais  ou outras persoas evitarán as dependencias durante o horario escolar.
Só se poderá xogar ao balón cos pés no campo de futbito, está prohibido facelo en calquera 
outro lugar do patio.
Queda prohibido circular en bici ou en moto polo patio ou calquera outro recinto do Colexio.
Os pais e nais non accederán ás aulas por motivo ningún.
Queda prohibido, por razóns de hixiene, o consumo de “pipas” e “chicle” en calquera 
recinto do Colexio.
Por seguridade, os alumnos/as de E. Infantil non deben subir as escaleiras con 
mochilas de rodas .
Todo profesor ou profesora do Colexio ten autoridade, pola súa propia condición , para velar 
polo cumprimento da norma por parte de calquera alumn@  en todos os recintos do Centro.

OBSERVANDO O CUMPRIMENTO DESTA NORMATIVA  SERANOS MÁIS DOADO:
ADOPTAR UNHA ACTITUDE DE DIÁLOGO.

REALIZAR UN TRABALLO SERIO.
CONSEGUIR UNHA CONVIVENCIA AGRADABLE.

ACADAR OS NOSOS OBXECTIVOS

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN

PROXECTO EDUCATIVO
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DATAS PARA TER EN CONTA

SETEMBRO:
12,  Comezo das clases para Educación Primaria e  Educación Infantil
17,  Comezo das clases para ESO
                                            OUTUBRO:
15 a 22,  Reunións coas nais e pais para a entrega do PEC
15 a 19,  Campaña do DOMUND.
                                          NOVEMBRO:
  2,  Día do ensino. Día non lectivo

              9, Magosto “se o tempo o permite haberá saída ao campo”
13,  Interavaliación ESO
21, Festa colexial da “Nena María”.

DECEMBRO:
17 e 20, Avaliacións
19 e 20, Galas de Nadal
21, Entrega dos boletíns de notas. Comezo das vacacións.

XANEIRO:
8, Comezo das clases.
16, “San Antón”, se o tempo o permite sairemos a celebralo.
21 a 25, Infancia Misioneira.
30, Día da Paz

FEBREIRO:
 5, Día do “Xexún voluntario”

             7, Entroido no colexio
11, 12, 13, dias non lectivos

MARZO:

         15 ao 20, Avaliacións   
            22, entrega de notas e vacacións de Semana Santa                                          

 
ABRIL:

            2, comezo das clases
26, Festa colexial do Fundador.

MAIO:
           6 ao 10, Probas extraordinarias ESO
           14, interavaliación ESO

XUÑO:
14 e 15 Festa de final de curso
21, Entrega de boletíns de notas  de EP. Comezo das vacacións de verán.
24, Sesións de avaliación ESO

            27, Entrega de boletíns de notas ESO
SETEMBRO:

2,3 e 4 Exames extraordinarios.
6, Entrega dos boletíns de notas.

As datas que pola súa natureza non poden ser fixadas con anterioridade, serán comunicadas 
en tempo de maneira axeitada.
Non se fai referencia aos días festivos de carácter estatal, autonómico ou local por formaren 
parte do calendario anual xeral.
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O Consello Escolar é o órgano de goberno colexiado representativo da Comunidade Educativa e exerce 
as súas funcións no respecto aos dereitos dos alumnos e alumnas, nais e pais, profesores e profesoras, 
persoal de administración e servizos, e da Institución titular de acordo coa lexislación vixente.

*COMPOSICIÓN:
! A Directora, que o convoca e preside:

María Concepción Gordaliza González

! Tres representantes da Institución Titular designados pola mesma:
Felicitas Díaz de Cerio
Victoria Barja Barreira
Juana Gago Fernández

! Catro representantes do profesorado elexidos polo Claustro en votación secreta e directa:
Florinda Ojea Bouzo
Jonatás Gago García
Elvira Álvarez González
Jesús Fernández Alonso

! Catro representantes dos pais e nais de alumnos e alumnas, tres elexidos en votación secreta e 
directa e un designado pola xunta directiva da ANPA.

Mª José Sánchez
Marisol Álvarez
Jorge Luis  Fernández García
Berta Losada Pérez

! Dous representantes dos alumnos e alumnas a partir de 1º de ESO, elexidos en votación secreta e 
directa:

Nayim González Rodríguez
Ïñigo Rolán Taboada

! Un representante do PAS elexido en votación secreta e directa:

Pilar Pérez

* A composición é provisional, porque este ano haberá renovación parcial dos membros do 

“O porvir do mundo está reservado á lei Santa de Cristo.
Lei de amor e de convivencia para todos”

(Ven. P. Usera)

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN

PROXECTO EDUCATIVO

CONSELLO ESCOLAR
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ASOCIACIÓN DE NAIS  E PAIS DE ALUMNOS E ALUMNAS

A asociación de pais e nais de alumnnos e alumnas ríxese polos seus propios 
estatutos aprobados pola autoridade competete. Pertencen a ela todos os pais e nais que 
así o desexan, e a súa colaboración na  acción educativa terá de ser máxima. 

Composición da directiva:

Presidente: ................FÉLIX AFONSO FEIJOO

Vicepresidenta:......... MARISOL ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

Secretaria:................. BELÉN PAZOS

Tesoureira: ................ MÓNICA LOSADA CONTRERAS  



Todos os alumnos e alumnas que así o desexan poden, unha vez rematada a súa 
relación co Centro, pertencer a esta asociación e colaborar a través dela  no 
desenvolvemento de actividades.
A participación no centro ten como finalidade esencial o logro da plena realización 
humana, da formación integral e a proxección cristiá na sociedade, regulándose a 
participación mediante normas específicas aprobadas nos seus estatutos pola autoridade 
competente. 
Composición:

Presidenta: ..............AURELIA RODRÍGUEZ 

Vicepresidente: ........JAVIER CARBALLO 

Secretaria: ...............CLARA GONZÁLEZ

Tesoureira: ..............Mª CARMEN ÁLVAREZ

Vogais:......................OLIMPIA SEOANE CELIA FREITAS

           NIEVES RODRÍGUEZ           MILAGROS FEIJOO

“O pasado debe ser o mestre do futuro”
(San Juan Bosco)

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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ASOCIACIÓN DE ANTIGAS ALUMNAS E ALUMNOS
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“Amas á vida? Entón non malgastes o teu tempo,
porque ese é o material do que está feita a vida”

(Benjamin Franklin)

“A Virxe María é a nai de Deus e dos homes”
(Ven. P. Usera)

     

       ...E AS/OS QUE 
              REMATAN... 

COLEXIO MARÍA INMACULADA  -  VERÍN
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“Todo por amor e só por amor”

             (Padre Usera)

CPR MARÍA INMACULADA

Avda. de Portugal, 59

32600 Verín (Ourense)

Tfno: 988410756

Fax: 988410629

Correo : cpr.maria.inmaculada.verin@edu.xunta.es

Páxina WEB: centros.edu.xunta.es/cprmariainmaculada
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