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O ensino público 
é a túa mellor opción
Seguro que hai un centro público próximo á vosa casa. Coñecédelo?

Moitas persoas coñecidas e veciñas vosas si o coñecen, e saben do valor 

do Ensino Público porque os seus fi llos e fi llas medran nel día a día dun xeito 

agradábel, integrador e participativo.

Se coñecedes o profesorado do centro, saberedes que son profesionais con 

vocación de servicio público, que teñen pasado serias probas selectivas, 

que teñen experiencia e o compromiso diario da formación e o benestar do 

alumnado, e que participan continuamente en programas de formación e 

renovación pedagóxica.

O ensino público 
constrúese día a día
Cos impostos de todos e todas, co fi nanciamento das administracións 

dótase de material e mellóranse constantemente os seus servizos.

É o resultado do esforzo de toda a cidadanía para termos 

garantido o dereito, e o deber, de educar.

Por iso mesmo o Ensino Público 
é aberto e plural, e educa para 
a convivencia e o futuro. 
É a escola de todas e de todos
Este é o valor do Ensino Público, proporcionar educación de calidade 

aos nosos fi llos e fi llas para que estean mellor preparados e preparadas, 

integrados e integradas nunha sociedade máis xusta e solidaria, 

e sexan máis libres e felices.

ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS COXESTIONADAS 
CO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE 
IGUALDADE E BENESTAR
SAN ROQUE
TAMBRE
TRAS PARLAMENTO

ESCOLAS INFANTIS DE XESTIÓN MUNICIPAL
CONXO “Escola de Min”
AS FONTIÑAS “O coelliño branco”
MEIXONFRÍO-SALGUEIRIÑOS

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
E PRIMARIA PÚBLICOS (CEIP)
CEIP APÓSTOLO SANTIAGO
CEIP ARQUITECTO CASAS NOVOA
CEIP CARDEAL QUIROGA PALACIOS
CEIP DAS FONTIÑAS
CEIP LÓPEZ FERREIRO
CEIP DE ROXOS
CEIP DE VITE I
CEIP LAMAS DE ABADE
CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI
CEIP MONTE DOS POSTES
CEIP PÍO XII

CEIP RAÍÑA FABIOLA
CEIP RAMÓN CABANILLAS

ESCOLAS RURAIS PÚBLICAS
EEI BISPO TEODOMIRO
(SIXTO MARROZOS)
EEI DO GAIOSO-EIXO
EEI DO RIAL LARAÑO

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

O ensino público 
é a túa mellor opción
Seguro que hai un centro público próximo á vosa casa. Coñecédelo?

Moitas persoas coñecidas e veciñas vosas si o coñecen, e saben do valor 

do Ensino Público porque os seus fi llos e fi llas medran nel día a día dun xeito 

agradábel, integrador e participativo.

Se coñecedes o profesorado do centro, saberedes que son profesionais con 

vocación de servicio público, que teñen pasado serias probas selectivas, 

que teñen experiencia e o compromiso diario da formación e o benestar do 

alumnado, e que participan continuamente en programas de formación e 

renovación pedagóxica.

O ensino público 
constrúese día a día
Cos impostos de todos e todas, co fi nanciamento das administracións 

dótase de material e mellóranse constantemente os seus servizos.

É o resultado do esforzo de toda a cidadanía para termos 

garantido o dereito, e o deber, de educar.

Por iso mesmo o Ensino Público 
é aberto e plural, e educa para 
a convivencia e o futuro. 
É a escola de todas e de todos
Este é o valor do Ensino Público, proporcionar educación de calidade 

aos nosos fi llos e fi llas para que estean mellor preparados e preparadas, 

integrados e integradas nunha sociedade máis xusta e solidaria, 

e sexan máis libres e felices.

ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS COXESTIONADAS 
CO CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE 
IGUALDADE E BENESTAR
SAN ROQUE
TAMBRE
TRAS PARLAMENTO

ESCOLAS INFANTIS DE XESTIÓN MUNICIPAL
CONXO “Escola de Min”
AS FONTIÑAS “O coelliño branco”
MEIXONFRÍO-SALGUEIRIÑOS

CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
E PRIMARIA PÚBLICOS (CEIP)
CEIP APÓSTOLO SANTIAGO
CEIP ARQUITECTO CASAS NOVOA
CEIP CARDEAL QUIROGA PALACIOS
CEIP DAS FONTIÑAS
CEIP LÓPEZ FERREIRO
CEIP DE ROXOS
CEIP DE VITE I
CEIP LAMAS DE ABADE
CEIP MESTRE RODRÍGUEZ XIXIREI
CEIP MONTE DOS POSTES
CEIP PÍO XII

CEIP RAÍÑA FABIOLA
CEIP RAMÓN CABANILLAS

ESCOLAS RURAIS PÚBLICAS
EEI BISPO TEODOMIRO
(SIXTO MARROZOS)
EEI DO GAIOSO-EIXO
EEI DO RIAL LARAÑO

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA


