
ESCOLA INFANTIL LA SALLE  

Educación de 0 a 3 anos 
Rúa Pardo Bazán, s/n -15406 
Ferrol  
HORARIO: 7:30 a 21:30 
SERVICIOS: COMEDOR, INGLÉS, INFORMÁTICA 

 
Innovador proxecto educativo, basado nos programas La Salle, nas intelixencias 
múltiples e na aprendizaxe cooperativa. 

 
 
 
 
ESCOLA INFANTIL LUDY  

 
HORARIO 07:30 A 16:30, de luns a venres (agás festivos) os 12 meses do ano. Servizo  
de  comedor  (con  cátering)  e  apertura  antes  do  horario  lectivo  (7:30 horas). 
 
A Escola comparte instalacións e persoal co Colexio Ludy, polo que o alumnado 
ten  a  posibilidade  de  continuar  no  Colexio de Educación  Infantil,  sen percibir o 
cambio de etapa educativa. 
 
É  un  centro  moi  cercano  e  familiar,  con  máis  de  40  anos  de  experiencia 
educativa, sendo unha das escolas pioneiras da comarca de Ferrol. 
Ademáis das linguas cooficiais, o alumnado iníciase na aprendizaxe do inglés. 

 
 
 
ESCOLA INFANTIL CHIP ‐ CHOP 

 
 Rúa Navegantes 20-22 baixo 
15401 Ferrol 
TELF: 981359285 
EMAIL: chip_chop92@yahoo.es 
Contamos con horario amplo, servizo de catering e de cociña. 
Actividades complementarias de piscina e clases en ingles.

mailto:chip_chop92@yahoo.es


ESCOLA INFANTIL FANY 
 
Horario de 7:00 a 22:00 horas, ininterrompido, o longo de todo o ano. 

  Servizo de comedor. 
  Proxecto Voz Natura. 
  Proxecto educativo propio. 
  Inglés. 
 
 
 
ESCOLA INFANTIL OS MENIÑOS 

 
Horario de 7:30 a 21:00 horas, ininterrompido o longo de todo o ano. 
Servizo de comedor. 
Proxecto Voz Natura. 
Proxecto educativo propio. 
Inglés. 

 
 
 
ESCOLA INFANTIL ABC 

 
Horario amplo de 7:30  a 20:30 horas, de luns a venres,todo o ano 
Servizo de comedor e servizo de cociña. 
Servizo complementario de atención a nenos/as de 3-8 anos, fóra do horario 
escolar. 
Gabinete de asesoramento psicopedagóxico e logopédico 

 
 
 
ESCOLA INFANTIL ALOHA 

 
R/ San Salvador 16-20 Baixo 
Teléfono: 981. 31.66.63 
E-mail: amayafelpeto@hotmail.com  

 
Horario: 

 
Horario de 8:30 a 19:00 horas ininterrumpidamente. 

 
O centro só permanecerá pechado os días festivos do calendario laboral. 
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Metodoloxía: 
 
O xogo e a actividade lúdica son a base metodolóxica a considerar durante a 
organización e planificación dos obradoiros do centro. O neno ten necesidades de 
expresión, participación así como de levar a cabo as súas propias experiencias. Así 
optamos por unha organización progresiva das actividades con obxecto de adaptala aos 
distintos momentos evolutivos que atravesan. 
 
Obradoiros: 

 
• Inglés 
• Informática 
• Psicomotricidade 
• Musicoterapia 
• Manualidades 
• Iniciación a la lectura 
• Contacontos 
• Teatro e expresión corporal 
• Xogos libres e dirixidos 
• Baile 

 
 
 
Recunchos:  

 
• Da música: estimularase a percepción auditiva por medio de instrumentos 

convencionais e artesanais. 
• De reciclaxe para a construción doutros novos obxectos. 
• Dos xogos e xoguetes de libre acceso. 
• Do teatro: constará de monicreques e marionetas, un baúl para disfraces, 

maquillaxes e accesorios para que poidan crear historias. 
• Do deporte e da psicomotricidade: fomentarase o traballo psicomotriz por 

medio de pelotas, aros, cordas, colchóns, túneles, espellos... para 
desenvolver a expresión corporal. 

• Dos oficios: médicos, profesores... desenvolvemento do xogo 
representativo e simbólico a través da imitación e xogos dirixidos. 

• Da biblioteca: iniciación á lectura, conta contos, andeis con libros e 
colchóns. 

• Da arte ou expresión plástica para fomentar a creatividade, lousas, pinceis, 
pinturas...  

• Da natureza: no patio exterior con plantas que teñen que regar, aboar... 
 
 
Festas: 

• Celebración das festas tradicionais: Nadal, Reyes, Entroido, Semana Santa, Feira 
do libro, Día da Paz, Día do pai, Día da nai, Día da saúde dental, Día mundial da 
reciclaxe... 

• Celebración de aniversarios: consiste en cantarlles unha canción e soprar as velas 
dunha torta. 

 
 
 
 
 
 



Cotas: 
 
No noso centro aplícanse as cotas establecidas, por decreto, pola Xunta de Galicia e que 
son as mesmas de aplicación dos centros da rede pública. Como centros 
subvencionados temos a obrigación de cobrar as devanditas cotas en function da renta  
de cada unidade familiar. (Decreto 49/2012, do 19 de xaneiro). 
 
 
ESCOLA INFANTIL JORJE JUAN (PERLÍO‐FENE) 

 
 
A “Escola Infantil Jorge Juan” consta de dúas aulas: una de 1-2 anos e outra de 2-3 
anos, nas que traballamos no coidado e primeiros aprendizaxes dos máis 
pequenos e pequenas dende o ano 1998. Ofrecemos ás familias a posibilidade de 
contar cunha formación integrada dos seus fillos e fillas ao longo dos períodos 
educativos de infantil, primaria e secundaria, debido a que a escola infantil é unha 
parte moi importante do CPR Plurilingüe Jorge Juan. 
A educación e coidado dos nosos usuarios e usuarias realízase nun contorno de 
coidado e tranquilidade, tentando de ofrecer respostas as familias segundo ás súas 
necesidades. Un punto importante para nós é a boa comunicación coas familias para 
un mellor servizo para os nenos e nenas como para os seus pais e nais, tratando de 
mantelos debidamente informados da evolución integral dos seus fillos e fillas. 
A escola infantil é unha entidade prestadora de servizos sociais e polo tanto baixo a 
tutela da Consellería de Política Social, que é quen marca os requisitos básicos que 
debe ter, prezos, horarios, calendario, espazos e equipamentos. 
Consta de 5 profesoras perfectamente capacitadas e tituladas e en constante 
formación;  ofrecemos un amplo horario, que vai de xeito ininterrumpido dende as 
8:00 horas ata as 19:00 horas. O curso escolar comeza o 1 de setembro e remata o 31 
de agosto. Ao longo dos meses de xullo e agosto a Escola Infantil abre en horario de 
8:00 h a 14:00 h. 
O período de solicitudes de praza comeza a principios de marzo e en abril faise a 
confirmación da matrícula. 
Temos tamén  un servizo de comedor con catering, mediante o cal as profesoras 
dan a comida aos nenos e nenas usuarios. A empresa que ofrece o servizo é 
Catering Ferrolterra,SL. 
As nosas instalacións contan con dúas aulas (unha por grupo), así como dunha enorme 
sala de usos múltiples (máis de 80 m2); dous patios exteriores, un cuberto e común ao 
resto do Centro e outro descuberto e exclusivo para os nenos da escola infantil. 
Ademais da zona de comedor e una nova zona verde onde os nenos e nenas poderán 
realizar ás súas plantacións. 
Para calquera consulta ou dúbida non dubidedes en solicitar á información necesaria 
acudindo á secretaría do centro ou ben facendo as consultas no número 981 34 01 09 
ou no correo electrónico: cpr.jorge.juan@edu.xunta.es 
A escola infantil dispón dun blog onde podedes observar as nosas actividades e 
novidades que se realizan cos nenos e nenas en calquera das aulas . Blog: Escola Infantil 
Jorge Juan. 
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