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1. MISIÓN VISIÓN VALORES
MISIÓN. ¿QUÉ SOMOS?
O Colexio Apóstol Santiago (Xesuítas) é, primeiro de todo, unha comunidade educativa, un grupo de
homes e mulleres, xesuítas e laicos, comprometidos e ilusionados coa tarefa de educar. Somos un
centro educativo integrado: con niveis educativos de infantil, primaria e secundaria (concertados) e
bacharelato (privado) que ofrece as familias de Vigo dende fai preto de 150 anos unha educación de
calidade, dende unha clara inspiración cristiá, na procura da excelencia en todas as dimensións da
persoa.
Promovemos unha educación centrada na atención persoal ó alumnado e na acollida da diversidade,
ofrecendo dende unha clara inspiración cristiá, un modelo de educación de excelencia humanista
enraizado na tradición educativa da Compañía de Xesús. Dende unha pedagoxía de inspiración e
tradición ignaciana (PPI: Paradigma Pedagóxico Ignaciano) que leva aos nosos alumnos a profundizar
nos temas (máis aló dos coñecementos), buscando dende a reflexión e a experiencia propia un
significado dos mesmos na súa vida para axudar a construír o seu propio proxecto vital.
Cunha estreita colaboración coas familias, compartindo con elas e coa sociedade a responsabilidade
de educar ás novas xeracións, e una ampla oferta de actividades e experiencias en todos os ámbitos de
desenvolvemento da persoa o noso último fin é formar:
Persoas conscientes, competentes, comprometidas e compasivas, que crecen dende o seu interior e
son quen de valorar o rigor e a calidade das súas motivacións e razóns para vivir e relacionarse cos
demais e coa sociedade.
Persoas capaces de comprender e pensar por si mesmos nas distintas situacións e contextos que se lle
presenten dun xeito conscientemente intelixente, crítico, universal e transformador, contribuindo,
dende a plena liberdade da súa realización humana, a construción de estruturas sociais máis xustas
para todos os homes e mulleres.
Persoas profundamente humanas, maduras, autónomas e libres que dende unha profunda ética sexan
capaces de afrontar as seguintes etapas da súa vida (proxectar o seu desenvolvemento humano e
social), con garantías de inserirse na sociedade de forma plena.
Persoas abertas á transcendencia, capaces de dar unha resposta libre de fe a Deus, dende o diálogo e
profundo respecto a outras opcións e crenzas, posibilitando espazos abertos e de encontro entre
todos os estamentos sociais e todas as crenzas.
En definitiva, FORMAR HOMES E MULLERES CAPACES DE TRABALLAR COS DEMAIS E PARA OS
DEMAIS NA PROCURA DUN MUNDO MAIS XUSTO PARA TODOS, SENDO SENSIBLES E
REACCIONANDO COHERENTEMENTE ANTE TODO XEITO DE DESHUMANIZACIÓN.

VISIÓN ¿QUÉ SOÑAMOS?
Aspiramos a seguir sendo un centro con clara identidade cristiá, recoñecido pola súa calidade
educativa nun sentido amplo de excelencia humana, aberto e accesible para todos e cun trato atento e
acolledor coa diversidade.
Un centro que na busca da excelencia pedagóxica (magis ignaciano) aposta por unha constante
renovación, actualización e mellora pedagóxica dende a propia e experimentada tradición pedagóxica
ignaciana (PPI) e tendo no centro de calquera mellora ou cambio os nosos alumnos, as súas
necesidades, o modelo de persoa que queremos formar e a resposta que queremos ofrecer a situación
social na que vivimos. Que a nosa sexa unha innovación con sentido; unha renovación pedagóxica para
atender con máis calidade e saber respostar mellor ao que precisan os nosos alumnos e a sociedade na
que vivimos sendo fieis a nosa misión, ao noso proxecto educativo e a nosa tradición pedagóxica.
Queremos ser un colexio con espazos de reflexión e traballo en equipo dos profesionais que
traballamos nel que favorezan o diálogo aberto, a profundidade, o rigor, a calidade e a busca do que
máis e mellor sirva aos nosos alumnos e ao noso proxecto educativo.
Desexamos desenvolver cada vez máis, pedagoxías e modos de traballar que favorezan un trato
personalizado e inclusivo para todo o alumnado independentemente das súas necesidades individuais.
Na busca dunha educación integradora da persoa onde cada alumno poida desenvolver todas as súas
potencialidades e competencias: físicas, intelectuais, sociais, artísticas (estéticas) e espirituais.
Recoñecendo as fortalezas de cada un e construíndo sobre elas, con espazos educativos onde as
intelixencias menos presentes no currículum poidan manifestarse e desenvolverse.
Queremos seguir xerando un forte sentido de pertenza e identidade nos profesionais do Centro, nas
familias e sobre todo no alumnado, alineados cun Proxecto Educativo baseado na coherencia, a
exemplaridade e o testemuño persoal e institucional de todos os que traballamos no colexio e un
diálogo transparente e construtivo entre os distintos membros da comunidade educativa.
Por último, buscamos ser un Colexio inserido na realidade cultural e social do barrio de Teis, da cidade
de Vigo, e de Galicia, adaptándonos ás súas necesidades e sendo coñecedores e protagonistas do seu
pasado, presente e futuro.

VALORES. ¿QUÉ VALORES INSPÍRANNOS?
No noso traballo diario, comprometémonos a CULTIVAR e tratar de HARMONIZAR entre si os
seguintes valores:
•

Fe. Como apertura á transcendencia, celebrando e expresión da fe cristiá e do evanxeo de
Xesús como referencia. Promovendo un san diálogo entre a fe e a cultura actual.

•

Xustiza. Tanto a nivel local como na dimensión global, e como expresión preferencial polos
máis débiles e necesitados. Propoñemos relacións persoais e laborais xustas.

•

Liberdade. Como máxima expresión de autonomía e iniciativa persoal dende a madurez, a
participación responsable e a corresponsabilidade.

•

MAGIS. O Magis ignaciano exprésase na búsqueda da excelencia persoal, profesional e na
xestión de todos os procesos, na procura da autoexigencia, a mellora continua, e o máximo
potencial individual de cada alumno e cada profesional do centro.

•

Esperanza. Porque sen esperanza non hai alegría, nin futuro, nin reconciliación, nin conversión.
Porque a esperanza é a que da alento nos momentos de incertidumbre o de falta de claridade.
Queremos educar persoas esperanzadas có futuro da humanidade, capaces de seguir sempre
adiante, e queremos educar dende a esperanza de que cada neno e cada nena merecen sempre
unha oportunidade máis que está por chegar.

•

Capacidade crítica. Para construir unha cidadanía madura, autónoma e corresponsable da
sociedade que queremos mellorar, con capacidade de discernir e discriminar en cada momento
e situación, e có propósito permanente de sacar o mellor de cada persoa e institución.

•

Creatividade. Buscando diferentes enfoques, mirando dende outros ángulos, traballando o
pensamento alternativo, ofrecendo solucións distintas.

•

Coherencia. Construíndo comunidade dende o testemuño personal e institucional
promovendo o compañeirismo, a corresponsabilidade, o respecto, o diálogo e a participación,
un bo clima de centro e convivencia.

•

Compromiso. Expresado a través da implicación persoal, do traballo profesional, da
xenerosidade, do exemplo, e do testemuño

•

Flexibilidade. Como expresión máxima da atención persoal tendo en conta as distintas
circunstancias de cada persoa, baseado no do principio e fundamento, en tanto en canto,
aplicable as distintas necesidades metodolóxicas ou organizativas, buscando sempre a
implicación dos alumnos no seu propio proceso de aprendizaxe

2. HISTORIA. 145 ANOS SERVINDO A GALICIA
No ano 1872, o P. Tomás Gómez funda o Colexio no Pazo de Ancéis (A Coruña) e tres anos máis tarde
( 1875) o traslada a un terreo edificable de Camposancos (A Guarda). Alí mesmo nace un pequeño
Seminario e un centro Universitario que, evolucionando, se convertirán na Universidade de Comillas e
a Universidade de Deusto
En 1916 o Colexio ven a Vigo, edificio de 'la Molinera'. Adquírese a finca de Bellavista, onde se instalan
las Preparatorias. En 1928. Inaugúrase o edificio do novo colexio en Bellavista, obra do arquitecto
vigués José Franco Montes.
En 1932, o Goberno da República decreta a disolución das comunidades da Compañía de Xesús e o
Colexio é incautado. O edificio do Colexio pasa a ser Instituto de Segunda Ensinanza e,
posteriormente, hospital militar durante a guerra civil e ata 1940. Os alumnos e profesores, emigran ó
desterro de Entre-os-ríos e Curía (Portugal). En 1936 regresa a España, pero ten que instalarse
provisionalmente nos hoteis de Mondariz Balneario.
Rematada a guerra civil, o novo goberno suspende o decreto da II República sobre os xesuítas e lles
son restituídos os bens incautados. O Colexio Apóstol regresa a Teis (1940). Son 530 alumnos,
principalmente internos. Créanse tamén neste ano as Escuelas de San Ignacio, en edificios situados
fronte ao Colexio e propiedade do mesmo, na actual rúa Sanjurjo Badía. Son escolas gratuitas, a elas
poden tener acceso alumnos de calquera condición económica. O P. Nemesio Encinas será por moitos
anos alma e corazón deste segundo colexio. A súa fama e cariño exténdese por todo o barrio de Teis.
En 1954 inaugúrase o edificio da igrexa, construido con planos do vigués Antonio Cominges.
Despois dun século, desaparece o internado (1971). Os alumnos do Apóstol serán en adiante
únicamente de Vigo e lugares próximos. Nos anos seguintes incrementarase progresivamente a
afluencia de alumnos do barrio. En 1978. incorpóranse as primeiras alumnas en B.U.P. E sería en 1994
cando ábrese o paso ó Colexio a rapazas dende Infantil e Primaria: a primeira alumna que consta como
admitida para este curso 94-95, é Ángela Barros Santos.
No ano 1998, o Concello de Vigo concede ao Colexio a Medalla da Cidade. O Superior da Comunidade
de Xesuítas, o santanderino P. Emilio Vega, agradece o galardón cun breve e emotivo discurso en
galego.
Outra data histórica para o Colexio foi o ano 2000, cando obtén o Concerto Pleno coa Consellería de
Educación: o ensino é gratuito nos niveis concertados (de 6 a 16 años); lógrase un obxectivo
importante para o noso Proxecto Educativo.
2016-17. Celebración dos 100 anos da chegada a Vigo do Colexio. Ver vídeo

3. O COLEXIO HOXE
Ubicación: Finca de Bellavista, en Teis (Vigo), rúa Sanjurjo Badía 79.
O noso Colexio Apóstol Santiago, Centro establecido e dirixido pola Compañía de Xesús dende 1872,
aspira a ser unha Comunidad Educativa Cristiá para servizo de Galicia e na que actualmente fórmanse
uns 1.600 alumnos, dende os primeiros niveis de ensino ata bacharelato. Existe coeducación en todos
os cursos do Colexio.

OFERTA EDUCATIVA
1. Educación Infantil, Primaria e Secundaria (concertado): 4 liñas
2. Bacharelato (privado): 3-4 liñas

INSTALACIÓNS
Na actualidade ocupa un amplo recinto de 50.000 m2 con catro edificios: á igrexa; o edificio nobre, que
hoxe alberga dende os máis pequenos ata a Educación Secundaria; o 'Pavillón do Bosque',
tradicionalmente de B.U.P. é onde reside o alumnado de 4ºESO, 1º e 2º de Bacharelato'; e o da Entrada
Principal: recepción, secretaría e administración, biblioteca, salón de actos, comedor, e nos pisos
superiores ten a súa residencia a Comunidade de Xesuítas.
O Colexio tamén se extende en diferentes campos deportivos e uns 4.000 m2 de bosque con especies
arbóreas notabeis. Todo o conxunto aséntase na populosa barriada de Teis, xunto á Igrexa Parroquial,
levada tamén pola Compañía de Xesús. Así, o recreo e as actividades deportivas desenvólvense nun
campo de fútbol de dimensións regramentarias e en dous extensos patios nos que se poden levar a
cabo xogos e competicións de todo tipo, así como dous campos de baloncesto. E a todo isto debemos
sumar un pabillón cuberto que alberga varias canchas de baloncesto e fútbol solo nunha superficie de
2500 m2. Tamén existe un parque para os nenos e nenas de infantil na zona onde antigamente existía
un pequeno lago. Consultar plano na web

ESTADÍSTICA DO COLEXIO NO CURSO 2017 - 2018
Número de alumnos en:
Educación Infantil

298

Educación Primaria

605

Educación Secundaria

465

Bacharelato

207

Total

1.575

4.HORARIOS
Madrugadores:
•

07:30-09:15

Horarios Infantil:
•

Mañá: Entrada 9.15 h | Saída 12:35 h

•

Tarde: Entrada 15:10 h | Saída 17:05 h

•

En xuño e setembro: de 9:00 a 13:50

Horarios Primaria:
•

Mañá: Entrada 9:15 h | Saída 12:35 h

•

Tarde: Entrada 15:10 h | Saída 17:05 h

•

En xuño e setembro: de 9.00 h a 13:50 h

Horarios Secundaria e Bacharelato:
•

Mañá: Entrada 8:15 h | Saída 14:00 h

•

Tarde dos martes: Entrada 16:15 h | Saída 18:00 h

•

En xuño e setembro: de 8.15 h a 14:00 h

Biblioteca:
•

13.30h a 19.00h (servizo diario)

Secretaría:
•

9:00 a 13:00, de outubro a maio

•

8:45 a 13:00, setembro a xuño

•

9:00 a 12:00, xullo e agosto

Portería/recepción:
•

7:30 a 19:30, de setembro a xuño

•

8:00 a 14:00, xullo e agosto

5. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS
Madrugadores
Servizo diario de gardería e/ou almorzo para alumnado de Educación Infantil e Educación Primaria
Horario: 7:30 a 9:15

Comedor
Servizo diario, con cociña propia
Funciona dende o 12 de setembro ata o 21 de xuño, agás os nenos e nenas de 3 anos que, debido ao
period de adaptación, comenzarán a usar este servizo a partir do mércores 19 de setembro.

Transporte escolar
O servizo consta de tres liñas por toda a cidade, cada unha co seu propio percorrido, que se realiza en
4 turnos diarios, dous pola mañán e dous pola tarde. Conta cun coidador ou monitor acompañante por
liña, que se encarga da orde e a seguridade dos alumnus dentro do autobus, así como nas subidas e
baixadas do mesmo.
Destinado para alumnado de Educación Infantil e Primaria.
Funciona dende o 12 de setembro ata o 21 de xuño, agás os nenos e nenas de 3 anos que, debido ao
period de adaptación, comenzarán a usar este servizo a partir do mércores 19 de setembro.

Enfermería
Servizo atendido por un ATS durante o horario lectivo, todo o curso. Este servizo é gratuito.

Biblioteca
Servizo diario, de luns a venres, con horario ininterrumpido de 13:30 a 19:00 horas. Este servizo é
gratuito.
Oferta de contacontos e obradoiros de lecer os venres de 17.00 a 18.00 coa Asociación Xaruma.

Libraría

Está aberta todos os días lectivos, nos horarios dos recreos do alumnado. Se algunha familia quere
contactar coa libraría para facer pedidos de axendas ou facer seguimento das reservas de libros
de texto, pode facelo a través do correo libreria@colegioapostol.com
Aparcadoiro
O Colexio pon á disposición das familias un aparcadoiro que lles permita deixar o seu coche para

poder acompañar aos seus nenos e nenas ás filas. O acceso ao mesmo está situado na rúa Foxos
(detrás do campo de fútbol de terra), e abrirase 30 minutos antes da entada do alumnado de
Infantil e Primaria. Este servizo é gratuito.
O acceso ao aparcadoiro dianteiro está restrinxido ás persoas autorizadas

6. OFERTA DE ACTIVIDADES
Paraescolares
•

Ampla oferta de actividades e horarios tanto de mediodía como de tarde.

•

Actividades deportivas, culturais, artísticas, tecnolóxicas e musicais.
Consultar díptico

Deportivas Federadas
•

Formando parte das federacións de fútbol, fútbol sala, baloncesto, ximnasia rítmica, patinaxe,
kárate, axedrez e atletismo.

•

Club Apóstol encárgase de todas as xestións relativas ós deportes federados.
Blog Club

Idiomas
•

Paraescolares de Inglés dende Educación Infantil ata Bacharelato organizadas pola Fundación
Loyola Galicia.

•

Preparación de exames oficiais CAMBRIDGE.
Blog Inglés

•

Intercambios de idiomas con Francia, Alemania, Irlanda e Hungría.

•

Auxiliares de conversa dende 3º Eduación Primaria.

•

Colexio Plurilingüe e único Colexio da Provincia de Pontevedra inmerso no programa
PluriBACH da Consellería de Educación

7. O NOSO PROXECTO EDUCATIVO
O noso Proxecto Educativo está baseado na Pedagoxía Ignaciana, que está perfectamente explicada e
desenvolvida nos documentos Oficiais da Compañía de Xesús para o seu Sector Educativo e que poden
ser consultados na nosa web.

Documento Pedagoxía Ignaciana
Características de la Educación
Modos de proceder
Carácter Propio
Código de Conducta da Compañía de Xesús
Modo de proceder con menores

¿Qué é o Paradigma Pedagóxico Ignaciano?:
Este Paradigma Pedagóxico centrado no proceso “Experiencia – Reflexión – Acción” personaliza o
ensino, partindo do contexto e terminando coa avaliación de todo o proceso. Vai levando aos alumnos
a reflexionar sobre o contido e o significado do que están estudando e trata de motivalos implicándoos
como participantes activos e críticos no proceso de ensino.
Os métodos de ensino e aprendizaxe serán, por conseguinte, predominantemente activos, procurando
a constante promoción do alumno nun proceso continuo de maduración e enriquecemento.

Etapas Educativas e Plans Educativos
A concreción do mesmo para o noso centro, para cada unha das Etapas Educativas e os diferentes
Plans de Pastoral, Formación Humana, Atención á Diversidade, e Plurilingüismo tamén pode ser
consultadas na propia web.
Cabe destacar o desenvolvemento do Plan de Convivencia, e especialmente a Implantación este Curso
18-19 no Colexio, en toda Educación Primaria e Secundaria, do Programa KIVA de Prevención de
Acoso Escolar que tan bos resultados ven dando en Finlandia e en outros países europeos

8. PASTORAL E FORMACIÓN HUMANA
PASTORAL
“Da porta para adentro, todo o colexio é capela”. Así se refería un dos recentes Xenerais da Compañía
de Xesús ao traballo educativo nos centros docentes dos xesuítas.
É por iso que entendemos o traballo pastoral como tarefa misioneira en sentido amplo, e iso supón
unha serie de retos que van desde as estruturas básicas da pastoral, ata as metodoloxías, pasando
polas persoas que forman parte do terreo da pastoral infantil e xuvenil (e cada vez mais familiar) nenos, mozos, familias, pastoralistas- e o modo de relación entre eles.
Buscamos unha pastoral que sexa profundamente coherente, antropolóxicamente significativa, da
man da persoa de Xesús de Nazaret e que faga unha explicitación do coñecemento e experiencia de
Deus, segundo a Espiritualidade Ignaciana.
Partimos da realidade do noso alumnado e das nosas familias, atendemos as súas preocupacións,
provocamos preguntas e posibilitamos o encontro con Xesús.
Desde esta formulación cómpre entender as distintas actividades pastorais que ofertamos ao longo do
curso: campañas solidarias, oración da mañá, convivencias, retiros, a experiencia do Camiño de
Santiago, campos de traballo, celebracións litúrxicas, encontros intercolexiais, etc.
O obxectivo final non é o de facer moitas cousas, senón aquelas que poidan chegar máis fondo,
axudando aos nenos e mozos a descubrir a súa vida en clave crente.
O responsable deste departamento e David Viso Carrera
Para máis información, consultar www.lineasdefuerzasj.org

FORMACIÓN HUMANA: EIXOS DE INTERVENCIÓN
A entendemos como un proceso continuo, permanente e participativo que busca desenvolver todas e
cada unha das dimensións do ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, estética,
corporal e socio-política), co fin de lograr a súa realización plena na sociedade, construíndo unha
mellor calidade de vida, aportándolle ao entorno social onde se desenvolven.
Os eixos de intervención abarcan os seguinte niveis:
•

"Ensinar a pensar". As actividades que se desenvolvan deben responder á pregunta: Que se
pode facer para mellorar a capacidade de aprender e pensar nos alumnos?

•

"Ensinar a ser persoa". Como podemos axudar aos alumnos na construción da súa identidade
persoal? Autoestima, adquisición de valores.

•

"Ensinar a convivir". Como desenvolver nos alumnos as capacidades sociais básicas para unha
boa convivencia? Técnicas dinámica de grupo, habilidades sociais

•

"Ensinar a comportarse". Como contribuír a que os alumnos melloren a súa capacidade de
adaptación escolar e social? Respecto ás normas de convivencia, desenvolvemento do espírito
de solidariedade e cooperación.

•

"Ensinar a decidirse". Como ensinar e aprender a tomar decisións profesionais?

Orientación académica e profesional propiamente dita.
A responsable deste departamento é Irene Valverde Viqueira

9. ATENCIÓN A DIVERSIDADE
O Departamento de Orientación está formado por un conxunto de profesores, psicólogos,
psicopedagogos e especialistas en audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica.
As tarefas fundamentais deste departamento cos nenos son dous:

1. O PROCESO DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
Dirixido a mellorar o proceso de ensino/aprendizaxe do alumnado, atendendo a todo tipo de
Necesidades Educativas.
En Educación Infantil e Primaria as intervencións de reforzos e apoios faranse dentro da aula para
favorecer a inclusión, sempre e cando o Departamento de Orientación estime que é a mellor opción
para o alumnado.
En Educación Secundaria a Aula Arrupe está especialmente deseñada para a intervención educativa
fóra da aula.
Temos en marcha un Clube de Lectura en 1º e 2º ESO, o Club de Ciencia de 3º ESO en adiante

2. O PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO E PROFESIONAL
Ten como finalidade axudar aos alumnos na súa toma de decisións durante e unha vez terminada a
ESO, con respecto a itinerarios educativos e ás distintas saídas profesionais, orientando hacia ciclos
formativos ou graos universitarios.
Queremos destacar neste eido a riqueza de toda información contida no noso propio Blog de
Orientación.

En canto ás funcións do departamento co resto de profesores, a función principal é a de servir de
axuda e de apoio no proceso de ensino (metodoloxía, secuenciación, programación, instrumentos
de avaliación…)
Traballamos para ser un centro inclusivo no que cada neno desenvolva as súas potencialidades de
maneira óptima.

A responsable deste departamento é Tamara Alonso Fernández

10. CALENDARIO ESCOLAR 18-19
Consultar calendario

11. COMUNICACIÓN CO COLEXIO
REUNIÓNS XERAIS
En todos os niveis celébranse dúas ou tres reunións xerais ó longo do curso. As datas de ditas reunións
están reflectidas no Calendario Escolar do curso 18/19 e convocadas no momento oportuno.
Consultar calendario
TITORÍAS
A Titoría é o mellor medio de atención e axuda persoal ao alumno. O titor é ese profesor que,
responsable dun grupo de alumnos, acompaña a cada un no proceso de maduración integral da súa
persoa, en colaboración coas familias e demais educadores do Colexio.
A Educación nos Centros da Compañía de Xesús está orientada cara aos valores e o seu fin último é o
crecemento integral da persoa. Tratamos de facer esta Educación en Valores nun ámbito de relacións
afectivas positivas para que desta forma sexa posible o longo e lento proceso de asimilación persoal en
valores.

CÓMO SOLICITAR UNHA REUNIÓN
Para fixar unha reunión con titores ou titoras, coordinacións ou direccións deben porse en contacto a
través do teléfono 986 371011 ou na plataforma ALEXIA, e solicitar unha entrevista explicando o
motivo da mesma.
Cando unha familia considere necesario manter unha interlocución con outra persoa do organigrama
do centro, deberá facelo, por este orde, coa coordinación do ciclo correspondente e/ou a dirección da
etapa correspondente.
A dirección xeral do centro está permanente á disposición das familias para tratar temas particulares
do alumnado, ou das propias familias, unha vez a dirección da etapa teña sido informada do tema en
cuestión.
Cando se trata de cuestións de tipo xeral, as preocupacións ou demandas dun curso determinado
poderán ser remitidas á persoa delegada da ANPA, que encargarase de trasladas esas preocupacións á
Dirección do Centro nas reunións periódicas que mantén a ANPA coa Dirección.

CAFÉ COA DIRECCIÓN
Dúas veces ao ano organízase un café coa Dirección Xeral, ao que se poden inscribir chamando ao
teléfono 986 371011, unha vez sexan anunciados, para tratar temas xerais sobre a vida colexial,
suxerencias ou oportunidades de mellora.

11. COMUNIDADE EDUCATIVA EXTENSA
ANPA
A Asociación de Nais e Pais está constituída por unha Xunta Directiva, con delegadas/os en cada curso,
á que tódalas familias do centro poden asociarse, e que é o canal de comunicación formal máis
apropiado entre familias e colexio. Blog ANPA

ASOCIACIÓN DE ANTIGOS ALUMNOS DO COLEXIO APÓSTOL
Esta asociación,formada por máis de 2.000 antigos alumnos, colabora permanentemente có Colexio e
ten a súa sede en instalacións do noso centro. Blog Antiguos Alumnos

ESCOLA DE PAIS
Grupo de familias que se reúnen, mensualmente, nos locais do Centro Loiola (ubicado na entrada
principal do colexio) nun taller sobre formación e crecemento da persoa. Está dirixido polo xesuíta
Fernando Moreno Muguruza sj.

ENTRECULTURAS
A ONG da Compañía de Xesús, Entreculturas, ten como obxectivo defender o dereito á educación
nolmundo.Con ela mantemos unha estreita vinculación a través da sensibilización e a participación en
campañas para apoiar proxectos no Sur. Web Entreculturas

CENTRO LOIOLA
Situado na entrada do Colexio é unha asociación para traballar no marco da Fe-Xustiza, en
colaboración coa Parroquia, con Entreculturas e con outras iniciativas do barrio de Teis de tipo Social
e Cultural.

CLUB APÓSTOL
É a asociación que ten como fin a xestión de toda a actividade deportiva federada do Colexio
Apóstol, e depende directamente do propio Colexio. Blog Club

XARUMA
É unha ONG, que ten a súa
sede no Centro Gárate, a través dun Convenio de Colaboración
co Colexio, e que traballa no ámbito da Saúde Mental e do Tempo Libre. Neste marco é a encargada da
xestión do noso Horto Escolar. Web Xaruma

