
  

O Colexio Marista Santa María de 

Tui é una escola católica de tradición 

Marista e un lugar de vida, aprendizaxe e 

Evanxelización. 

Nunha sociedade da comunicación e 

información na que a abundancia desta 

última leva a xente a unha constante 

búsqueda e, dalgunha forma, a unha 

desorientación, a nosa comprensión da 

educación nos eleva e nos leva a ofrecer un 

lugar distinto, unha escola viva, en 

constante cambio e adaptación aos tempos 

modernos, pero sen perder de vista algúns 

aspectos esenciais para a persoa e que 

entendemos que deben servirlle para a súa 

vida. 

Esa concepción da educación e da persoa 

é o que nos leva a entender o noso proxecto 

educativo como o acompañamento da persoa 

na infancia, adolescencia e xuventude no seu 

crecemento para convertirse na persoa que 

está "chamado a ser."  

A nosa misión, a razón de ser do noso 

colexio é a formación do noso alumnado dun 

modo integral, é dicir, académica, persoal, 

social e espiritual. 

  

A nosa visión, como escola marista, 

condúcenos a ensinar aos alumnos a 

aprender a aprender, a convivir, a decidir e 

a ser, é dicir, tratamos de proporcionarles 

as ferramentas necesarias para a súa 

incorporación  á vida.  

Os valores que caracterízanos á 

hora de levar a cabo a nosa misión son: 

A acollida, a presencia e a cercanía. 

Relacionados directamente coa pedagoxía 

Marista. Entendemos estos valores como a 

interrelación cotidiana e habitual dos 

educadores co alumnado, facéndonos 

presentes entre eles dentro e fora da aula. 

O espíritu de familia e o sentido de 

pertenza a unha comunidade educativa, que va 

máis alá das relacións meramente laborais ou 

profesionais, afirmándose nunha profunda 

relación de apoio e confianza. 

Sinxeleza, humildade e modestia; as tres 

virtudes maristas. Entendemos que unha 

persoa sinxela é natural, transparente, 

comunicadora e acolledora; unha persoa 

humilde coñécese, acéptase e quérese, 

mostrándose con autenticidade; e unha persoa 

modesta actúa o mellor posible, sen vanidade 

nin presunción. 

  

 Na posta en práctica desta misión e 

visión, damos especial importancia á 

atención individualizada do alumnado coa 

implicación de todo o profesorado na 

acción titorial (dirixida ao alumnado e as 

familias, de modo individual e grupal) e a 

través da atención á diversidade. 



 

Solidariedade, entendida como a 

consecuencia de empatizar coutras persoas, 

poñéndonos no seu lugar, tomando conciencia da 

súa situación desfavorecida (económica, 

afectiva,…) comprometéndonos con elas. 

O compromiso; con uno mesmo, co colegio e 

coa vida. Unha persona comprometida é aquela 

que busca os medios e implícase en proxectos 

coos que síntese en conexión, con todo o que iso 

implica. No noso caso, como centro educativo 

marista, esa implicación conleva ter en conta 

diversos aspectos lexislativos, organizativos, 

persoais e afectivos. 

A apertura ao cambio e o espíritu crítico 

son valores tamén fundamentais para o noso 

centro xa que o que está estancado quédase 

obsoleto, as personas acomódanse e pérdese o 

sentido. Estando abiertos ao cambio xurde a 

búsqueda de mellorar día a día, tratando de 

atender á diversidade de cada persona, de ser 

flexibles e de innovar, pois é o único xeito de 

adaptarse aos novos tempos. 

Colexio Marista Santa María 
R/ Maristas s/n. 36700 Tui 

Teléfono: 986607025 / Fax: 986607584 
tui@maristascompostela.org 

www.maristastui.org 

<< Para educar ben ós nenos hai que amalos e amalos a 

todos por igual >> 

  

MARCELINO CHAMPAGNAT 

Fundador dos Irmás Maristas 

PROXECTO 

EDUCATIVO 

“A escola marista, ao estar aberta a cantas familias 

aceptan o proxecto educativo, promove o diálogo entre 

persoas de culturas e credos diferentes.” 

 

Artículo 87 

Constituciones y estatutos maristas 

Horarios 
Infantil e Primaria: 

9:30-12:45h / 15:10-17:00h 
ESO: 8:40-14:20h / Luns de 16:10-18:00h 

  
Servizos 

Aula Matinal, Actividades Extraescolares, 
Comedor, Biblioteca, Movemento Xuvenil 

MarCha, Deporte escolar, 

COLEXIO SANTA MARÍA · Tui 

INFANTIL – PRIMARIA - SECUNDARIA 


