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Características do contorno
Corme é unha vila na provincia de A Coruña, situado na parte norte do estuario da 
desembocadura do río Anllóns . Foma parte da Costa da Morte e está sita no municipio de
Ponteceso.
A vila de Corme está esencialmente dividida en dous centros de poboación. O principal é 
coñecido como Corme - Porto (nome completo en galego sería Nosa Señora dos 
Remedios Corme Porto). Sería o centro de poboación principal, con 1.289 habitantes (654
homes e 635 mulleres) segundo o catastro municipal de 2004. A súa poboación diminuíu 
lixeiramente desde 1999 cando tiña 1.434 habitantes. O segundo centro de poboación 
sería Corme - Aldea (o seu nome completo en galego sería " Santo Adrán de Corme "). É 
unha pequena aldea de 442 habitantes (228 homes e 214 mulleres) distribuídos en 7 
entidades de poboación segundo o censo de 2004. A poboación tamén diminuíu 
lixeiramente desde 1999, cando tiña 475 habitantes.

Principios organizativos e ideolóxicos
O estilo de dirección é integral, caracterizado pola apertura as necesidades da sociedade,
a competencia curricular e a capacidade organizativa. Procúrase garantir a información
periódica ás familias e levar a cabo unha organización eficaz e de calidade, adaptada
permanentemente as demandas desta comunidade educativa.
Como Centro Público somos aconfesionais. A escola como tal non adoitará posicións 
relixiosas ou ateas senón de total respecto cara as crenzas de cada persoa. A escola 
debe ser, e así é, ideoloxicamente pluralista nas súas vertentes política e relixiosa. Por elo
tentará dar ao neno as informacións o máis “obxectivas” posible para que 
progresivamente se forme os seus propios criterios e poida tomar nun futuro decisións 
responsables.
A nosa principal preocupación ideolóxica é a coeducación e o repecto extremo entre todos
os integrantes da comunidade educativa.
Obxectivos do centro

 Que os alumnos saiban relacionarse e respectarse entre eles, empregando sempre

o diálogo.

 Que os alumnos sexan capaces de saír e entrar no Colexio de maneira ordenada.

 Que os alumnos sexan capaces de dirixirse tanto ó persoal  docente coma non

docente, con respecto  e educación.

 Respectar e coidar as instalacións do Centro e valorar o traballo das persoas que

fan que as mesmas se manteñan limpas e ordenadas.

 Garantir, por parte da Comunidade Educativa, o respecto, a dignidade persoal dos

alumnos.

 Aproveitar os medios que aporta a profesora de PT. para axudar aos alumnos a

superar as deficiencias que se produzan nas diferentes áreas de aprendizaxe.

 Apoiar  ao  profesorado  que  quere  ampliar  a  súa  formación,  facilitándolle  a

asistencia a cursiños, seminarios, grupos de traballo,...

 Fomentar e crear hábitos de lectura, empregando tanto a Biblioteca da aula coma a

do Centro, e realizando actividades de animación á lectura.



 Animar  aos  alumnos  a  usar  a  Biblioteca  do  Centro,  para  facer  traballos  de

investigación  nas  diferentes  áreas,  ou  ben  traballos  monográficos,  partindo  de

actividades sinxelas.

 Fomentar  a  expresión,  tanto  oral  como  escrita,  realizando  dramatizacións,

recitacións,...

 Fomentar  a  participación  en  actividades  deportivas,  incidindo  na  NON

COMPETITIVIDADE, e inculcarlles que o importante é PARTICIPAR.

 Animar  e  favorecer  actividades  lúdicas,  participando  en  tódalas  festas  que  se

realicen ao longo do curso escolar.

 Intentar  mellorar  a  colaboración  entre  pais  -  mestres  para  que redunde  nunha

mellor educación para os seus fillos.

 Continuar  solicitando  a  colaboración  do  Concello,  para  que  intente  subsanar

tódalas deficiencias nas instalacións do Centro.

 Dar información aos pais  a  través,  tanto da reunión xeral,  como das restantes

reunións cos titores nas entrevistas persoais ao longo do curso.

 Posibilitar  os  pais  que  realicen  actividades  extraescolares,  a  través  de  ANPA,

poñendo a súa disposición as instalacións do Centro.

 Acadar o dominio das dúas linguas oficiais: galego e castelán.

 Seguir  colaborando  co  Concello  para  facer,  na  medida  do  posible,  actividades

culturais e deportivas.

 Seguir solicitando á Delegación o material que o Centro necesite.

Principios de orientación educativa e plan de acción titorial
Todo o relativo á orientación educativa e a acción titorial vén recollido no Plan de Acción
Titorial, no Plan de Atención á Diversidade, e nas concreción reflectidas na Programación
Anual para cada curso escolar.

Oferta do centro e adscrición a outros centros
O colexio de Corme, é un centro destinado á formación de nenos e nenas de 3 a 11 anos, 
cubrindo así a educación na etapa de infantil e primaria.
Trátase dun centro de carácter público dependente da Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
Na actualidade é un centro de cinco unidades que conta cun persoal de nove docentes 
incluída a praza de orientación.
A xornada escolar está repartida en sesión única de mañá, en horario de 9:45 a 14:45 
horas.
O colexio está adscrito ao Ieduardo Pondal de Ponteceso.

Actividades complementarias e extraescolares



O centro programa cada curso escolar, tal e como recolle a Programación Xeral Anual, as
súas actividades complementarias e extraescolares, atendendo tanto as directrices legais
como as de tradición do propio colexio.

Oferta de idiomas e  obxectivos de cara a normalización lingüística
O  noso  centro  imparte  as  materias  educativas  nas  dúas  linguas  oficiais  (galego  e
castelán) procurando a paridade e así o completo dominio ao remate da etapa de primaria
de ambas.
En canto a linguas estranxeiras, ofértase o inglés, inclusive na etapa de educación infantil
(o  centro  leva  varios  anos no  Programa de Anticipación  da  Lingua Estranxeira  nesta
etapa).
En  canto  ao  uso  coa  administración,  comunidade  educativa  ou  relación  empresarial
dentro da comunidade autónoma a lingua vehicular é o galego.
Os obxectivos de cara a normalización lingüística, pretendemos:
Elevar o grao de utilización da lingua galega entre os distintos membros da comunidade educativa,
especialmente naqueles sectores nos que esta lingua non forma parte do seu uso cotián.

Saídas a concertos didácticos, teatro e museos científicos: ó longo do curso realizaranse diversas
saídas á cidade da Coruña para abrir a escola a nosa comunidade. Anteriormente, estas saídas
traballaranse dende a aula e cos distintos membros da comunidade educativa para que colaboren e
participen na realización das mesmas.

Fomentar a lectura en galego para un maior coñecemento e valoración da nosa lingua, literatura e
cultura.

Participación en actividades de animación á lectura: contaremos con contacontos que acheguen ós
nosos nenos e nenas o gozo pola literatura galega.

Adquisición de material didáctico, videográfico e informático en galego: procuraremos contar con
libros axeitados para os distintos niveis, así como de CD`s  e programas informáticos en galego
para o uso e gozo dos nenos e nenas.

Favorecer  a  consideración  social  do  galego,  facendo  fincapé  no  que  significa  en  canto  a
enriquecemento persoal e cultural, e ademais como de vehículo de comunicación.

Traballar en actividades de dramatización en galego para a celebración de festivais en datas como
Nadal e Fin de curso.

Realización de vídeos e fotografías dos actos conmemorativos da nosa comunidade que se levan a
cabo durante o curso e nos que participan todos os alumnos e alumnas do centro. 

Potenciar o uso activo do galego en manifestacións de investigación, lúdicas ou culturais.

Organización  de  concursos  dentro  do  centro  escolar  nos  que  sexa  obrigado  o  uso  do  galego
contando coa participación de todo o alumnado: Concurso de fotografía “O meu pobo, a miña
xente”, “Contos terroríficos no Samaín”.

O calendario anual 2016. Coas mellores fotos do concurso de fotografía elaborarase un calendario
anual.

Concurso de postais de Nadal por ciclos. Coas finalistas de cada ciclo faranse as felicitacións do
colexio para os organismos e institucións do Concello.

Establecer as bases para acadar unha mellora no uso da lingua, intentando que esta se lles achegue
ós rapaces por canles atractivas e enriquecedoras.

Realización de Proxectos por centros de interese.

Empregar  datas  ou conmemoracións  festivo-  populares  con fins  divulgadores  da  nosa lingua e
cultura.



Asistencia a festas propias da Comunidade: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, Letras Galegas
para mostrar a cultura máis de raíz ós alumnos e alumnas.

Encontro con algún escritor co gallo do Día das Letras Galegas en colaboración coa Asociación
Cultural Monte Branco. Coa celebración desta festa preténdese inculcar nos nosos alumnos/as o
gusto e respecto pola nosa lingua, cultura e tradición.

O escritor cristalizado: realizarase a caricatura nun espello ó escritor a quen se lle dedican as
Letras Galegas e relatarase unha pequena biografía pola súa vida e obras.

“Teatro nas Letras Galegas”. Dedicaremos un día da semana dedicada ás Letras galegas para
facer representacións teatrais.

Facer  que  a  biblioteca  sexa  un  espazo  interdisciplinario  para  a  nosa  escola,  colaborando  no
desenvolvemento das actividades que dende ela se promovan.

Emprego da biblioteca como lugar non só de achegamento a literatura galega, senón como lugar
de iniciación e perfeccionamento das NNTT vencelladas á investigación e coñecemento. Para iso
disporemos de material didáctico, bibliográfico, fonográfico, videográfico e informático adaptado
ós distintos niveis, para enriquecer a nosa biblioteca.

Realización dos carnés de biblioteca: deste modo procuramos un uso autónomo deste espazo por
parte do alumnado para fomentar hábitos lectores e o gusto pola lectura en lingua galega. A nosa
biblioteca conta ademais cunha mascota creada por un alumno  e construída por un grupo de
alumnado colaborador contribuíndo deste xeito a dinamización da mesma.

Intentarase reanudar a elaboración e divulgación do noso xornal escolar.

Realización de traballos ó longo do curso para elaborar o noso xornal  MISTURA. Estes traballos
recolleranse no mes de maio e posteriormente serán repartidos a todos os alumnos e profesorado
do centro. Deste modo o noso xornal chega a través dos nenos e nenas as diversas familias, sendo
este un modo de fomentar na conciencia da nosa comunidade a idea de que a lingua galega é algo
propio que forma parte da nosa  propia identidade.

Participación en programas institucionais
O noso centro está aberto a participación a programas con todo tipo de institucións que
favorezan a consecución dos nosos obxectivos.
Nos últimos anos estamos a participar en colaboración coa ONG EDUCO, nun programa
para traballar os dereitos do neno e as boas prácticas cívicas.

Colaboración cos distintos sectores da comunidade educativa
O colexio, a través da dirección e tamén do resto do claustro, pretende sempre a máxima
colaboración coa ANPA ou pai/nai que faga propostas que redunden nunha mellora da
calidade do ensino do centro escolar.

Colaboración cos servizos sociais e o concello
A relación  colexio-concello,  dende  xa  varios  anos,  ven  sendo  fluida  e  encamiñada  á
procura da mellora das infraestructuras, propostas de actividades culturais ou educativas.
Tamén destacar que a oferta de actividades extraescolares fóra das competencias do
centro veñen na súa meirande parte do concello.
No tocante aos servizos sociais, hai canles directas de comunicación tanto a través da
dirección do colexio coma do departamento de orientación.

Concreción curricular
a) Adecuación dos obxectivos xerais de etapa.



Nas programacións didácticas elaboradas polo profesorado do centro adecuaranse os
obxectivos  a realidade da aula.
b) Grado de consecución das competencias clave ao final da etapa.
Nas programacións didácticas elaboradas polo profesorado do centro determinarase o
grado mínimo de consecución das competencias en cada un dos cursos.
c) Criterios xerais sobre avaliación, promoción e titulación do alumnado.
Seguiranse as directrices marcadas na  Orde do 20 de abril de 2016 pola que se regula a
avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria  na Comunidade
Autónoma de Galicia.
d) Plan específico para alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso.
Recollido no Plan de Atención á Diversidade.
e) Acordos sobre metodoloxía.

Buscar os contidos que sexan máis relevantes para acadar as competencias.
 Presentación dos obxectivos desde un enfoque integrador promovendo

a globalización.
 Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes  cara a súa apli-
cación en contextos diferentes.
 Procurar que os nenos e nenas aprendan a aprender.
 Promover o traballo cooperativo.
Estratexia de desenvolvemento en espiral.
Globalización.
Metodoloxía activa tanto mental como fisicamente. Aprendizas significativas.

Atención á diversidade do alumnado.
f) Acordos sobre forma de avaliar.
Será FORMATIVA: Aportará información a profesores e alumnos para indicarlles  en
que lugar se atopan respecto as competencias básicas e aos obxectivos programados.
Debe facilitar constantemente a intervención nos procesos de mellora.
Ten que ser CONTINUA. Ten que estar presente en todos os aspectos  e  momentos
que se dean do proceso de ensino-aprendizaxe.
Tamén  será  INTEGRADORA de  todas  as  áreas.  Debe  ter  en  conta  o  progreso  do
alumando en todas e cad unha das áreas.


