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EmBarouta-T! 
 
Benvida ou benvido! 
 
Se estás lendo isto é porque formas parte da Comunidade Educativa do CEIP de              
Barouta. Agardamos que poidas aprender, gozar e aportar ligándote co Proxecto           
Educativo deste centro, para nós é unha sorte que te achegaras a el. 
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PROXECTO EDUCATIVO 
 
 
Ás veces é difícil explicar a “poética” ou o “espírito” Barouta. Ao comezo deste              
Proxecto Educativo, que naceu no curso 2016/2017, lanzamos a marca          
#SomosBarouta, para dicirlle ao noso municipio e a todo o mundo que Barouta tiña              
algo que contar, que a escola rural do Concello de Ames tamén conta, quere falar e                
quere ser escoitada. 
 
Agora dicímosche: EmBarouta-T! Lígate á escola aberta, amable, comunitaria,         
cooperativa e democrática. Unha escola galega inclusiva onde o centro da           
coeducación sexa a natureza do alumnado e a autoestima. 
 
O Proxecto Educativo é un documento vivo, en constante revisión e actualización,            
que ten o foco no alumnado, na sociedade e na mellora e actualización das              
competencias e estratexias docentes. 
 
MOTIVACIÓN 
 
Todo o alumnado do CEIP de Barouta debe ter igualdade de oportunidades no             
colexio. A escola débelle posibilitar o acceso aos recursos, ferramentas e           
estratexias metodolóxicas independentemente de cal sexa a titoría que lle tocase. 
 
Non chega con que algún alumnado dalgunhas aulas teña acceso a actividades            
innovadoras puntuais. A unidade mínima de transformación en educación é o centro            
educativo, e a ansia do Proxecto Educativo do CEIP de Barouta é garantir a              
equidade para o alumnado 
 
O CEIP de Barouta está inmerso nun proceso de transformación cara a innovación             
educativa. Un proxecto de centro onde o foco do proceso educativo está colocado             
no desenvolvemento respectuoso das capacidades do alumnado, de acordo co          
ritmo persoal de cada nena/o. O profesorado actúa como guía, coordinando o            
proceso e dando as ferramentas ao alumnado para poder construír o seu            
coñecemento. 
 
Basearemos a nosa práctica docente no fomento da observación, predición e           
experimentación como procesos básicos que favorecen a iniciación ao coñecemento          
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científico, facendo que supoña un proceso de investigación e acción por parte do             
alumnado e que facilite o seu proceso de autorregulación de aprendizaxes.  
 
Usaremos TIC e outras fontes (directas e indirectas) para obter información,           
analizala, organizala, documentar o proceso e poder comunicar as conclusións.  
 
Velaremos porque o alumnado faga planificación, xestión e presentación dos          
traballos co fin de acadar obxectivos previstos, desenvolvendo as actividades de           
xeito individual e tamén en equipo, onde serán fundamentais a cooperación e o             
diálogo como valores democráticos e recursos básicos na resolución pacífica de           
conflitos. En definitiva, metodoloxía activa, participativa, democrática e fomentando         
a actitude investigadora do alumnado, onde as TIC  terán un papel importante.  
 
ACCIÓNS EN MOVEMENTO 
 
O desenvolvemento e implementación deste Proxecto Educativo para o CEIP de           
Barouta estase facendo de xeito paulatino desde o curso 2016/2017, seguindo un            
camiño ascendente de Ed. Infantil a Ed. Primaria. 
 
Ambientes de Aprendizaxe____________________________________________ 
 
Neste momento contamos con tres ambientes de aprendizaxe en Ed. Infantil:           
Teatro, Obradoiro e Laboratorio. O alumnado non está agrupado por idade senón de             
xeito internivelar (misturados os de 4º, 5º e 6º) e non hai aulas convencionais, senón               
que cada espazo ofrece ao alumnado un estímulo, un proxecto ou plan nun centro              
de interese común, tanto a través dos materiais e da súa distribución como da guía               
e acompañamento que o profesorado fai. 
 
O “Teatro” é o lugar onde o alumnado experimenta coa expresión oral e escrita, e               
coa expresión corporal e musical. É onde está a biblioteca de Ed. Infantil, e tamén               
as letras e o xogo simbólico, por exemplo.  
 
O “Obradoiro” é o lugar no que se traballa cos números (ABN) a psicomotricidade              
fina e grosa, os encaixes e as construcións. A habilidade manual en xeral. Tamén se               
traballa a topografía e a actividade espazo-temporal. 
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O “Laboratorio” é a parte máis experimental e sensorial, onde están as mesas de              
luz, area, auga, onde se desenvolve a expresión plástica e onde están, por exemplo,              
os “bechos” ou as coleccións de elementos naturais do entorno. 
 
O papel e o rol da mestra cambia enormemente, só hai que prever a acompañar.               
Anticipación e acompañamento son as dúas palabras clave no traballo por           
ambientes de aprendizaxe. 
 
Ocasionalmente tamén se fai ABP (Aprendizaxe Baseada en Proxectos) pero a           
práctica habitual está máis centrada na presentación de materiais e plans de traballo             
ao alumnado, xa que consideramos que os proxectos precisan dunha motivación           
externa e constante por parte do profesorado que aínda non vai acorde cos             
intereses do alumando nestas idades. 
 
Contextos de Aprendizaxe_____________________________________________ 
 
Os contextos de aprendizaxe son o paso previo para os ambientes. Durante dúas             
sesións ao día, as aulas de 1º e de 2º de Ed. Primaria mistúranse para traballar con                 
grupos cooperativos internivel. Estes grupos cooperativos desenvolven plans de         
traballo elaborados e coordinados polo profesorado e tamén traballan ABP. Os           
contextos chámanse “Mundo” e “Terra”. En ambos trabállanse de maneira          
transversal contidos relacionados coas áreas de Lingua, Matemática, Artística ou          
Valores Culturais e Cívicos. No “Mundo” faise desde a óptica da área de Ciencias              
Sociais e na “Terra” desde a área de Ciencias Naturais..  
 
Os equipos docentes de Ed. Infantil e de 1º e 2º de Primaria, están traballando na                
concreción curricular para que a transición entre etapas sexa percibida polo           
alumnado como unha continuidade, tal e como se reflicte dos obxectivos e contidos             
no decreto de currículo. 
 
A maiores desas dúas horas de traballo nos contextos de aprendizaxe, as dúas             
sesións anteriores (a primeira e a segunda do día) son destinadas á área de linguas               
e matemáticas, centrándose nos contidos de cálculo, numeración ortografía e          
gramática. No caso da Matemática, trabállase con cálculo aberto baseado en           
números, como o ABN. As Linguas desenvólvense desde un enfoque construtivista           
da aprendizaxe, con lecto-escritura funcional e significativa para o alumnado. 
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Proxecto Documental Integrado de Centro_______________________________ 
 
O PDI de Centro desenvólvese durante todo o curso na aula e exponse ao final               
coincidindo co 5 de xuño, Día do Medio Ambiente. No primeiro claustro de setembro              
escollemos un tema colectivo, un centro de interese común no que centrar a             
investigación de cada aula. Co que cada aula investigou e traballou con ABP             
(Aprendizaxe Baseada en Proxectos), móntase unha exposición museística,        
convidamos ás familias e amigas/os do colexio e o alumnado fai de guía polo              
percorrido. 
 
A finais de curso gustounos a proposta de traballar o “Desenvolvemento das            
Habilidades Sociais”, que fixo a Asesoría de Bibliotecas Escolares. Ten relación co            
proxecto de Patio Escolar que temos en desenvolvemento, coa organización lúdica           
dos espazos, a inclusión ou a oralidade. 
 
Formación do Profesorado e das Familias_______________________________ 
 
A formación do profesorado e a implicación das familias é imprescindible e decisiva             
para que o proxecto educativo de centro se absorva de maneira real por parte da               
Comunidade Educativa e para o que alumnado se poida beneficiar del. A máis             
doutras propostas puntuais que poidan xurdir, contamos con varias liñas          
permanentes e estables: PFPP, ENAPA, Asembleas e os Chocolates. 
 
O PFPP é o Plan de Formación Permanente do Profesorado, que nos serve de              
actualización e aprendizaxe de estratexias metodolóxias. É tamén un momento para           
o debate e a reflexión sobre a nosa práctica docente. 
 
A ENAPA Barouta é a Escola de Nais e de Pais, a través da que se pretende que o                   
proxecto educativo e as novas estratexias metodolóxicas sexan comunicadas,         
explicadas e asimiladas pola Comunidade Educativa. Xestiónase grazas a         
colaboración da ANPA do colexio. 
 
Os “Chocolates con…” son encontros de formación cun enfoque divulgativo e           
distendido. Xuntámonos familias e profesorado para escoitar e debater, cunha          
persoa experta nun tema que nos preocupa, mentres tomamos un chocolate. 
 
En Barouta temos Asemblea Escolar e Asemblea de Centro. A Escolar está            
destinada ao alumnado, onde se debaten e votan as propostas que chegan das             
asembleas de aula que se fan a diario. A Asemblea de Centro xunta a profesorado e                
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familias para debater sobre o centro. Un punto de encontro no que trazamos pautas              
a seguir e onde saen propostas para Chocolates, PFPP, ENAPA ou mesmo para o              
Proxecto Educativo. Ambas asembleas fanse un mínimo dunha vez ao mes.  
 
A Asemblea de Centro conta para a súa xestión cunha comisión creada por             
mestras/es e familias. É quen recibe e organiza as propostas que a Comunidade             
Educativa fai para os temas a tratar na Orde do Día. 
 
Robótica___________________________________________________________ 
 
Formamos parte do programa “Introdución á Robótica Educativa en Ed. Primaria” da            
Consellería de Educación, destinado a traballar programación básica, robótica e          
construción nos cursos de 4º, 5º e 6º de Ed. Primaria. En 4º e 6º de Ed. Primaria                  
esta é a materia de libre configuración que tamén figura no boletín de notas.  
 
Esta materia é impartida pola mestra titor/a da aula, aínda que podería coller estas              
funcións calquera outra/o docente do colexio que estivese interesado/a (previo          
acordo coa titoría). 
 
No colexio contamos con tres tipos de robots para que todas as aulas que o               
desexen se poidan sumar a introducción da linguaxe de programación e á robótica:             
“Doc”, “Lego WeDo 2.0” e “mBot”. O nivel máis básico sería “Doc” (destinado a Ed.               
Infantil /1º de Ed. Primaria) e o máis alto é “mBot” (pensado para usar de 4º de Ed.                  
Primaria en diante). Con todo, os tres son ferramentas complementarias, polo que            
se poden usar de maneira ascendente ou combinar indistintamente. 
 
Radio Escolar_______________________________________________________ 
 
Outra maneira de desenvolver o currículo escolar no CEIP de Barouta é a través              
deste obradoiro que combina oralidade, escrita, investigación e novas tecnoloxías          
para crear pequenos podcasts radiofónicos en 5 grupos cooperativos: Contidos,          
Redacción, Locución, Gravación e Edición. 
 
De acordo co traballo que se estea realizando na titoría, escóllese un tema e              
repártense funcións a cada un dos grupos cooperativos. Aínda que o producto final,             
o podcast que subimos á plataforma “ivoox”, é importante, neste obradoiro poñemos            
máis o foco no proceso, no traballo de investigación, na oralidade, na análise que              
cada grupo fai, así como na transmisión de valores democráticos e cooperativos. 
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O obradoiro de radio en si, impartido por un mestre/a do claustro, ten unha duración               
dunha sesión á semana, mais a titoría decide o tempo que lle quere adicar á               
preparación, escolla e investigación do tema, así como á transversalidade coas           
materias e áreas da súa aula. 
 
Espazo Calmo_______________________________________________________ 
 
O espazo calmo é un lugar, pero sobre todo é unha estratexia. Está xestionado polo               
Equipo de Convivencia do centro e toda mestra/e do claustro debe estar implicada/o             
e seguir as pautas e orientacións do equipo no que ten que ver coa inclusión e a                 
resolución pacífica e democrática dos conflitos. 
 
Como “lugar”, o Espazo Calmo está ubicado no centro do segundo andar do colexio,              
diante da Biblioteca Escolar. Conta con dous espazos: un pensado para a            
mediación escolar, para o diálogo e os acordos, e outro para ser usado de maneira               
individual (baixo supervisión dunha persoa adulta) en situación de presión ou           
indixestión emocional do alumnado. 
 
Como “estratexia”, o Espazo Calmo é o núcleo do proxecto educativo do centro e              
ten que estar presente en todas as aulas, accións e actividades do colexio. Se ben é                
certo que todas as accións en movemento que xorden do proxecto educativo teñen             
un compoñente de centro, unha visión global, a resolución pacífica de conflitos, a             
convivencia e a inclusión deben ser, aínda máis se cabe, o eixo da nosa actividade               
docente. Non podemos traballar as capacidades de autorrealización do alumnado se           
as necesidades fisiolóxicas ou de seguridade non están cubertas.  
Dentro desta estratexia de Espazo Calmo, a práctica docente diaria no CEIP de             
Barouta debe velar pola autoestima do alumnado, pola convivencia e os valores            
democráticos sen chantaxe emocional nin coerción.  
 
Debemos ser belixerantes contra as faltas á convivencia pero sen berros ou            
ameazas. A nosa actitude é o mellor espello para o alumnado. É un paradoxo pedir               
silencio a berros ou falar de convivencia desde a chantaxe. 
 
Estaremos en alerta permanente ante as situacións de acoso escolar, non pasando            
por alto nin as pequenas situacións que se podan producir no xogo deportivo, no              
patio, ou esas que socialmente mesmo se entenden como “normalizadas”.          
Velaremos pola igualdade poñendo especial atención á eliminación de condutas          
machistas. 
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Sand Play___________________________________________________________ 
 
Ligado á poética do Espazo Calmo, dous días á semana contamos con Joaquín Blix,              
experto en terapia do xogo e en “SandPlay”, un tipo de psicoterápia non invasiva.  
 
A través do xogo simbólico, o alumnado recrea o seu “mundo interno” colocando             
figuras, que forman parte do mundo real e do imaxinativo, dentro dun caixón de              
area. O SandPlay, ou terápia de xogo con area, foi creado por Dora M. Kalff e está                 
baseado nos principios da psicoloxía analítica de Carl Jung, quen consideraba que a             
mente humana sempre camiña cara a saúde e a integridade. Cando o alumnado             
recrea o seu “mundo interior” a través dos símbolos e das figuras que coloca na               
area, fai emerxer a consciencia do contido simbólico. O SandPlay úsase para o             
traballo emocional e o desenvolvemento persoal pleno. 
 
A admisión dunha alumno/a neste programa faise a través da CCP, a Comisión de              
Coordinación Pedagóxica, onde están representadas as titorías, membros do         
Equipo de Convivencia, o Departamento de Orientación do Centro e o Equipo            
Directivo. 
 
Igualdade e Xénero___________________________________________________ 
 
No CEIP de Barouta educamos desde o respecto, por tanto en igualdade, sen             
diferenciar mensaxes en función do sexo. A coeducación é un estilo de centro que              
toda persoa deberá manter no colexio, independentemente do seu rango, función ou            
procedencia. 
Deseñaremos actividades e accións desde unha relación de xustiza e respecto, en            
interese dunha formación integral do alumnado que axude a configurar a súa            
identidade, e a unha efectiva igualdade de oportunidades entre nenas e nenos,            
entre mulleres e homes. 
 
Contribuíremos aos procesos de socialización do alumnado evitando estereotipos e          
prexuízos sexistas. 
 
Normalización Linguística_____________________________________________ 
 
A riqueza lingüística é un ben que temos en Galicia, e o galego é a lingua propia                 
que debemos coidar e normalizar no uso e nas funcións. Así como coidamos e              
divulgamos calquera outro ben patrimonial, material e inmaterial, non debemos          
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esquecer que o idioma propio é un dos legados máis importante que nos identifican              
como cultura e como sociedade. 
 
Toda persoa que traballa con nenas/as, percibe un deterioro global no uso do             
galego na infancia e xuventude. Este deterioro maniféstase na perda de           
galegofalantes e na falta de riqueza, fluidez e calidade lingüística. 
 
Dada a ubicación xeográfica do CEIP de Barouta, contamos cun alto número de             
alumnado que aínda mantén contacto con núcleos sociais onde o patrimonio           
lingüístico galego era a forma de comunicación máis usada. Con todo, os estímulos             
comunicativos que hoxe en día recibe o noso alumnado están descompensados           
desde o punto de vista lingüístico e a escola debe servir para equilibrar e              
transformar esa realidade, poñendo o foco na equidade lingüística.  
 
Como mestras/es debemos poñer en valor e divulgar o patrimonio lingüístico galego,            
usándoo con corrección e sen interferencias, ao tempo que lle mostramos a ampla             
cantidade de recursos que hai en todas as variantes do idioma galego.  
 
Horta Escolar_______________________________________________________ 
 
O CEIP de Barouta está ubicado nun entorno natural, un espazo verde que             
antigamente foi monte. A través da horta escolar buscamos que o alumnado poida             
aprender de maneira significativa os contidos curriculares ao tempo que se conecta            
coa realidade inmediata, para entender e formar parte dos ciclos naturais dos seres             
vivos e das plantas. 
 
A horta do colexio está situada na parte baixa do colexio, na zona sur. A xestión e                 
organización é competencia do Equipo da Contorna e a realización das actividades            
propostas lévase a cabo polas titorías. Contamos coa colaboración da Técnica           
Mediambiental do Concello de Ames Patricia Reboreda e tamén coa mestra           
xubilada Tere Ferreiro, impulsora desta iniciativa. 
 
Na horta de Barouta contamos cun composteiro, xestionado tamén polo Equipo da            
Contorna, a onde van os residuos orgánicos das merendas (os restos do Comedor             
Escolar van a outro composteiro diferente xestionado polo persoal que forma parte            
deste servizo municipal).  
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EcoPatrulla_________________________________________________________ 
 
Todas as aulas, e outros espazos comúns do colexio, contan con colectores            
diferenciados para separar restos orgánicos, inorgánicos e papel. Rematadas as          
merendas, os encargados de cada aula sacan o lixo orgánico a un colector que está               
nos corredores. Cando o alumnado sae ao patio, a EcoPatrulla xestiona os residuos             
orgánicos, recolléndoos dos colectores que están nos corredores e levándoos ao           
composteiro que está na horta. A mestra/e que estea co alumnado no tempo de              
merenda velará pola correcta separación dos residuos e tamén polo traslado do lixo             
orgánico aos colectores dos corredores  
 
Para facilitar e garantir a correcta separación de residuos, no CEIP de Barouta só se               
pode saír ao patio con aqueles elementos das merendas que son comestibles,            
tendo que ser depositados correctamente os restos nos seus colectores de aula            
correspondentes. 
 
A sensibilización medioambiental é outros dos elementos que forma parte do           
Proxecto Educativo de Centro e polo que debe velar toda a Comunidade (familias,             
alumnado e profesorado). Deste xeito, aconséllase a utilización dos envases          
plásticos reutilizables como vasos, pratos ou cantimploras, por exemplo.         
Incentivaremos ao alumnado e á comunidade educativa a facer esta transición e            
ningunha actividade organizada no centro, ou polo centro, poderá ofertar plásticos           
dun só uso. O propio centro disponibiliza materiais para tal fin, tendo cantimploras             
ou vasos reutilizables á venda (no caso destes, se a persoa usuaria non o quere               
levar, devolveríaselle o prezo, 1€) 
 
Equipos Comunitarios de Traballo______________________________________ 
 
Ao abeiro dos temas tratados nas Asembleas Escolar e de Centro, xurdiron Equipos             
Comunitarios de Traballo formados por mestras/es e familias do alumnado, co fin de             
dar continuidade fóra da escola ao traballo que se fai desde os Equipos de              
Coordinación do Centro, ao tempo que se promove a unión de esforzos e a              
divulgación do proxecto de centro. Neste momento contamos cos Equipos de           
Igualdade e Xénero, Patio Escolar e Dinamización Lingüística.  
 
As novas propostas de creación de equipos de traballo comunitario e colaborativo,            
(mestras/es-familias) pódense facer na Asemblea de Centro ou informando ao          
Equipo Directivo do Centro. 
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BiblioBarouta_______________________________________________________ 
 
No corazón do colexio, o centro do corredor do segundo andar, está ubicada a              
Biblioteca. Un espazo inaugurado en xaneiro do ano 2018 logo dunha importante            
reforma feita grazas á colaboración do Concello de Ames e ao feito de entrar no               
Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares da Consellería de Educación. 
 
A “BiblioBarouta” é o espazo de investigación e de divulgación das actividades do             
centro, que ao tempo tamén nos serve como Teatro onde se fan actividades para              
grande grupo ou mesmo todo o centro (como o caso da Asemblea Escolar). Está              
ordenada seguindo a CDU e estamos rematando os traballos de clasificación,           
catalogación e ordenación. O alumnado e profesorado conta con carné de usuario/a            
e tamén temos a rede de alumnado colaborador, que axuda no préstamo dos fondos              
durante o tempo de patio. 
 
Dado que no Proxecto Educativo do Centro a actitude investigadora e o traballo             
colaborativo e cooperativo é algo primordial, a BiblioBarouta deber ser un lugar no             
que todo o profesorado se implique colaborando coas actividades que desde esta            
Coordinación se propoñan e levando ao seu alumnado da titoría con frecuencia para             
construír o seu propio coñecemento desde este enfoque investigador.  
 
 
Agora mesmo é tamén o lugar onde está o Espazo Maker do colexio, ubicándose na               
Biblioteca os robots e os equipos informáticos, mais o próximo curso isto cambairá             
de ubicación xa que disporemos dunha aula nova que destinaremos a este fin:             
novas tecnoloxías, obradoiros e radio escolar. Este novo espazo non estará illado            
da BiblioBarouta, será concebido como unha extensión da mesma con portas           
abertas. 
 
Espazo Maker_______________________________________________________ 
 
No curso 2019/2020 inauguraremos este novo espazo no colexio. O “Espazo Maker”            
será unha extensión da “BiblioBarouta” en forma de Obradoiro. Un lugar de traballo             
práctico, activo e colaborativo onde se concentrarán as novas tecnoloxías do centro            
para dar saída a novas ideas de traballo que ata o de agora non foron posibles, ao                 
tempo que contextualizamos o traballo da RadioBarouta, a Robótica ou os propios            
equipos informáticos portátiles. 
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E-Dixgal____________________________________________________________ 
 
Neste curso 2019/2020 Barouta será un centro E-Dixgal en 5º de Ed. Primaria (para              
o próximo curso 2020/2021 implantarase en 5º e 6º de Ed. Primaria). 
 
E-Dixgal é a iniciativa de educación dixital da Consellería de Educación. O            
alumnado, familias e profesorado implicado dispoñen de aulas dixitais, ordenadores          
portátiles persoais (en modalidade de cesión previa) e un entorno virtual de            
aprendizaxe con variedade de contidos, programas de formación e ferramentas de           
intercomunicación e colaboración. As chaves de acceso seranlle entregadas ao          
alumnado no colexio a comezos de curso e todos os materiais, contidos e             
ferramentas dixitais son gratuítas para o alumnado e as familias. 
 
O acceso aos contidos desde o ordenador portátil persoal do alumnado (que poderá             
levar para a casa) pódese facer tamén en modo offline, garantindo que o alumnado              
que non ten internet na casa poida seguir o traballo sen dificultade. Todos os              
cambios e avances que o alumnado realice no seu traballo cando está sen conexión              
a internet, será actualizado de maneira automática na plataforma E-Dixgal en canto            
o netbook volte á escola e teña rede. 
 
O desenvolvemento desta iniciativa implica a todo o equipo docente de 5º de Ed.              
Primaria, cunha formación específica que estará dispoñible na plataforma e          
orientada a cada un dos perfís. Este programa será coordinado por un mestre do              
claustro. 
 

Timbre musical______________________________________________________ 
 
Na actitude de escola amable que vela pola convivencia, no inicio do curso             
2017/2018 eliminamos a serea de amplos decibelios substituíndoa por un timbre           
musical que soa no cambio de tempo (non no cambio de sesión, esta diferenza será               
explicada máis adiante no apartado “Horario do Centro”).  
 
Un ambiente máis acolledor e acusticamente menos contaminado no que soan           
músicas e artistas en consonancia coa época do ano na que nos situemos. Así              
mesmo, no tempo de patio emítense unha selección dos podcast publicados por            
Radio Barouta. 
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Outras Actividades___________________________________________________ 
 
No día a día do CEIP de Barouta atoparás outras actividades, algunhas delas             
grandes e outras de menor tamaño. Como remate deste apartado adicado ao            
Proxecto Educativo non pode faltar o traballo comunitario relacionado con          
celebracións ou conmemoracións como son a Festa do Outono, o 25N, Festival de             
Nadal, a Carreira Solidaria (coincidindo co Día da Paz), Entroido, o 8M ou a Festa               
da Primavera, entre outras conmemoracións que te atoparás neste centro. 
 
As nomeadas son, se cadra, as citas máis grandes pola duración e implicación,             
onde a escola está de portas abertas. Nalgunhas delas, mesmo o colexio sae do              
seu propio recinto e do seu horario habitual, para levar a actividade escolar a              
contextos históricos ou importantes do Concello de Ames. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
               CEIP de Barouta 

 

 

Barouta, 11 

15229 – AMES 

T |  881867455 

ceip.barouta@edu.xunta.es 

 

 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E 
FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 
 
As NOFC están fundamentadas no noso Proxecto Educativo e pretenden          
desenvolver unhas relacións positivas entre toda a Comunidade Educativa, para          
lograr un clima escolar axeitado que facilite a adquisición das capacidades,           
competencias e obxectivos por parte do noso alumnado.  
 
As NOFC ao igual que o Proxecto Educativo, son de obrigado cumprimento para a              
Comunidade Educativa e para calquera persoa que teña contacto co centro e co             
alumnado a través de calquera actividade, mesmo para aquelas puntuais e           
ocasionais. Pretende ser claro e o suficientemente flexible como para adaptarse a            
circunstancias diversas e dar resposta ás necesidades do centro en cada caso            
concreto. 
 
Equipos de Profesorado______________________________________________ 
 
As mestras e mestres de Barouta organizámonos en diferentes equipos para que a             
cooperación e colaboración axilice as tarefas e o alumnado poida sacar o mellor             
proveito da xornada lectiva 
 
Equipos de Traballo  
Toda mestra/e formará parte de, polo menos, un equipo de traballo que terá un              
coordinador/a. Actualmente os equipos son os seguintes: 

1. Convivencia 
2. Coordinación Pedagóxica 
3. Contorna 
4. Actividades Complementarias e Extraescolares 
5. Dinamización da Lingua Galega 
6. Biblioteca Escolar 
7. TICs 
8. Infantil/1º e 2º de Primaria 
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A maiores dos anteriores, temos tamén a Comisión de Coordinadoras/es, que reune            
mensualmente ás persoas coordinadoras de equipos de traballo para facer          
seguimento e avaliación. As propostas de traballo e actividades que cada equipo            
faga á Comisión e Claustro é importante que teñan a visión do PDI escollido e               
caracter global inmerso no Proxecto Educativo. 

 
Equipos de Garda e Custodia do Alumnado 
O profesorado estará asignado a un dos 3 grupos de garda e custodia do alumnado.               
Ese equipo será o encargado da vixiancia do alumnado durante a chegada (desde             
as 08h45), a saída (desde as 14h00) e no tempo de patio (de 12h00 a 12h30). É                 
imprescindible a puntualidade e ningún mestre de garda poderá estar dentro do            
edificio do colexio agás a persoa que permaneza de garda na Biblioteca. 
 
Independentemente deste equipo, pero relacionado coas gardas, o profesorado fará          
unha garda individual unha tarde cada ciclo de rotación. Os centros con xornada             
continua temos a obriga de mantelo aberto todas as tardes durante dúas horas (no              
noso caso, de 16h30 a 18h30).  
 
Todos os luns pola tarde fai garda o Equipo Directivo. Os martes é o día de                
permanencia no centro (de 16h30 a 19h30). Os ciclos de garda individual polas             
tardes serán repartidos entre o profesorado para os outros días da semana:            
mércores, xoves ou venres.  
 
Equipos de Formación Permanente 
Como viches no apartado de Proxecto Educativo, dispoñemos dun Plan de           
Formación Permanente do Profesorado, actualmente con dúas liñas.  
 
Substitucións_______________________________________________________ 
 
De darse o caso, a Xefatura de Estudos do centro comunicará o parte diario de               
substitucións. Esta folla estará a disposición na Sala do Profesorado, no Espazo            
Administrativo do Centro e tamén será enviado ao grupo de WhatsApp do            
profesorado do colexio. 
 
Se tes unha urxencia que che impide vir ao colexio, precisamos que o comuniques o               
antes posible. Ben sexa por chamada ou mensaxe á Dirección ou Xefatura de             
Estudos do Centro, ou tamén enviando un WhatsApp ao grupo do profesorado para             
poñer ás túas compañeiras e compañeiros en aviso. 
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Se precisas ausentarte é imprescindible que o solicites con antelación usando o            
Anexo V e que teñas copia asinada autorizando o permiso. Non corras o risco de               
deixar o teu posto de traballo sen un documento que así o aprobe. A compañeira/o               
que te substitúa agradecerá que lle deixes programada a actividade a realizar polo             
alumnado para a sesión/día que non vas estar. 
 
Entrada do Alumnado________________________________________________ 
 
O alumnado só pode acceder ao recinto por dúas entradas: a peonil sur (parte baixa               
do colexio, nenas/os que veñen coas súas familias) e a peonil norte (parte alta do               
recinto, alumnado que ven nunha das 5 liñas de transporte escolar). 
 
O profesorado de garda ten que estar puntual ás 08h45 para atender á chegada do               
alumnado. Como mínimo unha mestra/e dese equipo situarase en cada un dos            
accesos peonís (norte e sur, bus escolar e transportado por familias) e en cada              
lateral, para controlar que non fagan o camiño inverso á entrada. Dunha vez dentro              
,o alumnado poderá permanecer onde desexe (na cara norte do edificio) ata que             
soe o timbre musical. Non poden estar na parte sur da escola xa que o portalón de                 
acceso está aberto para que entre o profesorado que non está de garda. 
 
Cando todo o alumnado transportado en autobús escolar entre ao recinto, unha            
mestra/e do equipo fechará o portal peonil de acceso. Cando toque o timbre musical              
de entrada ás 09h00, outro mestre do equipo fechará o portal peonil da parte de               
abaixo. Nese momento tamén se fechará o portalón de acceso do profesorado. 
 
Ás 09h00 soa o timbre musical de entrada. Nese momento o alumnado de Ed.              
Infantil deberá dirixirse (se aínda non o fixo) á súa porta de entrada, que está               
ubicada no soportal nordeste do colexio. O alumnado de Ed. Primaria accede pola             
entrada norte: 1º, 2º, 3º e 4ºA entra pola porta norte dereita e 4ºB, 5º, 6ºA e 6ºB pola                   
porta norte esquerda. 
 
A persoa responsable da titoría será a encargada de agardar nas portas de entrada              
polo alumnado e de acompañalo á aula garantindo un correcto e tranquilo acceso ao              
colexio. O mesmo acontecerá na saída ás 14h00: o alumnado baixará acompañado            
pola mestra/e responsable da titoría nesa última sesión. 
 
Non poderá haber alumnado en ningunha dependencia do centro (corredores, aulas,           
biblioteca) sen a supervisión dunha persoa adulta ao cargo. 
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O alumnado que, polo motivo que fose, entre no centro máis tarde das 09h10,              
constaralle como falta na primeira sesión e deberá entrar desde o portal peonil sur              
acompañado por unha persoa adulta que asinará no “Libro Rexistro do Alumnado”            
que está na conserxería. A conserxe acompañarao ata a súa aula. 
 
Saída do Alumnado__________________________________________________ 
 
No caso contrario, cando veña unha familia a retirar a un alumno/a, faremos de              
maneira similar: a conserxe recollerá ao alumno na aula e a familia asinará no libro.               
Debemos ter especial atención nos días de actividade coa comunidade, como           
festivais, encontros, etc. Como norma o alumnado debe permanecer no centro ata            
as 14h00. Ao remate da actividade sempre entraremos co noso alumnado á aula             
para recoller. Nese momento a familia non pode retirar á nena/o sen motivo             
xustificado, senón que debe agardar ás 14h00. 
 
Ás 14h00 vas ter alumando que volta á casa en transporte escolar, outro que o               
recolle a súa familia e tamén quen queda no Comedor Escolar. É importante que              
verifiques esta información para evitar contratempos.. 
 
No caso do alumnado que vai ao Comedor Escolar, ás 14h00 verás que xa están               
nos corredores agardando as monitoras/es deste servizo municipal. Deixa o          
alumnado con eles/as e baixa cas/os demáis. 
 
 
Patio_______________________________________________________________ 
 
O patio é un tempo de descanso e de aprendizaxe libre imprescindible para o              
desenvolvemento do alumando. Todo neno/a deberá contar cun mínimo 30 minutos           
de actividade libre durante a xornada lectiva. Este tempo non pode ser mermado ou              
eliminado a menos que a apertura dun expediente, protocolo ou calquer outra            
formalidade acordada entre o Equipo Directivo e a Titoría así o aconselle. 
 
No tempo de patio o alumnado pode estar no exterior ou na Biblioteca, pero non se                
pode estar nas aulas ou nos corredores. Evitaremos que o alumnado estexa            
permanentemente entrando e saíndo. 
 
Como vimos no apartado da “EcoPatrulla”, para facilitar a reciclaxe no CEIP de             
Barouta non está permitido baixar cos envases ou restos das merendas, debendo            
ser depositados no colector correspondente da aula. 
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Se hai algún accidente no patio, a mestra/e de garda é quen primeiro atende. Se o                
considera, pode entrar coa nena/o á Sala do Profesorado que é onde está o botiquín               
de primeiros auxilios. Se fose grave debes avisar inmediatamente á Dirección ou            
Xefatura de Estudos do centro para que tomemos ás medidas pertinentes. É            
importante que avises á titora do alumno/a accidentado e que a titora chame á casa               
para informar do accidente leve. 
 
Medicación_________________________________________________________ 
 
Está prohibido ter ou usar medicación por parte do alumnado no colexio. Se se trata               
dunha medicación especial que debe ser administrada con maior frecuencia que a            
duración da xornada lectiva, é a familia quen se debe achegar ao centro para darlla               
ao seu fillo/a. As mestras e os mestre non podemos dar medicamentos ao             
alumnado. 
 
Se se trata dun caso excepcional de enfermidade, a alumna/o deberá formar parte             
do programa “Alerta Escolar” da Consellería en coordinación co 112. 
 
Sala de Material______________________________________________________ 
 
Nesta sala hai material a disposición do profesorado e alumnado do centro. É de              
uso colectivo polo que se roga o consumo responsable, a orde e a organización na               
súa utilización. Se consideras que debería haber algún material que non atopas, ou             
que se terminou, por favor, avisa a alguén do Equipo Directivo.  
 
Todo mestre do centro dispón dunha asignación económica anual para usar nun            
proxecto que estea desenvolvendo na súa aula ou materia. Toda compra no CEIP             
de Barouta faise con factura e o reembolso ao profesorado a través de cheque              
transferencia bancaria.  
 
Saídas Didácticas____________________________________________________ 
 
Sempre que fagas unha saída didáctica fóra do recinto escolar é preciso que             
informes á familia e que esta autorice a saída. En Barouta temos dúas maneiras:              
papel ou telemática (coa aplicación TokApp School). Calquera dos dous sistemas é            
igual de válido e “oficial”. Enviarémosche ao correo un modelo feito para preencher. 
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Leva as autorizacións contigo durante a excursión, ata que chegues de volta ao             
colexio. 
 
As excursións que se fan dentro do municipio de Ames (agás ao Milladoiro) non              
teñen custe de transporte. Para que teñas unha referencia do custe de transporte             
das saídas de maior distancia, recibirás no teu mail un orzamento da empresa coa              
que habitualmente traballamos. 
 
Se a excursión ten custe, hai que lle marcar ás familias unha data para o               
pagamento. A recadación faina cada mestra/e responsable da excursión. Así como           
o teñas todo, entrégao na Secretaría do colexio para podelo ingresar no banco á              
maior brevidade posible. Se a saída abrangue máis do horario lectivo, a mestra/e             
responsable deberá avisar á coordinadora do Comedor Escolar, coa maior          
antelación posible, para que teñan en conta a diminución de comensais. 
 
Ás excursións sempre vai unha mestra/e por grupo clase e unha mestra/e a maiores              
por se hai algún imprevisto ou emerxencia durante a viaxe. Temos un pequeno             
botiquín portátil para as saídas. 
 
Comunicación coas Familias__________________________________________ 
 
No CEIP de Barouta mantemos un alto nivel de comunicación coas familias, que             
pode ser feito a través de diferentes medios: axenda de centro, TokApp School,             
reunións ou teléfono.  
 
O alumnado disporá gratuitamente dunha axenda de centro para que o profesorado            
poida comunicarse coa familia co fin de marcar as incidencias positivas e negativas             
que xurdiron. Así mesmo, a familia tamén poderá usar este medio para comunicarse             
co profesorado, solicitando titorías, xustificando faltas, etc. Como mestra/a         
responsable da titoría, é importante que revises as axendas para que a información             
sexa fluída e o máis inmediata posible. 
 
TokApp School é unha aplicación gratuíta para as familias, a través da que se              
poden enviar mensaxes individuais ou colectivas. A persoa administradora decide          
se o interlocutor pode contestar ou non. De tal modo, podes enviar unha mensaxe              
de notificación ás familias para a que non agardas contestación, ou habilitar            
resposta para que, por exemplo, dean consentimento para asistir a unha saída            
didáctica. As familias non poden enviarlle mensaxes ao mestre/a a través deste            
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medio, só poden contestar. As respostas son individuais, unha familia non ve o que              
outra contesta. Para crear un perfil de persoa usuaria fala co Equipo Directivo. 
 
A maiores dos anteriores medios, non debemos descoidar as reunións presenciais,           
grupais e individuais. Como titor/a é importante que fagas unha reunión a principios             
de curso, nos primeiros días, unha vez te reúnas co teu equipo docente para saber               
o que precisan as outras/os mestres que imparten clase no nivel. Así mesmo é              
importante que haxa unha reunión como mínimo ao trimestre. Se tes dúbidas da             
evolución dunha alumna/o, non agardes, fala o antes posible coa familia. Facelo            
persoalmente axuda a encamiñar ao alumnado e a aumentar a motivación da            
familia. 
 
Cando teñas reunión coas familias (individual ou colectiva), fala primeiro co equipo            
docente do teu nivel. Como mestre/a titora, es responsable do que aconteza no teu              
grupo de alumnado, aínda que impartan docencia outros compañeiros/as         
mestras/es. Se es mestre/a especialista ou que impartes unha materia ou área solta             
nunha titoría, mantén unha alta comunicación coa persoa responsable da titoría,           
dándolle información detallada de todo o que observes no seu grupo de alumnado.  
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HORARIO 
 
 
Xornada única con horario de apertura de 08h45 a 14h30 e de 16h30 a 18h30.               
Horario lectivo de 09h00 a 14h00. 
 
No CEIP de Barouta temos 6 “sesións” diarias de 45 minutos. Cada 2 de sesións               
(1h30’) constitúe o que chamamos un “tempo”. A maiores, o alumnado conta con 30              
minutos de tempo de patio, o que conforman as 5 horas lectivas totais. 
 
Na seguinte táboa podes ver un horario modelo no que se combinan tempos e              
sesións, por se che serve de axuda na confección do da túa titoría,  
 

HORA LUNS MARTES  MÉRCORES 

09h00-09h45  
1º tempo 

Asemblea 
e TIB* 

Asemblea e ABP* Flash Project*, 
TIB e 

Carreira do Can* 09h45-10h30 Robótica 

10h30-11h15  
2º tempo 

Contextos  
de Aprendizaxe 

11h15-12h00 

12h00-12h30 Patio 

12h30-13h15  
3º tempo 

Radio Escolar Lingua Inglesa Ed. Musical 

13h15-14h00 ABP* TIB* Horta 

 
*TIB (Tarefas Instrumentais Básicas): Cálculo, Numeración en ABN (Cálculo Aberto          
Baseado en Números) e Ortografía e Gramática (desde enfoque constructivista da           
aprendizaxe, con lecto-escritura funcional e significativa para o alumnado) 
 
*ABP (Aprendizaxe Baeada en Proxectos) 
 
*Flash Project: Obradoiro breve de oralidade en Lingua Inglesa. 
 
*Carreira do Can: Obradoiro breve de psicomotricidade no exterior do centro feito            
desde a área de Educación Física. 
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O horario da túa titoría debe ser o reflexo da visión holística do desenvolvemento              
integral do alumnado, baseado nas competencias clave e nas capacidades que           
deben adquirir as nenas e os nenos. As áreas de coñecemento, e os seus              
obxectivos, contidos ou estándares, son divisións que facemos as persoas adultas           
para ter a seguridade e a tranquilidade de que o alumando aprende o que na               
normativa está marcado, pero as persoas non asimilamos nin usamos o           
coñecemento en compartimentos estancos.  
 
O timbre musical soa nos cambios de tempo, non nos cambios de sesión, ten en               
conta isto porque ao principio pode despistar. 
 
Xornada Laboral_____________________________________________________ 
 
A xornada laboral semanal do persoal traballador pertencente á Consellería de           
Educación con destino en centros educativos de Ed. Primaria é de 37 horas e 30               
minutos. Durante a semana temos 25 horas lectivas, 5 horas de permanencia no             
centro e 7 horas e 30 minutos de traballo fóra do centro educativo.  
 
As 5 horas de permanencia no CEIP de Barouta complétanse de luns a xoves de               
14h00 a 14h30 e os martes de 16h30 a 19h30. 
 
Como facemos garda e custodia durante a entrada e saída do alumnado (1 vez              
cada tres días), disporás dunha sesión libre á semana. Libre significa que non tes              
que estar no teu posto de traballo, non é unha hora de garda. 
 
A maiores do anterior horario, todos os centros educativos da Consellería de            
Educación que contan con xornada continua, teñen que estar abertos pola tarde            
dúas horas. Os luns pola tarde facemos garda o equipo directivo. Os martes é o día                
de permanencia no centro. A apertura pola tarde dos mércores, xoves e venres             
repartirase entre o restante profesorado con adscrición neste centro. Para que teñas            
de referencia: tocarache unha garda de tarde cada 5 semanas, aproximadamente. 
 
Reunións, Coordinacións e Atención a Familias__________________________ 
 
As horas non lectivas de permanencia no centro, serviranche para as reunións de             
equipos, atender ás familias ou para ter formación no centro. 
 
A actividade docente co alumnado fai que o profesorado non teñamos espazos de             
encontro, reunión e contraste durante o horario lectivo. Era un tema recurrente nos             
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claustros. Por iso, de luns a xoves, de 14h00 a 14h30, teremos ese tempo para               
coordinarnos, preparar plans de traballo, rematar tarefas que nos quedaran          
pendentes ou mesmo para dar os recados que a actividade da xornada lectiva non              
nos permitiu dar. 
 
Os martes pola tarde a distribución horaria faise en dous bloques. De 16h30 a              
17h30 é o tempo de atención ás familias, as titorías. De 17h30 a 19h30              
realizaremos os claustros, reunións e traballo de equipos ou formación e           
actualización didáctica. 
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OUTROS DATOS 
 
 
Contacto___________________________________________________________ 
 
881867455 (Xeral) 
881867456 (Dirección) 
881867457 (Dpto. Orientación) 
881867458 (Conserxería) 
881867459 (Secretaría) 
ceip.barouta@edu.xunta.es 
 
 
Enlaces de Interese do Centro_________________________________________ 
 
Web: www.edu.xunta.gal/centro/ceipbarouta 
Blog da biblioteca: bibliobarouta.blogspot.com 
Blog de Educación Infantil: artellandonocole.blogspot.com 
Facebook: https://www.facebook.com/ceipdebarouta/ 
 
Atención ao Público do Equipo Directivo________________________________ 
 
Secretaría: 09h00-9h45h e 13h15-14h00h 
Dirección: 09h00-10h00 (cita previa) 
. 
Programa Municipal de Conciliación Familiar_____________________________ 
 
Bos Días Cole, desde as 07h30.  
Comedor Escolar, 14h00 a 16h30. 
Tardes Divertidas, de 16h30 a 21h00 
 
Actividades Extraescolares____________________________________________ 
 
Escolas Deportivas Municipais 
Actividades da ANPA 
 



 

 
               CEIP de Barouta 

 

 

Barouta, 11 

15229 – AMES 

T |  881867455 

ceip.barouta@edu.xunta.es 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
 
Este documento é só unha guía de acollemento, se precisas ter máis información             
detallada, sobre algún elemento que non atopases aquí, non dubides en poñerte en             
contacto co Equipo Directivo para ter unha copia completa dos documentos aos que             
nesta guía se fai referencia. 


