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PROXECTO 

EDUCATIVO 
(…)”  En realidade, que ideal é este que dunha maneira tan decisiva fíxonos 

creer que só podemos considerar como aprendizaxe aquilo que sucede baixo a 

dirección dunha autoridade, segue un horario exacto, todo o mundo o fai á vez 

e a miúdo comporta monótonas repeticións do mesmo tipo de exercicios? 

Esfórzanse as nosas escolas por aplicar métodos que da forma máis efectiva 

despertan o auténtico interese dos nenos e nenas e con el todos os seus 

talentos ou máis ben procuran para a súa mellor adaptación na sociedade 

existente? “ 

DE EDUCAR PARA SER, REBECA WILD 
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PRESENTACIÓN 

 

O Proxecto Educativo de centro que se presenta xorde da necesidade de revisión e 

actualización da documentación que rexe a liña metodolóxica do CEIP Barouta. O 

cambio e evolución no que está inmerso o centro require do acordo de liñas 

educativas claras e consensuadas que aporten estabilidade, coherencia e garantía 

na dinámica educativa que se oferta. Persegue enfatizar a nosa identidade e 

autonomía, sendo froito dunha reflexión colectiva compartida entre toda a 

comunidade educativa 

Tendo en conta que cada PE é válido para un contexto concreto é preciso explicitar 

que dende hai tres anos o CEIP Barouta está inmerso nun proceso de cambio, 

actualización e renovación metodolóxica, aplaudida pola maior parte da comunidade 

educativa que valora este cambio como fundamental e imprescindible para axustar a 

nosa oferta educativa ás necesidades de formación actuais para o alumnado. Froito 

desta visión é o resultado das accións deseñadas e efectuadas para que o  proceso 

de ensinanza-aprendizaxe resulte máis produtivo e satisfactorio.  

É preciso incluir no PE as medidas adoptadas a este respecto  que definen o modelo 

de centro, recollendo as intencións da comunidade educativa e orientando as 

actuacións, sempre dentro do marco da normativa legal vixente. Deberá abarcar 

todos os aspectos que se entrelazan na súa vida: sinais de identidade, valores, 

currículo, formación… Polo tanto, formará parte da mellora dos procesos de ensino-

aprendizaxe e xestión do centro. É preciso observar, analizar e reflexionar sobre a 

práctica docente coa intención de cambiala se é preciso para adaptarse ás novas 

necesidades. 

A última data de revisión do Proxecto Educativo do noso centro data do curso 

2011/2012. Partindo  da visión de que os centros educativos son e deben ser 

institucións en constante movemento, obsérvase imprescidible a actualización do 

documento para, deste xeito, integrar todas as dinámicas programáticas, 

metodolóxicas, organizativas e estruturais que rexen o mesmo na actualidade.  
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O Proxecto Educativo amosa o estilo de centro que é o CEIP Barouta, ten a 

responsabilidade de definir o modelo pedagóxico que se pretende seguir, facendo o 

posible para o seu desenvolvemento, establecendo a organización e funcionamento 

da vida do centro. Supón o instrumento vertebrador explicativo da súa liña educativa, 

condicionado a mesma e todos aqueles documentos programáticos que deseñan, 

concretan e orientan o labor educativo que se realiza por parte das persoas que 

conforman o centro. Tanto o PE como este conxunto de documentos, que o 

conforman,  teñen unha clara función estabilizadora no mantemento desta liña, 

independentemente das persoas que conformen o equipo educativo 

Todos os membros da comunidade educativa deben ser coñecedores do presente 

documento e do proceso de innovación educativa iniciado na escola. Alumnado, 

familias e docentes, cada un dende a súa perspectiva, deben coñecer e comprender 

a filosofía que o empapa, desa maneira, e sendo todos e todas partícipes do 

mesmo, conseguiremos que o CEIP de Barouta evolucione como proxecto 

educativo. Isto repercutirá non só no alumnado senón na conexión e inmersión no 

entorno social do que forma parte supoñendo un claro compromiso de actuación e 

implicación na construcción dunha comunidade educativa comprometida coa 

innovación e o desenvolvemento integral do alumnado. 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN. ASPECTOS XERAIS 

 

ENTORNO 

     

O CEIP de Barouta está situado na rexión centro do concello e pertence á parroquia 

que dá nome ao mesmo, Ames.  

Situado no Sudoeste da provincia da Coruña, na comarca da Amaía, limitando cos 

concellos de Santiago, Val do Dubra, A Baña, Brión e Teo. Ames é un dos concellos 

máis novos de Galicia e que triplicou a súa poboación nos últimos anos, pasando de 

ser menos de10.000 habitantes no 1989 (ano no quese inaugura a escola) a ter  
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hoxe en día máis de 30.000 habitantes. Un municipio cheo de crianzas onde o rango 

de idade máis numerosocorresponde entre os 20 e 39 anos, descendendo a partir 

dos 61. 

O concello conta con 116 entidades de poboación e 11 parroquias. Os dous 

principaisnúcleos de poboación son Bertamiráns (capital municipal) e O Milladoiro. O 

termo municipal de Ames repártese en once parroquias: Agrón, Ameixenda, Ames, 

Biduído, Bugallido, Covas, Lens, Ortoño, Piñeiro, Tapia e Trasmonte. 

Aproximadamente 900 empresas dedícanse ao sector servizos 

(supón un terzo da poboación), cen á construción e outro cento á industria. Existen 

arredor de 218 establecementos comerciais e 229 explotacións bovinas con 1.600 

cabezas de gando. Os datos de ocupación dos habitantes por sectores sinalan que 

case 200 se adican á agricultura, 20 á pesca, preto 

de 1.000 á industria, 1.000 á construción e máis de 6.000 ao sector servizos. 

 

Cambios na Escolarización do Alumnado 

Ata o ano 2011, no CEIP de Barouta escolarizábase o alumnado das parroquias de 

Piñeiro, Tapia, Ames, Covas, Agrón, Trasmonte e Ameixenda, pero agora tamén se 

matricula alumnado de Aldea Nova e da zona de influencia do CEIP Agro do Muíño 

(Ortoño) e do CEIP A Maia (na capital do concello, Bertamiráns). Aínda sendo un 

centro de carácter rural, dende o ano 2011 parte do seu alumnado é tamén urbano 

ou semiurbano. Conta cun total de 274 alumnos e alumnas.  . 

A poboación na súa maioría é galego falante. Igualmente, o noso alumnado 

emprega o galego como lingua vehicular, se ben estamos observando un descenso 

importante no uso da lingua galega entre as novas xeracións de nenos e nenas que 

se matriculan na escola. 

É importante destacar que o centro acolle a alumnado dunha  aldea da 

parroquia de Ames, no que se asentan familias desfavorecidas con escasos 

recursos, a maior parte delas adicadas, hoxe en día, á ferralla ou ás atraccións de 

feira. 

Aínda que non é o único alumnado que precisa unha especial atención no centro, é 

unha comunidade a ter moi en conta na planificación da actividade lectiva por ser un 

agrupamento social no que coinciden moitos patróns. Aínda que non hai problemas  
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de gravidade, sí hai casos que precisan atención específicas en distintos aspectos 

tanto curriculares como  a niveis inclusivos.  

Se ben é certo que no plano social podemos falar de que o CEIP de Barouta foi un 

modelo inclusión (antes incluso de que empregaramos esta palabra), no académico 

os datos do Departamento de Orientación indican que a maioría deste alumnado ten 

necesidades específicas de apoio educativo, polo que é importante facer fincapé nos 

Plans que actúan sobre o alumnado en risco de exclusión social, nomeadamente os 

pertencentes a Castiñeiro do Lobo, potenciando novas estratexias que favorezan a 

súa inclusión  

Con todo, na visión xeral, analizando os datos do D.O., CEIP de Barouta conta cun 

importante número de ANEAE. 

 

DATOS DO CENTRO  

 

Denominación: CEIP BAROUTA 

Localidade: BAROUTA - AMES 

Código postal: 15229 .Concello: AMES 

Teléfono: 881867455 

NIF: Q6555588J CÓDIGO: 15026637 

Email: ceip.barouta@edu.xunta.es 

 

 CARACTERÍSTICA FÍSICAS. INFRAESTRUCTURA DO CENTRO 

 

O EDIFICIO consta de dúas plantas, faiado e soto. A distribución dos diferentes 

espazos durante este curso 2017- 2018, será a seguinte:  

• PLANTA BAIXA: 

Zona de Educación Infantil : 3 aulas mixtas cunha organización de ambientes de 

aprendizaxe e uso común para as tres titorías. 

Zona administrativa ( comparte despacho e traballo administrativo)  

Espazo común para material do profesorado  

Aula de Língua Inglesa  

Sala do profesorado. 
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Sala de material e máquinas de reprografía e informática 

Comedor 

Aseos de alumnado e profesorado. 

Locais anexos ao comedor (cociña) 

Local da ANPA  

• PLANTA PRIMEIRA: 

Aulas  de Primaria nun total de 9 

Zona de  P.T.  

Zona de A.L. compartida coa orientadora 

Aula para E. Musical. 

Departamento de Orientación 

Zona de Espazo calmo 

2 espazos - obradoiros de nivel e internivelares 

Aseos de alumnado e profesorado 

Biblioteca/ sala de usos múltiples 

• Soto ( uso restrinxido como almacén debido á humidade) 

• O faiado non ten utilidade xa non está en condicións de habitabilidade 

escolar. 

PATIO DE RECREO 

Na actualidade consta  de: 

• Unha  pista polideportiva cuberta e pechada  utilizada como ximnasio (con 

mala acústica e sen illamento térmico), os días de chuvia utilízase tamén   como 

espazo  de recreo.  

• Zona cementada e pechada para uso lúdico e deportivo situada na parte 

baixa do patio escolar 

• Dous  patios de xogo infantil ( un deles preto do edificio principal metade 

areeiro e metade caucho para uso de E.Infantil e outro na zona alta do patio para 

uso de alumnado dos primeiros niveis de E.Primaria)  

• Amplos espazos verdes arredor do edificio escolar. 

• Zona de horto escolar 

• Zonas pavimentadas de acceso ao centro. 

 



 
 

PROXECTO EDUCATIVO CEIP BAROUTA          9 
 

 

 

Destacar en relación aos espazos o obxectivo de mellora  que nos últimos anos se 

está a levar a cabo, tanto nas infraestructuras, coa construcción dun espazo de usos 

múltiples/biblioteca, pintado de espazos común… como de dotación e 

reorganización de zonas e salas de uso de profesorado e alumnado  ( unha boa 

parte a cargo do presuposto do centro) así como a organización de novos espazos ( 

Espazo Calmo e  novos “espazos maker” ) coa finalidade de lograr maior e mellor 

funcionalidade dos espazos comúns, así como de dotar ao centro dunha liña estética 

definida.  

Incidir no espazo exterior, zonas comúns de patio e deporte é un claro obxectivo a 

corto /medio prazo. 

 

EQUIPAMENTO E MOBILIARIO 

 Unha boa parte do mobiliario do centro precisa ser renovado, xa que, non responde 

ás necesidades actuais do alumnado  e, en moitos casos está bastante deteriorado 

e obsoleto. A tal fin, realizanse cada curso escolar as peticións á Consellería, 

agardando unha resposta positiva á demanda. Cada curso, a cargo do presuposto 

do centro, estase facendo unha renovación do mesmo de cara a ir actualizando e 

dotando ás aulas e espazos de uso común de recursos e mobiliario axeitados e co 

obxectivo de crear ambientes e zonas e de traballo individual, grupal, de 

coordinación e comunicación que responda á liña pedagóxica actual ( espazo calmo, 

espazos maker...) ,  desenvolvemento de proxectos colectivos, realización de 

actividades internivelares, desdobramentos puntuais … buscando resolver as 

necesidades actuais do mellor xeito posible. 

En canto ao equipamento traballarase cara a  renovación no campo informático e 

demáis equipos técnicos técnicos, megafonía e reprografía e en xeral, así como o 

material didáctico para os distintos niveis. 

Aínda que anualmente o Concello de Ames realiza  modificacións e arranxos , o 

colexio segue a precisar diversas melloras na súa infraestructura, así como nos 

espazos exteriores;  a tal fin realízanse as xestións pertinentes co mesmo e 

Consellería. 
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RECURSOS HUMANOS. CATÁLOGO 

 

O catálogo de postos de traballo do centro é o seguinte: 

● Educación Infantil 4,  

● Educación Primaria 6 

● Educación Musical 1,  

●  Pedagoxía Terapéutica 1 

●  Filoloxía Inglesa 1,  

● Orientación 1 (compartida)  

● Educación Física 1,  

● Relixión católica 1(compartida) 

Súmanse como persoal non docente: a conserxe, 2 coidadoras e o persoal de 

limpeza. 

Estes postos de traballo vence incrementados, segundo as necesidades de servizo 

ou pola habilitación puntual de aulas debido a un incremento de matricula ( p.ex 

habilitación de unidades de E.Primaria por solicitudes de admisión superiores ao 

número de prazas ofertadas nun curso académico , incremento de especialistas de 

Pedagoxía Terapéutica ou Audición e Linguaxe por aumento significativo de 

alumnado con NEAE...) . 

Segundo datos do curso 2018-2019 as variacións con respecto ao catálogo son as 

que seguen: 

● 3 unidades do 2º ciclo de educación infantil  

● 9 unidades de educación primaria  

● 2 Pedagoxía terapéutica 

● 2 Audición e Linguaxe ( 1 compartida) 

● 1 orientación ( compartida) 

● 1 Língua Inglesa 

● 1 Educación física 

● 1Relixión ( compartida) 
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OFERTA E SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO 

 

● SERVIZO DE COMEDOR: a organización e administración do 

comedor escolar é por conta do Concello, dentro da rede de comedores 

escolares de Ames.  O colexio facilita o funcionamento deste servizo poñendo á 

súa disposición un local para estes fins, así como o uso dos aseos e pavillón  ( 

nos días de choiva) . Utilización no tempo de xantar e atención ao alumnado 

usuario de 14h00 a 16h30 . 

● SERVIZO DE “BOS DÍAS COLE” : servizo de custodia de alumnado , de 

xestión municipal con hora de comezo ás 7h30 da mañán. Utilización do 

espazo do comedor do centro. 

● SERVIZO DE “ TARDES DIVERTIDAS” : xestión do Concello coa 

utilización do espazo do comedor e exterior na marxe horaria de 16h30 a 

20h00 para a realización de actividades relacionadas co coidado e 

animación do tempo de garda para o alumnado custodiado. 

● SERVIZO DE TRANSPORTE ESCOLAR: utilizado por case a totalidade 

do alumnado, realizando o transporte de entrada e saída á xornada 

lectiva. As normas de utilización do transporte están expostas nas NOF . 

No curso 2018-19 funcionan 5 liñas. 

● ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES programadas pola ANPA e polas 

Escolas deportivas do Concello de Ames. Utilización de diferentes 

instalación do centro para o seu desenvolvemento. Regulación nas 

NOFC. 

● DISTINTAS MODALIDADES DE COLABORACIÓN  E  PARTICIPACIÓN 

DA COMUNIDADE EDUCATIVA:  

o Asambleas de centro: Utilización do espazo da biblioteca. 

o Formación e divulgación coa actividade “ Un chocolate con…” . 

Escola de Nais e Pais ( CAFI) 

o Ofertas de talleres e actividades colaborativas á comunidade 

educativa: “Banda de música Barouta”, talleres plásticos, cociña… 

ofertados polo centro e/ou ANPA. utilización daqueles espacios do 

centro que se consideren máis idóneos á actividade. 
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o Equipos de traballo : para investigación e tratamento de diferentes  

o temáticas e proxectos ( patio escolar, dinamización língua galega, 

feminismo…). Equipos mixtos: pais/nais-profesorado. 

o ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS : reguladas atendendo á lexislación e 

programadas cada curso escolar, formando parte da PXA anual. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

Consideramos de grande importancia un proceso de selección axeitada dos 

RECURSOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS, por canto constitúen ferramentas 

fundamentais para o desenvolvemento e enriquecemento do proceso de ensino-

aprendizaxe do alumnado actuando, ademáis,  como condicionantes das diversas 

dinámicas de traballo adoptadas. 

A  elección dos recursos e materiais didácticos para o traballo nas titorías 

corresponde ao profesorado titor, especialista ou responsable do ambiente de 

aprendizaxe. A información ás familias sobre a adquisición dos materiais e 

instrumentos pedagóxicos individuais do alumnado realizarase unha vez estén 

designadas as/os docentes correspondentes. 

Por outra banda, corresponde  aos diferentes equipos educativos, comisións, 

equipos de coordinación e departamento de Orientación a selección, solicitude  e 

procura ( nalgúns casos) de aqueles materias e recursos necesarios para a mellor 

resolución das actividades e programas previstos. 

En relación á xestión e organización da adquisición e distribución dos recursos e 

material funxible, adoptaranse aquelas modalidades que resulten máis eficaces para 

o desenvolvemento das actividades. O equipo directivo xestionará e organizará a 

solicitude e adquisición de mobiliario e recursos materiais buscando garantir a 

disposición por parte de alumnado e profesorado dos mellores recursos posibles. 
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2. ESTILO EDUCATIVO:  A ESCOLA QUE QUEREMOS 

 

O CEIP de Barouta definímonos como  un centro público, que cree e defende 

a escola pública viva e activa, flexible e aberta, aconfesional,  unha educación 

respetuosa e adaptada aos procesos de vida e necesidades do alumnado, que actúe 

como mecanismo compensador das desigualdades de oportunidades ( persoais, 

sociais, económicas…), nun marco de convivencia respetuoso coa diversidade en 

todas as súas formas e manifestacións . O respecto á diferenza e a convivencia  

positiva son e serán piares básicos do noso centro, sensible ao valor da 

comunicación para a resolución de problemas e para a comprensión do mundo que 

nos rodea. 

Modestamente sentimos orgullo ao poder sumarnos e definirnos como, o que en 

ámbitos educativos se coñece como    “escolas en tránsito”, ao estar inmersa nun 

cambio  meditado, pausado e progresivo, que se propón camiñar, nunha  reflexión 

crítica constante cara unha escola transformadora. Avanzamos nun modelo de 

centro centrado en experiencias e contextos de aprendizaxe, proxectos, na 

investigación, nas estratexias do pensamento científico , nos ambientes educativos, 

na importancia da educación emocional e da convivencia ...   

No convencemento persoal e  como colectivo da necesidade de cambiar un modelo 

educativo obsoleto e que non dá resposta ás necesidades educativas , 

competenciais e emocionais reais do alumnado do século XXI , da necesidade 

dunha revisión das estratexias metodolóxicas, centrándoas nas competencias e 

fortalezas do noso alumnado…  . 

Ansiamos chegar a ser unha escola  do coñecemento, orientado a comprometerse 

co mundo e que faculte aos nosos nenos e nenas de pensamento crítico non 

ofertando  só acceso ao mesmo,  senón utilizandoo xunto coas estratexias do 

pensamento a partir do que coñece, onde se avance dende o adestramento da 

memoria cara a educación da mente, onde o alumnado poida transferir o aprendido 

á súa vida e contexto social…   
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Un centro onde o alumnado acuda cada mañá a plantexar/se  preguntas e non só a 

contestar respostas. Nesta idea será animado a actuar, pensar, discutir, aportar e a 

construír de xeito individual e tamén como colectivo. 

 Asumimos este ideal conscientes da súa dificultade e da necesidade de tenacidade 

profesional  camiñando cara unha mellora da calidade educativa que ofertamos na 

nosa escola... 

 

 

VALORES, PRIORIDADES E PROCEDEMENTOS QUE NOS DEFINEN 

O-AS COVAS 

o CREACIÓN DUN ESPAZO EDUCATIVO ESCOLAR SEGURO E NON 

SEXISTA  

Nas súas diferentes manifestacións e protagonistas, atendendo á equidade e que 

garanta a identidade e diversidade afectivo-sexual do alumnado. 

A nosa escola pode e debe ser un espazo para a transformación social, tamén no 

referido á igualdade de dereitos e á superación de prexuicios sexistas, xa que logo o 

contexto educativo preséntase cunha trascendencia fundamental, dado o seu 

impacto directo e o papel esencial que ocupa na transmisión de ideas e valores da 

cultura. 

Partimos da aceptación da pluralidade, da diversidade e diferenza e un profundo 

respecto do desenvolvemento persoal independentemente do sexo,  co obxecto de 

ser un centro que traballe no crecemento integral e na redución e corrección de todo 

tipo de desigualdades ou discriminacións por razón de identidade sexual. 

Adoitaremos as medidas precisas para traballar na educación para a igualdade con 

incidencia en todos os ámbitos; destacar o fincapé no emprego de linguaxe 

inclusiva e non excluínte nin  sexista tanto a nivel oral coma nos escritos; 

utilizando o feminino ou vocabulario alternativo inclusivo.  

 

o UN ESPAZO SEGURO DE CONVIVENCIA. EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Pensamos que a mellora da convivencia escolar está ligada ao establecemento 

no centro de orientacións pedagóxicas  humanistas, baseadas no apego e na   
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educación emocional e afectiva. Non pode nin debe circunscribirse aos problemas 

de disciplina nas aulas. É necesario  ir da man da cultura da paz promovendo 

valores, actitudes e comportamentos que rexeiten a violencia, promovan a equidade, 

previndo os conflictos, buscando alternativas aos enfoques convencionais 

conductistas de sanción e conductas correctivas. 

A convivencia é o resultado das relacións. Si estas son satisfactorias e fluídas, a 

convivencia será boa e gratificante, o que terá un efecto directo na cohesión do 

centro e no clima escolar. 

Á súa vez, este clima relacional satisfactorio repercutirá directamente nunha serie de 

factores como a calidade educativa, o rendemento académico e o logro dos 

obxectivos educativos, a motivación, o desenvolvemento de proxectos… 

Entendemos que a convivencia pacífica non é aquela na que non existen conflitos, 

senón aquela na que os conflitos se resolven de maneira non violenta, 

positivamente. Para iso, é importante chegar a un compromiso sobre o 

coñecemento exhaustivo das normas necesarias que garantan a convivencia no 

noso centro, a colaboración de todos e todas na súa elaboración  e no seu 

cumprimento, na participación, na organización e na xestión do centro e, de 

maneira inequívoca, no rexeitamento a calquera manifestación de violencia.  

Por outra banda, en relación ao currículo, a implantación dunha aprendizaxe 

significativa e una metodoloxía flexible e participativa, xa que favorece a motivación 

do alumnado. Isto conleva o fomento e desenvolvemento de emocións positivas 

polo que estaremos xerando no alumnado condutas positivas, fronte a aquelas 

emocións negativas produto dunha motivación escasa. É preciso favorecer o 

traballo cooperativo, propiciando a amizade entre compañeiras e compañeiros, así 

como levar adiante medidas organizativas que garantan o  mantemento da 

convivencia positiva: ESPAZO CALMO.  

O “Bo trato” en todos os ámbitos da comunidade educativa debe imperar nas 

relacións e na comunicación. O feito de incorporar as emocións ao feito educativo 

ten unha importancia crucial dentro do noso  Proxecto Educativo. A neurociencia 

sinálanos a importancia das emocións e a súa influencia no pensamento e 

comportamento das persoas . Neste senso, posibilitar situacións positivas de  



 
 

PROXECTO EDUCATIVO CEIP BAROUTA          16 
 

 

 

comunicación e de estadía na escola lévanos a valorar como prioritario o 

desenvolvemento de proxectos e estratexias  relacionadas coa educación 

socioemocional, educar con emocións e en emocións, no desenvolvemento de 

competencias emocionais ( conciencia emocional, regulación emocional, 

autoxestión, intelixencia interpersoal, habilidades de vida e benestar) coñecéndoas, 

incluíndo procesos reflexivos que aprendan a distinguir o preconsciente do 

consciente como paso necesario e previo á mellor disposición para a aprendizaxe e 

a relación entre as persoas que convivimos no centro. Proxectos e dinámicas de 

Atención Plena ( Mindfullnes) de cara a un aproveitamento no plano emocional e 

pedagóxico da técnica, a nivel individual e no clima do entorno do grupo. 

 

o UN ESPAZO DE INCLUSIÓN, INDIVIDUALIZACIÓN E RESPECTO Á 

DIFERENZA 

A diferencia e o respecto á mesma son parte da nosa filosofía como centro;  non 

cremos na uniformización como método e solución igualitaria.  Respecto ao neno ou 

nena tal e como é, como individuo único, cunha aceptación clara da súa 

individualidade e consecuentemente  nas súas necesidades educativas. 

Tomando como referencia un dos obxectivos clave da educación inclusiva referido a  

favorecer o desenvolvemento de todo o alumnado e a cohesión dos membros da 

comunidade, de xeito que todos/as poidan disfrutar do proceso de aprendizaxe, 

valoramos a diversidade como unha posibilidade moi valiosa para o crecemento 

persoal.  

Partimos tamén da idea de que a educación na diferencia precisa a  abordaxe entre 

iguais, non a ocultación, a normalización da diferencia é necesaria como primeiro 

paso para a aceptación e inclusión .  

Cremos no apoio afectivo, escolar e o acompañamento no proceso de integración 

dando grande importancia ao establecemento de vínculos relacionais. Queremos ser 

unha escola que traballe para subraiar os potenciais individuais dos alumnos e 

alumnas, as súas fortalezas, na autoestima positiva buscando garantir o máximo 

desenvolvemento persoal do noso alumnado ao marxe do grupo social ao que 

pertence. Desde o centro búscase  fomentar estratexias que conleven  a inclusión e  
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reactivación social, para todas as familias en risco de exclusión social que forman 

parte da nosa comunidade educativa.É necesario traballar para realizar todos 

aqueles cambios estructurais e metodolóxicos precisos para camiñar cara a 

inclusión real no centro. 

 

o UN ESPAZO DE INMERSIÓN E COMPROMISO CO ENTORNO  

Como reflexo dun compromiso claro coa preservación do medio ambiente.  .  O 

respecto, coidado e conservación do noso medio é unha premisa fundamental do 

noso centro. Acadar unha conciencia responsable cara a conservación do medio 

ambiente partindo do coñecemento da contorna no camiño cara a implicación activa 

nos diferentes niveis educativos. O CEIP de Barouta é unha escola cun enorme 

potencial para  traballar a través da imitación natural, a través da experiencia. Na 

súa situación, nun entorno natural privilexiado, vemos a inmersión no entorno natural 

como unha fonte lóxica de aprendizaxe , incorporándoa como base para a actividade 

educativa. Estamos en clara disposición de aportar o noso gran de area ao coidado 

e conservación deste ben natural dándoo a coñecer entre a nosa Comunidade 

Educativa e fomentando as boas prácticas. De desenvolver proxectos  que impliquen 

a toda a comunidade educativa na mellora ambiental e a sostenibilidade do colexio e 

o municipio a través das diferentes actividades, a participación e a relación coa 

comunidade local. 

É fundamental facer aproveitamento educativo do mesmo, incorporándoo e  abrindo 

as portas das aulas  en comunicación permanente con ese ambiente propio, 

considerando o exterior do centro educativo como unha extensión do interior máis 

alá da actividade lúdica.. 

Establecer este contacto directo coa natureza , ademais de favorecer dinámicas 

positivas no campo socioafectivo, potencia o desenvolvemento de cualidades 

importantes como a paciencia e o valor do esforzo, e permite avanzar no 

establecemento de dinámicas de traballo que impliquen a aprendizaxe significativa a 

través da práctica e da experimentación.  
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o UN ESPAZO DE COÑECEMENTO E PARTICIPACIÓN NO LEGADO 

CULTURAL. PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL 

É imprescindible achegar ao alumnado ao noso legado material e inmaterial, 

xa que só así, coñecéndoo, analizándoo, investigándoo, poderá situarse no mundo, 

e só así lograremos fomentar actitudes de compromiso cara unha posición persoal 

crítica na construcción da sociedade futura.. Sermos coñecedores e partícipes da 

nosa cultura, traballar sobre o patrimonio material e inmaterial da nosa contorna, 

pondo en valor o mesmo,  como bagaxe cultural  e base para a comprensión do 

mundo , a partir da idea de que só coñecéndonos conseguiremos entendelo. 

É tarefa das escolas, entre outras institucións, devolver á sociedade este legado 

inmaterial que como pobo herdamos das xeracións anteriores. É imprescindible, 

valorar as diferenzas culturais e lingüísticas como posibilidades, nunca como 

dificultades ou atrancos.   

Na actualidade, é preciso reflexionar no que atinxe ós aspectos sociolingüísticos do 

centro, xa que observamos unha  diminución clara de falantes en galego en termos 

absolutos e procentuais, que nos leva a priorizar, cando menos, o fomento, emprego 

e dinamización da nosa lingua en todos os ámbitos do centro, en todas as  

actividades que impregnen a vida do centro e da comunidade educativa. 

A importancia do idioma na educación  e desenvolvemento intelectual e social do 

alumnado é fundamental; tratarase de incorporar e dinamizar a aprendizaxe da 

lingua propia e máis, de maneira reflexiva e funcional. 

 

 

o UN ESPAZO PARA  A APRENDIZAXE SIGNIFICATIVA  

    Potenciaremos  a capacidade de aprender a través da experimentación e a 

investigación para favorecer aprendizaxes significativas, traballando na 

construcción de coñecemento útil para o alumnado, tendo en conta que son estas, 

as aprendizaxes útiles, as que quedan para a vida, as que prevalecen e forman aos 

cidadáns do futuro. Aprender a través da experiencia garante que o noso alumnado 

será quen de se enfrontar a novas situacións, resolvéndoas positivamente desde as 

súas experiencias ., Ao contrario do que acontecía anos atrás, a información (o  
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coñecemento) está a disposición de todo o mundo, só precisamos formar a 

alumnado que saiba xestionar a súa pesquisa e uso de forma autónoma, libre e 

crítica.  

Avanzar no establecemento de dinámicas de traballo que impliquen a aprendizaxe 

significativa a través da práctica e da experimentación implica a incorporación de 

metodoloxías baseadas na investigación, no traballo por proxectos , na aprendizaxe 

colaborativa e cooperativa, na manipulación … ofertando, ademáis, solucións e 

alternativas organizativas e metodolóxicas acordes para unha atención efectiva do 

alumnado, partindo das necesidades propias e do seu grupo de referencia. 

 

 

o UNHA ESCOLA PARTICIPATIVA E DEMOCRÁTICA   

En distintos planos , desde o centro, poténciase a relación e participación na vida 

do mesmo. O diálogo positivo será a base para o entendemento . Profesorado e 

familias , consideradas unha parte fundamental para a consecución da nosa oferta 

educativa, deberán esforzarse por ter presente o obxectivo final da súa 

comunicación: a educación compartida do alumnado . Esta participación farase 

efectiva en distintos planos ( comunicación, participación e colaboración en distintos 

momentos do curso e implicación na dinámica escolar ), procurando establecer 

canles fluídos e transparentes de comunicación, ampliando os convencionais ás 

redes sociais como medio dinámico e eficaz para achegar información ás familias.  

Para favorecer estas relacións e potencialas, establécense distintas prácticas 

educativas que fomentan procesos de deliberación e participación activa, erixíndose 

a  participación eixe articulador do feito democrático; tempos e espazos  previstos 

para a comunicación e intercambio de información e acordos ademáis dos 

convencionais ( titorías, consello escolar…) : ASAMBLEA ESCOLAR ( alumnado)  e  

ASAMBLEA DE CENTRO ( comunidade) conforman órganos de participación coa  

finalidade de dar oportunidade efectiva ao exercicio da democracia cara a 

participación na vida do Centro. Son espazos de diálogo e comunicación aberta na 

que poden ser expostas libremente todas aquelas cuestións que se consideren 

oportunas sobre a dinámica do centro ou que poidan estar relacionadas coa mesma. 
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Educaremos  para a democracia desenvolvendo capacidades e habilidades para a 

convivencia social, a solidariedade, a participación e o respecto intentando ofertar 

alternativas que  contrarresten o excesivo individualismo que impregna a sociedade 

actual. 

 

o COA COMUNIDADE EDUCATIVA: COMUNICACIÓN E TRANSPARENCIA 

De cara a favorecer a comunicación e a transparencia na toma de decisións a 

través da participación de toda a comunidade educativa para crear un centro 

unificado, aberto, cordial e coordinado, comunícase  por diferentes vías e de 

maneira permanente toda a información, facéndoa chegar ao profesorado e á 

comunidade educativa.  

A transparencia é imprescindible na pretensión dunha escola dialogante e ben 

comunicada, e é a única maneira de que todas as persoas se sintan importantes e 

decisivas no día a día da actividade educativa. 

A incorporación e utilización das redes sociais supón un claro avance na 

participación e comunicación directa das tarefas, proxectos e avisos da escola. 

 

 

o UNHA ESCOLA RESPECTUOSA COA DIVERSIDADE, ETAPAS DE 

DESENVOLVEMENTO E OS PROCESOS DE VIDA 

  “Só se os nenos poden vivir hoxe plenamente como tales, mañá serán persoas 

adultas na plenitude do seu potencial. O cágado non se fai un mellor sapo se o forzamos a 

vivir fóra da auga prematuramente. Así tamén, o neno non desenvolve mellores calidades 

humanas se se reprimen os seus impulsos naturais, se se lle obriga a portarse como un 

pequeno adulto que ten que estar durante moitas horas inmóbil, calado, asimilando 

coñecementos en proporcións reguladas cientificamente por medio de leccións verbais, 

seguindo exercicios predeterminados, de acordo a un horario organizado por especialistas 

en pedagoxía”.  

(José Ortega y Gasset). 

É necesario partir  do coñecemento das etapas de desenvolvemento e os 

procesos de vida da infancia, en concreto dos tramos de idades que comprenden 

aos nosos alumnos e alumnas. Teranse en conta as necesidades de cada etapa  á  
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hora de deseñar tempos,  espazos e ambientes propicios para cada unha delas, así 

como dinámicas e aprendizaxes. O respeto ás necesidades, ao ritmo persoal de 

cada alumna e alumno, o acompañamento na adecuación ao grupo fará que a 

construcción do coñecemento sexa efectiva, progresiva e real, constituíndo un 

avance positivo nese proceso por parte do alumnado. 

 

o TRANSVERSALIDADE EDUCATIVA 

A transversalidade supón un proxecto de humanización e de valores que enche 

de sentido a vida escolar. É o xeito de entender a actividade pedagóxica dentro dun 

enfoque amplo da educación, máis alá da transmisión de coñecementos, abarcando 

a actividade máis complexa que contempla o desenvolvemento de todas as 

capacidades do alumnado , incluídos valores e actitudes, perseguindo preparar ao 

nenos e nenas para a vida en sociedade. 

As escolas debemos vivir de cara ao mundo que nos rodea, actuando e 

interactuando con el, directamente na nosa contorna máis próxima e tendendo 

pontes con outras realidades educativas, sociais e/ou culturais, estamos obrigadas a 

introducir nas dinámicas de aprendizaxe reflexións éticas que cheguen ás máis 

variadas esferas da vida. Debemos lograr que o alumnado pense e actúe 

desenvolvendo a súa capacidade de empatía cara as necesidades dos demáis, 

nunha actitude de búsqueda de solucións aos problemas que xurden ao seu arredor. 

Facerse consciente de ter protagonismo na construcción dun mundo mellor.  

A aposta pola transversalidade como metodoloxía de aprendizaxe, supón traballar 

por unha escola onde o alumnado aprenda a desenvolver todas as súas 

potencialidades, supón educar  para a paz, para a defensa do medio ambiente, para 

a igualdade dos dereitos entre ambos os sexos, para o respeto á diversidade, para a 

pluralidade relixiosa e cultural, para a tolerancia, para o respecto dos dereitos  

humanos, para a saúde, ser capaces de participar, de implicarnos e motivarnos para 

cambiar o mundo dende o noso entorno. Escola aberta ao mundo. 

 

o UNHA ESCOLA QUE FOMENTA O PENSAMENTO CRÍTICO  

Ou diverxente como capacidade de pensar de xeito orixinal e persoal, supón a 

capacidade de saírse dos camiños establecidos para atopar solucións alternativas;  
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supón a capacidade de potenciar o pensamento crítico e abandonar as ideas 

preconcebidas, sendo útil non só no estudo ou no traballo, senón en todas as áreas 

da vida. O obxectivo é  formar alumnado que sexa quen de tomar decisións 

responsables ao longo da súa vida . O pensamento crítico como crítica reflexiva e 

argumentativa integrándoo no currículo, de xeito que o alumnado incorpore  e amplíe 

as súas destrezas de pensamento, achegándose aos contidos curriculares cunha 

maior capacidade de: 

o pensar para entender acerca do que se aprende. 

o reflexionar e analizar o que se aprende. 

o cuestionar o xeito de pensar e asimilar ideas novas e diferentes. 

o escoita activa, para incorporar outras opinións que xorden durante o 

proceso de aprendizaxe. 

o Aprendizaxe autónoma 

 

 

o UNHA ESCOLA QUE AFONDA NA CREACIÓN DOS AMBIENTES DE 

APRENDIZAXE . 

 Referíndonos ao emprego do espazo, do ambiente de aprendizaxe no seu máis 

amplo sentido, físico e pedagóxico ( ambiente e ambientes) e tendo en conta a 

influencia significativa que a disposición dos entornos teñen para aquelas persoas  

que os ocupan. Tomando as reflexións de C.E.Loughlin e J.H.Suina “  

(…) O ambiente da aula é moito máis que un lugar de almacenaxe de libros, mesas e 

materiais; a súa disposición coidada e axeitada engade unha dimensión significativa á 

experiencia educativa do alumnado, atraendo o seu interese, brindando información, 

estimulando o emprego de destrezas, comunicando límites e expectativas, facilitando as 

actividades de aprendizaxe, promovendo a propia orientación e respaldando e fortalecendo 

a través destes efectos o desexo de aprender” valoramos e damos suma importancia á 

creación e disposición ambiental de espazos- aula e comúns, por canto son un 

instumento fundamental de conformación  de aprendizaxes, relacións e actitudes. 

Así como ao establecemento de dinámicas de traballo que posibiliten unha 

aprendizaxe construtiva e significativa, cooperativa e motivadora. 
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Xestión e proxectos cara unha arquitectura de centro ao servizo da educación: 

espazo flexible, organización ambiental, aire limpo, cun nivel de oxígeno óptimo para 

que o cerebro aprenda, unha temperatura agradable, aislado do ruido exterior e 

espacios 'flexibles'.... Flexibilidade na actividade na aula- clase co grupo, ou creación 

de ambientes de aprendizaxe internivelares para o desenvolvemento de proxectos 

como liña metodolóxica. O espazo ao servizo da actividade, buscando superar as 

limitacións arquitectónicas e formando na estética. 

Reflexión, estudo e dotación dos diferentes espazos dentro e fora das aulas e que 

conforman os entornos de aprendizaxe cara unha aprendizaxe autónoma, activa e 

significativa. 

 

o UNHA ESCOLA INNOVADORA  

Como práctica educativa reflexionada e permeable aos cambios METODOLÓXICOS 

E ESTRUCTURAIS necesarios para dar respostas educativas acordes cos novos 

tempos, sendo quen de xerar un equilibrio entre a adaptación ás novas demandas 

sociais, culturais, laboráis e a resposta crítica ás mesmas. Permeabilidade: 

o As aportacións da neurociencia á educación, oferta premisas básicas 

que comprometen a garantía das aprendizaxes significativas do 

alumnado ao estudo e comprensión , por parte das/dos docentes  

daqueles procesos que ocorren no cerebro dunha persoa cando 

aprende. Vincúlase directamente coa na aprendizaxe individual, 

emocional, multidisciplinar e transversal, as intelixencias múltiples. 

o Vivimos na era da tecnoloxía, estando esta presente en todos os 

ámbitos e cambiando o escenario social, económico, cultural e 

educativo. Introducir os avances tecnolóxicos na escola non significa  

limitarse a impartir materias co apoio de tablets ou pizarras dixitais; 

traballar a competencia dixital é unha responsabilidade que supón 

cambios máis amplos nos programas, nos procesos educativos, na 

aplicación das TIC e as melloras comunicativas , ademáis de 

implicación e compromiso na xestión e dirección do centro. 
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o Rol activo e comprometido por parte do profesorado na introducción 

do cambio no centro e na formación do pensamento crítico, da 

creatividade, formando alumnado que saiba buscar, analizar, 

contrastar e extraer conclusións de toda a información á  que ten 

acceso. 

o Aprendizaxe baseada nas habilidades de pensamento, como 

metodoloxía na que o alumnado é o verdadeiro actor do seu proceso, 

sendo o profesorado o guía que lle axuda a descubrir os 

coñecementos. Utilización dos contidos educativos e académicos para 

traballar destrezas de pensamento e á vez estas para incorporar os 

contidos curriculares. Entrenamento na toma eficaz de decisións, na 

valoración da fiabilidade das fontes de coñecemento, na resolución de 

problemas, na comprensión e comunicación das aprendizaxes 

conseguidas. 

o Base nas intelixencias múltiples implica unha consideración máis 

humanista do alumnado, apoiando, ademais, o tratamento 

interdisciplinar das competencias na dinámica pedagóxica das aulas 

esta visión pluralista da mente que recoñece diferentes facetas 

cognitivas común, diferentes potenciais que se combinan de forma 

diferente, que se desenvolven a distinto  nivel  e que son susceptibles 

de ser estimulados. 

o Incorporación progresiva de cambios metodolóxicos : ABP, 

aprendizaxe colaborativa, aprendizaxe creativa, gamificación… 

o Formación continua do profesorado. Para innovar na aula, é 

fundamental reflexionar, incorporar novas estratexias e metodoloxías, 

avanzar na combinación de didácticas máis tradicionais dinámicas  

máis creativas. O desenvolvemento de PDI no centro son 

oportunidades óptimas para o avance colectivo, respondendo ás 

necesidades formativas particulares e como centro. 
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o UN ESPAZO PARA E POR A CREATIVIDADE  

Vista como a capacidade de aportar solucións orixinais aos diferentes 

retos,eventos os e /ou problemas que se plantexan a partir da xeneración de ideas, 

conceptos ou a asociación entre aqueles xa coñecidos . É fundamental, en resposta 

á sociedade cambiante na que vivimos, fomentar a autonomía de nenos e nenas á 

hora de afrontar os diferentes eventos que se lles presentan de forma persoal, 

diferente e orixinal. 

Vemos a creatividade como  a curiosidade, o non conformismo, a independencia á 

hora de levar adiante diferentes retos. Precisa de confianza e seguridade nun 

ambiente de comunicación e resposta aberta, do respeto e desenvolvemento das 

capacidades persoais, dos talentos individuais. A capacidade creativa xunto co  

pensamento diverxente deben ser unha parte importante da aprendizaxe: a 

capacidade de crear, de xerar ideas, solucionar problemas, atopar diferentes 

caminos e transformar o entorno. Supón unha mellora na autoestima, desenvolve a 

capacidade de comunicación, mellora as relacións sociais e a integridade persoal, 

incrementa a capacidade de adaptación a un entorno en constante cambio, 

ampliando a capacidade para afrontar novos retos… 

 O desenvolvemento da capacidade creativa estará presente tanto do deseño coma 

proceso de ensino-aprendizaxe, utilizando estratexias que o promovan a nivel 

individual e colectivo. Darase moita importancia ao deseño de metodoloxías flexibles 

e adaptadas ao nivel madurativo do alumnado, que propicien a  toma de decisións, a 

expresión de iniciativas, o respecto interindividual, a creatividade por medio da 

expresión e creación.  
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DECÁLOGO DO CENTRO 

 

1. Xestión de centro participativa e democrática en todos os seus ámbitos. 

Participación e implicación da comunidade educativa,responsabilidade, coordinación 

e participación da comunidade educativa en xestións, plans e programas educativos.  

 

2.  Xestión eficaz e con visión ao futuro. Modelo de Centro. 

Plans, proxectos e toma de decisións administrativas encamiñadas a camiñar e 

construir cara un modelo de centro claro e consensuado. Participación e 

coordinación do profesorado na construcción do modelo de centro  

Creación dun marco de relacións persoais positivas baseado na participación e 

coordinación. Prioridade traballo colaborativo, en equipo,fronte o individualismo. 

 

3. Implicación activa de todos os membros da Comunidade Educativa nos 

proxectos do centro  

Implicación persoal e colectiva na mellora do centro a todos os niveis. 

 

4. Predisposición positiva cara os cambios e innovacións. 

Apertura e participación na renovación pedagóxica e  nos cambios estructurais e 

curriculares que o proceso  xenera. 

 

5.  Cara unha estabilidade do centro. Catálogo e recursos humanos  

Un equipo estable de docentes facilitará o desenvolvemento da liña metodolóxica do 

centro. 

 

6. Desenvolvemento profesional docente.  

Formación continua do profesorado que apoie a creación e consolidación dunha 

cultura de centro. Resultará fundamental crear e xerar espazos que permitan a 

aprendizaxe entre iguais para o debate pedagóxico e a colaboración na creación de 

novas estratexias e recursos. 
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7. Colaboración institucional 

O centro está aberto á colaboración activa e participación no entorno no que está 

enmarcado, así como  outras instancias sociais de carácter máis  amplo. Participa e 

xera cultura. 

 

8. Garantía do Modelo de centro. 

A finalidade deste proxecto é garantir estilos de aprendizaxe, metodoloxías e liñas 

de actuación comúns entre todos os niveis educativos, por canto a adecuación do 

profesorado ao Proxecto de centro é imprescindible. 

 

9. As etapas educativas presentes no centro teñen entidade e necesidades 

propias. 

Ningunha das etapas ( Infantil e Primaria) teñen carácter preparatorio para a 

seguinte. Desenvolverase o currículo marcado pola administración para cada nivel, 

adaptando as liñas metodolóxicas ao Modelo de Centro. 

 

 

3. FINS E OBXECTIVOS  

 

FINS que definen ao CEIP de Barouta e que se reflicten neste Proxecto Educativo 

son:  

● A educación no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais e no 

exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de 

convivencia. 

● Educación baseada no respecto e coidado do entorno natural e; na 

conciencia responsable cara o medio ambiente e os seus problemas, 

implicándose na súa conservación e respecto. 

● Educación defensora do patrimonio e cultura propios así como  dos ben 

comúns.  

● Un modelo de escola aberta á participación das familias e o entorno na vida  
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 do centro. Participación activa da comunidade educativa, avanzando cara a  

● idea de comunidade escolar inclusiva na que o respecto ás diferenzas 

persoais, culturais e asolidariedade sexan valores predominantes. 

● O pleno desenvolvemento da personalidade do alumnado, educación integral 

con base na intelixencia emocional, poenciando as capacidades e fortalezas 

de cada quen. 

● A escola como espazo para a transformación social, tamén no referido á 

inclusión, igualdade de dereitos e á superación de prexuicios, xa que logo o 

contexto educativo preséntase cunha trascendencia fundamental, dado o seu 

impacto directo e o papel esencial que ocupa na transmisión de ideas e 

valores da cultura. 

● A adquisición de competencias clave traducidas en coñecementos aplicados 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos e estéticos. Ensino respetuoso e 

de calidade onde se potencie unha formación integral e a adquisición das 

competencias clave recollidas nos actuais currículos. 

● A formación cara a participación activa na vida social e cultural, con carácter 

crítico e transformador. 

● A educación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos 

proporcionando ao alumnado unha firme e ampla base formativa, que 

enraizada profundamente no que de específico e identitario ten a cultura 

propia, lles facilite o acceso á mesma en termos amplos e de universalidade. 

● O respecto pola diversidade en todas as súas manifestacións. Atento á  

creación dun espazo educativo escolar seguro e non sexista nas súas 

diferentes manifestacións e protagonistas, atendendo á equidade e que 

garanta a identidade e diversidade afectivo-sexual do alumnado. 

● Unha aprendizaxe significativa e una metodoloxía activa, flexible e 

participativa, favorecedora da motivación do alumnado.  
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OBXECTIVOS DO PROXECTO EDUCATIVO 

Organizados , tendo sempre presentes as etapas evolutivas de 

desenvolvemento , en distintos ámbitos de acción. 

 

3.1. ÁMBITO DO DESENVOLVEMENTO DO ALUMNADO 

● Fomentar o desenvolvemento pleno da personalidade do noso alumnado, 

impulsando a autonomía, a proxección da autoimaxe, o cultivo da 

sensibilidade, valores prosociais e coñecemento das propias posibilidades, 

fortalezas e limitacións . Autocoñecemento e intelixencias múltiples. 

● Cultivar o respecto á  diferencia , poñendo especial atención na diversidade 

funcional e identidade sexual. Formarse en valores  de igualdade e respeto. 

●  Acadar o desenvolvemento de competencias relacionadas coa expresión de 

sentimentos autocoñecemento, autoestima e  autoconcepto positivos 

(educación emocional). Sentido crítico e mellora de  autoestima. 

● Adquirir competencias en habilidades sociais, establecendo relacións 

interpersoais de empatía e  solidariedade. Capacidade de interacción e rol 

social.  

●   Adquirir habilidades para a resolución pacífica de conflitos, xerando 

actitudes de empatía e persoas que resolven as súas discrepancias facendo 

uso da palabra, a reflexión e o razoamento. Resolución de conflictos a través 

de la comunicación e o consenso. 

● Dotar ao alumnado de estratexias de aprendizaxe eficaces se (aprendizaxe 

baseado nas habilidades do pensamento-TBL), fomentando capacidades e 

habilidades de pensamento que lles posibiliten pensar con destreza de cara a 

xeneralizar a aprendizaxe a outros contextos vitais, convertíndose en persoas 

pensantes en calquer ámbito da vida. 

● Potenciar a responsabilidade e o esforzo persoal desenvolvendo actitudes 

positivas cara o traballo ben feito, o afán de superación e o emponderamento 

non competitivo. Desenvolvemento de actitudes favorables cara a realización  
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● correcta das tarefas individuais e colectivas, así como entrenamento no 

traballo en equipo.  

● Potenciar o pensamento construtivo e creativo: sendo quen de empregar 

razoamentos e argumentos propios de cara a resolver problemas da vida 

cotiá.  

● Fomentar a capacidade de comunicación a partir do coñecemento dos 

códigos das distintas linguaxes sendo quen de decidir a idoneidade de uso 

segundo o contexto abrindo as portas á fusión de distintas linguaxes. 

● Adquirir hábitos saudables ( físicos e mentais) que lles posibiliten unha boa 

calidade de vida presente e futura, mediante a aprendizaxe e o 

desenvolvemento de capacidades de autonomía e autocoidado persoal e do 

entorno inmediato. 

● Adquisición de capacidades para observar, comprender e transformar o 

entorno adquirindo hábitos de respecto e coidado do mesmo como un ben 

único e esgotable, sendo axentes de transformación activa do medio, 

adoptando unha actitude non depredadora do mesmo.  

● Adquisición das técnicas e estratexias básicas necesarias para entender a 

ciencia e o desenvolvemento científico. Método científico. 

● Observar, comprender e transformar a sociedade e a cultura: isto supón a 

adquisición das técnicas e estratexias necesarias para comprender o feito 

humano no seu contexto social e cultural, sendo de vital importancia o espírito 

crítico e transformador.  

 

3.2. ÁMBITO PEDAGÓXICO 

 

● Contextualizar a actividade pedagóxica acorde ao modelo de centro definido 

neste PE .  

● Respecto aos tempos evolutivos en relación á construción da aprendizaxe e 

desenvolvemento integral dos nenos e nenas sendo protagonistas máximos 

das súas aprendizaxes. 
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● Deseño de acción educativas que conleven aprendizaxes significativas e 

funcionais. Aprendizaxe constructiva e dentro do contexto sociocultural. 

●  Establecemento progresivo de deseños metodolóxicos que integren as 

estratexias máis axeitadas cara favorecer a motivación e a actividade eficaz 

dos alumnos: ambientes educativos e contextos de aprendizaxe con 

aprendizaxe baseada en proxectos. 

● Normalización no establecemento de propostas que impliquen actividade 

internivelar e interdisciplinar. 

● Traballo cooperativo e colaborativo, complementario do individual 

favorecendo a socialización, inclusión e atención á diversidade do alumnado e 

propiciando situacións reais de comunicación e exercicio de habilidades 

sociais.  

● Procurar o desenvolvemento das capacidades e habilidades que faciliten o 

acceso do alumnado á cultura do noso tempo, ben sexan estas instrumentais 

ou científicas.  

● Incorporar a cultura do emprendemento, educando ao alumnado como 

persoas emprendedoras, pensando no futuro, capaces de afrontar retos e de 

implicarse na construcción dun mundo mellor. 

● Respectar os ritmos individuais de aprendizaxe, atendendo á diversidade e 

considerando as intelixencias múltiples. 

● Fomentar a adquisición de capacidades e habilidades de pensamento cara a 

xeneralización e aplicación das aprendizaxes realizadas (aprendizaxe 

baseado nas habilidades do pensamento-TBL ) 

● Estimular no alumnado a adquisición de hábitos e dinámicas funcionais para a 

vida, facendoo sentir protagonista da súa propia educación e intentando 

conseguir o maior grao de preparación intelectual, ética, social e física. 

● Deseñar ambientes educativos, espazos, contextos de aprendizaxe 

adecuados ao nivel de desenvolvemento do alumnado e dotar aos mesmos 

do material didáctico pertinente. 

● Incorporar a  transversalidade como fonte importante da incorporación  de 

coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos,  
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● hábitos e valores positivos de convivencia , hábitos saudables e técnicas 

eficaces de traballo (TBL) 

● Fomentar o respecto cara a diferenza persoal, ideolóxica, relixiosa, social, 

cultural..., cara a conseguir unha escola tolerante e inclusiva.  

●  Confeccionar a historia pedagóxica do alumnado a través dos diferentes 

protocolos de actuación ( Informe psicopedagóxico, rexistro adaptación...). 

●  Elaboración dende unha perspectiva proactiva de plans de prevención, tanto 

a nivel de detección como de intervención co alumnado en relación á 

aprendizaxe e no plano social e da convivencia.  

●  Garantir o  seguimento correcto da traxectoria educativa e de 

desenvolvemento persoal do alumnado en xeral e do aneae en particular, por 

parte dos equipos e profesionais correspondentes no centro procurando a 

información e recursos necesarios.  

● Identificar as necesidades educativas, sociais e asistenciais do alumnado, 

coordinando as actividades de intervención psicopedagóxicas e orientación 

educativa e favorecendo  a implicación e participación das familias/titores no 

proceso educativo asistencial do alumnado. 

● Apertura ao deseño e participación en iniciativas e experiencias pedagóxicas 

e de innovación. 

●  Establecemento de protocolos de información e colaboración coas familias 

do alumnado . 

● Realización das xuntanzas de coordinación e avaliación establecidas para o 

desenvolvemento dos proxectos, actividades e plans deseñados nos 

diferentes niveis educativos. 

● Establecer o consenso como método prioritario para o establecemento de 

obxetivos e prioridades, a valoración das dinámicas establecidas, os 

resultados obtidos e estudar as posibilidades de cambio e/ou corrección das 

anomalías detectadas. 

●  Levar a cabo un seguimento e valoración da consecución dos obxectivos dos 

equipos educativos, reflectidos no Plan Xeral Anual e posteriormente 

avaliados na Memoria Final cada curso escolar. 
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● Contacto e coordinación con outros centros e institucións que teñan vínculo 

coa escola. 

● Facer fincapé na preparación dos ambientes de aprendizaxe, dotándoos dos 

materiais precisos acordes ás necesidades do alumnado e da actividade.  

● Potenciar os faladoiros, como espazos e tempos de diálogo, reflexión , 

participación e entrenamento democrático . 

● Desenvolvemento de  proxectos  que impliquen a toda a comunidade 

educativa na mellora ambiental e a sostenibilidade do colexio e o municipio a 

través das diferentes propostas, da participación e das relacións coa 

comunidade local. 

● Incentivar un clima de cooperación,entendemento e diálogo que favoreza a 

motivación ano traballo. 

● Proporcionar  e/ou facilitar ao profesorado os medios e condicións que lle 

permitan desenvolver unha acción educativa de calidade.  

● Impulso da formación permanente do profesorado como indicador prioritario 

para a calidade de ensino do centro.  

● Potenciar e facilitar  actividades de formación que  propicien o 

establecemento de liñas metodolóxicas acordes co noso modelo de centro. 

● Potenciar a implicación, debate pedagóxico, coordinación, cooperación e 

participación do traballo en equipo de todo o profesorado, como unha 

necesidade de centro 

● Reflexión e coordinación entre o profesorado na toma de decisións que 

coñecementos propios de cada etapa, coordinación entre etapas e niveis. 

● Potenciar a participación e o bo uso de todas aquelas ofertas pedagóxicas 

nos diferentes ambientes da escola: biblioteca, espazo calmo, obradoiros, 

espazo de natureza-horto escolar… 

● Deseño e participación en proxectos comúns interdisciplinares ( PDI) de 

diferente índole e en distintos momentos do curso escolar :  desenvolvemento 

de Valores Sociais e Cívicos , referentes científicos e artísticos como portas 

cara distintas realidades, diversidade de pensamentos, investigacións …  
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● Proporcionar experiencias de interacción ao alumnado ( agrupamentos 

colaborativos, cooperativos, internivelares…) como unha ferramenta óptima 

de aprendizaxe que lle permita ir construíndo gradualmente o seu propio 

coñecemento, nun tempo e espazo colectivo que fomente a exposición dos 

coñecementos persoais contrastando co grupo e creando habilidades e 

procedementos para a aprendizaxe autónoma. 

● Proporcionar ao alumnado ferramentas para buscar, seleccionar e recoller  

información en distintos soportes, sendo quen de contrastar e procesar a 

mesma convertíndoa en coñecemento extrapolable á vida ( TBL) 

● Incorporación á práctica educativa cotiá as tecnoloxías da información e da 

comunicación, aproveitando todo o seu potencial: informativo, expositivo, 

comunicativo, lúdico… 

● Incorporar dinámicas de traballo socioemocional nas aulas e agrupamentos, 

introducindo a mediación , a atención centrada, a regulación emocional na 

xestión da convivencia. 

 

 

3.3. ÁMBITO DE RELACIÓN, INTEGRACIÓN E PARTICIPACIÓN CO 

ENTORNO SOCIAL E INSTITUCIONAL 

 

● Potenciar a relación e participación das familias na vida do centro, 

considerando as mesmas unha parte fundamental para a consecución da 

nosa oferta educativa.  

● En consonancia coa liña educativa do centro, o respeto e o diálogo positivo 

será a base para o entendemento . Profesorado e familias deberán esforzarse 

por ter presente o obxectivo final da súa comunicación: a educación 

compartida do alumnado . 

● Establecer canles de comunicación e participación efectivos coa comunidade 

educativa que repercutan nunha implicación maior e mellor das familias no 

feito educativo. 
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● Implicar ao centro na mellora do contexto social ao que se circunscribe, 

estando aberto, cos seus medios e dependencias, á colaboración e 

participación nas demandas sociais e culturais do entorno estbalecendo unha 

relación de enriquecemento bidireccional, aproveitando o seu potencial ( 

biodiversidade, patrimonio natural e cultural…) 

● Favorecer as relacións entre o Centro e o entorno social e cultural para 

acadar un ensino que parta das vivencias inmediatas. 

● Establecer canles fluídos de comunicación entre o centro e outras institucións 

e estamentos que repercuten positivamente na xestión e dinámica 

pedagóxica. 

● Fomentar a colaboración con outros colexios, asociacións, organismos sociais 

e/ou culturais como forma de enriquecer o noso modelo  educativo de centro. 

● Promover un clima de diálogo e coordinación na relación co persoal non 

docente potenciando relacións de comunicación positiva e partindo dunha 

base de cooperación e corresponsabilidade nun funcionamento eficaz e 

positivo do servizo.  

● Distribuír competencias, responsabilidades e funcións a fin de conseguir unha 

xestión verdadeiramente participativa. 

O EDUCATIVO CEIP P. DE MEAÑO-AS COVAS  

 

3.4. ÁMBITO HUMANO E CONVIVENCIAL 

 

● Espertar o sentir de centro como un colectivo unificado de claustro e 

comunidade. 

● Promover e desenvolver actuacións que fomenten a convivencia, procurando 

unha axeitada relación entre quen formamos parte do centro, tendo en conta 

que a resolución pacífica e educativa será o patrón a seguir e que haberá que 

avanzar co alumnado na   consolidación de habilidades de comunicación, 

relación social e autonomía. 
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● Establecemento dun marco de convivencia garantista dos dereitos e deberes 

de cada membro da comunidade educativa e como  colectivo, cos medios e 

protocolos necesarios  que contribúan  ao seu establecemento. 

● Implicar a todos os membros da Comunidade Educativa na creación dun 

clima de convivencia positivo, sensibilizándoa sobre o seu papel activo e 

implicación para recoñecer, evitar e controlar os conflictos.  

● Promover a implicación de todos os membros da comunidade educativa: así 

como da propia Administración educativa na tarefa educativa e no 

mantemento de relacións positivas e construtivas, para dar adecuado 

cumprimento aos fins da educación permitindo un aproveitamento óptimo dos  

recursos educativos. 

● Elaboración e xestión de plans e equipos responsables de  impulsar medidas 

que conleven unha mellora  da convivencia e das relacións interpersoais no 

Centro. 

● Atender á creación dun espazo educativo escolar seguro e non sexista nas 

súas diferentes manifestacións e protagonistas, atendendo á equidade e que 

garanta a identidade e diversidade afectivo-sexual do alumnado. 

● Establecer, incrementar e consolidar as relacións do centro con outros 

axentes externos que poidan colaborar para acadar estos obxectivos.  

● Potenciar a nosa escola coma un espazo para a transformación social, tamén 

no referido á igualdade de dereitos e á superación de prexuicios de toda 

índole. 

● Fomentar hábitos cívicos. 

● Facer partícipes e implicar a todos o compoñentes da Comunidade Educativa 

deste Proxecto Educativo, transmitindo a ilusión e convencemento que temos 

no mesmo. 

 

 

3.5. ÁMBITO DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

PROXECTO EDUCATIVO CEIP P. DE MEAÑO-AS COVAS 

● Establecemento de canles fluídos e transparentes de comunicación coa  



 
 

PROXECTO EDUCATIVO CEIP BAROUTA          37 
 

 

 

comunidade educativa, ampliando os convencionais a sitemas dixitais e ás 

redes sociais como medio dinámico e eficaz para achegar información ás 

familias.  

● Levar a cabo a información escrita, prescriptiva, coa regularidade establecida 

pola lei.  

● Realizar unha xestión dos recursos económicos do Centro con 

responsabilidade e prioridade pedagóxica e educativa. 

● Procurar unha mellora paulatina das instalacións do centro, para acadar unha 

escola saneada, limpa, alegre, habitable e dotada de maneira efectiva en 

novas tecnoloxías. 

● Establecemento de organizacións temporais que faciliten e impliquen unha 

mellora nas dinámicas pedagóxicas do centro.  

● Incorporación de novos sistemas de chamada á actividade e/ou lecer acordes 

coa liña de mellora do “bo estar” no centro. 

● Optimizar a organización dos recursos humanos e materias necesarios para 

dar resposta ás necesidades educativas do noso alumnado. 

● Traballar na organización e dotación dos espazos, interiores e exteriores do 

centro, acorde co modelo pedagóxico promovido, a operatividade das 

infraestruturas e unha liña estética común. 

● Velar pola coherencia entre os principios e liñas pedagóxicas deseñados e a 

acción educativa, establecendo sistemas de seguemento eavaliación do 

proceso e da organización escolar, para garantir o axuste das actividades ás 

planificacións realizadas nos diferentes niveis de coordinación ( titorías, 

equipos docentes, equipos de coordinación) 

● Establecer programas de xestión e organización a longo e curto prazo, en 

coherencia co modelo de centro. 
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4. ASPECTOS CURRICULARES: ÁMBITOS PEDAGÓXICO E 

ORGANIZATIVO DO CENTRO 

 

 4.1. ÁMBITO PEDAGÓXICO: METODOLOXÍA, ESPAZOS, 

TEMPOS. 

No marco que a continuación presentamos, eríxese a proposta metodolóxica do 

noso centro a partir da reflexión colectiva e dentro do proceso de transformación  e 

cambio no que está inmersa a nosa comunidade escolar.  

Á hora de abordar a proposta metodolóxica do centro, teremos en conta os 

seguintes aspectos: 

● Documentos lexislativos que avalan a nosa proposta educativa, entre eles os 

novos currículos publicados a nivel estatal concretados para a nosa 

Comunidade Autónoma. 37Isto da lugar á idea de escola transformada e 

transformadora, achegándonos aos postulados da lexislación vixente 

concretamente a ECD 65/2015 de 21 de xaneiro ( descripción das relacións  

entre as competencias, contidos e criterios de avaliación na E.Primaria, 

Secundaria obligatoria e Bacharelato…)P que establece e plantexa a 

necesidade de desenvolver no alumnado as capacidades relacionadas coas 

Competencias Clave sendo a escola a que debe poñer ao servizo do 

alumnado esta posibilidade. Así, seguindo o enfoque metodolóxico baseado 

nas competencias clave e nos resultados de aprendizaxe, os cambios 

implicados e recollidos no noso proxecto afectan  a diferentes niveis: 

o conceptuais, do proceso de ensino-aprendizaxe,  

o na organización e na cultura escolar 

o a necesidade de colaboración entre o profesorado no desenvolvemento 

curricular e an transmisión de información sobre a aprendizaxe do 

alumnado 

o cambio nas prácticas de traballo e nos métodos de ensino. 

o decisións de carácter xeral sobre metodoloxía e a súa contribución á 

consecución das competencias clave. 
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● O modelo de centro que queremos ter e ofertar á comunidade educativa e 

entorno. 

● O benestar emocional do alumnado, sendo a  escola un lugar seguro de 

aprendizaxe, relación e motivación sen albergar ningún tipo de exclusión 

social. 

● A coherencia na proposta metodolóxica e o plantexamento de “escola aberta” 

á participación da comunidade que queremos ofertar. 

● Metodoloxía acompañada de recursos múltiples, constituíndo a biblioteca un 

espazo prioritario, e plantexándonos a incorporación da tecnoloxía ao noso 

proxecto metodolóxico : as tecnoloxías da información e a comunicación ( 

TIC) , as tecnoloxías para a aprendizaxe e coñecemento ( TAC) e as 

tecnoloxías para o empoderamento e a participación ( TEP) á dinámica 

escolar co obxectivo de utilizalas para a realización de propostas educativas 

novas ( non só para a presentación da información ou actividades similares ás 

realizadas con materiais do tipo libros de texto… ) e para crear espazos novos 

de comunicación e aprendizase.formación e comunicación. 

Tecnoloxías para a aprendizaxe e o coñecemento. 

 

 

PROPOSTAS  METODOLÓXICAS que sustentan o noso proxecto educativo 

acordes ás propostas e tendencias que o currículo e a lexislación actual plantexan 

para o desenvolvemento das competencias clave no alumnado son as seguintes: 

 

o AMBIENTES DE APRENDIZAXE EN EDUCACIÓN INFANTIL  

Deseño metodolóxico onde prima e se respecta a fase de desenvolvemento 

evolutivo na que se atopan os nenos e nenas a estas idades. Supón a distribución 

dasa aulas en ambientes educativos significativos que atenden a aspectos de 

múltiples experiencias, sendo escenarios de aprendizaxe, culturais, comunitarios, 

que brindan a oportunidade de establecer desafíos, retos, novos coñecementos... 

estimulando a autonomía e a construcción individual da aprendizaxe .  
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A configuración e dotación dos ambientes de aprendizaxe ocupará un lugar 

fundamental na atención integral da Educación Infantil na nosa escola: a dinámica 

pedagóxica, configuración ambiental dos espazos, funcionalidade e as relacións 

persoais e de coordinación que se establecen no equipo docente. Estes ambientes 

poderán modificarse no seu deseño, temática ou contido antendendo á evolución a 

avaliación que sobre eles realice en primeiro termo o Equipo de Educación Infantil. 

 

o AMBIENTES E CONTEXTOS DE APRENDIZAXE EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 Cunha visión dos ambientes como situacións de aprendizaxe xeradas onde se 

persegue unha aplicación real do feito educativo. Suporá un xeito de plantexar ao 

alumnado contextos de aprendizaxe,  escenarios recoñecibles da sociedade e 

motivadores polo matiz que implican de realidade e funcionalidade. 

Buscarase unha implicación progresiva da E.Primaria nesta dinámica de traballo, 

comezando polo establecemento de AMBIENTES INTERNIVELARES nos primeiros 

niveis de Educación Primaria.  

No curso de elaboración deste PE comezouse co asentamento do seguinte modelo : 

implicación das áreas de CCNN e CCSS. Establecemento de  unha organización 

temporal e espacial acorde coas posibilidades do centro e as necesidades da 

dinámica. O centro fai un esforzo en capital humano ( apoios), organización espacial 

e dotación de recursos para facilitar a implantación progresiva desta liña 

metodolóxica. Agrupamentos temporais para o desenvolvemento das propostas dos 

ambientes de aprendizaxe con carácter internivelar, buscando o equilibrio 

madurativo e a paridade. Compensación da falta de espazos utilizando as aulas de 

1º e 2º de EP como ambientes de aprendizaxe onde se traballa deste xeito nun 

tempo establecido na xornada escolar . 

Procurarase que cada aula teña unha ambientación apropiada á temática e unha 

distribución que propicie a dinámica de traballo a desenvolver acorde coa 

metodoloxía propia dos ambientes de aprendizaxe. 

Presentación de plans de traballo para os agrupamentos, a desenvolver nun tempo 

establecido e de acordo co seu estadío de desenvolvemento e capacidades. Como 

norma xeral a temporalización do proxecto a desenvolver é de 2 semanas con cada  
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grupo mixto, aínda que isto ten varacións co acordo do equipo docente á hora de 

deseñar plans de traballo específicos 

Como base inicial , contidos de Ciencias Sociais  e Ciencias Naturais fomentando 

interferencias con outras áreas e tendo as competencias clave como fío conductor 

das mesmas. Deste xeito, non descoidaremos como base a interdisciplinariedade 

coa Matemática, Área de Lingua Galega ou CCNN/CCSS  entre outras que poidan 

xurdir en cada plan de traballo. 

A nivel metodolóxico e de acordo coas directrices establecidas na normativa ( 

Currículo Oficial da Consellería de Educación) , fomento da observación, predición e 

experimentación como procesos básicos que favorecen a iniciación ao coñecemento 

científico, e  facendo que supoña un proceso de investigación e acción por parte do 

alumnado que facilite o proceso de autorregulación de aprendizaxes. 

Desenvolverase un traballo cooperativo en grupos internivelares con ABP 

(Aprendizaxe Baseada en Proxectos) en recantos. 

Utilización das TIC e outras fontes ( directas e indirectas) para obter información, 

analizala, organizala, e documentar o proceso mediante o uso do cartafol e a 

comunicación das conclusións. Atención a que o alumnado faga planificación, 

xestión e presentación dos traballos co fin de acadar obxectivos previstos para cada 

plan, desenvolvendo as actividades de xeito individual e tamén en equipo, onde 

sexan 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.  

O mestre/a é unha guía no desenvolvemento das tarefas incluídas en cada un dos 

cinco plans de traballo que se lle propón ao alumnado. Non é un axente ou xestor do 

saber maxistral senón un coordinador/a da actividade, que acompaña e organiza ao 

alumnado a través das actividades previstas.  

Farase fincapé nos agrupamentos no entrenamento en traballo cooperativo. 

Daráselle especial relevancia á figura da  persoa coordinadora de equipo tendo 

funcións de coordinación do mesmo ( carácter rotatorio). 
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o APRENDIZAXE COOPERATIVA  

 Incorporación progresiva da mesma nas titorías e nas actividades colectivas, 

incorporando o traballo en grupos pequenos de alumnado  heteroxéneo para lograr 

obxectivos comúns de aprendizaxe, logrando contribuir a maximizar a mesma e 

educar a persoas capaces de cooperar e de establecer boas relacións humanos. En 

coherencia con este PE que contempla a educación como un proceso integral, co fin 

de desenvolver todos os aspectos da personalidade do alumnado, sen distincións 

sociais, económicas, intelectuais, sexuais... Contribuíndo a educar ao alumnado 

para que se convirtan en cidadáns reflexivos, tolerantes e críticos, capaces de 

respetar a idiosincrasia e os diferentes valores, a incorporación da  Aprendizaxe 

Cooperativa na aula, é unha opción metodolóxica óptima para atender ás 

necesidades dunha escola diversa coma a nosa, cun  alumnado cunha ampla 

diversidade en canto a capacidades, intereses, procedencia socioeconómica e 

cultural.  

O profesorado asume,  pois,  o reto de intentar dar resposta a esta diversidade, para 

que cada un dos rapaces e das rapazas poida acadar o máximo nivel de 

desenvolvemento das súas competencias, segundo as súas capacidades.  A 

Aprendizaxe Cooperativa postúlase como  un instrumento inmellorable para lograr a 

inclusión e a cohesión social, permite o desenvolvemento de estratexias de atención 

á diversidade na aula, facilita o desenvolvemento das competencias clave no 

alumnado posibilitando un afianzamento maior dos contidos traballados con esta 

metodoloxía.  

Aspiramos a que progresivamente nas aulas en Educación Infantil e Primaria do 

CEIP de Barouta o traballo cooperativo forme parte da dinámica habitual como forma 

de acadar unha aprendizaxe eficaz, respectando as individualidades e os distintos 

ritmos de desenvolvemento e aprendizaxe. 

 

o INTELIXENCIAS MÚLTIPLES 

 Supón unha ferramenta moi valiosa para que o propio alumnado tome 

conciencia das súas fortalezas e puntos débiles. A consideración desta teoría é  
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fundamental desde unha perspectiva integradora, que teña en conta a diversidade, 

pilar ideolóxico do noso centro.  A dinámica de Ambientes de aprendizaxe leva 

implícita esta liña metodolóxica propoñéndose paletas de actividades baseadas nas 

distintas intelixencias . 

 

o INMERSIÓN E INVESTIGACIÓN NO ENTORNO  

  O respecto, coidado e conservación do noso medio é unha premisa 

fundamental do noso centro. Faise un aproveitamento do entorno natural no que 

está inmerso para coñecer e ampliar coñecementos e destrezas . O compromiso co 

entorno e a preservación do medio ambiente é clara na promoción da 

participación do centro en proxectos que implican tomar conciencia responsable 

cara a conservación do medio ambiente e de implicación activa na mesma, nos 

diferentes niveis educativos. Desenvolvemento  de  proxectos de centro de 

implicación no entorno como:  

o Voz Natura 

o Horta Escola 

o Patio natural e inclusivo considerando o exterior do centro educativo 

como unha extensión do interior máis alá da actividade lúdica.. 

o Sostebilidade: ( Somos o que comemos, Embarouta-T nó sostible….) 

o Utilización de espazos da contorna do centro para actividades 

colectivas ( Magosto, festa da primavera, roteiros, …) 

o Incorporación á actividade de Educación Infantil : ambiente natural 

o Implicación das familias na sostebilidade do centro 

o Participación e colaboración con propostas do concello : departamento 

de medioambiente en relación ao aproveitamento de actividades de 

descuberta e coñecemento da contorna ou implicación na sostebilidade 

( composteiro, uso aula de natureza…) 

Supoñen e amosan a disposición de aportar o noso gran de area ao coidado e 

conservación deste ben natural dándoo a coñecer entre a nosa Comunidade 

Educativa e fomentando as boas prácticas. De desenvolver proxectos  que impliquen  
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a toda a comunidade educativa na mellora ambiental e a sostenibilidade do colexio e 

o municipio a través das diferentes actividades, a participación e a relación coa 

comunidade local. 

 

o COÑECEMENTO E PARTICIPACIÓN NO LEGADO CULTURAL. 

ASPECTOS LINGÜíSTICOS 

Reflexión como centro sobre as preocupacións e demandas da comunidade 

escolar no que atinxe ós aspectos sociolingüísticos, tendo en conta os datos 

obxectivos dos últimos cursos en relación ao alumnado novo matriculado no CEIP 

de Barouta que, aínda na súa maioría galego falante, a causa da incorporación 

progresiva de alumnado castelán falante procedente doutras áreas do concello, vive 

un desaxuste no uso da língua propia. 

Reflexión no que atinxe aos aspectos sociolingüísticos do centro e implicación e 

prioridade ao fomento, emprego e dinamización da nosa lingua en todos os ámbitos  

do mesmo, en todas as  actividades que impregnen a vida escolar e da comunidade 

educativa.  

O EDGL, como equipo responsable, segundo o DECRETO 79/2010, do 20 de maio, 

para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e no seu artigo 15, de 

potenciar o uso da língua galega nos centros sostidos con fondos públicos, priorizará 

nas súas actuacións anuais este obxectivo fundamental, fomentando o uso do 

galego entre a comunidade educativa e máis salientablemente na vida das aulas  ( 

língua vehicular, métodos de aprendizaxe, materiais didácticos...)  velando polo 

emprego correcto do galego nos documentos da vida do centro, na relación coas 

familias e coa contorna social e colaboran co profesorado na pescuda e elaboración 

de recursos educativos en lingua galega. 

Prioridade e significación no uso, respetando a legalidade vixente, de metodoloxías 

de aprendizaxe e materiais en língua galega, vinculando directamente á 

BIBLIOTECA ESCOLAR no compromiso de búsqueda , distribución e promoción de 

materiais de consulta e didácticos en diferentes soportes. 
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Coherencia pedagóxica en resposta á situación sociolingüística do centro: 

incorporación e dinamización da aprendizaxe da lingua propia e máis, de maneira  

reflexiva e funcional e metodoloxías de incorporación de  língua escrita nos niveis 

implicados nesta aprendizaxe básica, en galego. 

Achegamento ao noso legado material e inmaterial por medio do coñecemento, 

análise, investigación e compromiso en proxectos relacionados, co patrimonio da 

nosa contorna. 

 

o TRABALLO POR PROXECTOS 

Como base para a actividade significativa e interdisciplinar. Incorporación en 

diferentes grados e niveis desta metodoloxía nas aulas como dinámica propia dando 

resposta ao protagonismo do alumnado na propia aprendizaxe, o desenvolvemento 

de  distintos tipos de pensamento, o apoio ao traballo en base ás intelixencias 

múltiples e unha clara resposta á diversidade, conformando a actividade dos 

agrupamentos internivelares en ambientes de aprendizaxe  e como centro co 

desenvolvemento do PDI.  

Traballar por proxectos ( titoría,   internivelar, colectivo…) conlevará ademáis da  

fase de investigación segundo pautas do  Método científico ( pártese da 

curiosidade natural do alumnado que  reflexiona sobre os feitos, busca probas e 

experimenta…)  actividades de sensibilización e de acción encamiñadas ao 

descubremento, experimentación, acción directa  e integración de actitudes 

positivas, posicionamentos e comportamentos críticos , proactivos coa temática 

traballada. 

Pretenderanse proxectos significativos, motivadores, que provoquen diversas 

situacións de aprendizaxe en distintos espazos torando a escola nun lugar de 

investigación, de fluír de informacións, de vivencias entre o alumnado ( conferencias, 

titoriais, charlas, xestión de información a biblioteca) onde eles e elas protagonizan 

multitude de momentos didácticos e á vez creativos . ED 

UCATIVO 
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CEIP P. DE  

o AGRUPAMENTOS INTERNIVELARES 

En Educación Infantil os agrupamentos abranguerán as  tres idades implicadas 

nesta etapa, buscando establecer grupos máis naturais, basados no potencial do 

desenvolvemento das nenas e nenos máis alá da idade cronolóxica establecida nos 

grupos homoxéneos. Conformaranse titorías compostas por  nenos e nenas das 

distintas idades ( tres, catro e cinco anos), normalizando a nivel escolar a realidade 

social de convivencia cotiá de persoas de múltiples  idades, aproveitando todas as 

ventaxas que conleva para o desenvolvemento, proceso de aprendizaxe, 

socialización, autoestima e empatía do alumnado. Na liña de incorporación de esta  

filosofía de períodos de vida fronte a grupos homoxéneos de idade camiñarase  cara 

a formación de agrupamentos en torno a experiencias de aprendizaxe, vivencias e 

desenvolvemento e iranse implementando progresivamente dinámicas de traballo e 

xogo de deseño internivel. 

Outros criterios de importancia  na organización dos mesmos como a paridade, o 

achegamento familiar,  o equilibrio e o respeto á diversidade… observaranse nas 

NOFC.  

Na etapa de Educación Primaria camiñarase cara o establecemento deste tipo de 

agrupamentos en relación á xeralización de actividades en Ambientes ou Contextos 

de aprendizaxe nos que o alumnado realizará  actividades e tarefas compartidas con 

compañeiros e compañeiras de diferentes cursos. Será este o,  momento horario 

dos Contextos de aprendizaxe  o escollido para a relación internivel.  

Promoverase, ademais, a organización de grupos cooperativos internivelares para o 

desenvolvemento de proxectos/ proxecto de centro, así como   situacións variadas 

de intercambio e contacto entre nenos e nenas de cursos e etapas diferenciadas, 

conscientes do aproveitamento pedagóxico e en relación ao desenvolvemento 

socioemocional e da convivencia que este tipo de interacción propicia.  
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o AMBIENTES EDUCATIVOS DE APRENDIZAXE 

Na etapa Infantil, co obxectivo de  desenvolver unha educación activa e 

significativa, centrada nos intereses dos nenos e as nenas de entre 3 e 6 anos 

sendo  o alumando  protagonista da súa aprendizaxe as /os  docentes asumimos o 

rol de guía. A liña metodolóxica  xiará en torno ao  deseño e creación de contextos, 

ambientes de aprendizaxe globais e lúdicos, con variedade de microambientes 

estimuladores e xeneradores de actividade, autonomía  e interacción relación social.  

Tamén de espazos temáticos articulados para xerar pequenas investigación e 

curiosidades, dentro, ou non, do desenvolvemento de proxectos de traballo.  

● Ambiente TEATRO: actividade expresiva global, psicomotriz e xogo simbólico. 

● Ambiente OBRADOIRO: incorporación pensamento e acción lóxica 

matemática, motricidade fina e construcción. 

● Ambiente LABORATORIO: arte, natureza e experiencia sensorial. 

Neste deseño de ambientes de aprendizaxe  prima o respecto aos ritmos e etapas 

de desenvolvemento individuais e de etapa. É fundamental a coordinación do 

profesorado e o traballo continuo na ambientación e dotación correcta de cada un 

dos ambientes para o seu maior aproveitamento. 

 

o INTERDISCIPLINARIEDADE 

Na educación Primaria, incorporación da interdisciplinariedade como unha liña de 

traballo óptima na realización de experiencias e no desenvolvemento de proxectos   

que necesariamente implican a diferentes materias do currículo e nalgúns casos a 

diferente profesorado especialista.  

Presentación de contidos e realizaciónde experiencias globais, que fomenten o 

coñecemento significativo e a aplicación do aprendido fora da aula, en contextos 

reais. 

O traballo interdisciplinar é clave para o desenvolvemento de dúas perspectivas 

metodolóxicas que conviven no noso centro: O traballo por Proxectos e o traballo en 

ambientes de aprendizaxe,  así como na realización dos diferentes programas 

desenvolvidos ao longo do curso, nas titorías, interniveis ou como colectivo: PDI, 

programa de Radio e TV escolar, Programa de Robótica, propostas colectivas 

anuais… todos eles supoñen  agrupamentos heteroxéneos, cooperativos  ou  
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colaborativos para desenvolver tarefas específicas do currículo que implican ao 

alumnado na creación e elaboración de  productos. P. DE MEAÑO-AS COVAS 

423 

o ORGANIZACIÓN DE TEMPOS  

● ORGANIZACIÓN HORARIA 

O horario do CEIP de Barouta é de xornada continuada  de 9h ata as 14h. O 

horario xeral en Educación Primaria  supón adaptacións concretas  en cada titoría e  

etapa, por canto a incorporación de tempos de actividade internivelar e/ou en 

ambientes de aprendizaxe implican organización curricular dos contidos e 

metodoloxías dos grupos implicados. 

A división da xornada en tres grandes tempos, que abranguen 6 sesións, facilita a 

actividade global e interdisciplinar.  O profesorado organizará o horario das 

materias e actividades diarias correspondentes en función dos mesmos. Esta 

distibución horaria permite a flexibilización da actividade nas aulas, así coma un  

desenvolvemento máis óptimo das dinámicas que  comezan a asentarse na etapa 

de E.Primaria: traballo por proxectos dentro ambientes de aprendizaxe, realización 

de obradoiros de comunicación de nivel e internivelares, talleres de robótica e 

coeducación… 

En Educación Infantil realizase unha combinación de utlización de ambientes globais 

con propostas específicas que requiren tempos e espazos dererminados ( abn, taller 

de experimentos, taller de letroteca…)    

       Seguindo o establecido na Orde do 23 de Xuño de 2011 pola que se regula a 

xornada de traballo do persoal funcionario e laboral dos centros (DOG 30-6-2011), o 

profesorado completará unha xornada semanal laboral de 37 h e 30´ , distribuídas 

nas 5 xornadas lectivas e os  tempos de adicación ao centro marcados pola 

normativa. 
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XORNADA DE MAÑÁN ( DE LUNS A VENRES) 
 
 SESIÓNS 

 
1ºTEMPO 
9:00-10:30 
 

 
9:00-9:45h 

 
9:45-10:30h 

 
2ºTEMPO 
10:30-12:00 

 
10:30-11:15h 

 
11:15-12:00h 

Tempo de 
patio 

 
12:00-12:30h 

 
3ºTEMPO 
12:30-14:00 

 
12:30-13:15h 

 
13:15-14:00h 

 
 
 
 
XORNADA DE TARDE  ( elección 1 tarde) 
 

 
16h.30 a 17h.30 
 

 
ATENCIÓN A FAMILIAS ( TITORÍA) 

17h.30 a 19h.30 CLAUSTRO  

REUNIÓNS, COORDINACIÓN DOS 
EQUIPOS E COMISIÓNS 

 

 

▪ O horario de garda do alumnado transportado é de 8h:45 a 9h:00 e  

de 14h:00 a 14h:15. Nas NOF regúlase a organización desta garda 

por parte do profesorado. 

 

● TEMPOS PARA A ACTIVIDADE:  

A  organización temporal deseñada posibilitará a posta en marcha de diversas 

dinámicas: 

▪ Tempos para a expresión e comunicación 

Incídese no centro de maneira especial na importancia de capacitar e dotar aos 

nosos nenos e nenas de estratexias que lles permitan avanzar de xeito notable en 

todos os aspectos relacionados coa competencia lingüística: oralidade, expresión 

verbal, intervencións en público, debates, etc.  

Esta inquietude materialízase no deseño, programación e organización a diferentes 

niveis de propostas pedagóxicas que enmarcan actividades interdisciplinares do  
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dominio desta competencia lingüística da lingua galega, castelá e inglesa.: 

⮚ ASAMBLEAS DE AULA “tempo de falar” ou “Faladoiros”, promovendo 

dispoñer de momentos específicos ao longo da mañán para a 

expresión oral  e o traballo de dinámicas de grupo relacionadas co 

falar/ expresón – escoitar/ respeto/empatía, elaboración de propostas 

para a Asamblea Escolar… 

⮚ Obradoiros de comunicación- RADIO ESCOLAR, de carácter 

interdiscipinar e internivelar materializando e motivando a actividade 

na competencia comunicativa. 

⮚ Obradoiros de comunicación- TV ESCOLAR, ampliando as 

potencialidades comunicativas a campos máis amplos da expresión. 

⮚ ASAMBLEA ESCOLAR como espazo de encontro colectivo con todo 

o alumnado e profesorado, enfocado á incorporación de dinámicas 

positivas e democráticas de comunicación e toma de decisións sobre 

a vida da escola. 

 

▪ Tempos para a actividade instrumental dirixida na titoría. 

Traballo dirixido : retos, tarefas, actividades ( ben individuais ou colectivas)  cara un 

obxectivo ou solución. O mestre/a é quen propón e dirixe este formato de traballo. 

▪ Tempos para o desenvolvemento de proxectos 

Traballo por PROXECTOS dentro de ambientes de aprendizaxe deseñados para o 

desenvolvemento dos mesmos. Agrupamentos flexibles, mixtos.  

Actividade relacionada co desenvolvemento do PDI dentro das titorías ou ampliando 

o agrupamento a outros niveis para a incorporación de grupos cooperativos 

internivelares  

▪ Tempo para obradoiros interdisciplinares  

Propostas interdisciplinares que conlevan agrupamentos cooperativos, dentro da 

titoría ou internivelares, enmarcados na competencia lingüística ( RADIO E TV 

ESCOLAR) ou máis directamente na competencia científica e tecnolóxica 

(ROBÓTICA ) A incorporación da robótica ao currículo escolar estase a realizar  
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progresivamente, participando todos os niveis escolares e  formando parte do 

programa e da organización espacio temporal da dinámica escolar.  

Desenvolvemento, a través da incorporación curricular destes obradoiros de 

estratexias de aprendizaxe baseada en habilidades de pensamento (TBL) 

facilitando, non só a comprensión e asimilación de contidos curriculares senón 

tamén a aprendizaxe e posta en práctica de  destrezas e habilidades como aprender 

a pensar reflexivamente, dialogar, expoñer puntos de vista e colaborar. 

 

▪ Tempo de xogo 

O espazo natural exterior, privilexiado, no que se ubica o invita e propicia, ademáis 

do desenvolvemento de actividades  de descubremento, o contacto coa natureza 

nos momentos de lecer.  

No momento actual estase a desenvolver un plan de intervención no patio escolar, 

buscando un maior e mellor aproveitamento do mesmo desde unha perspectiva 

ecolóxica e sostible de inmersión no entorno natural. Esta conlevará o 

achegamentoo do alumnado a diferentes modalidades de xogos e deportes coa 

intención de xerar novas dinámicas , diversas e integradoras. Diversificar o xogo e 

integrar a todo o alumnado nel.  

Esta  reinvención do patio conlevará un novo modelo de organización do tempo de 

patio e participación colectiva ( alumnado, profesorado e familias ) na construcción 

do mesmo. 

 

▪ Tempo para a  atención á diversidade 

Coa incorporación aos programas anuais de propostas destinadas a facilitar a 

integración e  a construcción dunha axeitada competencia  emocional de todo o 

alumnado. Desenvolveranse programas anuais e/ou trimestrais buscando a 

colaboración de diferentes especialistas en aspectos como:  

● Diversidade afectivo sexual ( obradoiros de nivel, charlas alumnado e familias) 

● Saúde emocional e adiccións ( obradoiros de nivel, charlas alumnado e 

familias) 
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● Terapia de xogo de área ( Sand play) facilitanda a alumnado que se atopa en 

situcións emocionais complexas que provocan bloqueo emocional e polo 

tanto un desenvolvemento normalizado.  

● Desenvolvemento de proxectos dentro dos Contratos Programa buscando a  

obtención de recursos que posibiliten desenvolver programas e actividades 

que amplíen e completen o currículo e/ou programas de educación 

compensatoria para o alumnado que precisa reforzo nas competencias clave ( 

participación en PROA) 

 O desenvolvemento de estas actividades, conleva coordinación do profesorado e 

organización espacio-temporal específica. 

 

● ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS 

A organización dos espazos no centro están en concordancia coas liñas 

metodolóxicas e de acción deseñadas. 

Educación Infantil:  ambientes de aprendizaxe onde prima o respecto aos ritmos de 

desenvolvemento e as etapas de desenvolvemento individuais e de etapa. Resulta 

crucial un correcto deseño e dotación de cada un dos ambientes para o seu maior 

aproveitamento. 

Educación Primaria: O alumnado disporá, ademais da súa propia aula de 

referencia, de varios espazos habilitados para desenvolver os proxectos, obradoiros,  

retos ou tarefas propostas. 

 

▪ A BIBLIOTECA ESCOLAR: MOTOR DE APRENDIZAXE NO CENTRO 

“As bibliotecas escolares que se precisan na actualidade son centros de recursos de 

lectura, información e aprendizaxe: contornas educativas específicas integrados na 

vida da institución escolar. Apoian o profesorado no exercicio das súas prácticas de 

ensino e facilítanlle ao alumnado a aprendizaxe dos contidos curriculares, así como 

a adquisición de competencias e hábitos de lectura, nunha dinámica aberta á 

comunidade educativa”. O Marco de referencia sobre as bibliotecas escolares 

(2011), Ministerio de Educación. 



 
 

PROXECTO EDUCATIVO CEIP BAROUTA          53 
 

 

 

Entendemos a biblioteca escolar do centro como o eixo central perfecto para xerar 

aprendizaxes, un servidor central en materia de información e lectura, imprescindible 

para o desenvolvemento dos contidos curriculares e para traballar de forma 

colaborativa. Pretendemos unha biblioteca con responsabilidade máis alá do servizo 

de préstamos de libros, convertida nun espazo que contribúa ao desenvolvemento 

da curiosidade, hábitos e intereses pola aprendizaxe ao longo da vida do noso 

alumnado. 

A nosa biblioteca deberá ser un espazo de encontro, de intercambio, de formación, 

de colaboración… dentro dunha dinámica de colexio vivo onde cada neno e nena 

poida desenvolver a súa creatividade, acceder aos recursos culturais e de 

aprendizaxe, producir obxectos culturais en distintos soportes e formatos e compartir  

experiencias a partir das súas lecturas, as súas vivencias, os seus coñecementos e 

as súas investigacións e creacións. 

Tal e como propugnan dende Bibliotecas Escolares de Galicia propoñémonos crear 

un “laboratorio creativo de aprendizaxes”, unha factoría da palabra e o pensamento. 

A utilización do espazo destinado a bilioteca é amplo, beneficiándose do mesmo 

diferentes actividades : actividades colectivas co alumnado, propostas destinadas á 

comunidade educativa , dinámicas enfocadas á diversidade actividades 

interdisciplinares, internivelares ou das titorías… polo que se fai precisa unha labor 

ampla de organización espacial e dos tempos, de coordinación e ambientación que  

faciliten esta diversidade funcional da nosa biblioteca. 

A materialización do exposto conlevará que a biblioteca de centro sexa un espazo 

prioritario na dotación de recursos materiais ( tamén humanos no relativo a 

organización) no que se incidirá cada curso escolar coa participación no PLAMBE. 

 

▪ O ESPAZO CALMO 

Dentro da liña do centro en relación á educación afectiva, dando prioridade a educar 

no afecto e no respeto, dáselle impulso ao espazo calmo de aula e colectivo coa 

creación, dotación e posta en marcha destes novos espazos físicos e simbólicos de 

relacións positivas que melloren a convivencia e calidade de relación no centro.  

Será un espazo: 

● Deseñado para a intervención positiva : 
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✓ na resolución de conflictos 

✓ coa utilización de estratexias de intervención e apoio no 

campo emocional 

✓ na procura de estratexias e recursos de interacción social 

positiva 

● Contará cun espazo idóneo no centro que facilite os seus obxectivos. 

Contando cunha dotación de mobiliario axeitado e recursos educativos 

que faciliten e induzan á calma e á resolución autónoma e positiva dos 

conflitos.   

● Estableceranse  criterios organizativos e metodolóxicos comúns na 

utilización deste recurso, sendo o equipo de convivencia o responsable da  

súa dinamización. 

● No Plan de Convivencia, NOF e PXA recolleranse aqueles aspectos  

● relacionados coa súa xestión ( formación do profesorado, utilización do 

espazo, regulación de tempos e responsabilidades, actividades …) non 

sendo nunca utilizado como recurso disciplinario por parte das titorías, xa 

que esa non é a súa función. 

Tamén, na zona exterior, dentro do plan de mellora do patio escolar, estarán 

habilitados e significaranse espazos para a mediación e resolución autónoma e 

pacífica de conflitos no tempo de patio, buscando así facilitar a comunicación e 

saída positiva aos mesmos 

Nas aulas, dentro do PAT contemplaranse a distribución espacial na que se incluirá 

un espazo facilitador para a volta á calma, o diálogo e a resolución positiva das 

“situacións problema” persoais ou cos iguais ao  longo da  xornada. 

  

o PDI  con implicación na sostebilidade e coidado do entorno. “ Auga 

doce” , “ Somos o que comemos”, “Embaróuta-T . Nó sostible” . 

 

● PDI DE CENTRO 

Un dos elementos vertebradores da actividade de centro é o Proxecto Documental 

Integrado que se desenvolve cada ano, sendo a biblioteca o elemento dinamizador e 

coordinador do mesmo . O PDI dá pé á ampliación dos fondos documentais e  libros  
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de consulta da biblioteca, implica a todas as titorías nun proxecto común e dá 

significatividade a unha boa parte das actividades colectivas anuais. Todos os 

equipos e comisións son partícipes da organización e posta en marcha das 

propostas colectivas arredor da temática do PDI.  

Constitúe en sí mesmo unha motivación para a actividade interdisciplinar, o traballo 

cooperativo e colaborativo e a implicación da comunidade educativa. O proxecto, 

internivelar, colectivo, conlevará ademáis da  fase de investigación, actividades de 

sensibilización e de acción encamiñadas ao descubremento, experimentación, 

acción directa  e integración de actitudes positivas, posicionamentos e 

comportamentos críticos , proactivos coa temática traballada.  

Cunha temporalización anual , dinamizado e coordinado pola Comisión de 

Coordinación ( representación de todos os equipos docentes) para o seu 

desenvolvemento e coa participación de todos os equipos e niveis escolares: 

● Dando sentido/ temática ás actividades anuais colectivas  

● Nas aulas, como incorporación aos proxectos de titoría, poidendo 

traballarse-investigar nas mesmas aspectos do proxecto, 

O PDI do colexio remata sempre cun resultado final no que se convoca a toda 

comunidade escolar e onde se pretende que o alumnado xestione, organice e 

asuma as funciós propias da organización da exposición.  

No curso de elaboración deste PE e dando continuidade ao proxecto do curso 

anterior “ Somos o que comemos”, no que se fixo un traballo de investigación 

arredor do plástico e as consecuencias últimas na nosa alimentación, trátase de 

concretar e dar un paso claro na implicación e actividade en pro do cambio e 

coidado do noso entorno. Partindo do máis inmediato que é o noso centro, buscando 

a implicación do alumnado e comunidade educativa na transformación do mesmo; 

camiñando cara unha Barouta máis sostible. O proxecto comezará centrándose en 

aspectos de RECICLAXE na idea de ir mudando os actos máis cotidianos(  reciclaxe 

, compostaxe, agricultura  e alimentación , horto escolar, aforro enerxético… coa 

idea de : 
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✔ sensibilizar ao alumnado e comunidade educativa do protagonismo 

de cada quen, como suxeitos activos  ( acción positivas ) no 

coidado e protección dos espazos que nos rodean ; camiñando de 

novo na reflexión iniciada no proxecto “Somos o que comemos” 

onde investigamos como o impacto da contaminación co plástico 

na natureza repercute na calidade de vida e o futuro do planeta 

dado o feed-back que esta establece.  

✔  por outra, obter información significativa de aspectos básicos que 

para esa interacción positiva co medio precisamos . 

✔ finalmente lograr unha implicación do alumnado e comunidade  

educativa en xeral na  incorporación á dinámica cotiá  de xestos e 

accións axustadas, garantistas e respetuosas coa conservación da 

vida natural e o futuro do planeta. 

Ademáis de ir incorporando novos elementos e modelos de acción a o centro 

durante o curso escolar, rematará cunha exposición no mes de xuño, na que os 

distintos grupos de traballo amosarán aquelas informacións, conclusións e propostas 

de acción persoais e como colectivo realizadas  ao longo do su desenvolvemento. 

 

● RENOVACIÓN DAS METODOLOXÍAS MATEMÁTICAS DO CENTRO: ABN 

A aposta do centro é unha metodoloxía de cálculo matemático que se desenvolve de 

forma práctica e visual, con ferramentas manipulativas.  

Trátase de dotar ao alumnado de razoamentos e estratexias de cálculo flexibles e 

aplicables para innumerables situacións da vida cotiá, fomentando deste xeito e 

dunha maneira exponencial o cálculo mental, desenvolvendo a lóxica matemática e 

a comprensión dos procesos matemáticos cos que se atopa no día a día. Os nenos 

e nenas son, pois, creadores da súa propia aprendizaxe matemática cun 

plantexamento fundamentalmente práctico, manipulativo, lúdico e baseado no valor 

posicional dos números e non nas cifras. Todos os cálculos se realizan partindo de 
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problemas ou supostos da vida real. Supón unha nova mirada 

sobre a xeometría, a numeración, a estimación e aproximación… 

sempre dunha maneira funcional e construtiva. Os novos algoritmos matemáticos 

son unha consecuencia lóxica, natural e significativa de enfocar o cálculo 

matemático. 

Esta metodoloxía atópase, no curso de aprobación do presente documento, 

implantada na etapa de Educación Infantil, camiñando na súa incorporación en 

Educación Primaria ( ata o momento 1º, 2º, 5º). Trátase de ir curso a curso 

incorporando a citada metodoloxía en toda a etapa , poidendo convivir con outras 

que non impliquen unha contradicción na premisa fundamental : a aprendizaxe 

constructiva, significativa e funcional na incorporación e construcción do algoritmo 

matemático. 

PRCTO EDUCATIV 

O CEIP P. DE MEAÑO-AS COVAS 

● TAREFAS ESCOLARES E ESTUDO. 

O Decreto 105/2014, de 4 de setembro, polo que se establece o Currículo da 

Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, na súa disposición 

adicional terceira, referida a TAREFAS EXTRAESCOLARES establécese que os 

centros educativos segundo o marco de autonomía pedagóxica e organizativa, 

establecerán dentro da súa programación xeral anual as pautas e/ou criterios para o 

emprego das tarefas extraescolares na etapa de educación primaria sempre de xeito 

que entronque co axeitado desenvolvemento das competencias clave do alumnado 

atendendo ós seus distintos procesos e ritmos de aprendizaxe ó longo da etapa 

educativa. 

A maiores sinala que, de ser marcadas, deberase ter en conta un axeitado encaixe 

na vida das familias facilitando a participación activa das mesmas así como axeitada 

conciliación persoal e familiar e respectando os tempos de ocio do alumnado. 

Potenciarase a liña de creación de responsabilidade do alumnado así como da súa 

formación e autonomía no traballo fomentando. 

En base a esta premisa que establece por parte dos centros educativos diversas 

posibilidades de actuación e toma de decisións, o noso centro  establece que as  

posibles tarefas a realizar deben :  

o cinguirse a criterios de proporcionalidade das idades e etapas de 

desenvolvemento do alumnado. 
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o as tarefas derivadas para as casas non formarán parte nin da nota nin do 

proceso de avaliación continua dos nosos nenos e nenas, dado que non todo 

o alumnado da nosa escola conta cun soporte familiar/horario que lle permita 

afrontar as tarefas da casa con seguridade e éxito. En moitas ocasións as 

tarefas coloquialmente denominadas “deberes” inciden e amplían a brecha da 

desigualdade, da desmotivación e da frustración e noutras  a excesiva  

intervención das familias ou academias de estudio alteran os resultados. 

o De cara a incentivar no alumnado hábitos relacionados coa responsabilidade, 

o estudio, a organización do tempo, etc. o profesorado poderá propoñer 

actividades a realizar fóra do horario escolar de carácter aberto e dinámico , 

baseadas na observación e investigación, relacionadas coa busca de 

información, entrevistas, actividades coa familias, asentamento de novas 

habilidades adquiridas na escola... Preferiblemente actividades do tipo: 

- Lectura de libros, prensa, audicións, visualización de 

programas axeitados á idade do alumnado en 

consonancia coa actividade da aula. 

- Busca e recollida de datos e/ou materiais para a 

realización de diferentes traballos na aula. 

- Preparación de traballos sobre temáticas diversas . 

- Realización de traballos de plástica 

- Puntualmente reforzo de tarefas de carácter 

instrumental  (cálculo, lectura e escritura) 

o Considerando que o alumnado traballa intensamente durante as mañás na 

escola e tendo presente os beneficios do xogo e da necesidade de ter tempo 

en familia os tempos de adicación aos traballos que se lles propoñan aos 

nenos e nenas,  respectarán as súas necesidades lúdicas, de convivencia 

familiar e de descanso.  

o Evitaranse maiormente e no posible  tarefas escolares non rematadas en 

tempo e que pertencen á dinámica da xornada escolar. 

o Durante os períodos de fin de semana, pontes e vacacións programadas no 

calendario escolar evitaranse as  tarefas para as casas exceptuando tempos  
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o de estudo nos niveis superiores, recomendacións lectoras e propostas da 

biblioteca escolar. 

 

● RECURSOS DIDÁCTICOS.  

No CEIP de Barouta como escola transformadora que pretendemos, establecemos 

un debate fondo sobre a utilización do libro de texto como método idóneo para o 

desenvolvemento do proceso de ensinanza-aprendizaxe. Sí cremos na necesidade e 

no feito educativo con libros e con textos, libros e textos múltiples, en variados 

formatos  poden converterse en fonte de información, é dicir, podemos ofertar 

variado material escrito e/ou audiovisual que permita a lectura compartida, a 

interpretación, a conversación, o debate, o intercambio de ideas, a toma de 

decisións, a investigación, etc. 

En coherencia cun ensino interdisciplinar e multidisciplinar, avanzamos un paso máis 

e decidimos camiñar cara  aulas onde o libro de texto non condicione a dinámica da 

mesmas. Camiñando, pois, cara a utilización de material alternativo ao libro de texto, 

non se repoñerán do fondo libros aqueles que se vaian eliminando e substituíndo por 

outros recursos. Optaremos pola utilización de múltiples  e máis actualizados 

soportes e materias didácticos, deixando o libro de texto de  ser o grande 

protagonista.  

Valoramos que o libro de texto:  

o debido ás dinámicas que xenera ( memorizar datos e contidos en 

moitos casos obsoletos e non significativos ) contribúe  máis ao 

fracaso que ao éxito académico de moito alumnado, por canto é un 

recurso que non se adapta aos distintos niveis do mesmo, senón que é 

o alumnado o que ten que adaptarse ao nivel do libro proposto.  

o realiza o traballo que deberan realizar os nenos e nenas :buscar a 

información, seleccionala e procesala, priva ao alumnado do pracer de 

buscar, investigar, experimentar... 

o propicia unha ensinanza baseada en gran parte na memorización e o 

individualismo fronte á aprendizaxe cooperativa 
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o  uniformiza a aprendizaxe e non é precisamente un 

recurso motivador para o alumnado. 

o non fomenta a iniciativa e coordinación do profesorado. 

 

Neste curso plantexámonos :  

 a incorporación de  modelos de alfabetización múltiple  ( musical, 

informacional, dixital…)  cara a formación do alumnado na interpretación e 

uso destes modelos de comunicación, así como a utilización de tecnoloxías e 

linguaxes específicas. Proxectos e obradoiros de radio e tv escolar e robótica 

responderán a esta proposta, creando condicións e escenarios de traballo 

onde as tecnoloxías dixitais están presentes de maneira transversal. 

● a incorporación de recursos dixitais como marco  da presentación e 

incorporación dos contidos curriculares nos últimos niveis ( 5º-6º ) de E. 

Primaria ( EDIXGAL) coa intención de , ademáis de actualizar 

metodolóxicamente a dinámica de traballo, adquirir e afondar na competencia 

dixital, incidindo na  alfabetización na cultura dixital aprendendendo a 

manexar os aparatos, o software, e  desenvolvendo  habilidades cognitivas 

relacionadas coa obtención, comprensión e elaboración de información , así 

como coa comunicación e interacción sociais a través das tecnoloxías. 

 Como docentes implica ofertar ao alumnado experiencias educativas e de 

presentación de coñecementos máis adaptadas aos seus intereses, máis 

significativas e motivadoras ofertando un entorno tecnolóxico interactivo no 

que se convirte a aula. Compromete, pois,  á implicación da escola na 

formación tecnolóxica, xa que valoreamos  o amplo número de ventaxas que 

pode ofertar a incorporación efectiva nas aulas da mesma, cara unha oferta 

metodolóxica renovada e actualizada en canto á presentación dos contidos 

curriculares, o máis motivadora e posibilitadora de atención á diversidade. 

Nas NOF regúlase a selección dos materiais didácticos do centro: 

● A selección dos materiais didácticos será proposta polo 

profesorado/titor e especialista e valorada pola CCP e, respetando a  

normativa vixente, será aprobada polo claustro e comunicada ao Consello 

Escolar. 

https://gl.wikipedia.org/wiki/Software
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● A elección do material didáctico dun nivel farase no seo do equipo 

docente previo análise e estudo das diferentes opcións buscando a utilización 

de materiais que se adecúe ás necesidades de aprendizaxe do alumnado e 

en coherencia coa liña pedagóxica do centro. No caso dos materiais 

didácticos das aulas que non haxa previsión de ser cubertas por profesorado 

con destino definitivo no centro en xuño, poderase indicar ás familias a espera 

para a adquisición dos mesmos, posibilitando atender tamén ao criterio do/da 

titor/titora correspondente. 

● Os materiais elexidos nos distintos niveis de E.P. responderán, a nivel 

xeral, aos criterios de coherencia en relación á liña do centro  (PE) e ás 

pautas comúns de tipo metodolóxico establecidas co  Ciclo e/ou nivel 

educativo previo. 

● O alumnado e as familias deste, teñen a obriga de facer un uso 

axeitado dos materiais ( libros, tecnoloxía, outros...) de empréstito, facendo 

devolución dos mesmos en bo estado ao rematar o período de uso 

establecido. 

● Na PXA quedarán reflexados os materiais didácticos de cada nivel para 

o curso escolar correspondente, publicitándose a relación dos mesmos 

seguindo os prazos marcados pola normativa e informando á ANPA das 

decisións tomadas en canto á  súa selección. 

 

● PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

A lexislación ( Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados 

aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos 

colexios de educación primaria.DOG. 02-09-97)recolle e regula este tempo de 

incorporación  á escola por parte do alumnado que comeza o 2º Ciclo de Educación 

Infantil, intervalo no que nenas e nenos adecúanse cognitiva, afectiva e socialmente 

ao contexto escolar, con características diferentes ás do ambiente familia., e que 

debe ser planificado pedagoxicamente cara lograr o obxectivo prioritario en relación 

á integración, socialización e adaptación a este novo entorno.  

No noso colexio, partindo da premisa de que familia e escola somos responsables 

de que este período de desenvolva nas mellores condicións para os nenos e nenas  
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e cara facilitar a labor de acercamento, acollida e atención ao alumnado durante este  

período, planifícanse unha serie de actividades previas coas familias, que comezan 

no curso escolar anterior á incorporación:  

o Xornada de portas abertas: no mes de febreiro, previa á solicitude de 

prazas. Na mesma realízase unha visita guiada polo centro ( ambientes 

de aprendizaxe, zonas de aseo e xogo, espazos común, accesos…) e 

unha presentación  do Proxecto Educativo do Centro e de aqueles 

aspectos básicos relativos á documentación, prazos de entrega e 

expectativas de escolarización. 

o Xuntanza de familias de nova incorporación, no remate do mes de 

xuño, co Equipo de Educación Infantil, no que se presenta o proxecto 

do Ciclo ( modelo aulas mixtas, obxectivos, metodoloxía, materiais… ) 

e aquelas cuestións importantes relacionadas coa escolarización,  

o abordando a importancia dun equilibrado proceso de adaptación que 

nenas e nenos  teñen que superar e que require da colaboración  

o aberta da familia  e dando a coñecer o  calendario do período de 

adaptación (  tempos e participación das familias) 

o Previo ao comezo do curso escolar realízase outra xuntanza na que se 

concretan as cuestións organizativas relativas á incorporación 

escalonada do alumnado ao grupo e titora de referencia e o 

desenvolvemento do período de adaptación. Na mesma preséntanse 

as normas de organización e funcionamento da escola, insertadas no 

PE trazando as diferencias que enmarca o ciclo. 

A duración do período de adaptación axústase á orde polo que se estableza o 

calendario escolar do curso correspondente , e tanto a duración do período como os 

horarios de incorporación  na xornada escolar variarán en función de criterios de  

acomodación ao grupo de referencia, establecidos polo equipo docente do Ciclo. 

 

● ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

No noso centro realízanse diferentes modelos de  actividades 

complementarias e extraescolares figurando cada curso na PXA. Procuramos a  
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súa calidade pedagóxica, xa que non son consideradas un extra senón 

oportunidades de participación en espazos educativos  inclusivos,  para a 

participación, a interdisciplinariedade e a convivencia con outros membros da 

comunidade escolar, posibilitando a relación con outros estamentos e o entorno 

escolar. Actúan ademáis, como elementos motivadores e dinamizadores do 

currículo e están integradas na programación das titorías, equipos, PDI… 

Na súa planificación, organización e posta en marcha están implicados o Equipo 

Directivo e  equipos docentes, buscando a máxima  participación e coordinación do 

profesorado nas diferentes fases de desenvolvemento das mesmas. 

Facilitarase e potenciarase tamén a participación da comunidade educativa nas 

mesmas adecuando o grao e nivel de participación ao obxectivo e características da 

actividade. As Normas de Organización e Funcionamento  recollen e regulan as 

actividades extraescolares e complementarias: tipoloxía, organización, entidades 

organizadoras, funcionamento.  

 

● MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

 

O Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

eduacaión primaria na Comunidade Autónoma de Galicia expón 

“ (…) O recoñecemento dunha maior autonomía dos centros docentes se establece neste 

decreto dun xeito efectivo, aumentando a súa capacidade de decisión na definición do 

currículo, coa posibilidade de definir, nas condicións que determina a consellería con 

competencias en materia de educación, a oferta de áreas do bloque de disciplinas de libre 

configuración autonómica, e, deste xeito, adaptar a súa oferta educativa ao seu contexto 

socioeducativo. 

 

No CEIP de Barouta, no momento de elaboración deste documento, a materia de 

libre configuración é ROBÓTICA para os niveis de 4º e 6º de Educación Primaria. 

Desenvolverase e profundizarase de acordo co nivel  seguindo as seguintes fases 

o Fase Explorar, que conecta ao alumnado coa tarefa en cuestión. Nesta fase, 

o alumnado conecta con unha pregunta científica ou problema de enxeñería  
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establecendo unha liña de investigación e hipótesis, considerando as posibles 

solucións. 

o Fase Crear, que permite ao alumnado construir e programar. Durante a 

mesma,  o alumnado construe e programa un modelo LEGO®. 

o Fase Probar, que concede tempo  para a exploración. Nesta fase, o 

alumnado recibe tarefas cara a modificación do seu modelo LEGO.  

 

Cada proxecto de WeDo 2.0 centrase nun dos tres tipos de actividades: 

investigación, deseño de solucións ou uso de modelos. 

o Fase Compartir para a documentación e presentación de proxectos, coa 

elaboración dun documento mostra das investigación realizadas 

mediante a ferramenta integrada de documentación. 

Adicación de  1 sesión semanal como mínimo, correspondente coa sesión de 

Robótica para os niveis citados, sendo ademáis un carácter interdisciplinar sobre 

todo en relación ás áreas de  Ciencias da Natureza, Matemáticas e Linguas. 

Os proxectos terán unha temporalización trimestral, tendo cada unha das fases de 

desenvolvemento igual importancia para o seguemento do proxecto, aínda que, en 

función das necesidades do alumnado e da organización temporal poidan ter 

modificacións. 

 

 

 4.2. ÁMBITO PERSOAL : ALUMNADO, PROFESORADO 

 

4.2.1.  ALUMNADO  

En coherencia con este PE que contempla a educación como un proceso integral, 

con fin de desenvolver todos os aspectos da personalidade do alumnado para que 

se convirtan en cidadáns reflexivos, tolerantes e críticos, capaces de respetar a 

idiosincrasia e os diferentes valores, é prioritario incorporar o pensamento crítico, a 

aprendizaxe autónoma, a escoita activa e a flexibilidade de pensamento no 

currículo, coa implantación dunha aprendizaxe significativa e una metodoloxía 

flexible e participativa, favorecedora da motivación do alumnado. O traballo 
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 cooperativo, accións dirixidas a incidir na educación en valores positivos de 

convivencia e no coidado do entorno físico como estímulo positivo para a mesma, 

relacións entre alumnado e profesorado baseadas en principios de respeto mutuo, 

afectividade e responsabilidade nas que exista unha comunicación fluída e non 

unha imposición baseada só na  disciplina e a obediencia, axudarannos a lograr 

obxectivos comúns de aprendizaxe e educar a persoas capaces de cooperar e de  

establecer boas relacións humanas.  

Decisións relativas a agrupamentos, espazos de comunicación e decisión,  á 

solución positiva de conflitos e mediación , á intervención na educación 

socioemocional lévannos a estar máis cerca de conseguir estes obxectivos. 

● AGRUPAMENTOS MIXTOS : organización das titorías con esta premisa, 

agrupando as tres edades que comprende a etapa de educación infantil en 

todas elas: 4º-5º e 6º nivel.  

Tamén presentación deste tipo de agrupamento mixto, interidades para o traballo 

en ambientes de aprendizaxe ( neste momento no 1º e 2º niveis de E.Primaria) e 

outras actividades dentro do desenvolvemento do PDI. 

● ASAMBLEAS DE AULA ou “faladoiros” como momentos de falar e 

escoitar , promovendo no plano socioemocional a expresión afectiva e 

resolución de dialogada no grupo, facilitando a  comprensión dos conflitos de 

forma global e fomentando o  respecto e os vínculos afectivos entre os 

membros do mesmo e sendo no plano curricular unha oportunidade 

inextimable para o desenvolvemento da  competencia lingüística. 

● ASAMBLEA ESCOLAR: como un espazo de diálogo e comunicación aberta, 

de respeto e exercicio na democracia que suma no afianzamento do 

sentimento de comunidade educativa e na responsabilidade como docentes 

de transformar a escola, tamén á altura da mirada das nenas e nenos e no 

que o alumnado 

o participa da vida do centro, involucrándose na toma de decisións que 

lle afectan como persoas que pertencen a unha comunidade. 

o Exprese ideas e opinión para ter en conta, tomando consciencia da  
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o participación como un dereito da cidadanía. 

o Presente ideas, informes, queixas cara a mellora do centro. 

 

Convocarase cando menos unha vez cada trimestre e estará formada por todo o 

alumnado e profesorado do centro.  As temáticas a  tratar na Asamblea Escolar  

serán previamente acordadas nas asambleas de aula, sendo un/unha 

representante da mesma quen a expoña ao colectivo.  Preferiblemente alumnado 

de 6º curso, coordinará a asamblea dando os turnos de palabra,  organizando a 

orde do día e levantando acta dos acordos e temas falados na mesma. 

● MEDIACIÓN ESCOLAR: a partir do presente curso comezarase a formación  

e entrenamento  de alumnado e profesorado en procedementos para a resolución 

autónoma dos conflitos,  axustando un programa de MEDIACIÓN ESCOLAR á 

dinámica do noso centro, entendendo  esta como un servizo educativo que intervén 

nos conflitos axudando a que as partes implicadas cheguen elas mesmas a un 

acordo. Pártese dunha concepción positiva  do conflito como feito inherente á 

condición humana, que non necesariamente ten que desembocar na violencia. 

Vemos necesario ter esta visión do conflito como una oportunidade, así, aínda que 

a principal finalidade da mediación está dirixida á resolución do conflito, 

colateralmente ten un obxectivo educativo máis amplo de promover actitudes de 

respeto e tolerancia e contribuir a unha cultura de paz e de prevención dos 

conflitos. 

 

 

C4.2.2.  PROFESORADO 

“Educar coas tres Cs: capacidades, competencias e corazón” (Mar Romera). 

Tendo en conta o proceso de cambio, actualización e renovación metodolóxica no 

que está inmerso o centro, é imprescindible que o profesorado que forma/que forme 

parte do claustro teña en conta aspectos que colaboren coa correcta marcha e 

evolución do plan educativo. Con este fin, elaborarase un documento  

(“Funcionamento xeral de centro”) que axudará ao novo profesorado a ter unha  
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primeira noción sobre o estilo de centro no que se atopa e a incorporarse á dinámica 

coa maior rapidez posible.  

 

IDEAS BÁSICAS E PRIORITARIAS:  

● Coordinación: nun centro que pretende  a aprendizaxe cooperativa como 

parte da estrutura metodolóxica, precisa modelos dun profesorado capaz de  

traballar en equipo e que entenda esta actitude como unha ferramenta valiosa 

con grandes beneficios no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

● Acompañamento: do novo profesorado cara unha unha integración áxil e 

eficaz ( posible asignación de mestra/mestre acompañante)  

● Apertura e actitude positiva: deben existir mecanismos de coordinación e 

unificación de criterios pedagóxicos que garantan a calidade educativa que 

propugnamos no presente PE para todas as etapas e niveis educativos que 

se imparten. Isto conleva por parte do profesorado unha ampla de capacidade 

de adaptación, flexibilidade e renovación, sendo referentes e espellos de 

modelos de  traballo e actitudes positivas de superación diante das 

dificultades. 

● Adicación, formación e renovación permanente. A nosa profesión, cunha alta 

dose de responsabilidade, ten a necesidade dunha formación permanente e 

constante para aprender e incorporar novas habilidades e metodoloxías de 

traballo que respondan ás necesidades do alumnado. Nos últimos anos de 

traxectoria do centro a formación permanente  enfocouse á dotación  de 

ferramentas estratéxicas e específicas de intervención metodolóxica e 

didáctica ás mestras e mestres integrantes do claustro. Consideramos que 

dar continuidade a esta canle de actuación é fundamental para o futuro máis 

próximo da nosa escola, polo que así será transmitido ao novo profesorado 

adscrito, invitándooo a participar e implicarse neste proceso de formación 

permanente. 

● Altas expectativas cara o alumnado,sendo quen de motivalo de cara a obter 

un maior rendemento e grao de implicación nas dinámicas de traballo. 

● Autoridade por dignidade, non por imposición. Temos inteción de mudar a 

imaxe docente como figura autoritaria e sancionadora; superando o modelo  
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● impositivo  que da autoridade educativa teñen a maior parte do alumnado e 

familias. Fronte a esta actitude propoñemos a figura da autoridade por 

dignidade: docente como facilitador de procesos de aprendizaxe e 

acompañante no mesmo.  

Lograr o entendemento e participación do alumnado na regulación da convivencia 

será fundamental para chegar a este postulado. Fomentando respeto, calma, escoita  

activa, reflexión e o diálogo como factores favorecedores da prevención e resolución 

positiva dos conflitos en todas as actuacións educativas. 

 

COORDINACIÓN E XESTIÓN DO PROFESORADO 

 

O CEIP de Barouta ten unha estructura organizativa acorde á normativa polo que 

os órganos de xestión, participación  e coordinación docente  responden aos 

establecidos pola mesma:  

▪ Órganos unipersoais: Dirección, Xefatura de Estudos e Secretaría. As súas 

funcións e competencias serán as establecidas na lexislación vixente. 

▪ Órganos colexiados: Claustro e Consello Escolar. Funcións e competencias 

establecidas na lexislación vixente. Tal e como se especifica na LOMCE 

(2013) no art. 126, a  composición do Consello  Escolar do CEIP de Barouta 

será a seguinte: 

- Director que actúa como presidente 

- Xefa de Estudos 

- Secretaria: 

- 5 representantes do Claustro:   

- 5 representantes das  nais/pais  

- 1 representante do Concello 

- 1 representante do Persoal non docente 

No seo do Consello Escolar créanse aa Comisión Económica integrada por: 

- Director 

- Secretaria 



 
 

PROXECTO EDUCATIVO CEIP BAROUTA          69 
 

 

 

- 1 representante  do profesorado 

- 1 representante das familias 

E a  Comisión de Convivencia, composta por 

  - Director 

- 1 Representante do profesorado 

- 1 Representante das nais/pais 

 

 

- 1 Representante do persoal de administración e servicios 

 

CLAUSTRO 

O Claustro de profesores/as do CEIP de Barouta enténdese como o órgano de 

participación democrática do profesorado no goberno do centro tendo a 

responsabilidade de planificar, coordinar, informar e, no seu caso, decidir sobre os 

aspectos educativos do centro. 

A súa regulación atende á normativa vixente. 

Será presidido polo director e estará integrado pola totalidade do profesorado que 

presta servizo no centro. Ademáis das prescriptivas, realízanse reunións frecuentes 

de claustro con carácter informativo e consultivo, para o intercambio de opinión de 

diferentes cuestión pedagóxicas e organizativas de relevancia e a toma de 

decisións.  

  

TITORÍAS  
 
A titoría e a orientación do alumnado forma parte da función docente. A 

organización do profesorado coa asignación correspondente de titorías responderá 

á normativa, tendo ademáis en conta o desenvolvemento curricular ( Plans e 

Proxectos) en coherencia co modelo pedagóxico do noso centro .  

Consideramos que o bo funcionamento da acción titorial é un dos piares básicos 

para unha convivencia axeitada no centro  polo que potenciarase a función titorial: 
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• Co compromiso de exercer a titoría individual e de grupo, dentro da función 

docente, dirixida a todo o alumnado, principalmente para atender ao alumnado con 

necesidades educativas específicas. Tendo en conta que a  función titorial é 

inherente á función docente, co cal todos os profesores/as somos titores/as.  

• Potenciando a figura do profesorado como 1º responsable da mediación nas 

relacións entre o alumnado, alumnado- profesorado, centro–familia…  

• Incrementando e/ou mellorando a coordinación da titoría cos diferentes equipos 

de profesorado  ( equipo docente, D.O., equipos de coordinación, apoios…) 

 • Revisando o Plan de Acción Titorial, introducindo de xeito anual os cambios  

oportunos, despois da reflexión trimestral na CCP, do grao de consecución das 

actividades recollidas no plan e as propostas de mellora, adaptadas ás necesidades  

do alumnado e do profesorado.  

• Implementando os Programas de Intervención por parte do profesorado nas 

titorías correspondentes, en colaboración co Departamento de Orientación, e que 

estarán incardinados e desenvolvidos Plan de Acción Titorial. 

 
 
COORDINACIÓN DOCENTE 

 O CEIP de Barouta ten en funcionamento órganos de coordinación correspondentes 

atendendo á normativa, na súa composición, funcións e regulamento . 

 Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) , órgano sobre o que pivota a 

acción educativa do centro cara a consensuar, coordinar e proponer 

actuacións en todos os ámbitos. A organización operativa do mesmo facilitará 

a xestión do centro, por canto na súa composición están representados todas 

as persoas relacionadas coa acción pedagóxica. 

●  Departamento de Orientación: según o noso catálogo de postos de traballo 

o Departamento de Orientación do CEIP de Barouta está constituído por unha 

persoa responsable da Orientación, con adicación a tempo parcial ( 

compartido con outro centro) e unha mestra especialista en PT. A mestra de 

AL ten carácter provisonal. Dadas as características do noso centro, no  
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● referente ao alto número de alumnado neae, cada curso faise solicitude de 

máis postos de profesorado especialista , tanto en AL como en PT, 

demandando tamén a necesidade de dispor dunha persoa orientadora con 

atención plena. As súa función veñen determinadas pola lexislación (Orde do 

24 de xullo de 1998/ Decreto 120/1998 (DOG 31 de xullo de 1998). 

● Coordinación de Ciclo e/ou nivel para as dúas etapas. Funcionamento de 

equipos docentes na etapa de Educación Primaria correspondentes aos ciclos 

educativos 1º-2º / 3º-4º / 5º-6º. Procurarasecompensación horaria para  

● facilitar as coordinacións de membros dos equipos e coordinacións. Na PXA 

contemplaranse estes tempos, no horario lectivo semanal  .  

● Coordinación entre etapas educativas. 

Co obxectivo de lograr unha transición axeitada no cambio ás distintas etapas 

que implican ao centro: Educación Infantil- Educación Primaria, Educación Primaria- 

ESO. No 1º caso, observamos a necesidade de manter unha coherencia 

metodolóxica que responde a dúas premisas fundamentais: o proceso evolutivo do 

alumnado e o respeto á normativa reflectida no currículo , de xeito que as pautas 

metodolóxicas dos primeiros niveis de E.primaria apenas difiren coa liña estabecida 

en E.Infantil (  significatividade e funcionalidae, metodoloxías activas, 

manipulación…) . Estableceranse, pois,  pautas comúns de tipo curricular, 

organizativo e metodolóxico que garantan esta coherencia metodolóxica entre 

E.Infantil  e o 1º nivel de e.Primaria, co deseño de programas, nexos e actividades 

inter etapas e establecendo tempos para esta coordinación. 

Cada curso escolar na PXA concretaranse os tempos e modelos de coordinación e 

intercambio entre os equipos docentes , tratando os aspectos básicos relativos á 

coordinación inter etapas na CCP. 

Tamén se coidará a transición do alumnado do noso centro a outros ao que está 

adscrito, facilitando ao   alumnado de 6º nivel contacto co centro de referencia e 

información da dinámica da etapa de ESO e realizaranse, previo ao remate do  
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curso, encontros co profesorado e alumnado do centro adscrito ( Escola Unitaria de 

Covas) para facilitar a incorporación do  mesmo no seguinte curso. 

 

EQUIPOS DE DINAMIZACIÓN E COORDINACIÓN DOCENTE:  

Coas funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria teña 

descrito na súa normativa específica. 

 As coordinacións dos diferentes equipos será asumidas, preferiblemente, por 

profesorado con destino definitivo no centro, de cara a ampliar expectativas en canto 

ao deseño de proxectos e programas e facilitar a continuidade no desenvolvemento 

dos mesmos máis alá de un curso escolar.  

Todo o  profesorado formará parte dalgún dos equipos de coordinación docente, 

sendo no primeiro Claustro do curso escolar cando se establezan os mesmos, así 

coma o profesorado integrante dos mesmos. 

É importante que estes equipos queden equilibrados en canto a número de 

membros, sempre respondendo ás carácterísticas particulares de cada un deles. 

Nas Normas de Organización e Funcionamento exponse e regúlase a dinámica dos 

equipos de coordinación no noso centro. 

Funcionarán, por tanto : 

o Equipo de dinamización e normalización lingüística 

o Equipo de actividades complementarias e extraescolares  

o Equipo de Biblioteca 

o Equipo TIC 

Ademáis, na nosa escola están constituídas:  

o A Comisión do Entorno, equipo responsable do desenvolvemento dos 

programas e proxectos de inmersión e investigación, que responden ao 

compromiso do CEIP de Barouta co entorno e a preservación do medio 

ambiente na promoción da participación en proxectos que implican 

tomar conciencia responsable cara a súa conservación e de 

implicación activa na mesma, nos diferentes niveis educativos.  

o O Equipo de Convivencia, cunha función clara de  impulsar medidas 

e proxectos que conleven unha mellora  da convivencia e das relacións 

interpersoais no Centro , así como da xestión e dotación de espazos  
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o que faciliten estas dinámicas ( Espazo Calmo, Sand-Play…), 

deseñando e poñendo en marcha de propostas relativas á mesma 

dentro das actividades colectivas deseñadas cada curso escolar na 

PXA: coeducación, igualdade, mediación. 

Como elemento aglutinador está a A COMISIÓN DE COORDINACIÓN constituída 

para dinamizar e concretar responsabilidades e ámbitos de actuación dos diferentes 

equipos de coordinación docente, rentabilizando as diferentes aportacións dos 

mesmos ás actividades colectivas anuais e en relación ao Proxecto Anual de centro 

( PDI). Estará formada por todas as persoas coordinadoras dos Equipos. 

 
 

 APOIO ENTRE O PROFESORADO.  Modalidades de atención. 

O alto número de  necesidades detectadas no alumnado do centro en contraste cos 

recursos persoais de apoio específico, reclaman a  organización dos horarios do 

profesorado contemplando a realización de apoios nas aulas que o precisen. 

Debido á dispoñibilidade horaria do profesorado, existe a posibilidade de apoio 

entre iguais, que se reflicte nos Plan de Atención á Diversidade cada curso escolar, 

no cal aparecen aqueles docentes que teñen posibilidade de apoiar a 

compañeiros/as para dar unha oferta pedagóxica máis eficaz ao alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo e, a todo o alumnado  en xeral, en 

función das necesidades observadas nos mesmos nas correspondentes avaliacións 

iniciais ao longo do mes de setembro. 

 É fundamental o papel do titor/a á hora de establecer unha rede coordinadora entre 

o distinto profesorado que imparta docencia na súa aula e se é preciso a da 

atención ao grupo a través do apoio das compañeiras e compañeiros con 

dispoñibilidade de horario que faciliten un mellor desenvolvemento das 

aprendizaxes, ben facendo agrupamentos flexibles, desdobramentos, 

agrupamentos pequenos ou atención individualizada  a determinado alumnado,  

Cada curso, a comezos do mes de outubro comezarán a realizarse os apoios nas 

diferentes aulas, utilizando aquelas modalidades organizativas que en coordinación 

co titor/titora se valoren como máis positivas para a marcha do grupo e/ou do  
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alumnado susceptible de recibir apoio educativo En todo caso, será 

responsabilidade da titoría a organización das sesión de apoio na aula e para aquel 

alumnado que precisa maior atención.  

Deste xeito, téntase cubrir mellor a atención do alumnado con necesidades 

específicas de apoio e reforzo educativo , tanto por parte dos especialistas de AL   

e PT como de todo o profesorado con horario dispoñible.  

Estes horarios, así como as metodoloxías empregadas,  son susceptibles de 

variación ao longo do curso e en función dos criterios  de necesidade e 

optimización dos recursos. A dinámica de apoios será revisada trimestralmente na 

CCP. 

Os criterios a seguir para a realización deste plan son os seguintes: 

▪ Dispoñibilidade e compatibilidade dos horarios establecidos ao comezo do 

curso escolar. 

▪ Grupos cun elevado número de alumnado. 

▪ Grupos con alumnado que presenta necesidades educativas e/ou dificultades 

de aprendizaxe ( lectoescritura, cálculo, razoamento lóxico...), que diante da 

falta de recursos persoais non están recibindo un apoio por parte do 

profesorado de educación especial ( PT e/ou AL). 

 

 

FORMACIÓN DO PROFESORADO 

PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

 

Con referencia á formación do profesorado continuarase coa liña dos  

últimos cursos, nos que unha boa porcentaxe do profesorado do centro participa en   

PFPPS  e Seminarios que abarcan temáticas relacionadas coas metodoloxías 

implícitas no novo modelo de centro polo que estamos a traballar coa incorporación 

e difusión de prácticas docentes colaborativas e coordinadas, no centro e dentro da 

aprendizaxe por PROXECTOS co ánimo de seguir dando continuidade e ampliar  

como colectivo dinámicas constructivistas e de aprendizaxe por descubremento na 

práctica docente diaria a medio prazo. 
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Estamos en contacto, por tanto co CAFI de maneira habitual ao longo do curso para 

garantir o seguemento e un bo desenvolvemento do proxecto de formación. 

Así mesmo establecemos contacto con outros centros que teñen incorporadas 

dinámicas interesantes acordes coas iniciadas no noso colexio para a realizaciónde 

visitas, intercambios e actividades de formación e coordinación que amplíen e 

reforcen a información adquirida. 

Por outra banda, o profesorado participa na formación individual de maneira 

opcional fóra e dentro do centro, tendo en conta a oferta da Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e/ou doutras entidades privadas ( Sindicatos, 

USC…)  Poténciase a a repercusión dos mesmos no currículo escolar . 

A información sobre cursos, congresos, xornadas,… está ao servizo do profesorado  

na sala de profesores/as. 

 

 

5. COMUNIDADE EDUCATIVA : FAMILIAS, OUTROS 

PROFESIONAIS, ORGANIZACIÓNS E INSTITUCIÓNS 

 

No CEIP Barouta poténciase a relación e participación das familias na vida do 

centro, considerando as mesmas unha parte fundamental para a consecución da 

nosa oferta educativa. O diálogo positivo será a base para o entendemento  entre 

profesorado e familias que deberán esforzarse por ter presente o obxectivo final da 

súa comunicación: a educación compartida do alumnado . 

 Esta participación da comuniadade educativa farase efectiva en distintos planos : 

 

● COMUNICACIÓN Procurando establecer e manter canles fluídos e 

transparentes de comunicación, tanto  convencionais como nas redes sociais 

como medio dinámico e eficaz para achegar información ás familias. 

Construción e mantemento dunha páxina web dinámica e eficaz, utilización de 

sistemas de comunicación: Tokapp-School, blogs, Faceebook… para 

achegamento da realidade escolar  cotiá ás familias. 

A información escrita, relativa ás avaliacións do alumnado, achegarase como é  



 
 

PROXECTO EDUCATIVO CEIP BAROUTA          76 
 

 

 

prescriptivo unha vez ao trimeste.  

Tempo preferente de atención ás familias por parte do equipo directivo: de luns a 

venres na 1ª e última sesión da xornada lectiva. 

 

● IMPLICACIÓN NA DINÁMICA ESCOLAR  

Para favorecer estas relacións e potencialas, estableceranse distintos tempos e 

espazos  previstos para a comunicación e intercambio de información e acordos, 

cara a incentivar ademáis a participación activa na vida do centro:  

 

o TITORÍAS, XUNTANZAS DE AULA : durante os meses de setembro 

e outubro, organizaranse por niveis reunións das titoras e titores cos  

pais/ nais do alumnado. Nelas aproveitarase para informarlles de todo 

o referente ao nivel ou ciclo que cursan os seus fillos/fillas e normas 

de funcionamento do centro, así coma a programación anual e 

criterios de avaliación.  

Ademáis das prescriptivas trimestrais realizaranse todas aquelas que se valoren 

necesarias por parte do profesorado/titor ou solicitadas polas familias.  

As titoría teñen un tempo de ATENCIÓN TITORIAL  establecido para que as 

familias manteñan contacto co profesorado-titor e/ou especialista. Ata o momento, 

os martes polas tardes de 16h30 a 17h30.  

 

o CONSELLO ESCOLAR : Potenciarase o funcionamento transparente 

do mesmo, como espazo de encontro e cooperación, máis alá da orde 

do día, posibilitando a conexión coa Asamblea de Centro. Dentro do 

mesmo a Comisión de Convivencia que atendendo á normativa (Artigo 

6 do Decreto 8/2015 -DOG 27/01/15) constituirase no seo do Consello 

Escolar e terá carácter consultivo, desempeñando as súas funcións por 

delegación do consello escolar, para facilitar o cumprimento das 

competencias que este ten asignadas en materia de convivencia 

escolar . Velará pola aplicación do Plan de Convivencia e das normas 

de convivencia do centro. 
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o ASAMBLEA DE CENTRO, integrada por todas aquelas persoas 

relacionadas coa vida o do centro, como espazo aberto de diálogo e 

discusión de cuestións relacionadas coa vida escolar e a educación.  

En funcionamento dende o curso 2016-17. Valoramos, ademais do 

feito en si participativo das familias, o efecto multiplicador e xerador de 

corrente de opinión e participación que ten entre o resto da 

comunidade educativa, vinculando propostas xeradas na mesma á 

toma de decisións do Consello Escolar. Realizarase 1 ao trimestre 

cando menos. 

o O contacto fluído e permanente coa ANPA, supón dar unha forma 

concreta  á participación das familias , cooperación e entendemento a 

través do diálogo  co ánimo de crear un sentir colectivo como centro. 

Colaboración para a mellora da dotación e infraestructura, realización 

de actividades, atención ás necesidades, inquedanzas ou dificultades 

que xurdan, facilitándolle pola nosa parte, a colaboración que soliciten 

e estando abertos ás súas suxestións e achegas. 

Ao longo do curso contaremos coa súa participación ( e do resto das 

familias do colexio) na organización das celebracións e proxectos 

colectivos programados.  Cada curso escolar prográmase un 

calendario estable de reunión entre o Equipo Directivo e a Anpa “San 

Mauro, realizando, ademáis, todas aquelas que se consideren precisas 

ao longo do curso para un bo desenvolvemento compartido do mesmo. 

o Creación de Comisións de participación, nas que nais, pais e 

profesorado traballen colaborativamente na procura de melloras na 

oferta educativa do centro. As familias que se presentan voluntarias a 

esta comisión participan pois, na xestión e desenvolvemento de 

proxectos con este fin. Será a Asamblea de Centro o seo destas 

comisións, redundando no carácter do centro activo, aberto á 

implicación de  toda a comunidade educativa no seu plan de 

funcionamento. 

o Programas formativos cara a comunidade : “UN CHOCOLATE  

CON...” : actividade específicas programadas para a comunidade , de  
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carácter informativo/formativo coa presenza e  participación de 

profesionais que teñen relación co mundo da infancia, saúde, 

pedagoxía…Persoas expertas en diferentes temáticas de interese 

relacionadas coa educación das nenas e nenos. Formato expositivo e 

participativo apoiado coa degustación dun chocolate con… que apoia a 

relación máis informal na actividade. 

Secuencia temporal trimestral.  

o Participación como centro no programa de “ESCOLA DE NAIS E 

PAIS” do Centro de Formación do Profesorado, promocionando 

conferencias, charlas… de interese para as familias. 

o Participación das familias nas actividades, Proxectos, celebracións e 

eventos anuais.  Colaborando na  organización e coa presenza e 

diversas actividades formativas, expositivas e de celebración colectiva. 

 

Promóvese tamén un clima de diálogo e coordinación na relación co PERSOAL 

NON DOCENTE E DEMÁIS PERSOAS E ESTAMENTOS RELACIONADOS COA  

COMUNIDADE EDUCATIVA, considerándoos unha parte máis da mesma, por 

canto inciden significativamente no desenvolvemento óptimo de cada xornada 

escolar.  

Partindo das función que cada quen ten establecidas, trátanse de establecer pontes 

nas pautas e dinámicas propias de cada tempo e actividade, de xeito que o 

resultado oganizativo sexa eficaz e favorable. 

Deste xeito,  ao comezo de cada curso escolar realízanse xuntanzas de 

coordinación coa persoa responsable do servizo de comedor para acomodar os 

horarios e espazos a utilizar fora do propio comedor, novas normas e pautas 

comúns de recollida do alumnado neste curso etc. 

En relación ao personal que se ocupa dos servizos de “Bos días…” e “Tardes 

divertidas”, procúrase boa comunicación  e entendemento, intercambiando en todo 

momento información e facilitando por ambas partes unha estancia agradable do 

alumnado que fai uso do mesmo.  
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Atendendo ao ámbito de ESTAMENTOS RELACIONADOS COA COMUNIDADE 

EDUCATIVA , mantendo o pilar básico de APERTURA AO ENTORNO , desde o 

colexio preténdese e realízase: 

● Un continuo esforzo no ámbito organizativo e de xestión, na procura dun  

centro aberto, flexible e dinámico, integrado e  implicado no  mesmo, coa 

súa comunidade, de cara a ofertar e aproveitar recursos, como dinamizador 

cultural e social.  

● Unha relación de enriquecemento bidireccional, aproveitando o potencial do 

entorno ( biodiversidade, patrimonio natural e cultural…) 

● A participación e colaboración co Concello de Ames,  organizacións locais, 

distintas institucións, asociacións, sindicatos, USC, servizos… en proxectos 

educativos, actividades interdisciplinares e culturais que resulten de interese 

para a comunidade educativa. 

● Manter relación de colaboración e coordinación co IES Plurilingüe de Ames, 

centro de secundaria ao que está adscrito o noso centro.  

● Manter relación de colaboración e coordinación coa Escola Unitaria de 

Covas, centro de Educación Infantil  adscrito ao noso centro.  

● Facilitar as relacións, colaboración e coordinación coas distintas institucións 

adicadas á franxa de 0-3 das que somos receptores de alumnado.  

● Favorecer a relación e intercambios con outros centros docentes e /ou 

entidades do entorno e máis. 

● Lograr o maior aproveitamento dos recursos humanos e materiais ofertados 

polo entorno na posta en marcha de diferentes proxectos  e celebracións 

anuais. 

● Facilitar a utilización das instalacións escolares no horario non lectivo para 

actividades organizadas pola ANPA, Concello e/ ou entidades veciñais ou 

locais, regulamentando o seu uso baixo a responsabilidade correspondente, 

colaborando deste xeito na dinamización da localidade. 

 

Estas son as liñas colaborativas establecidas e propostas no curso actual de 

aprobación deste documento. Contémplase a posibilidade de cara ao futuro da  
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implementación de todas aquelas que, atendendo ás necesidades e iniciativas se 

consideren positivas,  oportunas e acordes ao noso modelo de centro. 

 

6. AVALIACIÓN 

Como elemento fundamental do currículo e un dos momentos fundamentais da 

acción titorial,  a avaliación  é unha valoración do proceso de aprendizaxe que ten 

unha función orientadora, motivadora e de diagnóstico para o 

alumnado,profesorado, o centro, as familias e a administración. Nun contexto de 

escola inclusiva é necesario enfocar a avaliación dende o traballo por competencias 

clave e habilidades do currículo, ambas engloban gran parte dos procesos de 

ensinanza-aprendizaxe e á súa vez tamén a avaliación. 

O proceso de ensinanza-aprendizaxe require ser avaliado para comprobar que se 

camiña cara o obxectivo, co ritmo e dirección correcta. A avaliación non debe 

cinguirse exclusivamente a aprobar ou suspender, non se avalía só ao alumnado 

senón tamén o proceso educativo e o labor docente.  

A avaliación considérase integrada no proceso de ensino aprendizaxe e na 

actividade ordinaria de aula e do centro docente, converténdose nun referente para 

valorar o progreso do alumnado así como a mellora continua do proceso educativo e 

punto de referencia para a adopción de medidas de atención á diversidade. 

Tomando por tanto, como referencia os documentos lexislativos vixentes en materia 

de avaliación, centrarémonos no aspecto recollido na ECD 65/2015 de 21 de xaneiro 

pola que se describen as relacións entre as competencias clave, os contidos e os 

criterios de avaliación. Nesta establécese que a avaliación terá en conta o grado de 

desenvolvemento e dominio das competencias clave por parte do alumnado. 

Avalición CONSTRUCTIVISTA pola que nós tomamos parte, en base á lexislación 

vixente. 

Pensamos, pois,  que debe referirse maiormente  ao dominio de capacidades, non 

só á adquisición de coñecementos, á valoración do  progreso do alumnado en 

relación co punto de partida e o punto de referencia segundo os obxectivos cifrados, 

sublimando dous aspectos importantes: 

- Que forma parte inseparable do proceso ensino-aprendizaxe, corrixindo,  
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modificando ou afianzando. 

- Que a avaliación e a recuperación son dous aspectos intimamente ligados; a 

recuperación atopa na avaliación o seu punto de apoio e á vez o seu punto de 

partida. 

Pretenderemos que sexa unha actividade sistemática e permanente integrada dentro 

do noso proxecto educativo co fin de melloralo,  de axudar e orientar ao alumnado e 

profesorado, de elemento de revisión crítica dos  plans e proxectos, obxectivos, 

métodos, estratexias e recursos empregados no proceso. 

Destacar as características de : 

▪ Continua e non circunstancial. Só os momentos informativos teñen 

secuencia temporal. 

▪ Individualizada e comprensiva, tendo en conta as capacidades 

persoais e heteroxeneidade dos alumnos.  

▪ Formativa, reaxustando o proceso de ensino. 

▪ Orientadora e motivadora, tendendo a avaliar de maneira positiva 

▪ Integradora, non limitada só ao coñecemento 

▪ Compartida e corresponsable, co alumnado  demáis profesorado e 

familias. 

 
 
ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 
 
A mesma orde ECD 65/2015 de 21 de xaneiro que guía necesariamente a nosa 

práctica docente así como a metodoloxía establecida na escola, para abordar o 

desenvolvemento das competencias clave, no seu artigo 7 establece con respecto á 

avaliación da competencias clave os seguintes aspectos: 

- O profesorado debe empregar procedementos de avaliación variados para 

facilitar a avaliación do alumnado como parte integral do proceso de ensino-

aprendizaxe. Estas ferramentas variadas serán parte fundamental do proceso para 

mellorar a calidade da educación.  

- Para valorar o axeitado desenvolvemento das competencias clave e do nivel de 

desempeño do alumnado o profesorado debe empregar procedementos de  
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avaliación variados que permitan a mobilización dos coñecementos, habilidades e 

actitudes e valores en relación coa resolución de problemas en contextos reais. 

- Será preciso integrar ferramentas e estratexias que permitan a participación do 

alumnado na avaliación dos seus logros, tales como a coavaliación, a avaliación 

entre iguais e a autoavaliación. O alumnado debe ser partícipe neste paso e ser  

informado ao respecto xa que procurarán a reflexión e valoración do alumnado sobre 

as súas propias dificultades e fortalezas sobre o traballo colaborativo e formando 

parte da acción do profesorado na regulación do proceso ensino-aprendizaxe. 

Avogamos por tanto, por unha avaliación ampla, que teña en conta os ritmos 

individuais dos nenos e nenas e baseada en distintos instrumentos avaliativos ( 

rexistros, observación directa, rúbricas, cadernos de observación, portfolios, escalas 

de valoración...) variados tal e como establece a lexislación vixente. Existen tamén 

espazos para a autoavaliación así como para a avaliación grupal das tarefas ou 

proxectos desenvolvidos. Capacitar aos nenos e nenas dunha visión crítica e 

reflexiva sobre o seu propio traballo supón un exercicio de mirada interna importante 

así como de recoñecemento do grao de responsabilidade que se acada. 

 O profesorado con respecto a estes aspectos: 

- Dotará ao alumnado de ferramentas para a autoavaliación e/ou coavaliación. 

- Dará a coñecer ó alumnado as ferramentas co que será avaliado así como os 

niveis de desempeño axeitados para superar as áreas, traballos, etc. 

Esta estratexias cumplirán  os seguintes requisitos: 

• Ser variadas, de modo que permitan avaliar os distintos tipos de capacidades 

e de contidos curriculares. 

• Dar información concreta do que se pretende avaliar sen introducir variables 

que distorsionen os datos. 

• Utilizar distintos códigos ( verbais, icónicos, gráficos, numéricos, 

audiovisuais,...) de modo que se adecúen ás distintas aptitudes e capacidades sen 

que o código obstaculice o contido que se pretende avaliar. 

• Permitir avaliar a transferencia das aprendizaxes a contextos distintos 

daqueles nos que se adquiriron, comprobando así a súa funcionalidade. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN:  
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Os distintos procedementos de avaliación empregables, permitirán a integración de 

todas as competencias nun marco de avaliación coherente. 

1. Observación sistemática : Escala de observación, rexistro anecdótico 

persoal, diario de clase, escala de observación, lista de cotexo, rúbrica, 

etc. 

2. Análise das produccións dos alumnos e alumnas:  caderno da clase ou 

de campo,  traballos de aplicación e síntese, textos escritos, 

producións orais, , investigacións, portfolio, producións motrices, 

musicais, orais, plásticas, textos escritos, traballos de aplicación e 

síntese, organizadores gráficos, xogos de simulación e dramáticos, 

gravacións de voz e/ou imaxe. 

3.  Intercambios orais co alumnado en diferentes situacións de 

aprendizaxe : asamblea, diálogo, entrevista, postas en común. 

4.  Probas específicas  exposición dun tema, proba aberta, proba de 

capacidade motriz, proba de interpretación de datos, proba obxectiva ( 

non sendo nunca o elemento único ou de maior peso) 

Todos estas ferramentas establecerán os CRITERIOS PARA ESTABLECER A 

CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO, que NUNCA poderá ser en base a unha única 

ferramenta, establecendo no perfil de área, competencia e programacións didácticas 

o peso concreto de cada ferramenta. 

Con todo o anteriormente dito descartamos a idea e o feito de asociar e limitar a 

avaliación do alumnado á realización dun “exame”. 

O profesorado implicado na organización e avaliación dos ambientes  de 

aprendizaxe de Educación Primaria manterá reunións periódicas para, además de 

para coordinar o traballo nos mesmos, para informar e valorar cos titores e titoras a 

evolución do alumnado. O profesorado implicado nos ambientes educativos de 

Educación Infantil manterá igualmente reunións periódicas onde analizar e valorar a 

evolución do alumnado, así como o desenvolvemento da actividade nos diferentes 

espazos valorando a recondución ou adaptación dalgúns deles para o seu maior 

aproveitamento didáctico. 

Nos finais de trimestre, segundo marca a normativa,  realizaranse sesións de 

avaliación onde todo o profesorado que imparte na titoría  porá en común e debatirá  
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a evolución de cada alumna e alumno analizando os resultados para que a persoa 

titora traslade a información á familia. 

  

 

6.1. CRITERIOS XERAIS SOBRE A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 
En base á Normativa : 

●  Real decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o currículo 

básico da educación primaria, dispón, no seu artigo 12, determinados 

aspectos relacionados coa avaliación, dos cales destaca que serán os 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables os 

referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o 

logro dos obxectivos da etapa nas avaliacións continua e final. 

● Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

● Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, no capítulo II do 

título II, regula aspectos relacionados coa avaliación, coa promoción e cos 

documentos oficiais de avaliación. 

● Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións 

entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación 

primaria, a educación secundaria obrigatoria e o bacharelato, dispón que na 

avaliación deberá terse en conta o grao de dominio das competencias. 

PROXECTO EDUCATIVO CEIP P. DE MEAÑO-AS COVAS 

 

 PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO.  

 

Nas Normas de Organización e Funcionamento recóllense os aspectos 

fundamentais relacionados  coa avaliación: 

● AVALIACIÓN INICIAL  do alumnado como e que de cara a planificar o  
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● sistema de apoios, desdobres e reforzos contemplados cada curso escolar 

na PXA. 

● SESIÓNS DE AVALIACIÓN. Cada curso escolar, na PXA contemplaranse as 

datas e horarios das reunións dos diferentes equipos para cada avaliación,  

así como o procedemento básico para a súa realización nos tres trimestres. 

Nas sesións de avaliación priorizarase a valoración do desenvolvemento do 

alumnado en relación ás competencias, seguindo o procedemento establecido 

nas NOF de acordo coa Normativa. 

● CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN, establecendo pautas básicas relacionadas 

co establecemento dos mesmos ( CCP) e a responsabilidade das titorías en 

reflectilos  na súa programación didáctica, estando a disposición das familias 

para, de ser solicitado, realizar as aclaracións oportunas co titor/titora ou o 

profesorado especialista. 

● CRITERIOS DE PROMOCIÓN: tendo en conta os criterios explicitados nas 

NOF cara a adopción de medidas relacionadas coa promoción do alumnado 
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CIRCUNSTANCIA 

 

ASPECTOS A TER EN 

CONTA 

  

MEDIDAS A 

ADOPTAR 

 

Que @ alumn@ acade 

cualificación positiva 

en todas as áreas 

   

 

 

PROMOCIÓN 

 

Que @ alumn@ non 

acade cualificación 

positiva en todas as 

áreas Pero xa teña 

repetido unha vez na 

etapa 

 

Elaborar un plan 

específico de reforzo ou 

recuperación e apoio 

  

 

PROMOCIÓN 

Que o alumno non 

acade avaliación 

positiva en todas as 

áreas. 

 

Consideración da 

conveniencia da 

promoción ou non a 

partires da análise dos 

seguintes aspectos: 

 

1.Avaliacion negativa nas 

áreas de lingua galega e 

castelá 

 

2.Avaliación negativa na 

área de matemáticas e 

nunha das áreas de 

lingua 

 

3.Avaliación negativa en 

tres áreas  

(independentemente das 

que sexan) 

 

 

Establecido isto, 

 

A repetición será unha medida 

excepcional e tomarase despois de ter 

esgotadas o resto das medidas 

ordinarias de reforzo e apoio para 

resolver as dificultades de aprendizaxe 

do alumnado. Valorarase: 

• O carácter global da avaliación 

na educación primaria permite 

que o profesorado poida 

adoptar decisións de 

promoción valorando o distinto 

peso formativo que poidan ter 

as distintas áreas. 

• A conveniencia de permanecer 

no nivel para acadar con maior 

solidez as aprendizaxes 

básicas, especialmente nos 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPETICIÓN OU 

PROMOCIÓN 
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consideramos que para 

que o alumno poida 

promocionar debe acadar 

avaliación positiva nos 

estándares mínimos 

fixados para as materias 

citadas 

 

primeiros cursos da E. Primaria 

na adquisición das T.I. 

imprescindibles para o 

progreso nos outros niveis. 

• As repercusións positivas ou 

negativas que o cambio de 

grupo pode ter n@ alumn@ 

segundo o seu grado de 

integración, carácter, 

personalidade... 

• A conducta do alumno. A 

influencia da mesma no seu 

grupo se promociona ou non 

novo grupo se non o fai. 

• A actitude cara o traballo, o 

progreso e o esforzo en 

función das súas capacidades. 

• A opinión da familia ou titores 

legais, que serán informdas e 

escoitados previamente ás 

resolucións que se tomen. 

• A consulta ao D.O. do centro 

nos casos que proceda. 

• Calquera outra consideración 

particular que poida ser 

oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPETICIÓN OU 

PROMOCIÓN 

 

 

● En relación ás PROBAS DE AVALIACIÓN: buscando a coordinación do 

Equipo docente para o establecemento, en coherencia  cos criterios fixados, 

os distintos procedementos de avaliación empregables, trndo en conta que 

deben permitir a integración de todas as competencias nun marco de 

avaliación coherente. 

 

● Establecemento do CALENDARIO DE AVALIACIÓNS, xuntanzas e traslado 

de información escrita dos datos rexistrados no XADE da avaliación dos seus  
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fillos e fillas ás familias. 

 

● AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E DAS PROGRAMACIÓNS 

DIDÁCTICAS, correspondéndolle a cada docente a súa realización, 

reflexando os resultados desta avaliación reflectiranse na memoria da 

programación didáctica. 

 

 

CRITERIOS PARA AVALIAR O PROXECTO EDUCATIVO DO 

CENTRO 

 

O Proxecto Educativo é un documento revisable a medio/longo prazo. É preciso 

realizar periodicamente unha avaliación do mesmo en todo o seu conxunto, é dicir, 

as liñas xerais e cada un dos documentos que o integran, coa finalidade de : 

● Actualizar as propostas que precisan ser reconducidas, reflexionando 

conxuntamente sobre a necesidade de cambios que dean resposta as 

realidades que mudan ou evolucionan. 

● Deseñar indicadores de observación para facer unha análise máis profunda 

da eficacia da aplicación dos distintos documentos. 

● Adopción de medidas e a toma de decisións que supoñan unha mellora no 

funcionamento do Centro, reflexadas na actualización dos programas e 

documentos base. 

 

As  concrecións anuais efectivas do PE plasmaranse na Programación Xeral Anual 

onde todos os equipos e partes implicadas establecerán os obxectivos e actuacións 

para o curso escolar. Informada e aprobada en Consello Escolar, posteriormente na 

Memoria Final, avaliarase o grado de consecución destas propostas.  

En base a esta avaliación o PE poderá ser modificado ou actualizado, seguindo o 

protocolo establecido pola Normativa. 

O-AS COVAS 
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7. PROXECTOS E PROGRAMAS NOS QUE PARTICIPA O CENTRO 

    

No momento actual de redacción do PE, o centro participa e desenvolve diferentes 

modalidades de proxectos e programas:  

Con referencia á formación do profesorado :  

● 3º ano consecutivo de desenvolvemento de plan de formación permanente  

do profesorado no centro 

● Programa Bianual “Observación entre docentes”  na modalidade Interpares, 

relacionado coa incorporación e difusión de prácticas docentes colaborativas 

e coordinadas, no centro e dentro da aprendizaxe por PROXECTOS co 

ánimo de seguir dando continuidade e ampliar  como colectivo dinámicas 

constructivistas e de aprendizaxe por descubremento na práctica docente 

diaria a medio prazo. 

● Visitas e intercambios con outros centros con dinámicas interesantes e 

relacionadas coas iniciadas no noso colexio. 

● Recepción de centros e profesorado para observación de dinámicas 

innovadoras do centro 

 

PROGRAMAS DE COLABORACIÓN COA USC 

No momento actual: 

● Continuidade na participación no Proxecto Elisa ( Estudo lonxitudinal para 

unha infancia saudable) neste curso,  por parte de Educación Infantil ( 

alumnado/ profesorado e familias) , colaborando coa Facultade de Psicoloxía 

da USC nun estudo das formas de relación e comportamento dos nenos e 

nenas desde idades temperás, enfocado á prevención de trastornos de 

comportamento. 

● Titorización alumnado prácticas Facultade de Educación 

● Titorización alumnadoda Máster de Investigación e Innovación en Didácticas 

Específicas para a Educación Infantil e Primaria da Facultade de Ciencias da 
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Educación. 

 

 

Desenvolvemento  de proxectos e programas DE  INNOVACIÓN E CALIDADE 

EDUCATIVA: 

● Por 4ª vez consecutiva, Programa “Aliméntate ben” do Plan 

Proxecta. 

● Participación, tamén por 4º ano consecutivo en proxectos 

relacionados coa inmersión e traballo no entorno: VOZ NATURA 

participación por 4º ano consecutivo, desenvolvendo actividades 

de descubremento en relación ao patrimonio material e inmaterial 

e de HORTA ECOLÓXICA: mantemento dunha horta, servindo 

como espazo para a investigación e cooperación arredor dos 

sistemas de cultivo, abono e recollida. 

● Desenvolvemento de Proxectos de coñecemento da contorna en 

colaboración coa Concellalía de Medio Ambiente do Concello de 

Ames. 

● 3º ano de desenvolvemento do Proxecto de Educación Infantil 

de traballo por Ambientes de Aprendizaxe, avanzando un 

paso máis en dinámicas de acompañamento e disposición 

espacial favorecedora do descubremento e aprendizaxe 

autónomo nesta etapa educativa.  

● 1º ano de desenvolvemento do Proxecto de traballo por 

ambientes de aprendizaxe con agrupamentos mixtos en 1º e 

2º nivel de E. Primaria para ABP , buscando dar continuidade á 

dinámica establecida en E. Infantil. 

● PROXECTO DE RADIO ESCOLAR , a partir do deseño e 

posta en marcha de obradoiros de comunicación- radio  

para o alumnado de 4º a 6º E. Primaria, co obxecto de fomentar 

a expresión, creación e traballo colaborativo. Estabilidade 

horaria. 

● Programa Introducción á robótica na Educación, implicando 

directamente aos niveis de 4º-5º e 6º de E.Primaria, E.Infantil  e   
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indirectamente a todo o centro. 

● Participación no programa G3NIUS de Ayuda en Acción de 

achegamento da robótica e programación ao alumnado. 

 Desenvolvemento do Proxecto de sostebilidade ”EMBARÓUTA-T 

NÓ SOSTIBLE”. Proxecto premiado co 1º premio Proyecta 

Innovación no curso 17-18 Este premio permítenos desenvolver 

un proxecto de sostebilidade no colexio, con participación de 

alumnado de todos os niveis, encardinado  co proxecto de centro . 

Facilitou a adquisición de material informático e de robótica para 

facer un tratamento tecnolóxico da nosa investigación coletiva. 

● Dinámica de “XOGO TERAPÉUTICO”  dirixida polo terapeuta 

especialista en  sandplay Joaquín Blix. Actividade pioneira de 

marcado carácter inclusivo , relacionada co ámbito da educación 

afectivo-emocional.   

● Espazo Calmo, espazo dirixido ao establecendo de dinámicas 

de recuperación emocional e mediación ( tamén no espazo 

exterior no tempo de patio)  

● PLAMBE:  participamos no mesmo desde o curso 2017-18.  A 

partir do mesmo, a biblioteca é o eixo vertebrador do Proxecto de 

Centro, actuando como centro dinamizador e posibilitador de 

investigación e aprendizaxe cooperativa, do mesmo, dando 

continuidade a dinámicas iniciadas de participación e ampliando 

fondos e contido da nova biblioteca escolar.  

● Participación nos CONTRATOS PROGRAMA; no momento 

actual  nas modalidades de: 

▪ PROA para o alumnado que precisa reforzo nas 

competencias clave  

▪ MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA 

▪ MELLORA DAS COMPETENCIAS 

CLAVE.COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
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▪ MELLORA DAS COMPETENCIAS CLAVE. 

COMPETENCIAS CLAVE EN CIENCIA E TECNOLOXÍA. 

▪ MELLORA DA CONVIVENCIA E PROMOCIÓN DA 

IGUALDADE NOS CENTROS 

▪ PREVENCIÓN DO ABANDONO TEMPERÁ E DO 

ABSENTISMO ESCOLAR 

▪ MELLORA DO NIVEL DE COÑECEMENTOS PARA 

ACADAR A EXCELENCIA (SANDPLAY) 

▪ MELLORA DA CALIDADE NA XESTIÓN DOS CENTROS 

 

• Proxecto “Mudando o patio” de transformación do espazo exterior 

nun ambiente cunha maior e mellor aproveitamento lúdico. Relación 

directa coa idea de sostebilidade do proxecto de centro deste curso. 

Para o seu desenvolvemento deseñaranse estratexias que posibiliten, 

tanto a planificación do cambio como a financiación do mesmo. 

• Plan Director: Programa de sensibilización cara aprevención de 

incendios forestais e coidado do entorno natural. 

• Programas de información e sensibilización 

DROGODEPENDENCIA e DIVERSIDADE AFECTIVO-SEXUAL por 

segundo ano consecutivo para alumnado e familias dos niveis de 5º e 

6º de E. Primaria, dirixida pola psicóloga Belén Montesa. No curso 

actual contamos coa asociación CHRYSALLYS desenvolvendo unha 

campaña  co obxetivo de achegar ao alumnado á diversidade de 

xénero. 

• Proxecto de fomento de uso do galego: continuidade constituíndo un 

espazo de reflexión e proposta. 

• Proxecto Deportivo de Centro na modalidade Xogade . 

 

 

8. ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS 

 

  Parécenos fundamental ser quen de traducir o noso modelo de centro na 

actividade e vida cotiá do mesmo; é por iso que na elaboración das Programacións 

didácticas dos diferentes niveis educativos cnsideramos os seguintes aspectos a ter 

en conta:  
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5. Características socioculturais, económicas da zona onde está ubicada 

o Centro. 

6.  Tipoloxía do noso alumnado 

7. Coherencia e continuidade entre as etapas de Infantil e Primaria. 

8. Introducción das estratexias metodolóxicas referidas no PE do CEIP 

Barouta 

9. Respectar o procesos de desenvolvemento e evolución acordes á 

idade madurativa do alumnado. 

10. Adecuar os obxectivos de cada etapa tendo en conta a tipoloxía do 

alumnado. 

11. Deseñar contidos que favorezan o desenvolvemento das competencias 

clave, de ser preciso facer unha ampliación horizontal dos contidos. 

12. Diversificar obxectos e contidos. Establecer contidos nucleares e 

outros complementarios. 

13. Priorizar obxectivos e contidos en función de cada situación concreta. 

14. Plasmar con claridade a avaliación continua, global e sumativa, cunha 

referencia sempre coordinada na valoración do grao de adquisición das 

competencias clave. 

15. Unificar criterios, instrumentos e procedementos de avaliación co resto 

do profesorado. Liña de acción conxunta no referente á avaliación. 

16. Esforzo na organización espacial, adecuando a mesma para que outro 

profesorado poida interactúar coa titoría. 

17. Seleccionar e adaptar materiais didácticos. 

18. Favorecer un clima integrador, educativo positivo e facilitador. 

19. Establecer normas de convivencia para potenciar as relacións 

baseadas no respecto mutuo e a participación activa de todos na 

dinámica do Centro. 

20. Priorizar obxectivos de interrelación persoal, referentes á mobilidade, 

comunicación e relación. 

TIVO CEIP P. DE MEAÑO- 
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9. BASE LEGAL DO PE 

 

NORMAS BÁSICAS 

-Declaración Universal dos Dereitos Humanos (1948). 

-Declaración dos Dereitos do Neno/a (1959). 

-Pacto Internacional dos Dereitos Civís e Políticos (1966). 

-Constitución Española (1978). 

-Estatuto de Autonomía de Galicia (1981). 

-Lei de Galicia 7/2004, do 16 de xullo, para a igualdade de mulleres e homes. 

-Lei 2/2014, do 14 de Abril, para a igualdade de trato e non discriminación de 

lesbianas, gays, transexuais, bisexuais e intersexuais de Galicia. 

 

NORMAS EDUCATIVAS XERAIS 

-Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, do Dereito á Educación (LOE). 

-Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes 

dos alumnos e as normas de convivencia nos centros. 

-Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros 

públicos integrados de ensinanzas non universitarias. 

-Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego 

da Convivencia Escolar (DOG, 8/05/07). 

-Real Decreto 132/2010, de 12 de febreiro, polo que se establecen os requisitos 

mínimos dos centros que impartan as ensinanzas do segundo ciclo da educación 

infantil, a educación primaria e a educación secundaria. 

-Lei de Galicia 4/2011,do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

-Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade 

do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. 

-Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, de Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE). 
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- Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar (DOG, 27/01/2015). 

- Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as 

competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, a 

educación secundaria obrigatoria e o bacharelato. 

 

NORMAS SOBRE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA 

-Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico 

das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG, 

21/10/96). 

-Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de 

educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

-Decreto 330/2009, de 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

-Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 9/09/14). 

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO 

 Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galiza, nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE. 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do 

currículo nas ensinanzas de réxime xeral. 

 Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación 

psicopedagóxica dos alumnos con NEE que cursan as ensinanzas de réxime  

xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do 

ditame de escolarización. 
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 Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e 

criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do 

alumnado con NEE. 

 Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 

atención específica ao alumnado procedente do estranxeiro. 

 Real Decreto 943/2003 polo que se regulan as condicións para flexibilizar a 

duración dos diversos niveis e etapas do sistema educativo para os alumnos 

superdotados intelectualmente. 

 

ORIENTACIÓN 

 Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na comunidade autónoma de Galiza. 

 Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional en Galicia. 

 Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para coordinar as 

actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de Orientación 

Educativa e Profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

10. DIFUSIÓN 

 

      A Información cara a comunidade educativa e os seu membros faise en diversos 

momentos e plataformas:  

- Na 1ª ASAMBLEA  do curso: durante o mes de outubro convócase ás familias a 

unha asamblea na que estarán presentes membros do equipo directivo, titoras, 

titores e especialistas. Nesta reunión preséntase o profesorado ás familias, 

infórmase das novidades previstas ou información destacables de índole colectivo e 

realízase unha breve exposición do PE. 

 - Nas reunións individuais das titorías coas familias. Por norma xeral, unha cada 

trimestre e a maiores as que o profesorado poida concertar coa familia do alumnado.  
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- Aplicadas no Consello Escolar. Envíase a todas e todos os integrantes do Consello 

Escolar unha copia do citado documento para o seu estudio e coñecemento máis 

pormenorizado. 

 - O Proxecto Educativo aloxarase na páxina web do centro de maneira que todos os 

membros da Comunidade Escolar teñan acceso a el e poidan consultalo sempre que 

o desexen. 

 - Na secretaría do centro o Equipo Directivo, no horario destinado para a atención 

das familias, explicará todas as dúbidas que poidan xurdir da lectura do presente 

documento.  

- Mensaxería  Tokapp-School como ferramenta de comunicación e informacións de 

accións derivadas das dinámicas recollidas no Proxecto Educativo.  

 

11.PLANS E PROXECTOS ( ANEXOS) 

o PLAN DE CONVIVENCIA 

o PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

o PROXECTO LINGÜÍSTICO 

o PROXECTO LECTOR 

o PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

o PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC OU PROXECTO DE EDUCACIÓN 

DIXITAL 

o NOF 

o PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

o OUTROS PROXECTOS:  

EMBARÓUTA-T NÓ SOSTIBLE.  

VIDA SAUDABLE  

MUDANDO O PATIO 

RADIO ESCOLAR 

SAND-PLAY 

MEDIACIÓN ESCOLAR 

o PROXECTO XESTIÓN ECONÓMICA 

o CONCRECIÓN DO CURRÍCULO 
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