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 1 INTRODUCIÓN
O PEC é o instrumento de planificación que define as notas de identidade do centro,

concreta  as  intencións  educativas  e  serve  para  lles  dar  sentido  e  orientación  ás

actividades do centro.

 2 MARCO LEGAL

Partindo dos  cambios  experimentados na nosa sociedade e que repercuten na escola,

procedemos a revisión do Proxecto Educativo do noso centro para adecualo a esa nova

realidade, non só no referente á lexislación, ás ensinanzas que se imparten, ós servizos

que  presta   e  aos  recursos  dispoñibles  senón  tamén  á  evolución  do  alumnado,  da

Comunidade Educativa en xeral e ás características da contorna.

A comunidade  escolar  está  formada  por  cidadáns  e  cidadás  con  plenos  dereitos  e

deberes recoñecidos no marco da Constitución Española e o Estatuto de Autonomía ao

que debemos cinguirnos.

A estas  referencias legais debemos engadir as leis educativas da Comunidade Galega,

que en diferente grao, conforman o marco legal que orienta a vida dos centros escolares:

A  Constitución española. 1978.

O Estatuto de Autonomía de Galicia. 1981.

Lei orgánica 2/2006 , de 3 de maio, de Educación (Título V)

Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.

Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE)

Decreto 92/1988, do 28 de abril, polo que se regulan os órganos de goberno dos centros 

públicos de ensino non universitario.
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Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico dos 

centros de educación infantil e de educación primaria.

Decreto 330/2009, de 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil 

na Comunidade Autónoma de Galicia 

Decreto 79/2010, para o plurilingüismo.

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 nos que se 

imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

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. 

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. 

Orde do 6 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e promoción do alumnado que

cursa educación primaria.

Orde  de 25 de xuño de 2009 pola que se regula a avaliación na educación infantil.

Entendemos o proxecto educativo como o marco regulador e integrador do conxunto de

principios, fins, plans concretos e recursos que guían o noso traballo.

Este Proxecto Educativo é un documento elaborado por e para a Comunidade

Educativa, tras un proceso de reflexión e de busca de consenso para obter un

marco  global  de  referencia  á  institución  escolar,  permitindo  unha  actuación

coordinada e eficaz do equipo docente e de toda a comunidade educativa. Recolle

os nosos  sinais de identidade e concrétase na realidade e o entorno no que nos

movemos.

O Proxecto Educativo constitúe o documento que recolle as nosas sinais de identidade do

noso centro. É o referente do principio de autonomía pedagóxica e de organización. 

4



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO                                                        CEIP DE CARNOTA

O  Proxecto  Educativo  do  centro  recolle  os  valores,  obxectivos  e  as  prioridades  de

actuación.  Os  valores  para  alcanzar  unha  personalidade  íntegra  e  ben  formada,

constituirán a base dunha acción titorial encamiñada a axudar ao alumno ou alumna a

responsabilizarse  do  seu  propio  traballo,  a  convivir  de  maneira  axeitada,  a  sentirse

satisfeitos e satisfeitas de si mesmos, a ser mellores compañeiros e compañeiras, a ser

mellores persoas, ... 

A súa  configuración  permítenos planificar  e  levar  a  cabo modelos de funcionamento

propios. Inclúe desde os desenvolvementos curriculares (a partir dunhas pautas para a

elaboración das programacións didácticas) ata as medidas de atención á diversidade (de

acordo coas necesidades do noso alumnado e as características do entorno no que nos

atopamos),  os  criterios  para  organizar  os  horarios,  os  programas  de  intervención  no

tempo extraescolar, os procedementos e criterios de avaliación, o plan de orientación e

acción titorial, o plan de convivencia, as medidas para mellorar a calidade educativa e o

plan de formación do profesorado. 

 3 FINS E INTENCIÓNS EDUCATIVAS:

 3.1 Principios
O  sistema  educativo  español,  configurado  de  acordo  cos  valores  da  Constitución  e

asentado no respecto aos dereitos e liberdades recoñecidos nela, inspírase nos seguintes

principios:

a)  A calidade  de  a  educación  para  todo  o  alumnado,  independentemente  das  súas

condicións e circunstancias.

b) A equidade, que garanta a igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvemento

da personalidade a través de a educación, a inclusión educativa, a igualdade de dereitos

e  oportunidades  que  axuden  a  superar  calquera  discriminación  e  a  accesibilidade

universal  á  educación,  e  que  actúe  como elemento  compensador  das  desigualdades

persoais,  culturais, económicas e sociais,  con especial  atención ás que se deriven de

calquera tipo de discapacidade.

c)  A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal,  a

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o
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respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de discriminación.

d) A concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se desenvolve ao

longo de toda a vida.

e)  A flexibilidade  para  adecuar  a  educación  a  a  diversidade  de  aptitudes,  intereses,

expectativas e necesidades do alumnado, así como aos cambios que experimentan o

alumnado e a sociedade.

f) A orientación educativa e profesional do estudantado, como medio necesario para o

logro  de  unha  formación  personalizada,  que  propicie  unha  educación  integral  en

coñecementos, destrezas e valores.

g) O esforzo individual e a motivación do alumnado.

h) O esforzo compartido por alumnado, familias, profesorado, centros, Administracións,

institucións e o conxunto da sociedade.

h bis) O recoñecemento do papel que corresponde aos pais, nais e titores/as legais como

primeiros responsables da educación dos seus fillos.

i) A autonomía para establecer e adecuar as actuacións organizativas e curriculares no

marco  das  competencias  e  responsabilidades  que  corresponden  ao  Estado,  ás

Comunidades Autónomas, ás corporacións locais e aos centros educativos.

j) A participación da comunidade educativa na organización, governo e funcionamento dos

centros docentes.

k) A educación para a prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos, así

como para a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, e en

especial no do acoso escolar.

l) O desenvolvemento, na escola, dos valores que fomenten a igualdade efectiva entre

homes  e  mulleres,  así  como  a  prevención  da  violencia  de  xénero.

m) A consideración da función docente como factor esencial da calidade da educación, o

recoñecemento  social  do  profesorado  e  o  apoio  á  súa  tarefa.

n)  O  fomento  e  a  promoción  da investigación,  a  experimentación  e  a  innovación

educativa.

ñ) A avaliación do conxunto do sistema educativo, tanto na programación e organización e

nos  procesos  de  ensino  e  aprendizaxe  como  nos  seus  resultados.

o) A cooperación entre o Estado e as Comunidades Autónomas na  definición, aplicación e

avaliación das políticas educativas.
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p) A cooperación e colaboración das Administracións educativas coas corporacións locais

na planificación e implementación da política educativa.

q) A liberdade de ensino, que recoñeza o dereito dos pais, nais e titores legais a elixir o

tipo  de  educación  e  o  centro  para  os  seus  fillos  e  fillas,  no  marco  dos  principios

constitucionais.

 3.2 Fins

O sistema educativo español orientarase á consecución dos seguintes fins:

a)  O  pleno  desenvolvemento  da  personalidade  e  das  capacidades  dos  alumnos  e

alumnas.

b)  A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais,  na igualdade de

dereitos  e  oportunidades  entre  homes  e  mulleres  e  en  a  igualdade  de  trato  e  non

discriminación das persoas con discapacidade.

c)  A  educación  no  exercicio  da  tolerancia  e  da  liberdade  dentro  dos  principios

democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a resolución pacífica

dos mesmos.

d) A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal.

e) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión

social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a adquisición de valores

que propicien o respecto cara aos seres vivos e o medio ambiente, en particular ao valor

dos espazos forestais e o desenvolvemento sostible.

f) O desenvolvemento da capacidade dos alumnos e alumnas para regular a súa propia

aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para desenvolver a

creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.

g)  A formación  no  respecto  e  recoñecemento  da  pluralidade  lingüística  e  cultural  de

España e da interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade.

h)  A  adquisición  de  hábitos  intelectuais  e  técnicas  de  traballo,  de  coñecementos

científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, así como o desenvolvemento de

hábitos saudables, o exercicio físico e o deporte.

i) A capacitación para o exercicio de actividades profesionais.
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j) A capacitación para a comunicación na lingua oficial e cooficial, si houbela, e nunha ou

máis linguas estranxeiras.

k)  A preparación  para  o exercicio  da  cidadanía  e  para  a  participación  activa  na vida

económica,  social  e  cultural,  con actitude  crítica  e  responsable  e  con  capacidade  de

adaptación ás situacións cambiantes da sociedade do coñecemento. 

l) A finalidade da educación infantil é a de contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo,

social  e  intelectual  das  nenas  e  dos  nenos.  Na  educación  infantil  atenderase

progresivamente ao desenvolvemento afectivo, ao movemento e aos hábitos de control

corporal,  ás  manifestacións da comunicación  e da linguaxe,  ás  pautas  elementais  de

convivencia e relación social,  así como ao descubrimento das características físicas e

sociais do medio.

 3.3 Identidade Educativa

Este centro é  aconfesional, respectando todas as relixións tanto de mestres e mestras

como  de  alumnos  e  alumnas.  A posición  de  todas  as  persoas  que  traballan  nesta

institución será de absoluto respecto ás crenzas de cada persoa.

O centro é ideoloxicamente pluralista, sobre todo, nos aspectos políticos e relixiosos. 

Facilitarémoslle ao alumnado información obxectiva, coa finalidade de que 

progresivamente poida formar os seus propios criterios e tomar decisións responsables.

Partimos  da  educación  como  dereito  fundamental  e,  desde  ese  dereito  ten  unha  serie  de

compromisos, fomentando valores como:

• Tolerancia. Aceptar aos demais coas súas cualidades e as súas limitacións.

• Igualdade: Evitarase calquera tipo de discriminación.

•  Respecto: Non só cara as persoas que forman parte da Comunidade Escolar e Social

dentro  da  que  se  relacionan,  se  non  tamén  cara  os  materiais  que  nos  serven  de

instrumento no noso traballo diario, e ao medio que nos rodea.

• Solidaridade. Evitando situacións discriminatorias, favorecendo a cooperación, a

aprendizaxe cooperativa e a convivencia.

• Democracia. Mediante a participación na vida escolar valorando as condutas críticas e

responsables.
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• Responsabilidade. Favorecendo o interese por aprender, a seriedade no traballo e a

madurez na reflexión.

 • Autonomía. Intentar lograr que o día de mañá o noso alumnado teña unha participación

activa na sociedade na que se desenvolve. 

• Autoestima e creatividade. Valorando positivamente as capacidades e habilidades

individuais, partindo delas para estimular o seu desenvolvemento persoal e social.

 3.4 Obxectivos xerais do Centro

● O  Colexio  mediante  o  proceso  educativo  tratará  de  buscar  o  pleno

desenvolvemento do alumnado mediante unha formación humana e integral, nun

réxime de coeducación e sen discriminación por razóns de sexo, relixión, idade,

raza, razón social, económica ou ideolóxica.

● O obxectivo principal é potenciar as capacidades básicas do alumnado, transmitirlle

autoconfianza  e  ofrecerlle  a  orientación  necesaria  coa  fin  de  facilitar  o  seu

desenvolvemento persoal.

● Desenvolver a capacidade crítica e de toma de iniciativas.

● Fomentar  o  traballo  en  equipo  como  medio  de  enriquecemento  da  práctica

educativa.

● Educar no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e

liberdades fundamentais.

● Favorecer  a  atención  á  diversidade  potenciando  a  sensibilidade  cara  a  este

alumnado e ás súas familias, decisivo na súa adaptación á escola.

● Fomentar no alumnado o respecto polo medio ambiente, propoñendo experiencias

que os leven a acadar coñecementos a través da reflexión e da observación da

natureza.

● Fomentar  no  alumnado  hábitos  de  vida  saudables  tanto  física  como

psicoloxicamente.

● Aprender a valorar a influencia que na convivencia teñen as normas sociais de

educación (respecto aos compañeiros, puntualidade, responsabilidade….)
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● Fomentar as relacións familia-escola, potenciando o interese dos pais/nais/titores

pola evolución académica e persoal do alumno/a.

● Fomentar a participación das familias e da ANPA na Comunidade Educativa.

● Mellorar a competencia lectoescritora a través do Proxecto Lingüístico e o Proxecto

Lector;  a  participación  no  Plan  de  Mellora  da  Biblioteca  contribuirá  tamén  á

consecución deste obxectivo.

● Favorecer a utilización das novas tecnoloxías por parte de toda a Comunidade

Educativa.

● Fomentar no alumnado a adquisición de hábitos e técnicas de traballo e estudio.

● Fomentar  no  Centro  un clima de diálogo,  tolerancia  e  respecto  entre  todos os

membros da Comunidade Educativa.

● Fomentar  os  contactos  culturais  e  de  relacións  persoais  coas  entidades  e

sociedades do noso Concello e os pobos e cidades próximas.

● Procurar  unha  mellora  nos  espazos  físicos  do  centro  para  adaptalos  as

necesidades actuais, mellorando as instalacións para ofertar os servizos que ofrece

nas mellores condicións.
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 4 ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO

 4.1 Datos da contorna:

● O noso Concello: 

Historia

O Concello  de  Carnota  foi  tradicionalmente  terra  de  xentes  do  mar  (pescadores  e

navegantes), con industria  vinculada aos produtos do mar, pero tamén xentes de campo,

con gandería, cultivo da terra e aproveitamento forestal. Reflexo disto son as construcións

que  en  mellor  ou  peor  estado  se  conservan  como  son  antigas  fábricas  de  salazón,

muíños, e como non, os iconas do Concello, as cabaceiras de Carnota e de Lira. Compre

destacar que durante moito tempo moitos dos homes estaban vinculados á navegación

mercantil,  plataformas  petrolíferas.  Non  debemos  esquecer  que  outra  saída  era  a

emigración, ben alén de o mar (América) ou ao continente (Suiza, Alemania,...) e mesmo

no propio país (sobre todo ás Illas Canarias).

Localización

Carnota é un municipio pertencente á provincia de A Coruña e á comarca de Muros.

Atópase  no extremo occidental  da provincia da Coruña,  ao sur  de Fisterra.  As dúas

cidades máis próximas son A Coruña e Santiago que distan aproximadamente 119 e 78

Km respectivamente.

As comunicacións por estrada con Santiago podemos consideralas aceptables, habendo

ademais unha liña regular de transporte público. Respecto de A Coruña as comunicacións

por  estrada  están  a  mellorar  e  para  facer  uso  do  transporte  público  este  pasa  por

desprazarse á vila de Cee.

Poboación

 A poboación segundo datos do INE (Instituto Nacional de Estadística) foi no ano 2015 de

4284 habitantes,  diseminados en 70,90 Km cadrados, repartidos en cinco parroquias. A

tendencia no tocante á poboación é dunha diminución progresiva da mesma (no ano 2010

o INE reflicte unha poboación de 4904).
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Servizos

O  Concello  de  Carnota  conta  con  centro  de  Saúde,  que  está  moi  preto  do  centro,

Biblioteca  Pública  nas  instalacións  do  propio  Concello  e  tamén  a  carón  do  Centro.

Ademais conta con instalacións deportivas, entre elas dous pavillóns polideportivos (un

deles preto do propio centro) e pistas polideportivas repartidas nas distintas parroquias.

O Concello oferta dende hai 20 anos formación musical a través da Escola Municipal de

Música, que actualmente está situada na localidade de O Pindo.

No noso concello, ademais do propio centro, a oferta educativa consta da Escola Infantil

de Carnota dependente da Consellería de Igualdade e Benestar (0 a 3 anos), Escola de

Educación Infantil  de Portocubelo, Escola de Educación Infantil  de O Viso, o CEIP do

Pindo  e o Instituto de Educación Secundaria de Lamas de Castelo.

Identidade Sociocultural

Case  todo o alumnado vive diseminado nas diferentes parroquias e acoden ao centro no

transporte escolar.

A maioría da poboación traballa na pesca e marisqueo, na conserveira, nas piscifactorías

de  Lira  e  Quilmas  que  se  atopan  no  Concello,   e  no  sector  servizos  (hostalería,

supermercados e limpeza), decaendo o sector da construción e textil máis presentes en

anos  pasados.  Nestes  últimos  anos  realizouse  un  aproveitamento  da  enerxía  eólica.

Compre sinalar que moitos teñen os postos de traballo en concellos limítrofes ou mesmo

en Santiago ou A Coruña.

A maioría da poboación é natural do concello ou concellos limítrofes, sendo moi escasos

os  casos  de  familias  emigrantes  procedentes  doutros  países  (e  dentro  destes  casos

xeralmente un dos membros descende de familias da zona). 

En canto ao nivel de estudos dos pais e nais poucos teñen estudos de bacharelato ou

superiores.  Neste  senso  hai  que  dicir  que  actualmente  é  escaso  o  alumnado   que

rematada a ensinanza obrigatoria e logra rematar o bacharelato e chegar á universidade.

Trátase  dunha  zona  de  escaso  desenvolvemento  sociocultural  o  que  repercute  na

motivación e o interese polo estudo e o saber do alumnado e das súas familias.
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Estudo lingüístico 

A poboación do Concello é maioritariamente galego-falante, sobre todo nas persoas de

máis idade. O galego é a lingua usada de xeito habitual por todos os membros desta

comunidade. É, ademais, a lingua materna da maioría do alumnado. Sen embargo nótase

a influenza da presenza maioritaria do castelán nos medios de comunicación que fai que

parte  do  alumnado,  a  medida  que  vai  medrando,  torna  do  galego  ao  castelán,

acontecendo que nenos e nenas galego-falantes chegan á adolescencia como castelán-

falantes.

A comezos da escolarización faise un estudo da situación lingüística do alumnado e o seu

entorno familiar, que se reflicte na revisión pertinente do Proxecto Lingüístico do Centro.

Dende  o  centro  buscaremos  a  aprendizaxe  das  dúas  linguas  oficiais  do  estado  e  a

adquisición  dunha  primeira  lingua  estranxeira,  o  Inglés,  por  un  lado  coa  oferta  da

Anticipación de Lingua Estranxeira no 2º ciclo de Educación Infantil e coa pretensión do

mantemento da oferta das Seccións Bilingües actuais (Sección bilingüe en Plástica en 1º

e 2º, Seccións bilingües en Ciencias Naturais e Ciencias Sociais en 3º, 4º, 5º e 6º de

Educación Primaria) aspirando a poder converter o centro nun centro plurilingüe.

Asociacionismo

No Concello de Carnota existen varias asociacións culturais coas que se pretende manter

unha  relación  de  colaboración.  Tamén  hai  outras  asociacións  como  poden  ser  as

Comunidades  de  Montes  coas  que  se  colaborará  nas  iniciativas  que  redunden

positivamente na educación do noso alumnado.

 4.2 Características do centro

TITULARIDADE: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional  da

Xunta de Galicia.

NIVEIS EDUCATIVOS: Educación Infantil (EI), Educación Primaria (EP).
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NÚMERO DE UNIDADES: Segundo catálogo 2 unidades de Educación Infantil e 6 de

Educación Primaria( un grupo por nivel.)

As variacións que poidan xurdir  en  cada curso  escolar  recolleranse no PXA dese

curso.

    HORARIO DO CENTRO:  

● Horario escolar

O horario escolar para o alumnado é de xornada continuada de 9:45 á 14:45 horas. 

Os mestres e mestras de Educación Infantil adaptan os tempos de lecer ao ritmo e ás

características dos seus alumnos. Os alumnos e alumnas de tres anos teñen un período

de adaptación no mes de setembro, no que o profesorado, en coordinación cos pais e

nais,  deseñan os horarios de entrada e saída segundo as necesidades individuais do

alumnado.

Tanto para E. Infantil como para E. Primaria hai un único recreo de 30 minutos.

O horario distribúese diariamente en 6 sesións, sendo as adicadas ás distintas materias

do currículo de 50 minutos e unha sesión máis diaria (de 20 minutos) adicada á lectura

(Hora de Ler). 

Os  horarios  de  quendas  de  recreo  teñen  un  número  de  profesores  fixos  por  día  co

obxecto de realizar a atención do alumnado, segundo a normativa. 

● Horario do profesorado

O profesorado ten un horario de obrigada permanencia no centro de 30 horas semanais.

Ademais  da  permanencia  no  centro  durante  o  horario  lectivo  o  profesorado  realizará

sesións de 15 minutos (de 9:30 a 9:45,  de 14:45 a 15:00) sendo estas 4 sesións de

atención ao alumnado transportado, e outras catro semanais que computarán a efectos

dunha hora de obrigada permanencia coa fin de facilitar as relacións coas familias e a

organización do centro. 

O profesorado permanecerá no Centro  os  luns de 16:30  a 18:30 horas, así como os

días que lle corresponda acudir pola tarde en horario de 16:30   a 18:30 horas e de forma

rotativa.
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A Biblioteca do centro permanecerá aberta en horario de tarde de 16:30 a 18:30 horas,

martes, mércores, xoves e venres.

Estas  actividades  son  coordinadas  polo  profesorado  segundo  as  quendas  que  se

contempla na P.X.A, elaborada en cada curso escolar e aprobada en Consello Escolar. O

colexio  estará  aberto,  ademais,  a  diversas  actividades  relacionadas  coa  Comunidade

Escolar como as organizadas no verán e os sábados. 

● Horario de atención administrativa

O centro non dispón de persoal administrativo. Estas funcións recaen no equipo directivo,

que  terá  recollidas  no  seu  horario  as  sesións  correspondentes  ao  cargo.  Unha  vez

establecidos  os  horarios  correspondentes  a  cada  curso,  publicitarase  ás  horas  de

atención preferente á comunidade educativa dos distintos membros do equipo directivo,

sendo estas un total de 5 horas semanais fixas. O centro facilitará un formulario para

solicitar cita ou mesmo para solicitar a xestión de documentos de carácter administrativo.

● Horario en días non lectivos:

O centro abrirá segundo o establecido no calendario escolar, no primeiro día hábil  de

setembro, en horario de 10:00 a 14:00, tanto para o traballo na organización do curso

como para atender aos membros da comunidade educativa, ata o comezo das actividades

lectivas. Durante o período lectivo, a apertura do centro será nos días marcados só como

lectivos polo calendario escolar. 

No mes de xuño e tras rematar as actividades lectivas, retomarase o horario de 10:00 a

14:00, tanto para a atención á comunidade educativa como para a realización das tarefas

establecidas no calendario escolar, ata o remate do mes de xuño. Tanto a comezos de

setembro como a  finais  de  xuño,  a  atención  aos membros da comunidade educativa

dentro do horario establecida estará supeditada á disponibilidade dos membros do equipo

directivo (enténdese que terán prioridade as reunións de traballo fixadas para cada día).

No mes de xullo o centro abrirá de 10:00 a 14:00 para a finalización de tarefas do curso e

preparación do curso seguinte, ata mediados de mes. Unha vez finalizados os trámites

correspondentes ás matrículas, solicitudes de axudas de material e banco de libros, así

como reclamacións ás cualificacións, o horario poderá ser modificado, facilitando sempre

un teléfono e un email de contacto.
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ALUMNADO:

A organización  e  funcionamento  do Centro  articularase  en  torno ao alumnado como

elemento  central  do  proceso  educativo,  no  que  cobran  sentido  as  diferentes

actuacións/decisións da Comunidade Educativa na busca dunha formación integral  do

mesmo.

O CEIP de Carnota configúrase como un Centro de Liña 1  desde E. Infantil ata 6º de E.

Primaria. Actualmente contamos con dúas unidades de E.I  seis de E.P. 

Cada unha das aulas ten capacidade para 25 alumnos e alumnas.

O alumnado con NEE recibirá apoio de xeito individualizado ou en pequenos grupos tanto

dentro  da  aula  ou  fóra  dela  e  seguindo  as  indicacións  do  Equipo  de  Orientación  do

Centro, priorizando as intervencións na aula ordinaria.

Na idea de ofrecer unha educación integral, que contemple a ensinanza no goce do lecer

e  tempo  libre  potenciarase  a  participación  de  todo  o alumnado  nas  actividades

complementarias e extra escolares.

Alumnado que non recibe ensinanzas de relixión

O centro garantirá que, ao inicio do curso os pais, nais ou titores do alumnado poidan

manifestar a súa vontade de que estes reciban  ensinanzas de relixión ou ben opten por

cursar á área de Valores Cívicos e Sociais ( en Educación Primaria) e o Plan de atención

educativa ao alumnado que non opta pola ensinanza de relixión na Educación Infantil..

A opción que elixan os pais, nais ou titores de que os seus fillos reciban ou non ensinanza

de relixión no momento de facer efectiva a matricula no centro considerarase válida para

toda a escolaridade do alumno ou da alumna, sen prexuízo  de que antes de que comece

ou curso escolar os pais ou titores legais poidan modificala. Estes manifestarán a vontade
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de que os alumnos ou alumnas reciban ou non ensinanza de relixión nun impreso que se

lles facilitará na Secretaría do Centro.

Os pais, nais ou titores que opten por cambiar a opción elixida no momento de formalizar

a matrícula do alumno ou alumna no centro, deberán facela efectiva na Secretaría na

primeira quincena do mes de setembro de cada curso escolar.

O CEIP de Carnota  disporá as medidas organizativas para que os alumnos  e alumnas

que poidan cursar unha das dúas áreas: Relixión Católica ou  Valores Cívicos e Sociais,

habilitando para elo as aulas necesarias. 

 PROFESORADO:

Segundo o catálogo (ORDE do 7 de xullo de 2014 pola que se modifican as unidades

e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería

nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial  ) o centro

conta co seguinte profesorado:

● 2 mestres/as de Educación Infantil

● 5 mestres/as de Educación Primaria

● 1 mestre/a de Educación Física 

● 1 mestre/a  de Inglés 

● 1 mestra/e de Música

● 1 mestra/e de Pedagoxía Terapéutica 

● 1 Orientador/a do centro compartido coas Escolas adscritas e co CEIP de O Pindo

● 1 mestre/a de Francés titor/a de EP.

Ademais,  tendo  en  conta  as  necesidades  do  centro,  o  centro  solicita  o  seguinte

profesorado

● 1 mestra/e de Audición e Linguaxe compartida co CEIP de O Pindo

● 1 mestra/e de Relixión Católica, itinerante  procedente doutro centro

A variación deste profesorado así como o perfil  do mesmo producirase en función das

características que concorren en cada curso escolar, e reflectirase na PXA.
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TITORÍAS

A titoría e orientación dos alumnos e alumnas formará parte da función docente. Cada

grupo de alumnos e alumnas terá un titor ou titora que será designado pola Director/a. A

acción  titorial  orientará  o  proceso  educativo  individual  e  colectivo  do  alumnado  e  en

coordinación se é o caso co Departamento de Orientación. 

Cada grupo terán un mestre/a –titor/a designado polo director/a, aténdose aos criterios de

adscrición aprobados nas NOFC e os cambios que se produzan, no primeiro claustro do

curso correspondente.

Estes recolleranse anualmente na Programación Xeral.

O Xefe de Estudos  coordinará o traballo das titorías e coordinará as reunións periódicas

necesarias para o bo funcionamento da acción titorial.

A persoa titora manterá unha relación permanente coas familias atendendo á conciliación

profesional e familiar, informándoas sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio-

educativa dos seus fillos e fillas.

Cada  titor  ou titora, ademais das súas tarefas docentes específicas,  realizará,  cando

menos, as funcións indicadas no Capítulo V,  artigo 81 do Regulamento Orgánico das

escolas de Educación Infantil e dos colexios de Educación Primaria.

Para asumir estas funcións será necesario:

● Coñecer ao alumno ou alumna.

● Facilitar a integración e participación.

● Establecer unha relación satisfactoria (os alumnos e alumnas sentiranse aceptados,

valorados e axudados ).

● Procurarlles un contexto estruturado (planificación previa e coordinación dos diversos

profesionais).  A función  titorial  é  unha  responsabilidade  compartida,  pero  require

tarefas diversas, individuais, de coordinación, específica.

● Facilitar que os alumnos  e alumnas dean un senso á aprendizaxe ( que saiba o que

se espera del ou dela, mellorar a autoestima, coñecemento de si mesmo).

● Prestar atención prioritaria á aprendizaxe de hábitos e actitudes.
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O titor ou titora debe actuar de mediador entre o grupo e o resto do profesorado que incida

sobre o mesmo grupo de alumnos e alumnas.

P.A.S. (PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS):

O centro  conta  con  dúas auxiliares  técnico-educativas  (coidadoras)  do  alumnado  con

NEAE (unha a tempo total e outra compartida, que está presente os luns e os martes), un

conserxe (persoal  laboral  do  Concello)  compartido  co  Concello,  unha responsable  da

limpeza que pertence ao Concello e ademais, un auxiliar de conversa. 

Son un elemento fundamental no servizo á Comunidade Educativa, con funcións definidas

nos seus convenios laborais ou regulamentos e que dependen no seu funcionamento

diario do director do Centro .

 ELEMENTOS MATERIAIS:

Xunto coas titorías, onde se desenvolven normalmente as clases, existen non Centro

espazos de uso común situados nun ou  noutro edificio que conforman o Centro.

Conta cos seguintes espazos: 

● 2 aulas de Educación Infantil e 7 aulas de Educación Primaria.

● 1 aula de informática - aula  dotada de 4 ordenadores de mesa - 23 pantallas, ratos e

teclados ( 23 postos para o alumnado), 1 ordenador portátil, canón de luz e aceso a

Internet,  encerado dixital…

● 1 Biblioteca Consta de espazo para Ed. Infantil e  para Primaria. Está equipada con

andeis  distintivos(  cores  diferentes  por  andeis)  para  os  distintos  ciclos,  mesas  e

cadeiras para lectura. Os materiais están ordenados pola CDU.

Está equipada con canón de luz, televisión, vídeo e DVD., 5 ordenadores con aceso a

internet.( 4 para o alumnado e 1 para a catalogación e préstamos que utiliza o  equipo

de Biblioteca). 

● 1 salón de actos neste espazo realízanse todas aquelas actividades de carácter xeral

e  colectivas  planificadas  para  exposicións,  celebracións  e  conmemoracións
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determinadas:  (  Magosto,  Festival  de  Nadal  ,Celebración  do  día  dá  Paz,  Letras

Galegas, Festival de  Fin de curso, etc...).

Tamén se realizan neste lugar  as actividades extra escolares promovidas pola ANPA

e  Concello,  previa  solicitude  ao  Director  do  Centro  e  as  promovidas  por  outros

organismos  oficiais, en consonancia cos obxectivos dos Programas do  Centro ...

● 1 aula de PT   

● 1 aula de AL.

● 1 aula para a Xefatura do Departamento de orientación

● 1 aula de Inglés

● 1 aula de seccións bilingües

● 1 aula de paso 

● 1 local para a ANPA e outro para conserxería

● 1 aulas de Música

● 1 Ximnasio e dous almacéns para material deportivo. 

● 1 Aula para Psicomotricidade

● 1 despacho de Dirección e outro para Xefatura de estudios e Secretaria.

● 1 sala de mestres.

● Espazo para aula de Convivencia.

● 1 aula para actividades extra escolares no edificio anexo.

● Servizos para alumnado e mestres.

● Patios ( Educación Infantil e Educación Primaria)

● 1 cuarto de Limpeza no interior e outro no exterior.

● 2 almacéns para material.

● 1 aula habilitada como ludoteca.

● 1 aula habilitada para un grupo de adquisición de linguas

 

É a nosa intención facilitar o uso racional e responsable a toda comunidade daqueles

recursos cos que conta o Centro .

Ademais  o  centro  pode  dispor  para  o  seu  uso  no  horario  escolar  do  Pavillón

Polideportivo do Concello situado próximo ao centro, aínda que o acceso é pola vía

pública e emprégase pouco sobre todo debido ás condicións climatolóxicas.
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MOBILIARIO:

O centro conta co mobiliario dotado dende a Consellería, sendo este suficiente para

atender ao alumnado. Dentro deste salientar que quizais a Biblioteca do centro sexa o

espazo que teña que ser obxecto de inversión xa que as estantes quédanse pequenas

para o volume de exemplares cos que conta.

MATERIAL DIDÁCTICO:

No  tocante  ao  material  didáctico   cabe  sinalar  que  o  centro  conta  con  equipos

informáticos (ordenadores) para o mestre e Pizarra interactiva dixital en tódalas aulas

dos distintos grupos clase, aínda que, dado a antigüidade dos equipos informáticos

tende a haber problemas de funcionamento.

Ademais  compre  salientar  a  Biblioteca  do  centro  como  unha  fonte  de  recursos

bibliográficos, contando ademais cun televisor e cunha mesa interactiva procedente do

programa de bibliotecas inclusivas.

Na área de Educación Física e de Educación Musical  o centro conta con material

variado  que  curso  a  curso  procura  substituír  no  caso  de  deterioro  ou  ampliar  en

función do presuposto do departamento correspondente.

Tamén  se  dispón  de  equipos  informáticos  na  aula  de  informática,  aínda  que  a

antigüidade dos mesmos fai que moitas veces sexa imposible facer uso deles.

Disponse ademais de material didáctico elaborado curso a curso polo profesorado, así

como outro adquirido ou parte da dotación propia da Consellería.

Ademais empregarase libro de texto en varias das áreas, facendo pública a listaxe

para o curso seguinte antes do remate do mes de xuño.

COMPROMISOS EDUCATIVOS

O claustro de profesorado valorará cada curso a posibilidade de adherirse aos distintos

programas ofertados pola Consellería que sirvan para mellorar a práctica docente e a

adquisición  do noso  alumnado do currículo  e  das  competencias  clave.  A decisión  de
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solicitalos dependerá da disponibilidade horaria  e implicación do profesorado en cada

curso académico.

O centro participa anualmente nos seguintes programas:

Programa de seccións bilingües e de auxiliares de conversa.

Programa de Froita na Escola, segundo oferta de empresas inscritas no programa.

Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares.

Plan Director para a Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e na

súa contorna (participación cada dous cursos)

 5 CONCRECIÓN DO CURRÍCULO

 5.1 Obxectivos da etapa

EDUCACIÓN INFANTIL

A educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades que lles

permitan: 

a)  Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de

acción e aprender a respectar as diferenzas. 

Traballo reflexivo sobre a diversidade entre persoas en canto a físico, crenzas, relixión,

orientación sexual, política, ..., como parte das características do ser humano.

b) Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social. 

Favoreceremos o interese e curiosidade dos nenos/as polo seu propio contorno físico,

social  e  cultural,  facilitando  os  recursos  para  coñecelo,  comprendelo  e  respectalo.

Potenciaremos unha actitude aberta  e construtiva respecto da realidade que axude a

adquirir unha visión positiva da vida. 

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 
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Para isto, a ensinanza-aprendizaxe será un proceso activo de construción e investigación,

onde os nenos e as nenas son os protagonistas do seu proceso de aprendizaxe, para o

que fomentamos a curiosidade, a investigación, a iniciativa e a reflexión. Buscamos que

os alumnos/as sexan nun futuro axentes activos na sociedade na que se desenvolven. 

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas.

 Apoiarase e facilitarase o establecemento de relacións sociais e afectivas entre os nenos

e nenas, entre estos e os adultos, entre os profesionais e as familias, transmitindo, coa

nosa actitude, a importancia do respecto e da consideración cara aos demais, valorando a

riqueza que nos achega a diversidade (de sexo, de condicións físicas, de estilos de vida,

de ritmos de aprendizaxe, de orixe, de ideoloxía, de situacións económicas, etc). 

e)  Relacionarse  cos  demais  e  adquirir  progresivamente  pautas  elementais  de

convivencia e de relación social,  así como exercitarse na resolución pacífica de

conflitos. 

Traballarase que o alumnado valore a necesidade das normas e do seu cumprimento

como garantía da seguridade e dunha boa relación dentro da escola e da sociedade.

Fomento do diálogo como mecanismo de resolución de conflitos e de estratexias para

controlar os impulsos nos momentos de enfado.

f)  Desenvolver  habilidades  comunicativas  en  diferentes  linguaxes  e  formas  de

expresión. 

 Apostaremos  por  un  ambiente  escolar  apropiado  que  brinde  oportunidades  para

favorecer  a  creatividade  dende  os  primeiros  anos.  Para  iso,  a  figura  como  mestre/a

adoptará  un  perfil  entusiasta,  motivador  e  propagador  dos  coñecementos  propios  da

etapa, períodos evolutivos, capacidades, limitacións, etc. 

g)  Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lectura e escritura

como medio de comunicación, información e gozo. 

Recoñecemento e utilización dos números partindo da realidade próxima ao alumnado.

Utilización de estratexias como a Mochila Viaxeira, A viaxe do libro semanal ou a Hora de

ler para o traballo do hábito de lectura.
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h) Sentir  o  xesto,  o  movemento e o ritmo como recursos para  a expresión e a

comunicación. 

Xogos musicados bailes e danzas sinxelos, populares e/ou tradicionais.

i)  Achegarse,  na  medida  das  súas  posibilidades,  ao  uso  das  tecnoloxías  da

información e da comunicación.

Utilización dos recursos do centro relacionados coas tecnoloxías da información para a

busca e recompilación de información.

EDUCACIÓN PRIMARIA

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades

que lles permitan:

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

● Traballarase  que  o  alumnado  valore  a  necesidade  das  normas  e  do  seu

cumprimento como garantía da seguridade e dunha boa relación dentro da escola

e da sociedade.

● Partirase  do  recoñecemento  dos  deberes  propios  como  ferramenta  para  a

convivencia e o respecto dos dereitos propios e dos demais.

b)  Desenvolver  hábitos  de  traballo  individual  e  de  equipo,  de  esforzo  e  de

responsabilidade  no  estudo,  así  como  actitudes  de  confianza  en  si  mesmo/a,

sentido  crítico,  iniciativa  persoal,  curiosidade,  interese  e  creatividade  na

aprendizaxe, e espírito emprendedor.

● Emprego do traballo cooperativo nos distintos niveis nalgún momento do curso
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● Valoración e recoñecemento do esforzo persoal  do alumno que permita  acadar

logros tanto de xeito individual como membro dun equipo.

● Emprego de tarefas que favorezan que o alumnado adquira a autonomía para a

realización de tarefas e habilidades tanto para a busca de axuda como para a

colaboración nas tarefas de equipo.

● Tarefas que impliquen a participación activa e con iniciativa, propostas creativas e

con sentido crítico para o desenvolvemento da autoestima.

c)  Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así

como nos grupos sociais cos que se relacionan.

● Traballo co alumnado nas titorías que fomente a comprensión da importancia do

respecto aos demais como base dunhas relacións sociais axeitadas.

● Fomento do diálogo como mecanismo de resolución de conflitos, comprendendo a

disparidade normal  de opinións na sociedade,  e  a necesidade do respecto das

mesmas como garantía da convivencia pacífica.

● Traballo de estratexias para controlar os impulsos nos momentos de enfado. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos.

● Traballos de investigación na aula sobre distintas culturas e reflexións que permitan

valorar a necesidade do respecto das mesmas.

●  Actividades sobre a necesidade da igualdade de dereitos de oportunidades de

homes e mulleres que lles axude a valorar a importancia de orientar os nosos actos

para  acadar  que  esa  igualdade  sexa  real,  aproveitando  as  distintas

conmemoracións do centro ao longo do curso.

● Integración do alumnado con NEAE en tódalas actividades do centro.

e)  Coñecer  e  utilizar  de  xeito  apropiado  a  lingua  galega  e  a  lingua  castelá,  e

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas.
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● Tratamento integrado das linguas, que facilite unha boa competencia comunicativa

en ámbalas dúas linguas cooficiais.

● Clubs de lectura, e Hora de ler para o traballo do hábito de lectura, fomentando

unha  actitude  crítica  e  reflexiva  para  recoñecer  e  evitar  transmitir  informacións

falsas ou ofensivas.

f)  Adquirir  en,  polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse

en situacións cotiás.

● Fomento das seccións bilingües de cara ao establecemento do plurilingüismo no

noso centro.

● Participación no programa de Auxiliares de Conversa

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de

problemas  que  requiran  a  realización  de  operacións  elementais  de  cálculo,

coñecementos  xeométricos  e  estimacións,  así  como  ser  quen  de  aplicalos  ás

situacións da súa vida cotiá.

● Traballo das operacións elementais de cálculo, partindo da realidade próxima ao

alumnado.

● Traballo  da  resolución  de problemas empregando as  operacións  de  cálculo  en

situacións cotiás.

● Fomento da busca de elementos xeométricos básicos na súa contorna

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais,

a  xeografía,  a  historia  e  a  cultura,  con  especial  atención  aos  relacionados  e

vinculados con Galicia.

● Saídas pola contorna para a identificación dos aspectos relacionados coa paisaxe

do Concello de Carnota (vexetación, animais, paisaxe,...), e vinculalos aos propios

de Galicia

● Traballo de achega de información sobre a historia e cultura máis representativa do

noso Concello e de Galicia: tradicións, medios de vida, ...
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● Integración  na actividade do centro  de  actos  culturais  e  da  tradición  propia  do

Concello e de Galicia (entroido, bailes e danzas, regueifas,...)

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e

elaboran.

● Utilización dos recursos do centro relacionados coas tecnoloxías da información

para a busca e recompilación de información.

● Informar sobre a existencia de perigos no uso da Internet, resaltado a importancia

da precaución ao compartir información, a través do traballo en aula e de charlas

específicas.

● Fomento  dunha  actitude  crítica,  valorando  a  necesidade  de  contrastar  a

información e a importancia da veracidade nas súas mensaxes, no traballo nas

titorías..

j)  Utilizar  diferentes  representacións  e  expresións  artísticas  e  iniciarse  na

construción de propostas visuais e audiovisuais.

● Organización de festivais e eventos que impliquen representacións e expresións

artísticas por parte do alumnado

● Fomento de actividades no centro relacionadas coa produción visual ou audiovisual

como concursos de fotografía, vídeo, revista escolar, ... e fomento da participación

en concursos ou certames de fora do centro.

k)  Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas,

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para

favorecer o desenvolvemento persoal e social.

● Organización de propostas e eventos sobre a actividade física e o deporte así

como divulgación da oferta do Concello e outras entidades (clubs, asociacións,...)

● Fomento da hixiene e o coidado persoal como fonte de saúde, especialmente a

partires da área de Educación Física.
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● Charlas,  debates  na  aula,  sobre  os  hábitos  que  favorecen  un  estilo  de  vida

saudable e a necesidade de rexeitar os que son prexudiciais

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de

comportamento que favorezan o seu coidado.

● Visitas a granxas.

● Traballos na aula sobre as súas experiencias persoais coas mascotas e outros

animais domésticos.

m)  Desenvolver  as  súas  capacidades  afectivas  en  todos  os  ámbitos  da

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude

contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e

de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual.

● Traballo reflexivo sobre a diversidade entre persoas en canto a crenzas, relixión,

orientación sexual, política, ..., como parte das características do ser humano, tanto

dende a aula como a través das distintas conmemoracións que o centro organiza

ao longo do curso.

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención

dos accidentes de tráfico.

● Saídas á contorna.

● Aproveitamento das visitas a cidades ou vilas máis grandes para coñecer outros

elementos relacionados coa seguridade viaria.

● Charlas a cargo da Policía Local, Garda Civil, Bombeiros...

● Xogos relacionados coa seguridade viaria (Educación Física, patios dinámicos).

o)  Coñecer,  apreciar  e  valorar  as  singularidades culturais,  lingüísticas,  físicas  e

sociais  de  Galicia,  poñendo  de  relevancia  as  mulleres  e  homes  que  realizaron

achegas importantes á cultura e á sociedade galegas.

● Visitas a museos, actos culturais,...
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● Actos conmemorativos  organizados polo  centro  ou  entidades alleas  (Concellos,

Deputación, asociacións…), actividades de extraescolares do centro, traballos de

investigación e recollida de tradicións...

 5.2 Metodoloxía

 5.2.1 EDUCACIÓN INFANTIL

Na etapa de Educación Infantil o profesorado dos distintos grupos decidirá conxuntamente

a  metodoloxía  a  empregar  de  forma  consensuada,  así  como  os  recursos  (materiais,

espaciais e temporais), partindo das seguintes consideracións:

• Perspectiva didáctica  :

Os contidos nesta etapa estarán organizados baixo o enfoque globalizador, tendo

como punto de partida situacións globais nas que se poñan en xogo os contidos

das distintas áreas. Coa fin de manter a coherencia entre todos estos contidos

terase presente na práctica educativa os seguintes principios:

◦ Principio   das  interaccións  positivas  medio/ambiente/neno/a:(ambiente

caracterizado polas interaccións cos obxectos, o entorno natural e social, e co

seu propio corpo) que facilitará a estruturación da súa personalidade.

◦ Principio  de  actividade:  (estar  activo  física  e  psiquicamente).  Promoverase

actividades  de  exploración,  manipulación,  experimentación  que  favorezan  a

creatividade e o desenvolvemento da súa autonomía.

◦ Principio de seguridade e confianza:  creación do ambiente escolar  como un

espazo de benestar, afectivo e estimulante, no que os nenos/as aprenden en

interacción co medio no que se desenvolven.

◦ Principio de socialización:  promovendo que os nenos/as interaccionen entre si

de maneira positiva, se comuniquen e establezan vínculos sociais e afectivos.

◦ Principio de pedagoxía do éxito: acercando ao alumnado a actividades que polo

seu nivel cognitivo poden realizar, pero que ao mesmo tempo entrañen certa

dificultade para eles.
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◦ Principio de motivación: para que o neno/a aprenda ten que querer facelo, algo

que é posible cando está motivado.

◦ Principio de individualización: seguindo a María Montessori, individualizarase e

personalizarase o ensino.

◦ Principio de afectividade: afectividade como fío conductor de todo o proceso, xa

que os nenos para aprender deben sentirse seguros.

• O     papel da/o docente  : será  guía e orientador, co fin de impulsar ao alumnado a

observar,  imaxinar,  formular  hipóteses...  o  que  o  axudará  a  construír  novos

aprendizaxes. Partirase dos coñecementos previos do alumnado para favorecer o

aprendizaxe significativo, e crearase un ambiente no que se valore positivamente

ás  criaturas,  estimulando  a  súa  creatividade  e  contrarrestando  os

estereotipos. Ademais  evitarase  as  discriminacións  e  as  comparacións  entre  o

alumnado e aproveitarase os seus erros para realizar novos aprendizaxes. Unha

boa  relación  cos nenos/as  axudaralles  a  formar  unha  boa  autoestima  e

autoconcepto,  que  vai  a  repercutir  na  consecución  progresiva  dos  nenos/as

da Competencia Social e Cidadá.

• O papel do alumnado  : serán as/os protagonistas principais do proceso de ensino –

aprendizaxe, partindo dos seus coñecementos previos coa fin de promover unha

aprendizaxe significativa.

• O ambiente de aprendizaxe  : organización de espazos na aula que faciliten tanto as

tarefas individuais, de pequeno e de gran grupo. Estableceranse os  recunchos

tales  como  o  recuncho  da  biblioteca,  o  recuncho  da  casiña,  recuncho  das

construcións, recuncho do ordenador, recuncho da lóxica-matemática, recuncho de

plástica, recuncho dos xoguetes e recuncho do proxecto. Ademais contarán cun

espazo para a asemblea,  para a merenda e ademais cos espazos comúns do

centro ou os específicos para algunhas áreas (música, psicomotricidade, inglés,...)

• Os  tempos  :  Baixo  o  principio  de  flexibilidade  e  respectando  os  ritmos  de

aprendizaxe e as necesidades do alumnado, combinaranse tempos de rutinas e

tempos de actividades específicas.
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• Agrupamentos  : Coa fin de facilitar tanto a aprendizaxe como a socialización e a

interacción, organizaranse distintos tipos de agrupamentos: gran grupo, pequeno

grupo e actividades individuais.

• Apertura ao contorno  : a relación entre o centro e as familias debe ser coordinada e

o máis continua posible. As familias serán informadas tanto a través das titorías

como  a  través  dos  boletíns  de  notas,  facilitando  en  todo  momento  unha

comunicación bidireccional. Ademais de Espazo Abalar e Abalar Móbil tamén se

poderán consensuar coas familias outras canles de comunicación máis inmediatas.

Estableceranse  relacións  coas  institucións  próximas  (Concello,  escolas  de

educación infantil  do  Concello,  Biblioteca Municipal,...)  coa fin  de  aproveitar  os

recursos para a formación do alumnado. Tamén se contará coa colaboración das

familias dentro das actividades no centro e na aula.

 5.2.2 EDUCACIÓN PRIMARIA

- Nesta etapa poñerase especial énfase na atención á  diversidade do alumnado,

na atención individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na

posta en práctica de mecanismos de  reforzo tan pronto como se detecten estas

dificultades. Tras a avaliación inicial ou despois das sesións de avaliación desde a

titoría  proporanse  as  medidas  oportunas  e/ou  solicitarase  a  intervención  do

Departamento de Orientación.

- A metodoloxía didáctica será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e

participativa, e dirixida ao logro dos obxectivos e das competencias clave. Neste

sentido prestarase atención ao desenvolvemento de metodoloxías que permitan

integrar  os  elementos  do  currículo  mediante  o  desenvolvemento  de  tarefas  e

actividades relacionadas coa resolución de problemas en contextos da vida real.

-  A  acción  educativa  procurará  a  integración  das  distintas  experiencias  e

aprendizaxes do alumnado e terá en conta os seus diferentes ritmos e estilos de

aprendizaxe,  favorecendo  a  capacidade  de  aprender  por  si  mesmo  e

promovendo o traballo colaborativo e en equipo. Facilitarase a implantación

de técnicas de traballo cooperativo a través da posta en funcionamento de

técnicas e estruturas cooperativas.
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- A  lectura constitúe  un  factor  fundamental  para  o  desenvolvemento  das

competencias clave; é de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de

comprensión  lectora  de  todo  tipo  de  textos  e  imaxes,  en  calquera  soporte  e

formato. Co fin de fomentar o hábito da lectura, os centros docentes organizarán a

súa práctica docente de xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de

lectura non inferior a trinta minutos. Ademais do tempo propio que se adique a ler

nas distintas  áreas establecerase  unha sesión  diaria  de  20 minutos  adicada  á

lectura (Hora de Ler) así como programas enfocados ao acercamento á lectura do

alumnado (mochilas viaxeiras,...)

-   A intervención  educativa  debe  ter  en  conta  como  principio  a  diversidade  do

alumnado, entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todo el e

mais  unha  atención  personalizada  en  función  das  necesidades  de  cada  quen.

Teranse en conta as recomendacións dos distintos protocolos establecidos para a

atención do alumnado con NEAE, e mesmo para o alumno que non teña diagnose

pero para o que poidan resultar eficientes estas recomendacións e modificacións

metodolóxicas.

-  Prestaráselle  especial  atención  durante  a  etapa á  atención  personalizada  dos

alumnos  e  das  alumnas,  á  realización  de  diagnósticos  precoces  e  ao

establecemento de mecanismos de reforzo para lograr o éxito escolar. 

- Os mecanismos de reforzo, que deberán poñerse en práctica tan pronto como se

detecten  dificultades  de  aprendizaxe,  poderán  ser  tanto  organizativos  como

curriculares.  Entre  estas  medidas poderán  considerarse  o  apoio no  grupo

ordinario, os agrupamentos flexibles ou as adaptacións do currículo.

- Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no

currículo,  deberán  deseñarse  actividades  de  aprendizaxe  integradas  que  lle

permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha

competencia ao mesmo tempo.

- Os  centros  docentes  impartirán  de xeito  integrado  o  currículo  de  todas  as

linguas da súa oferta educativa, co fin de favorecer que todos os coñecementos e

as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa

competencia  comunicativa  plurilingüe.  No  proxecto  lingüístico  do  centro

concretaranse as medidas tomadas para a impartición do currículo integrado das
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linguas.  Estas  medidas  incluirán,  polo  menos,  acordos  sobre  criterios

metodolóxicos  básicos  de  actuación  en  todas  as  linguas,  acordos  sobre  a

terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles dará aos contidos,

aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares nas distintas

áreas  lingüísticas,  de  xeito  que  se  evite  a  repetición  dos  aspectos  comúns  á

aprendizaxe de calquera lingua.

O profesorado, partindo destes principios metodolóxicos, terá liberdade para establecer

na súa programación didáctica a metodoloxía que considere máis axeitada. En todo caso,

cando se dea o caso dun desdobre nun dos niveis, os titores deberán coordinarse nos

aspectos metodolóxicos e organizativos.

Libros de texto e materiais curriculares:

Establécese o emprego de libro de texto como un dos materiais a utilizar, facilitándose ás

familias dende o centro as instrucións para a tramitación das solicitudes de participación

no sistema de Fondolibros e colaborando coas familias e a ANPA na xestión dos seus

propios recursos. Os cambios de libros de texto faranse cando así se estableza dende a

Consellería,  seguindo  as  instrucións  pertinentes.  En  todo  caso,  terase  en  conta  que

Educación Infantil  e  1º  e  2º  de Educación Primaria  empregan libros non reutilizables,

podendo propor solicitar o troco dos mesmos antes dos prazos establecidos para os libros

do Fondolibros.

O centro informará a finais de cada curso dos libros do listado para o curso seguinte que

non é necesario mercar ou cales se recomenda esperar ata a incorporación do mestre

especialista.

O libro  de texto  é  un  dos recursos didácticos  pero  non o  único,  e  a orde de temas

establecidos pola editorial poderá ser modificada polo profesorado na súa programación

didáctica,  e  mesmamente  suprimidos se  o  titor/a  considera  que non forman parte  do

currículo dese nivel, ou non son os máis axeitados.

Tarefas extra escolares. Os deberes:

O profesorado poderá establecer tarefas a realizar polo alumnado fóra do horario lectivo

como medida de reforzo ou ampliación, coa fin de fomentar un hábito de traballo,  incidir
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no traballado na aula e potenciar o desenvolvemento das competencias clave . No caso

de ANEAE, coa coordinación entre titoría e Departamento de orientación, tamén se poden

propoñer certas tarefas curtas que sexan beneficiosas para o alumnado, e que non teñen

porqué ser de lapis e papel. De calquera xeito, por norma xeral non se pedirán tarefas a

realizar  na  casa  ao  alumnado  de  Educación  Infantil  e  1º  e  2º  nivel  de  Educación

Primaria( dacordo a normativa vixente).

Non terán consideración de extra escolares aquelas tarefas que o alumno deba rematar

na casa por non telo feito aproveitando o período lectivo.

As tarefas extra escolares están reguladas dentro das NOFC do centro.

 5.3 Criterios xerais sobre avaliacións

 5.3.1 AVALIACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

Seguindo o establecido pola Orde do 25 de xuño do 2009   polo que se regula a  

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de Educación Infantil na

Comunidade Autónoma de Galicia, esta realizarase de forma global, continua e formativa

e  considerarase  un  elemento  máis  da  actividade  educativa  coa  finalidade  de  obter

información sobre o desenvolvemento das nenas e dos nenos, mellorar e reaxustar a

intervención das persoas responsables deste proceso e tomar decisións tanto individuais

como colectivas.

A  Orde  25  de  xuño  de  2009 especifica  os  criterios  de  avaliación  para  cada  área,

aclarando  que  deben  ser  concibidos  como  referentes  para  guiar  a  acción  educativa,

coñecer o desenvolvemento das capacidades no alumnado, así como para identificar as

aprendizaxes  adquiridas  e  valorar  o  grao  de  iniciación  no  desenvolvemento  das

competencias.  Estes  criterios  de  avaliación  sirven  para  coñecer  si  os  obxectivos

propostos son adecuados ou se pola contra son necesarios mecanismos de recuperación,
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mudar  certos  aspectos  da  metodoloxía  como  o  papel  do  profesor,  a  organización  e

distribución de espazos e tempos, a organización do alumnado...

Para  obter  dita  información  utilizaranse  diversas  técnicas  e  instrumentos  de

avaliación. A observación directa e sistemática será a principal técnica de avaliación aínda

que se terá en conta outras estratexias que axudarán a obter a información necesaria.

Algunhas son: Diario de aula, no que se recolle os logros alcanzados polo alumnado, a

súa  relación  cos  obxectivos  inicialmente  propostos,  etc;  Rexistro  anecdótico,  que

consiste en recoller  información sobre aspectos concretos ou significativos,  entrevistas;

reunión; encontros casuais e intercambios coas familias e con outros docentes,  xa sexan

especialistas relacionados co alumnado, compañeiros de ciclo ou outros; ou  Fichas de

autoavaliación, que proporcionarán información sobre cómo o alumnado vai alcanzando

os obxectivos propostos e a análise das producións dos alumnos.

A avaliación realizarase en tres momentos: inicial, ao comezo de curso e de cada

unidade, para así coñecer as ideas previas, prestando especial atención á detección de

necesidades específicas de apoio educativo;  continua, grazas á recollida de información

ao longo de todo o proceso, co fin de axustar a intervención educativa ás necesidades do

alumnado e así estimular o proceso de ensino-aprendizaxe;  final con carácter formativo  ,  

que  valora  todo  o  proceso  de  maneira  global,  coñecendo  o  grao  de  adquisición  das

capacidades propostas e os logros conseguidos, o que permite establecer propostas de

mellora.

 5.3.2 AVALIACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA

Tal e como establece a 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 cabe destacar:
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● Carácter da avaliación   

A  avaliación  ten  como  finalidades  a  valoración  dos  procesos  e  dos  resultados  de 

aprendizaxe do alumnado e o exercicio da práctica docente.

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, e terá en

conta o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das competencias clave. 

Os mestres e as mestras avaliarán tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos

de ensinanza e a súa propia práctica docente, para o cal establecerán indicadores de

logro nas programacións docentes. 

●  Referentes da avaliación

Os referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e o logro dos

obxectivos  da  etapa  nas  avaliacións  das  áreas  troncais,  específicas  e  de  libre

configuración autonómica (artigo 8 do  Decreto 105/2014, do 4 de setembro)  serán os

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe que figuran nos anexos I, II e III do

citado decreto.

Troncais Ciencias 
Naturais

Ciencias 
Sociais

Matemáticas Lengua 
Castellana e
Literatura

Lingua 
Inglesa

Específicas Educación 
Física

Educación Artística Relixión / Valores Sociais e 
Cívicos

Libre 
Configuración

Lingua Galega e Literatura (Autonómica) Taller (4º e 6º)
(Centro)

A avaliación  das  competencias  clave  :   está  integrada  na  avaliación  dos  procesos  de

aprendizaxe  do  alumnado,  na  medida  en  que  ser  competente  supón  mobilizar  os

coñecementos, as destrezas, as actitudes e os valores para dar resposta ás situacións

expostas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde unha

formulación integradora.

Os resultados da avaliación das competencias clave reflectiranse na acta de avaliación

final  de  cada  curso,  expresándose  nos  termos  de  «Insuficiente  (IN)»,  para  as

cualificacións  negativas,  e  «Suficiente  (SU)»,  «Ben  (BE)»,  «Notable  (NT)»  ou

«Sobresaliente (SB)», para as cualificacións positivas.
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Na  valoración  do  desenvolvemento  das  competencias  do  alumnado  teranse  en

consideración  os  estándares  de  aprendizaxe  das  diferentes  áreas  que  se  relacionan

cunha mesma competencia, os cales conforman o perfil desa competencia.

As sesións de avaliación: son as reunións do equipo docente de cada grupo de alumnas e

de alumnos, coordinado polo seu profesorado titor, para valorar o desenvolvemento xeral

do  alumnado,  a  súa  aprendizaxe,  a  práctica  docente  do  profesorado  e  aquelas

circunstancias cuxa incidencia no proceso de ensinanza e aprendizaxe se consideren

relevantes. Procurarase contar co asesoramento do departamento de orientación.

Ao longo de cada un dos cursos realizaranse tres sesións de avaliación para cada grupo

de alumnos e alumnas, que serán presididas pola persoa titora, quen levantará unha acta

en que consten as valoracións e conclusións sobre o nivel de rendemento do grupo e do

alumnado e os acordos adoptados en relación co grupo ou en relación cos alumnos e

coas alumnas. Os datos correspondentes ás cualificacións e medidas adoptadas serán

función da persoa titora, podendo delegar nas persoas especialistas as correspondentes

ás áreas que estas impartan no grupo.

Avaliación Inicial: durante o primeiro mes de cada curso escolar a persoa titora realizará

unha avaliación inicial, coa finalidade de adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a

progresión  adecuada  no  seu  proceso  de  aprendizaxe,  incidindo  na  obtención  de

información sobre o grao de desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación,

que incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior e se completará

coa información obtida das familias, será o punto de referencia para a toma de decisións

nas  programacións  de  aula,  así  como  para  a  adopción  das  medidas  ordinarias  ou

extraordinarias que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. A persoa titora

será a encargada de cargar os datos na aplicación XADE.

Avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo:

 A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como

referente os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe fixados con carácter

xeral,  establecendo,  para o alumnado que o requira,  a  adaptación das condicións de
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realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da información referente á

aprendizaxe.

Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e

os estándares de aprendizaxe serán os establecidos na dita adaptación.

Obxectividade da avaliación

Co fin de garantir o dereito dos alumnos e das alumnas a que o seu rendemento sexa

valorado  conforme  criterios  de  plena  obxectividade,  os  centros,  ao  inicio  do  curso,

adoptarán  as  medidas  precisas  para  informar  o  alumnado  e  as  familias  acerca  dos

contidos e dos criterios de avaliación, dos estándares de aprendizaxe, das estratexias e

dos instrumentos de avaliación, así como dos criterios de cualificación e promoción.

Información e participación das familias

Finalizada cada unha das sesións de avaliación, o profesorado titor informará por escrito

as nais, os pais ou, de ser o caso, as persoas que exerzan a titoría legal do alumnado dos

resultados deste, da súa evolución académica e das medidas propostas para o reforzo

e/ou recuperación, se fose o caso a través do correspondente boletín de cualificacións

trimestral e final que será xerado pola persoa titora a través da aplicación XADE. Entre

esa información constará, cando proceda, a decisión sobre a promoción ao curso ou á

etapa seguinte. 

O profesorado titor manterá unha comunicación fluída e regular co alumnado e coas súas

familias, informándoos de todo o relativo ao proceso continuo da súa aprendizaxe, da

forma de recuperar as aprendizaxes non acadadas e da valoración do propio esforzo.

Os pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal do alumnado deberán participar

e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das persoas

que  tutelen,  así  como  coñecer  as  decisións  relativas  á  avaliación  e  á  promoción,  e

colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros docentes para facilitar

o  seu  progreso  educativo,  e  terán  acceso  á  consulta  dos  documentos  oficiais  de

avaliación e aos instrumentos e documentos das avaliacións que se lles realicen aos seus

fillos, fillas ou persoas tuteladas.

 5.4 Modelo de informe de avaliación final
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O  centro  empregará  o  modelo  de  informe  de  avaliación  final  que  se  anexa  a  este

documento (informe final etapa primaria).

En Educación infantil empregarase o modelo que xera a aplicación XADE

 5.5 Criterios de promoción

 5.5.1 EDUCACIÓN INFANTIL

Non se contempla a situación de suspender dado que non ten carácter obrigatorio 
a etapa. 
Só no caso do alumnado NEAE nos que se vexa necesario, e segundo os informes
do DO e o EOE se proporá a flexibilización da escolarización nesta etapa.

 5.5.2 EDUCACIÓN PRIMARIA

Ao finalizar cada un dos cursos, e como consecuencia do proceso de avaliación, o equipo

docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a promoción do alumnado.

A decisión será adoptada de forma colexiada, tendo en conta os criterios de promoción e

tomando especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor.

O alumno ou a alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere

que logrou a progresión adecuada nos obxectivos da etapa e que alcanzou o adecuado

grao  de  adquisición  das  competencias  correspondentes.  Os  informes  das  avaliacións

individualizadas de terceiro curso de educación primaria e de final de educación primaria

teranse en conta, se é o caso, segundo o seu carácter informativo e orientador, de acordo

co  establecido  no  artigo  12.8  do  Decreto  105/2014,  do  4  de  setembro,  polo  que  se

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

 Cando un alumno ou unha alumna non promocione deberá permanecer un ano máis no

mesmo curso. Esta medida poderá adoptarse unha soa vez durante a etapa, oídos os

pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal, e deberá ir acompañada dun plan

específico de reforzo ou recuperación e apoio.
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 A  repetición  considerarase  unha  medida  de  carácter  excepcional  e  tomarase  tras

esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades de

aprendizaxe do alumnado.

Tendo  en  conta  o  anteriormente  exposto,  establécense  os  seguintes  criterios  de

promoción en función das áreas superadas e non superadas (atendendo ao establecido

nas  programacións  didácticas)  segundo  sexan  troncais,  específicas  ou  de  libre

configuración.

Criterios para a promoción ou non de nivel dentro da etapa de Educación Primaria:

➢ Para a promoción o alumno ou alumna non deberá ter suspensas tres áreas, sendo

estas Matemáticas, unha das linguas cooficiais, e outra das áreas troncais.

➢ Para a promoción o alumno ou alumna non deberá ter suspensas as Matemáticas

ou unha das linguas cooficiais, e tres  das outras áreas troncais.

➢ Para a promoción o alumno ou alumna non deberá ter suspensas cinco ou máis

áreas que supoñan o alomenos o 40% da carga horaria das materias por semana. 

➢ No caso do alumnado con NEAE, que estea a seguir unha Adaptación Curricular,

os criterios anteriores non serán determinantes, tomándose a decisión partindo das

orientacións do DO, tras as entrevistas coa familia e co profesorado implicado. 

● Criterios para a promoción ou non de etapa:  

Se o alumno ou alumna de 6º curso de Educación Primaria non repetiu previamente na

etapa, teranse en conta os seguintes criterios para a repetición e non promoción:

➢ Non supera ás Matemáticas e unha das linguas cooficiais.

➢ Non supera Matemáticas e outras dúas troncais.

➢ Non supera unha das linguas cooficiais e dúas troncais.

➢ Non  supera  catro  áreas  que  supoñan  alomenos  o  40%  da  carga  semanal  de

horario lectivo.

➢ No caso do alumnado con NEAE, que estea a seguir unha Adaptación Curricular,

os criterios anteriores non serán determinantes, tomándose a decisión partindo das

orientacións do DO, tras as entrevistas coa familia e co profesorado implicado, así

como a idoneidade da medida a tomar (repetición ou promoción, ou solicitude de

flexibilización na escolarización de ser o caso). 
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 5.6 Criterios para as cualificacións e a  concesión de 
Mención Honorífica.

Criterios para as cualificacións: os resultados da avaliación expresaranse nos termos de

«Insuficiente (IN)»,  para as cualificacións negativas,  e «Suficiente (SU)», «Ben (BE)»,

«Notable (NT)» ou  Sobresaliente (SB)», para as cualificacións positivas. A estes termos

daráselles unha cualificación numérica sen empregar decimais nunha escala de un a dez,

coas seguintes correspondencias:

- Insuficiente: 1, 2, 3 ou 4

- Suficiente: 5

- Ben: 6

- Notable: 7 ou 8.

- Sobresaliente: 9 ou 10.

A nota media das cualificacións numéricas obtidas en cada unha das áreas será a media

aritmética das cualificacións de todas elas, redondeada á centésima máis próxima, e en

caso de equidistancia, á superior.

Mención  honorífica:  os  equipos  docentes  poderán  propoñer  o  outorgamento  dunha

mención honorífica aos alumnos e ás alumnas que superasen todas as áreas da etapa e

obtivesen sobresaliente ao rematar educación primaria nunha área ou en varias e que

demostren  un  rendemento  académico  excelente,  sobresaíndo  tanto  nas  probas  de

avaliación, no traballo diario na aula, en tarefas e actividades tanto individuais como en

equipo e cunha actitude positiva de cara ao traballo, os compañeiros e compañeiras e o

profesorado.

A proposta de «Mención honorífica»  farase constar na acta de avaliación.

 5.7 Criterios  para a elaboración de das Programacións 
Didácticas

As programacións  didácticas  dos  distintos  niveis  e  materias  deberán  manter  a  maior

uniformidade, seguindo os seguintes criterios:
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● Serán  redactadas  en  lingua  galega  coa  excepción  da  materia  de  “Lengua

Castellana e Literatura”.

● O deseño contará cunha portada, índice e pé de páxina onde conste o nivel e o

número  de  páxina.  Empregarase  como  fonte  de  texto  arial  a  tamaño  12,  con

interlineado 1,5 para a parte principal do texto. Os apartados estarán numerados e

resaltados en negrita e tamaño 14. Poderá reducirse o intelineado e tamaño de

fonte de texto nos cadros, garantido a que o texto sexa lexible. 

● Os apartados da programación seguirán o seguinte guión:

Guión para as programacións didácticas do centro.

1.- Introdución e contextualización............................................................................ páx

 (Farase referencia ao número de alumnos e de alumnas, si hai algún NEAE ou que repita

nese curso, si hai alumnado con áreas non superadas do curso anterior)

2.- Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave ................................páx

3.- Concreción dos obxectivos para o curso…….......................................................páx

4.- Concreción para cada estándar: ..........................................................................páx

• Temporalización 

• Grao mínimo de consecución para superar a materia 

• Procedementos e instrumentos de avaliación (co prográmame é máis doado,

• Competencias clave de cada estándar

(Empregar unha táboa) 

5.- Concrecións metodolóxicas ..................................................................................páx
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6.- Materiais e recursos didácticos…..........................................................................páx

7.- Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado ..................páx

● Definición dos procedementos e instrumentos de avaliación que se van empregar.

● Concreción para cada instrumento/procedemento da porcentaxe da cualificación en

cada avaliación parcial.

● Cuantificar desagregados os instrumentos de avaliación en porcentaxe

8.- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente........páx

9.- Deseño da avaliación inicial  e medidas individuais ou colectivas que se poidan

adoptar como consecuencia dos seus resultados ..........................................................páx

10.- Medidas de atención á diversidade……................................................................páx

11.- Concreción dos elementos transversais que se traballan no curso .....................páx

12.- Actividades extra escolares e complementarias...................................................páx

13.- Aplicacións dos plans e proxectos do centro .......................................................páx

14.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas

en  relación cos resultados académicos e procesos de mellora .....................................páx

 5.8 Educación en valores e transversalidade 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das disciplinas de cada curso, a

comprensión lectora,  a  expresión oral  e  escrita, a  comunicación audiovisual,  as

tecnoloxías da información e a comunicación, o emprendemento e a educación cívica
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e constitucional traballaranse en todas as áreas e ademais a través de actividades

complementarias  deseñadas  cada  curso  na  PXA  en  torno  a  unha  temática

determinada definida nun proxecto coordinado entre os distintos equipos.

O  centro  fomentará  a  calidade,  equidade  e  inclusión  educativa  das  persoas  con

discapacidade,  a  igualdade  de  oportunidades  e  non-discriminación  por  razón  de

discapacidade,  medidas  de  flexibilización  e  alternativas  metodolóxicas,  adaptacións

curriculares,  accesibilidade  universal,  deseño  para  todas  as  persoas,  atención  á

diversidade  e  todas  aquelas  medidas  que  sexan  necesarias  para  conseguir  que  o

alumnado con discapacidade poida acceder a unha educación de calidade en igualdade

de oportunidades.

As  propostas  do  proxecto  anual  promoverán  o  desenvolvemento  dos  valores  que

fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de

xénero, e dos valores inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación

por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

Potenciarase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os 

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade,

a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos 

dereitos humanos e o rexeitamento da violencia terrorista, a pluralidade, o respecto polo 

Estado de dereito, o respecto e consideración polas vítimas do terrorismo, e a prevención 

do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

As programacións docentes comprenderán a prevención da violencia de xénero, da

violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia.

Programaranse  actividades  enfocadas  a  que  o  alumnado  aprenda  a  evitar  os

comportamentos,  estereotipos  e  contidos  sexistas,  así  como  aqueles  que  supoñan

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a

visibilidade da realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

As programacións didácticas contemplarán aspectos relacionados co desenvolvemento

sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de

risco derivadas da utilización das tecnoloxías da información e da comunicación, así como

a  protección  ante  urxencias  e  catástrofes.  Así  mesmo  comprenderán   actividades

orientadas  ao  desenvolvemento  e  afianzamento  do  espírito  emprendedor  a  partir  de
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aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo, a confianza

nun mesmo e o sentido crítico.

Ademais no traballo na aula, organizaranse actividades (Charlas, exposicións,obradoiros,

saídas escolares,...) para o traballo da educación e a seguridade viaria, co fin de que o

alumnado coñeza os seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade de

peón ou peoa, persoa viaxeira e persoa condutora de bicicletas, respecte as normas e os

sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a prudencia, o autocontrol,  o

diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de tráfico e

as súas secuelas.
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 5.9 Liñas xerais de atención á diversidade

A atención á diversidade está regulada no sistema educativo de Galicia no Decreto

229/2011. Desta lexislación de referencia, así coma da LOMCE na súa redacción

que fai da LOE e dos diferentes protocolos que se veñen editando por parte da

nosa Consellería relacionados coa atención á diversidade emanan unha serie de

principios básicos que son referentes principais do noso Proxecto Educativo. Tal e

como se recolle  no  Plan  Xeral  de  Atención  á  diversidade  (de  agora  en  diante

PXAD) os principios básicos en canto á atención á diversidade serán:

- A inclusión como principio fundamental. Favoreceremos unha educación inclusiva,

asegurando a non discriminación ao alumnado con necesidades específicas de

apoio  educativo,  e  a  igualdade  efectiva  no  acceso  e  permanencia  no  sistema

educativo.

- Deseño universal ou deseño para todas as persoas. Este principio considera a

diversidade  no  seu  máis  amplo  sentido  e  presenta  opcións  persoalizables  que

permitan  progresar  a  todo  o  alumnado.  Non  só  se  refire  á  planificación  de

elementos  curriculares prescriptivos,  senón tamén aos medios  ou recursos que

utilicemos, á metodoloxía...

- Enfoque ecolóxico. Entendemos de acordo con este principio, que o propio centro

se ten que adaptar ás características do noso alumnado, xa que as necesidades

convértense  en  tales  na  relación  ou  interacción  dos  nenos/as  co  entorno.

Fomentarase tamén a colaboración de asociacións e organizacións relacionadas

coa atención á diversidade e por suposto coas familias.

O PXAD anexo a este PE recolle as medidas de atención á diversidade ordinarias

e extraordinarias que se poden levar a cabo.
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As  medidas  de  atención  á  diversidade  ordinarias teñen  como  finalidade  dar

resposta ás diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, relación

social,  estilos e ritmos de aprendizaxe e  extraordinarias, aquelas dirixidas a dar

resposta  ao ANEAE que poden requirir  modificacións significativas  do currículo

ordinario e /ou supoñer cambios esenciais no ámbito organizativo, no acceso ao

currículo ou na modalidade de escolarización.

 5.10 Atención ao alumnado repetidor

O centro ten elaborado un modelo de Plan de Reforzo e Recuperación para o alumnado

repetidor e para o alumnado que promociona con unha ou máis materias suspensas que

(anexo ao PXAD), e que cada titor ou titora empregará para adaptalo ás circunstancias

concretas de cada caso.

 5.11 Avaliación do proceso de ensino e da práctica 
docente

A autoavaliación é un proceso reflexivo no que cada suxeito é á vez, observador e

obxecto de análise.  Así,  o  que avalía  é o propio docente;  das súas accións,  marcos

conceptuais, metodoloxías, interaccións, etc.

Dita autoavaliación demanda o compromiso dos docentes, o Equipo Directivo e da

Comunidade Educativa en xeral. 

Enténdese  coma  un  instrumento  de  axuda  que  se  oferta  ao  profesorado  das

distintas etapas educativas, por se a consideran útil,  para cumprir  a obriga que todos

temos de avaliar de xeito sistemático nosa propia práctica.

O centro ten elaborado un Plan de Autoavaliación Docente, así como instrumentos

de  avaliación  para  o  seguimento  dos  distintos  Plans  e  Proxectos,  cuxos  resultados

constarán  na memoria  final  de  curso  e  servirán  de referencia  para  a  elaboración  ou

revisión dos distintos plans e proxectos do centro.

En cada sesión de avaliación o profesorado avaliará os procesos de ensinanza e a

súa práctica docente en relación coa adecuación ao alumnado, co logro dos obxectivos da
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etapa e  co  desenvolvemento  das competencias  clave.  Esta  avaliación  incluirá,  cando

menos, os seguintes aspectos:

a) Aprendizaxes alcanzadas polo alumnado e procedementos de avaliación.

b)  Grao  de  desenvolvemento  das  programacións  docentes,  adecuación  ao

alumnado de cada unha das súas partes e eficiencia das medidas curriculares e

organizativas.

c) Medidas de atención á diversidade aplicadas.

d) Clima de traballo na aula.

e) Coordinación do equipo docente e relación co resto da comunidade educativa:

profesorado, alumnado e familias.

As conclusións da avaliación dos procesos de ensinanza e da práctica docente poderán

incluír propostas de mellora. Unha síntese desas conclusións formará parte da memoria

final de cada un dos cursos.

 6 FORMAS DE COLABORACIÓN E 
PARTICIPACIÓN

O  centro,  a  través  da  páxina  web  (http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcarnota),  fará

públicos os datos que faciliten á comunidade educativa e a outros sectores, contactar co

centro.  Servirá  tamén  para  facer  pública  información  de  interese,  acceso  a  modelos

normalizados do centro, documentos do centro que teñan carácter público, etc. 

● Colaboración e participación entre distintos sectores da comunidade educativa:  

Coa fin de facilitar o acceso á toda información que poidan necesitar os distintos sectores

da comunidade educativa, empregaranse distintas ferramentas e medios:

❖ Páxina web do centro

❖ Espazo  Abalar  (potenciarase  que  as  familias  instalen  a  app  para  unha

información máis áxil e que evite o gasto innecesario de papel e tinta).

❖ Fax e números de teléfono, expostos na web e no taboleiro do centro.
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❖ En especial  para  as  familias,  a  axenda escolar  que o centro  repartirá  a

comezos de curso entre o alumnado.

❖ O  centro  valorará  sempre  outras  posibilidades  de  comunicación  coa

comunidade educativa e difusión da actividade do centro, sempre e cando

se poida garantir a debida protección de datos.

Ademais, ás familias participarán da vida do centro a través do Consello Escolar, a ANPA

e a comunicación a través das horas de titoría,  aspectos regulados nas NOFC e que

contemplan  alternativas  que  permitan  a  conciliación  da  vida  laboral  e  familiar  coa

interacción co centro. 

Centros adscritos e centro de adscripción:

O centro ten adscritas dúas Escolas de Educación Infantil, a EEI de O Viso e a EEI de

Portocubelo,  coas  que  se  manterá  un  contacto  ao  longo  do  curso  que  permita  a

colaboración  e  participación  conxunta  en  actividades  organizadas  dende  o  centro  ou

dende as EEI.

O  noso  centro  está  adscrito  ao  IES  Lamas  de  Castelo,  co  que  manteremos  unha

comunicación fluída que permita coordinación e colaboración, así como a participación

conxunta en actividades.

Manterase tamén contacto coa Escola Infantil de Carnota, para facilitar a información que

poida ser de interese para dito centro e a súa comunidade educativa.

● Colaboración e participación con institucións alleas.

O centro impulsará o contacto coas institucións, en especial as máis próximas, que poidan

aportar colaboracións que redunden no beneficio da comunidade escolar, facilitando así

mesmo, na medida do posible e seguindo a normativa ao respecto, a colaboración con

ditas entidades.

Destacamos  entre  as  distintas  entidades  ao  Concello  de  Carnota,  en  especial  á

Concellería de Cultura do Concello de Carnota, a Biblioteca Municipal,a ESMU (Escola

Municipal de Música) e a Policía Local.

Outras entidades coas que se colabora son a Garda Civil de Muros, o GES de Muros, as

Confrarías de Lira e do Pindo, o Servizo de Gardas Forestais da zona e o Centro de

Saúde de Carnota.
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Ademais  destacamos  a  colaboración  coa  Asociación  Down  Compostela  e  co  centro

ASPANAES de Santiago de Compostela.

Tamén  se  procurará  a  colaboración  con  asociacións,  empresas  do  Concello  ou  de

concellos limítrofes, tales como as Comunidades de Montes propias do concello coas que

xa se ven colaborando desde hai anos.

Así  mesmo,  o  centro  valorará  tódalas  ofertas  de  colaboración  que  nos  cheguen  e

cursaranse  solicitudes  segundo  xurdan  necesidades  relacionadas  coa  formación  do

alumnado ou da comunidade educativa.

 7 PLANS E PROXECTOS
O centro ten elaborados, están en fase de elaboración ou revisión,  os seguintes 

plans e proxectos:

 7.1 Plan de convivencia (actualizado curso 2017-2018)

Inclúe:

Programa para a prevención, detección e tratamento das situacións de

acoso escolar.(a revisar en cursos vindeiros)

Programa de aula de convivencia.

Plan de igualdade e prevención de violencia de xénero  (pendente de

elaborar)

Programa de habilidades sociais e emocionais (pendente de elaborar)

 7.2 NOFC

Inclúe:

Plan de autoprotección

 7.3 Plan xeral de atención á diversidade (en elaboración)

Inclúe os seguintes documentos xa realizados:

Plan de reforzo e recuperación 

Programa para a mellora da comprensión lectora (3º e 4º).

Programa de técnicas de estudo (5º e 6º).

50



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO                                                        CEIP DE CARNOTA

Plan de apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe (en elaboración).

Programa de estimulación da linguaxe oral  (E.I).  (a  revisar  en  cursos

vindeiros)

 7.4 Plan de Orientación 

     Inclúe:

Plan de Acción Titorial .

Plan de adaptación para o alumnado de nova incorporación (EI).

Plan de acollida para o alumnado procedente do estranxeiro.

Plan de transición á ESO

 7.5 Proxecto Lingüístico

 7.6 Plan de Dinamización da Lingua Galega

 7.7 Proxecto Lector

 7.8 Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares - PLAMBE

 7.9 Seccións Bilingües

 7.10 Proxecto de  Educación Dixital (ou Integración das TIC-TAC) 

 7.11 Proxecto  de  Promoción  de  Estilos  de  Vida  Saudable  (pendente  de

elaborar)

 7.12 Proxecto de Xestión Económica

 7.13 Plan de Organización do Persoal Non Docente

 7.14 Plan de Autoavaliación da Práctica Docente

 8 AVALIACIÓN DO CUMPRIMENTO DO PEC 

As achegas á memoria final de cada curso dos distintos equipos, comisións e do equipo

directivo  servirán  para  avaliar  non  só  o  cumprimento  da  PXA e  das  programacións

didácticas, pois aportarán información do cumprimento de proxectos e funcionamento dos

distintos plans, dado que estes inclúen instrumentos de autoavaliación. 

Desta maneira,  e a través das propostas de mellora detectarase que aspectos deben

mellorarse para o cumprimento do PEC.

O PEC é un proxecto vivo, que se irá adaptando aos cambios lexislativos pero tamén se

nutrirá das melloras dos proxectos e plans que o forman. 
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Anualmente engadirase na PXA unha addenda coas modificacións que sexa necesario

incluír.  Ditas  modificacións  aparecerán  resaltadas  na  versión  dispoñible  para  a

comunidade educativa.

Tamén se propón unha revisión cada catro cursos en profundidade, que permita non só a

actualización por cuestións lexislativas,  senón tamén un traballo  de equipo a nivel  de

centro que o adapte ás novas necesidades e situación do centro de ser preciso.

 9 TEMPORALIZACIÓN

No presente curso revisouse de xeito colaborativo o PEC do centro que estaba vixente

dende o curso 2011/2012, sufrindo unha boa transformación e adecuación á normativa

vixente.

Algúns dos plans e proxectos que se contemplan foron recentemente revisados, outros

están sendo revisados, e o resto será revisado nos vindeiros cursos, tentando que este

proceso  resulte  do  traballo  en  equipo,  con  amplo  consenso  e  que  fagan  deles

instrumentos útiles para o centro e a nosa comunidade educativa. Tamén se fixa como

obxectivo rematar aqueles que aínda están en fase de elaboración.

Fíxase como prazo de revisión de este documento unha vez cada catro cursos, agás que

un profundo cambio normativo implique un cambio desta periocidade.
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A renovación deste Proxecto Educativo foi aprobado polo Consello Escolar o día 27 de

maio de 2019
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