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1. INTRODUCIÓN: 
Segundo o artigo 121 da Lei Orgánica 2/2006 de Educación 

(LOE),modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE), para 

a mellora da calidade educativa: 

-O Proxecto Educativo do centro recollerá os valores, obxectivos e prioridades 

de actuación. Así mesmo, incorporará a concreción dos currículos establecidos 

pola Administración educativa que corresponde fixar e aprobar ao Claustro, así 

coma o tratamento transversal nas áreas, materias ou módulos da educación 

en valores e outras ensinanzas. 

-Dito proxecto, que deberá ter en conta as características do contorno e cultural 

do centro, recollerá a forma de atención á diversidade, así como o Plan de 

Convivencia, e deberá respectar o principio de non discriminación e de 

inclusión educativa como valores fundamentais, así como os principios 

recollidos nas ditas leis. 

-No marco establecido polas Administracións educativas, os centros 

establecerán os seu proxectos educativos, que deberán facerse públicos co 

obxecto de facilitar o seu coñecemento polo conxunto da comunidade 

educativa. 

Así mesmo, corresponde ás Administracións educativas contribuír ao 

desenvolvemento do currículo favorecendo a elaboración de modelos abertos 

de programación docente e de materiais didácticos que atendan ás distintas 

necesidades dos alumnos/as e profesorado. 

A normativa a ter en conta á hora da elaboración do Proxecto Educativo é a 

seguinte:  

-Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), modificada pola Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro (LOMCE) 

-Decreto 330/2009, do 4 de Xuño, polo que se establece o currículo da 

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

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

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 
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-Decreto 374/1996, do 17 de Outubro, polo que se aproba o Regulamento 

orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria.  

 

-Orde do 22 de Xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios 

de educación primaria e dos colexios de educación infantil e primaria 

dependentes da consellería de educación e Ordenación Universitaria.  

-Decreto 79/2010, do 20 de Maio , para o plurilingüísmo no ensino non 

Universitario de Galicia. 

-Lei 4/2011, do 30 de Xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa.  

-Decreto 229/2011, do 7 de Decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

-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 en materia de 

convivencia escolar. 

 

O proxecto educativo do Centro (P.E.) será elaborado polo equipo 

directivo tendo en conta as propostas de concrecións curriculares aprobadas e 

avaliadas polo claustro. (Artigo 129 LOMCE). 
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2.CONTEXTUALIZACIÓN DO CENTRO  

2.1.- DATOS XERAIS DO CENTRO 

 C.E.I.P. A.D.R. Castelao de Rianxo  

 Código do centro: 15014180 

 R/ Rosalía de Castro nº 12  C.P. 15920 Rianxo – A Coruña 

 Teléfono: 881866861  

 Correo electrónico: ceip.castelao.rianxo@edu.xunta.es 

 Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcastealorianxo 

 Blog da biblioteca: http://bibliotecacastelao.blogspot.com 

 O ceip ADR Castelao é o centro de educación infantil e primaria con máis alumnado e 

unidades do concello de Rianxo e o segundo  en número alumnado /unidades da comarca do 

Barbanza. 

2.2.-ENTORNO FÍSICO E POBOACIÓN 

O CONCELLO DE RIANXO 

O C.E.I.P.  A.D.R. Castelao atópase no Concello de Rianxo, na rúa Rosalía de Castro número 

12, moi preto doutros servizos comunitarios como o Pavillón Polideportivo Municipal, a Piscina 

Municipal, o Centro de Saúde e a Gardería. 

Rianxo é a cabeceira do Concello do mesmo nome, que abrangue as parroquias de Rianxo, 

Taragoña, Araño, Asados, Leiro e Isorna cunha poboación de 11.554 habitantes. É un concello 

costeiro, as súas paisaxes cara o sur están dominadas pola ría de Arousa na desembocadura do río 

Ulla e polas xunqueiras e areais que conforman a súa costa, e cara o norte polos montes Treito, 

Pico Muralla e pola Serra do Barbanza. 

A ECONOMÍA 

A actividade económica céntrase na explotación dos recursos mariños a través de 

actividades extractivas, marisqueo e pesca de baixura e de actividades acuícolas, sobre todo, o 

mailto:ceip.castelao.rianxo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcastealorianxo
http://bibliotecacastelao.blogspot.com/
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cultivo do mexillón. A explotación dos recursos mariños facilitou a implantación dalgunha industria 

conserveira, non obstante bastante limitada se comparamos esta actividade coa súa implantación 

nos concellos da zona. A construción e as actividades afíns ocupan unha porcentaxe importante e 

significativa da poboación do Concello. A actividade económica xerada pola confección téxtil tamén 

é significativa. 

CULTURA 

Rianxo conta cunha historia moi rica e singular, que podemos percorrer a través das 

pegadas que foron deixando os seus poboadores no seu territorio: 

- Restos prehistóricos únicos na zona sobre todo os de petróglifos e mámoas, algún 

destes elementos dunha enorme beleza contrastando cun estado de abandono. 

- Importante patrimonio arquitectónico tanto civil como relixioso, igrexas 

parroquiais, pazos urbanos e rurais, ao carón das formas de expresión da arquitectura popular: 

hórreos, cruceiros, pombais. 

Indicar finalmente a importante aportación de persoas nadas neste concello á cultura: 

Rafael Dieste, Manuel Antonio, Paio Gómez Chariño e, por suposto,  Castelao que dá nome ó noso 

colexio. 

SERVIZOS 

 O concello de Rianxo conta cunha oferta importante de servizos complementarios ós 

servizos educativos regrados: 

 Biblioteca Municipal 

 Auditorio e Casa da Cultura 

 Polideportivo Municipal 

 Piscina Municipal 

 Museo do Mar e Aula Activa do Mar 

 Clubs para deportes náuticos 

 Club de  xadrez  

 Escola de Música 
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 Grupos de baile e música tradicional 

 Centro culturais nas parroquias 

XORNADA ESCOLAR 

O centro ten xornada única desde o curso 2008/2009 en horario de 9.30 a 14.30. 

Garda de 

alumnado 

transportado 

09:15 – 09:30 

1ª HORA 09.30 – 10.25 

 2ª HORA 10.25 - 11.20  

3ª HORA 11.20 - 12.15 

RECREO 12.15 - 12.40 

4ª HORA 12.40 - 13.35 

5ª HORA 13.35 - 14.30 

ATENCIÓN 

FAMILIAS 

 

LUNS 16.00.17.00 

16.00-18.00 
BIBLIOTECA CANDO 

CORRESPONDA 

18.00-20.00 

LUNS CLAUSTROS, 

EQUIPOS,DEPARTAMENTO, 

CONSELLO ESCOLAR 

 

- HORARIO DE VISITAS 

 EQUIPO DIRECTIVO: martes de 12.40 a 14.30./ xoves de 9.30 a 10.25. 

 TITORÍAS: Luns de 16.00 a 17.00h, previa cita. Fóra desta canle de comunicación os 

titores/as deberán informar á dirección de calquera outro medio que empreguen.  



7 PROXECTO EDUCATIVO CEIP ADR CASTELAO 

 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: previa cita. 

 AUXILIAR ADMINISTRATIVA: de luns a venres de 9.30 a 14.30h. 

 SERVIZOS COMPLEMENTARIOS CENTRO 

Comedor  

1. Modalidade de prestación de servizo: no comedor escolar no CEIP ADR 

Castelao préstase a modalidade de “xestión directa polo propio centro”, 

por medio de persoal funcionario, persoal colaborador e persoal 

dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 

segundo o que di a decreto 132/2013 , do 1 de agosto, polo que se 

regulan  os comedores escolares dos centros docentes públicos non 

universitarios dependentes da consellería en materia de educación. 

 

2. Clasificación do comedor escolar: Segundo o establecido na orde 

anteriormente citada, e de acordo co número de comensais que acolle 

este servizo, o comedor queda clasificado como de tipo C, o que quere 

dicir que ten capacidade para acoller entre 151 e 250 comensais. 

Con esta clasificación, correspóndelle o seguinte cadro de persoal 

laboral dependente da Consellería: 

- 1 oficial 1º de cociña 

- 2 axudantes de cociña 

 

3. Duración do servizo de comedor: Dende o inicio do curso escolar ata o 

fin, cada curso as datas veñen fixadas pola orde de calendario que 

publica a consellería ao redor do mes de xuño en cada curso escolar. 

 

**As familias deberán avisar no centro educativo cando os seus fillos/as 

non acudan ao servizo de comedor. 
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Transporte  

Este servizo é utilizado polo alumnado das parroquias de Leiro, Isorna e Rianxo. 

O servizo de transporte escolar realízao  a Empresa de Transporte Fco. Gey Glez S.L.,  e está 

organizado en 3 liñas: 

- LIÑA 1: LEIRO(Pedreira – Meiquiz) que recorre as seguintes 

paradas: Pedreira, Brión, Cruceiro, Abuín.  A Lomba, Rañó, A 

Sobreira, Meiquiz, Igrexa (Leiro), Centro Cultural. 

- LIÑA 2:  RIANXO (Pazo, Barraca) que recorre o Pazo e Barraca. 

- LIÑA 3: ISORNA(Rial/ Lavadeiro – Vacariza) que percorre Rial ( 

Lavadeiro), Palleiro, Quintáns, Isorna, O Río, Cestelo, A Veiga,O 

Castelo,  A Ponte, Regueiro, Xeixiñal, A Carballeira, Vacariza. 

 

Cada un dos autobuses conta con persoal acompañante. 

PROGRAMA Froita e leite escolar. 

O centro continuará no Programa de distribución de froita fresca, castañas e leite 

escolar do Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA). En concreto en dous períodos de dúas 

semanas  cada un para a distribución de froita fresca e en dous períodos de 20 días (mínimo 

esixido) cada un de distribución de leite de consumo. 

A distribución e consumo  destes produtos ven regulada na RESOLUCIÓN do 13 de 

xuño de 2017 (DOGA 22 de xuño de 2017) pola que se regula o procedemento para a  

concesión  das  axudas  para  a  subministración  de  froitas  frescas,  castañas  e  leite líquido 

de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2017/18.  

Os titores/as repartirán os produtos nas aulas antes do recreo e consumiranse nas 

aulas antes de saír ao recreo tal e como figura na acta do 7 setembro 2017 da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica comunicado polos coordinadores de nivel e ciclo aos seus 

compañeiros/as. 
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3.- OBXECTIVOS DO CENTRO 

En relación coa realidade do noso centro, preténdese  fomentar a consecución dos seguintes 

obxectivos: 

 Facilitar  a participación do maior número posible de mestres/as nas 

distintas fases de  avaliación de todo o relacionado co centro. 

 Motivar e implicar ao profesorado na formación a través do plan anual de 

formación. 

 Concienciar ós pais de que o labor realizado na escola, debe continuar 

unha vez que os alumnos/as están fóra do centro. 

 Conseguir  unha maior implicación dos pais-nais  no proceso de ensino -  

aprendizaxe que se realiza no colexio. 

 Facer partícipe ó alumnado na responsabilidade  de que o centro é de 

todos, e así implicalo máis no coidado das súas instalacións. 

 Continuar cos procesos de hábitos saudables e de boa alimentación do 

comedor escolar e no tempo de lecer. 

 Mellorar  a organización dos espazos no recreo en xeral, e en días de 

choiva en particular, acondicionar  e rehabilitar o patio de educación 

infantil por parte do concello. 

 Mellorar a organización nas entradas ao centro por parte das familias ao 

traer aos seus fillos/as así como respectar as normas do centro. 

 Dar impulso a proxectos de innovación que xa están en marcha  dende 

outros anos: 

o Plan de Mellora de Bibliotecas escolares (PLAMBE). 

o Plan reciclaxe. 

o Plan de Convivencia. 

o Plan Lector. 

o Programa de estimulación da linguaxe oral en Educación Infantil 

(PELO). 

o Xogos de convivencia no recreo e organización dos espazos. 

o Contratos-programa. 
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o Titorías entre iguais (TEI). 

o Tratamento integrado linguas (TIL). 

o Iniciación ao traballo por proxectos. 

 Integrar outros proxectos de innovación pedagóxica. 

o Dar a coñecer o PECS no centro. 

o Achegar ao alumnado e ao profesorado a L.S.E. 

o Intercambio epistolar entre centros. 

o Aqueles outros que poidan xurdir e resulten de interese. 

 Incrementar as relacións co Concello. 

 Continuar coas boas relacións co Consello escolar. 

 Manter canles de comunicación estables con centros do entorno : CEP 

Brea Segade de Taragoña, CEIP Ana María Diéguez de Asados, CRA 

de Rianxo, IES Félix Muriel; e tamén coa administración local, sobre 

todo cos Servizos Sociais, Deportes e Cultura. 

3.1.-OBXECTIVOS DO EQUIPO DIRECTIVO, CONSELLO ESCOLAR, CLAUSTRO E CCP 

A) EQUIPO DIRECTIVO 

O actual equipo directivo presenta os seguintes obxectivos específicos: 

 Aplicar a lexislación vixente tanto no ámbito estatal como no ámbito 

autonómico. 

 Representar ao Centro ante as distintas entidades. 

 Desenvolver os decretos aprobados pola Consellería. 

 Priorizar certos elementos relacionados coa Educación para todos como: 

o Respecto á diversidade. 

o Uso dunha metodoloxía motivadora, contextualizada e 

respectuosa cos distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado. 

o Compromiso cos valores de respecto, tolerancia e 

responsabilidade. 

 Continuar coa liña de traballo que se viña seguindo nos últimos anos, 

facendo fincapé nas seguintes necesidades: 

o Asentar e utilizar  con máis asiduidade o plan de convivencia. 

o Manter os niveis de coordinación do profesorado. 
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o Mellorar a integración de todos os medios  e recursos dos que 

dispón o centro , no  proceso de ensino – aprendizaxe ( 

integración das TICS, uso do horto , biblioteca escolar, aula de 

plástica, aula de informática e vídeo) 

 Potenciar o traballo do Equipo de Orientación do centro, biblioteca e dos 

distintos equipos que interveñen no centro. 

 Colaborar coa inspección educativa. 

 Tentar resolver os conflitos que podan xurdir tanto a nivel de familias 

como de profesorado. 

 Crear un clima de confianza, colaboración e coordinación axeitado, para 

así mellorar o rendemento laboral. 

 Solicitude e inclusión no catálogo de postos de traballo da segunda 

praza de P.T. definitiva no centro así como que se cubran as vacantes 

por xubilación e deceso con persoal definitivo. 

 Solicitude de obras de mellora e acondicionamento en xeral por parte do 

Concello. 

B) CONSELLO ESCOLAR 

Artigo 127, LOMCE. Competencias Do Consello Escolar.  

O Consello Escolar del centro terá ls seguintes competencias:  

a) Avaliar os proxectos e as normas aos que se refire el Capítulo II del Título V 

de la presente Lei orgánica. (PE, Proxecto de xestión, NOFC) 

b) Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das 

competencias do Claustro de profesorado, en relación coa planificación e 

organización docente.  

c) Coñecer as candidaturas á dirección e  os proxectos de dirección 

presentados polos candidatos.  

d) Participar na selección do director del centro, nos termos que a presente Lei 

Orgánica establece. Ser informado do nomeamento e cese de los demais 

membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos membros, 

adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento 

do director.  
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e) Informar sobre a admisión de alumnos y alumnas, con suxeición ao 

establecido nesta Lei Orgánica e disposicións que a desenvolven.  

f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á 

normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director 

correspondan a conductas do alumnado que prexudiquen gravemente a 

convivencia del centro, el Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores 

legais, poderá revisar a decisión adoptada y propoñer, no seu caso, as 

medidas oportunas.  

g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia do centro, a 

igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación 

polas causas a que se refire el artigo 84.3 de la presente Lei Orgánica, a 

resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia de xénero.  

h) Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar 

e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido 

no  artigo 122.3.  

i) Informar das directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, 

coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos. 

j) Analizar e valorar o funcionamento xeral del centro, a evolución do 

rendemento escolar e dos resultados d 

as avaliacións internas e externas nas que participe o centro.  

k) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da 

Administración competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da 

calidade da xestión, así como sobre aqueles outros aspectos relacionados coa  

calidade da mesma.  

l) Cales queira outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa. 

C) CLAUSTRO DE MESTRES/AS 

Artículo 129 LOMCE. Competencias Claustro.  

O Claustro de profesores terá as seguintes competencias:  

a) Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a 

elaboración dos proxectos do centro e da programación xeneral anual.  

b) Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos 

dos proxectos e da programación xeneral anual.  
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c) Fixar os criterios referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación 

dos alumnos.  

d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación 

pedagóxica e na formación do profesorado do centro.  

e) Elixir aos seus representantes no Consello Escolar do centro e participar na 

selección do director nos termos establecidos pola presente Lei.  

f) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados 

polos candidatos.  

g) Analizar e valorar o funcionamento xeneral do centro, a evolución do 

rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas 

que participe o centro.  

h) Informar das normas de organización e funcionamento del centro.  

i) coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e 

velar por que estas se ateñan á normativa vixente.  

j) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia en el centro.  

k) Cales queira outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa 

ou polas respectivas normas de organización e funcionamento. 

D) COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

- Analizar as suxestións aportadas polos/as mestres/as, pais/nais, 

equipos, ciclo e niveis do centro. 

- Dinamizar e coordinar a atención á diversidade. 

-Todas aquelas competencias establecidas polo Regulamento Orgánico 

das escolas de Educación Infantil e dos colexios de Educación Primaria. 
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3.2.- OBXECTIVOS DE INFANTIL 

a) OBXECTIVOS DO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

A intervención educativa irá dirixida a desenvolve-los procesos de ensinanza-

aprendizaxe que capaciten aos nenos e nenas para: 

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

acción e aprender a respectar as diferenzas. 

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

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

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

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión. 

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

como medio de comunicación, información e gozo. 

h) Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a 

comunicación. 

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

e a  comunicación. 

 

Obxectivos  xerais de Educación Infantil secuenciados por áreas curriculares. 

ÁREA I: COÑECEMENTO DE SI MESMO E AUTONOMÍA PERSOAL. 

Esta área de coñecemento e de experiencia fai referencia, de forma conxunta, á 

construción gradual da propia identidade, ao establecemento de relacións afectivas 

cos demais e á autonomía persoal como procesos inseparables e necesariamente 

complementarios.  

 Coñecer o seu propio corpo e o dos outros de xeito global e segmentario. 
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 Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades ou preferencias, e 

ser capaces de denominalos, expresalos e comunicárllelos aos demais, 

identificando e respectando os dos outros. 

 Formarse unha imaxe axustada e positiva de si mesmo, a través da interacción 

cos outros e da identificación gradual das propias características, posibilidades 

e limitacións, desenvolvendo sentimentos de autoestima e de autonomía 

persoal. 

 Aprender a respectar as diferenzas. 

 Descubrir as posibilidades de acción e de expresión, coordinando e 

controlando, cada vez con maior precisión, xestos e movementos, e valorando 

as posibilidades e as limitacións propias e dos demais. 

 Comprender e aceptar as regras de xogo, participando na súa regulación e 

valorando a súa necesidade. 

 Aplicar a coordinación visomotora e as habilidades manipulativas en 

actividades gráficas, adaptando o ton e a postura ás características do obxecto 

e da acción. 

 Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

 Adquirir e aplicar hábitos elementais de organización, de constancia, de 

atención, de iniciativa e esforzo. 

 Axeitar o seu comportamento ás necesidades e aos requirimentos dos outros 

desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto de axuda e de colaboración, 

evitando comportamentos de submisión  e de dominio. 

 Progresar na adquisición de hábitos e de actitudes relacionados coa 

seguridade, coa hixiene e co fortalecemento da saúde, apreciando e gozando 

das situacións cotiás de equilibrio e de benestar emocional.  

 Coñecer e aceptar as normas de comportamento establecidas durante as 

comidas, os desprazamentos, os descansos e a hixiene. 

 Colaborar no mantemento de ambientes limpos e ordenados. 

ÁREA II: COÑECEMENTO DO CONTORNO. 

Con esta área de coñecemento e experiencia, preténdese favorecer no 

alumnado o proceso de descubrimento e de representación dos diferentes contextos 

que compoñen o medio infantil (familiar, escolar, veciñal), así como facilitar a súa 

inserción neles, de maneira reflexiva e participativa. A apreciación da diversidade e da 

riqueza do medio natural, o descubrimento de que as persoas formamos parte dese 
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medio e a vinculación afectiva a el son a base para fomentar actitudes habituais de 

respecto e de coidado. 

 Observar e explorar, de xeito activo, os obxectos do seu medio, percibindo 

atributos e calidades, coidándoos e respectándoos. 

 Iniciarse en habilidades de lóxica-matemática, manipulando funcionalmente, 

actuando sobre elementos e coleccións, identificando os seus atributos e as 

súas calidades e establecendo relacións de agrupamento, de clasificación, de 

orde e de cuantificación. 

 Utilizar a serie numérica para contar obxectos e elementos do medio, tomando 

conciencia da funcionalidade dos números na vida cotiá. 

 Medir o tempo situando temporalmente actividades da vida cotiá. 

 Observar e explorar de forma activa o seu medio familiar, natural e social, 

xerando interpretacións sobre algunhas situacións e feitos significativos, e 

amosando interese polo seu coñecemento. 

 Coñecer e valorar os compoñentes básicos do medio natural e algunhas das 

súas relacións, cambios e transformacións, desenvolvendo actitudes de 

coidado, de respecto e de responsabilidade na súa conservación. 

 Gozar das actividades en contacto coa natureza, valorando a súa importancia 

para a saúde e o benestar. 

 Observar e interpretar o tempo atmosférico. 

 Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das 

súas características, producións culturais, valores e formas de vida, xerando 

actitudes de confianza, de respecto e de aprecio. 

 Descubrir e coñecer características, producións culturais, valores e formas de 

vida de compañeiros e compañeiras doutros países próximos á súa 

experiencia, xerando actitudes de confianza, de respecto e de aprecio. 

 Recoñecer algúns sinais de identidade cultural do  medio, participando con 

interese en actividades sociais e culturais. 

ÁREA III: LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN. 

Esta área de coñecemento e de experiencia pretende tamén mellorar as 

relacións entre o neno e o medio. As distintas formas de comunicación e de 

representación serven de nexo entre o mundo exterior e interior ao ser instrumentos 

que fan posible a representación da realidade, a expresión de pensamentos, 

sentimentos e vivencias e as interaccións cos demais. No uso das distintas linguaxes, 
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nenas e nenos irán descubrindo a mellor adaptación de cada un deles á 

representación das distintas realidades ou dimensións dunha mesma realidade. Deste 

xeito se facilitará que acomoden os códigos propios de cada linguaxe ás súas 

intencións comunicativas, achegándose a un uso cada vez máis propio e creativo das 

citadas linguaxes. 

As diferentes formas de comunicación e de representación que se integran 

nesta área son: a linguaxe verbal, a linguaxe plástica, a linguaxe musical, a linguaxe 

corporal, a linguaxe audiovisual e a linguaxe das tecnoloxías da Información e da 

Comunicación, que, en certa maneira, integra as anteriores.  

Tamén se pretende que nenos e nenas descubran e exploren os usos da 

lectura e da escritura, de maneira funcional, espertando e afianzando o seu interese 

por eles.  

 Desenvolver habilidades comunicativas utilizando a lingua como instrumento 

de aprendizaxe, de representación, de comunicación  e de gozo, de expresión 

de ideas e de sentimentos valorando a lingua oral como medio de relación cos 

demais e de regulación da convivencia. 

 Comprender as intencións das mensaxes doutros nenos e de adultos, 

adoptando unha actitude positiva cara á lingua, tanto a propia como a dos 

demais.  

 Iniciarse nos usos sociais da lectura e a escritura, explorando o seu 

funcionamento e valorándoas como fonte de coñecemento, aprendizaxe e 

desfrute. 

 Iniciarse no coñecemento e na utilización dos medios audiovisuais e das 

Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC´s), tomando conciencia 

progresiva da necesidade dun uso moderado. 

 Coñecer e empregar a biblioteca de aula e de centro como fonte de 

información e gozo. 

 Desenvolver habilidades comunicativas, expresando e comunicando emocións, 

sentimentos e desexos e ideas, mediante a linguaxe plástica e rítmico-musical, 

e realizando actividades de representación e de expresión artística e musicais, 

mediante o emprego de diversas técnicas, de diversos materiais e do propio 

corpo. 

 Achegarse ao coñecemento de obras artísticas e musicais, gozando da súa 

observación, escoita e interpretación.  
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 Explorar as posibilidades sonoras da voz, do propio corpo, de obxectos cotiás e 

de instrumentos musicais, discriminando os seus trazos distintivos e algúns 

contrastes básicos. 

 Desenvolver habilidades comunicativas, descubrindo e experimentando con 

xestos e movementos como recursos corporais para a expresión e para a 

comunicación. 

 Participar en actividades de dramatización, danzas, xogo simbólico e xogos de 

expresión corporal. 

 

3.3.  OBXECTIVOS XERAIS  DE  EDUCACIÓN PRIMARIA  1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º (LOMCE) 

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e 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 

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. 

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. 

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. 

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

lectura en ambas linguas. 

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. 

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. 

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

historia e a cultura, con especial atención a aqueles relacionados e vinculados con Galicia. 
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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. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas 

visuais e audiovisuais. 

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. 

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

que favorezan o seu coidado. 

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

relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera 

tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo – 

sexuais. 

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

de tráfico. 

p) 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 

sociedade galegas. 

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 

sociedade galegas. 

 

4. METODOLOXÍA  

**TRATAMENTO INTEGRADO LINGUAS E TRABALLO 

POR PROXECTOS. 

 O CEIP ADR Castelao traballa co TRATAMENTO INTEGRADO DE LINGUAS (TIL, en 

diante), os titores  e mestras especialistas de inglés traballarán de maneira coordinada 

e conxunta  contidos comúns nas tres linguas. Tamén TRABALLAREMOS POR 

PROXECTOS, NUN PROXECTO ANUAL CONXUNTO DE CENTRO .  
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  Este cambio afectará fundamentalmente á metodoloxía de traballo que deberá 

reflectirse nas programacións do centro. Os diferentes niveis de primaria e  o ciclo de 

educación infantil farán UN PROXECTO CONXUNTO ANUL durante o curso.  Cada 

nivel/ciclo elixirá un produto final que se presentará no auditorio de Rianxo no final de 

curso. 

 O profesorado ten un modelo de ficha para organizar o produto final que 

escollan tendo en conta os intereses do alumnado, os docentes actuaremos como 

guías. O traballo estará coordinado por todos/as os mestres e especialistas que 

impartan no nivel/ciclo. 

METODOLOXÍA COMO ELEMENTO ORGANIZADOR. 
 
 No Ceip ADR Castelao as programacións deben introducir modificacións para 
realizar unha aprendizaxe basada en proxectos.  
Enfatizaremos o papel activo do alumno na aprendizaxe, experimentará e tomará 
decisións na búsqueda de infomación. Basarémonos na investigación relacionando os 
contidos curriculares coa vida cotiá.  
 Os docentes seremos uns guías que acompañan ao alumno no seu proceso de 
aprendizaxe e na construcción do coñecemento 
 Utilizaremos un método de ensinanza integral onde se potenciaran as 
competencias clave, integrando nun mesmo proxecto contidos de diferentes áreas. 
 Para traballar as diferentes linguas do currículo faremos un tratamento 
integrado das linguas,(TIL) rentabilizando as aprendizaxes lingüísticas. Toda esta labor 
docente realizarase de maneira coordinada. 
  
       - Salientaranse aquelas aprendizaxes básicas e seleccionaremos aqueles      
 contidos que sexan máis relevantes para acadar as competencias. 
- Centrarémonos na funcionalidade orientando as aprendizaxes cara a súa aplicación en 
contextos diferentes conseguindo que os nenos e nenas adquiran as capacidades de 
enfrontarse a situación novas. 
- Procuraremos que o alumnado aprenda a aprender para obter progresivamente  
autonomía 
- Favorecerase o traballo cooperativo 
- Utilizarase a investigación e experimentación para adquirir novas aprendizaxes. 
 - Fomentaremos habilidades para a busca, selección, procesamento e 
 tratamento da información. 
 - A metodoloxía será activa, que potencie a construcción de  aprendizaxes 
significativas. 
 - Atenderase á diversidade tanto na práctica docente coma na  selección de 
contidos. 
 -Utilizaranse as TICS, así coma a biblioteca como recursos de  aprendizaxe. 
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 -O profesorado actuaremos como guías e mediadores para facilitar a 
 construcción de aprendizaxes sempre dentro dun entorno motivador. 

 
ORGANIZACIÓN DO PROXECTO/ TIL, un exemplo, modelo primaria 

 
PROFESORADO IMPLICADO: TODO O PROFESORA DO DO CENTRO 
 
TÍTULO        
 
                                                                     NIVEL                                                 Nº ALUMNOS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 
COMPETENCIA EN COMUCICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  (CCL) 
COMPETENCIA DIXITAL (CD) 
COMPETENCIA APRENDER A 
APRENDER (CAA) 
 
 

CONTIDOS LINGUAS exemplos 

B.3.1. produción de textos con 
diferentes formatos e intencións 
comunicativas LC.LG 
B.4.1. produción textos con mensaxe, 
compensar co dicionario . Usar signos 
de puntuación básica. PLE (primeira 
lingua estranxeira) 
 
 
*currículo oficial 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
Permiten a transferencia á vida diaria 
LCB3.1.1 escribe con axuda en 
diferentes soportes, textos sinxelos 
atendendo á forma da mensaxe e 
intención comunicativa, respectando 
norma gramaticais e ortográficas 
básicas LC,LG 
PLEB4.2 escribe pequenos diálogos ou 
narracións  PLE 
 
*currículo oficial 

EXERCICIOS 

Necesarios para automatizar  
aprendizaxe 
Caligrafía, ortografía, tipos de textos 
diferentes,.. 

ACTIVIDADES 

Para dominar unha habilidade 
ditados, lecturas, traballo en diferentes 
tipos de textos  narrativos, expositivos...  
 
 

TAREFAS 

Integran saber, saber facer e saber ser 
Saída a un diario da zona 
Exposición dos traballos feitos no 
semanario 
xornada de portas abertas familias 
Elaborar folletos informativos 
Realizar entrevistas 
Realizar unha pequena crónica, historia 
 

RECURSOS 

Docentes, familia, biblioteca, 
concello... 

FERRAMENTAS TIC 

Web, blog aula... 

AGRUPAMENTOS 

Organización da aula, grupos 

alumnos... 

AVALIACIÓN 

Rúbricas: concretar exactamente que 
é o que se pide,  que o alumnado 
sexa quen de facer autoavaliación 
Diario de aula para valoración 
traballo, non só produto final 
RÚBRICA exemplo REDACCIÓN 
TEXTO : escribo textos  de 10 liñas 
con  menos de 10 erros ortográficos  
e con intr, desenvol e conclusión. 
(para o alumnado competente 
medio) 
RÚBRICA EN INGLéS: escribo textos 
de 2 liñas  cos signos puntuación 
básicos . 

DIFUSIÓN 

Na web do colexio 
Na biblioteca do centro 
En colaboración ANPA centro 
En colaboración co concello Rianxo, 
exposición no auditorio 
 

PRODUCTO FINAL exemplo 

 
EXPOSICIÓN  AUDITORIO  
DOS PRODUCTOS FINAIS 

ELABORADOS POR CADA NIVEL/CICLO 
EXEMPLOS DE PROCUCTOS FINAIS: 

MAQUETA RIANXO, CARTEIS 
TURÍSTICOS, VÍDEOS, MAPAS, ARTE 

RUPESTRE EN RIANXO, BLOG EN TRES 
LINGUAS .... 
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Neste curso escolar 2017/2018 o SERVIZO DE COMEDOR do centro participará 

nas actividades do proxecto “OFERTAR RIANXO AO MUNDO”  con xornadas 

gastronómicas con menús mariñeiros dando a coñecer os produtos típicos da zona. 

Con antelación á xornada o profesorado do centro adicará un espazo nas áreas de 

ciencias naturais e ciencias sociais (primaria) e coñecemento do entorno (educación 

infantil)  a traballar os aspectos propostos na xornada. 

5. PAUTAS E CRITERIOS XERAIS PARA AS 

TAREFAS EXTRAESCOLARES. 

 No marco de autonomía que teñen os centro docentes, e que aparece así 

recollido na disposición adicional terceira do Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo 

que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, e publicado no DOG o 9 de setembro de 2014,  a realización das tarefas 

extraescolares que os alumnos/as leven para a casa, estarán adaptadas ao que cada 

mestre/a estime oportuno para mellorar e complementar o rendemento académico 

sempre e cando non exceda  a capacidade de traballo do alumnado. 

6. MATERIAIS 
A parte do listado oficial de material que se publica  cada xuño segundo o 

regulamento orgánico e a orde que o desenvolve os materiais do centro/ solicitudes a 
familias terán en conta o seguinte:  

 
1. As propostas organizativas, curriculares e calquera outra que sexa necesaria 

serán , como mínimo, consensuadas por niveis incluíndo ao ciclo de 
educación infantil e previa comunicación á dirección do centro. 

 
2. O alumnado de 5ºEP e 6ºEP do centro traballa sen libros texto nas áreas de 

matemáticas, lingua galega e lingua castelá. O profesorado dos niveis de 5º 
EP e 6º EP  traballará de maneira coordinada e elaborará/actualizará o 
material  das materias citadas cando se requira. 

 

 

 

 

 

 



23 PROXECTO EDUCATIVO CEIP ADR CASTELAO 

 

7. SAÍDAS  ALUMNADO 

INSTRUCIÓN  9/17 RECOMENDACIÓNS CONSELLERÍA SOBRE SAÍDA DOS ALUMNOS 

*modelos para as familias 

 
 

AUTORIZACIÓN PARA SAÍDAS ALUMNADO  

 

MENOR DE 10 ANOS 

Don____________________________________________con DNI ___________ 

como pai / titor legal e Dona ___________________________________________ 

con DNI ____________como nai / titora legal do/a alumno/a__________________ 

____________________________________________________,que durante o ano 

académico 2017/18 cursa ____________ no Ceip ADR Castelao de Rianxo, 

 

AUTORIZAMOS que o noso fillo/a sexa recollido polas seguintes persoas 

ADULTAS: 

______________________________________________________________________

___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Ou un irmán/irmá que curse 5º-6º educación primaria, ESO, FP ou bacharelato: 

____________________________________________________________ 

eximindo expresamente á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións 

indemnizables que poidan sufrir os escolares. 

 

En Rianxo (A Coruña), a …… de ………………… de …….. 

E para que así conste, asino a presente 

 

**No caso de pais separados asinará a persoa que teña a garda e custodia, 

presentando a sentenza no centro. 

 

 

Asdo: ……………………………………….. 
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AUTORIZACIÓN IR E VIR SEN COMPAÑÍA DE ADULTO OU 

AUTORIZACIÓN OUTROS ADULTOS 

 para alumnado de 5º e 6º educación primaria 

Don_____________________________________________con DNI 

_________________________ 

como pai / titor legal e Dona ________________________________Con DNI 

_________________ 

como nai / titora legal do/a 

alumno/a___________________________________________________, 

que durante o ano académico 2017/18 cursa _________ no Ceip ADR Castelao de 

Rianxo, 

       AUTORIZAMOS ao noso fillo/ a desprazarse ao colexio e do colexio ao noso 

domicilio sen compañía dunha persoa adulta durante o curso académico 2017/18 

      

      Autorizamos que o noso fillo/a sexa recollido polas seguintes persoas ADULTAS 

(ou irmán que curse ESO, FP ou bacharelato): 

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

eximindo expresamente á Consellería de calquera responsabilidade por danos ou lesións 

indemnizables que poidan sufrir os escolares. 

*No caso de pais separados firmará a persoa que teña a garda e custodia, presentando 

a sentenza no centro. 

En Rianxo (A Coruña), a …… de ………………… de …….. 

E para que así conste, asino a presente 

 

 

 

 

 

Asdo: ……………………………………….. 
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8. PROTECCIÓN DATOS 

Autorización para uso de imaxes polo centro educativo(*) 

*consentimento menores 14 anos 

D./Dª _________________________________  con D.N.I________________________ 

na miña condición de representante legal do/a alumno/a 

__________________________________________________________________ 

 

     AUTORIZO  ao Centro CEIP  ADR CASTELAO de Rianxo á publicación da imaxe  do 

citado alumno para revista escolar ou publicacións no ámbito educativo que se 

poderán ver no exterior, na páxina web e blog do Centro durante o curso escolar 

17/18. 

Este consentimento emítese aos únicos efectos de autorizar a publicación de imaxes 

nos seguintes dominios: 

para web:  http//edu.xunta.gal/centros/ceipcastelaorianxo 

para blog biblioteca: bibliotecacastelao.blogspot.com.es 

 Así mesmo, recoñezo ter sido informado/a da posibilidade de revogación deste 

consentimento en calquera momento. 

       Non autorizo 

Asdo.: ___________________ 

 O/a representante legal 

 

     Rianxo, ___ de ________ de 20___ 

*”en cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de 

carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade 

da Consellería  de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, co obxecto de xestionar o 

presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 

oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de CEOU, edificio administrativo de San Caetano S/N, 15. 

781 , Santiago de Compostela, ou mediante envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.es.” 
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*os mestres/as que teñan un blog que non estea aloxado na web oficial 

da consellería  deben solicitar ás familias unha autorización específica para 

o dominio do blog e comunicalo na dirección do centro. 

Protocolo protección de datos, xunta de Galicia, abril 2016. 

9. CONCRECIÓN CURRICULAR. 

A concreción curricular do proxecto educativo atópase recollida no 

documento que se envía anualmente a inspección educativa. Para a súa 

consulta solicitar á dirección do centro. 


