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1. Introducción. Xustificación, marco legal e definición do proxecto educativo 

do centro. 

O proxecto educativo é un documento pedagóxico que engloba a comunidade 

educativa. É un documento vertebrador que define a identidade dun centro educativo, 

os seus obxectivos e a estructura organizativa e funcional. É o marco onde se regula a 

vida diaria do centro, os procesos de ensinanza-aprendizaxe, a metodoloxía, avaliación, 

as formas de colaboración e participación e en xeral todo o relativo ao bo funcionamento 

do centro.  

Faise necesaria a súa elaboración, seguimento e avaliación para favorecer un clima de 

respecto, convivencia e aprendizaxe no centro.  

Marco legal: 

 Artigo 120 da Lei Orgánica de Educación (LOE): “os centros disporán de 

autonomía pedagóxica, de organización e de xestión no marco da lexislación 

vixente e nos térmos recollidos na presente lei e nas normas que a desenvolven”. 

 Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento 

orgánico das escolas de educación infantil e primaria. Artigo 57: “(O PEC) é o 

instrumento de planificación que define as notas de identidade do centro, 

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

actividades do centro.” 

 Artículo 121 LOE: “O proxecto educativo do centro recollerá os valores, os 

obxectivos e as prioridades de actuación. Así mesmo, incorporará a concrección 

dos currículos establecidos pola administración educativa que corresponde fixar 

e aprobar ao claustro, así como o tratamento transversal nas áreas, materias ou 

módulos da educación en valores e outras ensinanzas. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Título V) 

 Lei Orgánica 8/2013 para a mellora da calidade educativa 

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

educativa 

 Decreto 330/2009 polo que se establece o currículo de Educación Infantil na 

comunidade autónoma de Galicia. 

 Decreto 105/2014m do 4 de setembro polo que se establece o currículo de 

educación primaria na comunidade autónoma de Galicia. 
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 Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar 

 Decreto que establece o Regulamento Orgánico do centro e a Orde que o 

desenvolve 

 Decreto 229/2011, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado 

 Decreto 79/2010, para o plurilingüismo 

O proxecto educativo de centro se define como un modelo de xestión organizativa e 

pedagóxica para o cal o centro ten autonomía na súa elaboración. É creado polo equipo 

directivo tendo en conta os criterios e propostas do consello escolar e o claustro. 

 

2. Análise das características do entorno escolar. 

2.1. Análise do entorno físico e do contexto social e cultural. 

O centro con dirección Rúa Centieiras s/n enmárcase nun entorno urbano na localidade 

de Perlío (Fene). O concello conta con 13.000 habitantes e enmárcase na comarca de 

Ferrolterra. O contexto socioeconómico do alumnado é medio, cunha pequena 

porcentaxe de nivel económico baixo. A meirande parte das familias obteñen recursos 

do sector secundario e terciario. 
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O nivel cultural tamén é medio, contando no concello con oferta cultural procedente de 

varias fontes: 

 Oferta cultural do concello: casa da cultura, museo do humor, biblioteca 

municipal, programas culturais promovidos pola concellería de cultura... 

 A asociación de veciños promove e organiza distintas actividades ao longo do 

ano. 

 Asociación Airiños e a banda de gaitas de Fene organizan cursos e actividades 

relacionadas coa música tradicional. 

 Tamén existen pistas polideportivas municipais como a que está anexa ao centro 

e que se utiliza para actividades deportivas e extraescolares do propio centro, 

así como as pistas de tenis, o campo de fútbol e a piscina municipal. 

 As asociacións educativas e os diferentes organismos da comarca organizan e 

participan en actividades enriquecedoras. Podemos falar da O.N.C.E, 

ASPANEPS... 

 

2.2. O centro 

 

O centro conta con dez unidades repartidas da seguinte maneira: 

 4ºEI- 1 unidade 

 5ºEI- 1 unidade 

 6ºEI- 1 unidade 
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 1ºEP- 1 unidade 

 2ºEP- 1 unidade 

 3ºEP- 2 unidades 

 4ºEP- 1 unidade 

 5ºEP- 1 unidade 

 6ºEP- 1 unidade 

 As instalacións do edificio son amplas e conta no andar baixo con ximnasio, 

biblioteca escolar, sala de mestres, oficinas de dirección (despacho de dirección, 

secretaría e arquivos), aula de música, ludoteca, comedor, local da ANPA, 

almacén do conserxe, almacén escolar, cuarto de racks e cuarto de caldeira. No 

primeiro andar contamos coas aulas de 4º, 5º, 6º de Educación Infantil e aula 

multiusos de Educación Infantil; aulas de 1ºe 2º de Educación Primaria, aula de 

pedagoxía terapéutica, aula de plástica, aula de relixión e despacho de 

orientación. No segundo andar atopamos as aulas de 3º, 4º, 5º e 6º de Educación 

Primaria, aula de inglés de educación primaria, aula de inglés de educación 

infantil, aula de audición e linguaxe, aula de informática, aula de formación de 

adultos e un almacén de centro. En tódalas plantas se conta con servizos de 

alumnado e profesorado e na planta baixa hai duchas. 

As zonas ao aire libre do centro contan con campo e mesas de picnic, horto, 

patio cuberto de pequeno tamaño, parque infantil, zona de árbores frutais, pista 

de fútbol e licenza de uso da pista polideportiva cuberta do concello anexa ao 

colexio. 

O estado do edificio presenta defectos de mantemento debido á idade das 

instalacións, o cal corresponde ao concello o seu mantemento e arranxo. Non 

dispoñemos de ascensor nin de pavillón. 

 

2.3. Detección de necesidades e expectativas (educativas e formativas) en 

función do entorno escolar. 

A nosa sociedade atópase en constante cambio que afecta ao noso alumnado. O 

noso obxectivo é dotalos das ferramentas adecuadas para que poidan ter éxito na 

súa vida de forma integral. 

O abandono escolar, o fracaso educativo ou a exclusión social son problemas que 

nós como centro debemos poñer remedio. 
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Na nosa contorna, a reconversión industrial e o pouco diverso tecido productivo e 

industrial é un problema de fondo que o noso alumnado terá que afrontar no seu 

futuro. 

É por iso que o CEIP Plurilingüe de Centieiras fai unha aposta pola innovación 

educativa, a aprendizaxe baseada na curiosidade e a creatividade, o traballo en 

equipo e a educación en valores como eixes vertebradores da acción globalizada 

que permitan ao noso alumnado ser creativos, resilientes, innovadores e cunha idea 

de sociedade integrada e integradora que defenda os valores democráticos, 

baseados no respecto e a diversidade. 

 

3. Principios de identidade, valores e fins educativos 

O CEIP Plurilingüe Centieiras se define como un centro público, aberto e en proceso de 

cambio e innovación. Galego, aconfesional e libre de toda tendencia ideolóxica. Somos 

un centro potenciador de valores éticos, democráticos, de espírito crítico e pensamento 

eficaz, preparando ao alumnado para os retos do futuro.  

A nosa metodoloxía queremos que sexa aberta; na que o alumnado aprende 

observando, investigando, cooperando, poñendo en práctica, sacando conclusións da 

súa acción e difundindo os resultados acadados. Buscamos unha aprendizaxe 

significativa e competencial na etapa infantil e primaria onde se respecten os ritmos de 

aprendizaxe e se reforcen aqueles procesos nos que se atopen dificultades. Unha 

educación inclusiva onde as novas tecnoloxías e a aprendizaxe de linguas sexan motor 

de apertura a experiencias educativas tanto na contorna como a nivel europeo. 

A lingua vehicular será o galego, utilizando este idioma para as comunicacións internas 

e externas, nos actos de centro e en xeral na vida diaria. 

Entendemos a ensinanza coma un medio eficaz contra a discriminación da muller, 

fomentando a igualdade e o respecto. 

 

4. Filosofía do centro  

Unha vez identificadas as necesidades do noso alumnado e tendo en conta os seus 

intereses e expectativas, unha metodoloxía innovadora centrada no alumnado e que 

teña como eixe vertebrador a aprendizaxe basada en competencias faise necesaria para 
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afrontar os novos retos dunha sociedade cada vez mais globalizada. Buscamos unha 

educación cuxos rasgos de identidade sexan a igualdade de oportunidades, integral, 

inclusiva, plural e respectuosa; que fomente a convivencia e cooperación, a xestión 

emocional, o pensamento crítico e a cultura democrática e participativa. Unha educación 

vivencial que marca os intereses do alumnado como punto de partida, experiencial, 

personalizada e activa. O respecto a muller, ao medio ambiente e a educación para a 

creatividade completan os nosos principios pedagóxicos como centro. 

Para isto, inspirámonos nas liñas pedagóxicas e nos centros que están levando a cabo 

cambios metodolóxicos e didácticos e que se abren ás novas tecnoloxías e á 

aprendizaxe basada en proxectos, ambientes de aprendizaxe e eidos de aprendizaxe 

servicio. 

 

5. Obxectivos e prioridades de actuación 

5.1. Obxectivos. (Alumnado, profesorado e familias) 

O proxecto educativo é un instrumento necesario para regular o funcionamento do 

centro, sendo actualizado de forma constante e ser garante do cumprimento dos 

obxectivos propostos tanto polos órganos de coordinación docente como por este 

documento. 

5.2. Prioridades de actuación: 

5.2.1.  No ámbito pedagóxico.  

 Renovación pedagóxica: traballo por proxectos, integración das TICs no 

día a día da aula, educación emocional, aprendizaxe cooperativa, 

interdisciplinariedade. 

 Participación nos programas de formación do profesorado. 

 Internacionalización da actividade pedagóxica do centro. 

5.2.2. No ámbito de xestión.  

 Dixitalización do traballo administrativo 

 Organización e implementación dunha estructura de traballo efectiva 

nos grupos de coordinación pedagóxica 

5.2.3. No ámbito da comunidade educativa e o entorno 

 Apertura ao entorno 

 Impacto na comunidade 

 Difusión das accións realizadas no centro 
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 Implementación de proxectos de aprendizaxe servicio e produtos sociais 

relevantes. 

 

6. Ensinanzas que se imparten e proxectos que se desenvolven 

 

6.1. Ensinanzas que se imparten 

No CEIP Plurilingüe de Centieiras contamos coa seguinte oferta educativa: 

 Ensino de lingua estranxeira – Inglés dende 4º de Educación Infantil ata 6º de 

Educación Primaria 

 Plurilingüismo dende 1ºEP ata 4º EP coa impartición da materia de plástica 

(Arts&Crafts) en lingua inglesa, contando co apoio da auxiliar de conversa. 

 Sección bilingüe en 5º EP e 6º EP  coa impartición da materia de plástica 

(Arts&Crafts) en lingua inglesa, contando co apoio da auxiliar de conversa. A 

sección bilingüe irá retirándose a medida que se vaia implantando o 

plurilingüismo nos niveis superiores. 

 Dotación multimedia con ordenador, proxector e pizarra dixital en todas as aulas 

de educación primaria e aula multiusos de educación infantil. 

 Aulas específicas de música, lingua estranxeira, audición e linguaxe, pedagoxía 

terapéutica e arts&crafts. 

 Psicomotricidade en educación infantil. 

 Aprendizaxe por proxectos. 

 Aprendizaxe en agrupamentos verticais. 

 Grupos interactivos. 

 

6.2. Participación en proxectos  

Rede de centros Plurilingües 

O centro pertence á rede de centros Plurilingües de Galicia. Do decreto de 

Plurilingüismo podemos extraer que un dos principios é a  “Adquisición dun 

coñecemento efectivo en lingua(s) estranxeira(s), nun marco xeral de promoción do 

plurilingüismo no sistema educativo de Galicia.” Respecto da impartición de materias 

non lingüísticas en lingua estranxeira, no noso caso inglés “A Administración 

Educativa fomentará a impartición de materias en lingua(s) estranxeira(s), 

principalmente en inglés, co obxectivo de que, de maneira gradual e voluntaria, os 
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centros educativos poidan chegar a ofrecer ata un máximo dun terzo do seu horario 

lectivo semanal en lingua(s) estranxeira(s).” 

No centro actualmente conviven dúas seccións bilingües en 5ºEP e 6ºEP, e 

plurilingüismo no resto de cursos de educación primaria. 

Partindo das necesidades e intereses do alumnado, dende o centro foméntase a 

formación e mobilidade de profesorado en programas Erasmus+, a utilización de 

metodoloxías CLIL na aula, a participación en proxectos de innovación educativa e 

en definitiva a mellora da competencia lingüística nunha lingua estranxeira. 

Contratos-programa liña 1: Refórza-T 

Un dos nosos obxectivos é mellorar o rendemento académico do alumnado con 

dificultades e é por iso polo que nos adherimos ao programa REFÓRZA-T. Trátase 

dun proxecto de innovación da Consellería cuxa finalidade é favorecer a aprendizaxe 

dos coñecementos necesarios nas Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía e 

na Comunicación lingüísica integrando no proceso de aprendizaxe do alumnado de 

ferramentas que faciliten a planificación e organización do estudo aplicando 

estratexias metodolóxicas innovadoras e favorecendo a motivación do alumnado. 

PLAMBE 

Entendemos a biblioteca como un centro creativo de aprendizaxes e por iso, estar 

adheridos ao plan de mellora de bibliotecas escolares (PLAMBE) é fundamental. O 

PLAMBE ten como obxectivos xerais grosso modo os que seguen: mellora de 

espazos e recursos, fomentar a lectura e a escritura, as competencias 

informacionais no alumnado, potenciar as alfabetizacións múltiples e adquirir as 

competencias clave. Aspectos cunha importancia relevante dentro da nosa 

concepción da educación. 

E-Dixgal 

O proxecto E-Dixgal ven a cubrir unha necesidade do alumnado de traballar con 

ferramentas TIC e adquirir un nivel de competencia suficiente como para ser 

autónomos no seu uso diario. Así, esta proposta facilita o desenvolvemento de 

proxectos de educación dixital mediante a incorporación de materiais dixitais nos 

cursos de 5º e 6º de primaria. Ademáis, dota de ordeadores portátiles ao alumnado 

que cursa estes niveis en réxime de empréstito, substituíndo desta maneira os libros 

de texto tradicionais. 
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6.3. Actividades complementarias 

Periodicamente o alumnado participa de actividades complementarias que reforzan 

e amplían a aprendizaxe que ocorre nas aulas, crean centros de interese e 

promoven a participación na sociedade. Estas actividades están organizadas polas 

titoras, o centro, a ANPA, o concello e outros órganos sociais que propoñan este 

tipo de accións. Os equipos docentes son os responsables de analizar, avaliar e 

organizar as actividades complementarias, dacordo coa Programación Xeral Anual.  

A maiores o centro dispón dunha oferta variada de propostas complementarias como 

pode ser a ludoteca do centro, dotada de xogos de mesa, xogo simbólico, material 

de creación e recantos coeducativos. 

 

7. Liñas xerais de actuación pedagóxica 

Para potenciar e favorecer a adquisición dos fins educativos recollidos na lexislación 

anteriormente relacionada, o profesorado do CEIP Plurilingüe de Centieiras encamiñará 

a súa actuación pedagóxica tratando de dar resposta ás necesidades do alumnado para 

facilitar a súa integración e éxito na sociedade. Fomentando valores como o respecto, 

a ecoloxía, a tolerancia, a igualdade de xénero, a convivencia, a xustiza, a solidariedade 

e a convivencia pacífica como eixes dunha sociedade democrática. Estas liñas fan 

referencia ó ámbito pedagóxico: 

1) Adquisición das habilidades e competencias clave, coa finalidade de facilitar o 

desenvolvemento integral do alumnado. 

2) Potenciación das habilidades relativas á comprensión lectora, a expresión 

escrita, ao razoamento lóxico-matemático e ao pensamento crítico dende as 

distintas áreas. 

3) Atención á diversidade, fomentando as capacidades individuais, garantindo a 

igualdade de oportunidades e establecendo as medidas organizativas e 

curriculares necesarias. 

4) Uso das TICS normalizado no día a día do centro, incorporándose metodoloxías 

cooperativas e innovadoras ás dinámicas das clases, fomentando unha 

ensinanza activa, dinámica e motivadora. 

5) A innovación educativa é unha poderosa ferramenta para mellorar a nosa 

práctica docente, polo que se promoverá a creación de novos proxectos 
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pedagóxicos, a inclusión desta á práctica docente e fomentando a formación do 

profesorado e a difusión entre o claustro. 

6) Fomento do uso da lingua inglesa a través de proxectos de internacionalización 

e inmersión lingüística, integrando este idioma nas diferentes áreas e ámbitos 

de traballo. 

7) Fundamentación na educación en valores, o respecto ás normas de convivencia, 

as habilidades sociais e a afectividade como medidas para o desenvolvemento 

da personalidade e a integración do alumnado. 

8) Creación dun clima de convivencia apropiado para o desenvolvemento do 

proceso educativo, promovendo a educación emocional (a través de programas 

pedagóxicos, mindfulness), mellorando a autoestima e favorecendo a 

participación do día a día do centro e a comunicación entre os membros da 

comunidade educativa. 

9) Potenciación da creatividade e o pensamento crítico. 

10) Creación dun clima de igualdade e coeducativo, independente dos roles de 

xénero. 

11) Fomento dunha escola integradora e aberta á participación das familias e da 

comunidade educativa. 

12) Uso dos mecanismos necesarios para fomentar a autoavaliación e mellora tanto 

do alumnado como do profesorado. 

 

8. Concreción do currículo por etapas 

O Real Decreto 126/2014 define o currículo como a regulación dos elementos que 

determinan os procesos de ensinanza e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas e 

etapas educativas. A LOMCE, no seu artigo 120, establece que os centros docentes 

disporán de autonomía pedagóxica, de xestión e organización para elaborar, aprobar e 

executar un proxecto educativo e un proxecto de xestión, así como as normas de 

organización e funcionamento do centro. Por iso temos liberdade para concretar, é dicir, 

para precisar, reducir e adecuar, polo que teremos que basearnos nas características 

socioculturais, epistemolóxicas, psicolóxicas e pedagóxicas dos alumnos e das alumnas 

para quen está destinado o currículo á hora de concretar.  

O primeiro nivel de concreción do currículo é a nivel autonómico e está regulado no 

decreto 105/2014 e o decreto 330/2009. 



 
 
 

15 
 

O segundo nivel de concreción é a nivel de centro, adecuándose ás características dun 

centro e dun alumnado que pertence ao mesmos contextos socioculturais. 

O terceiro nivel son as programacións de aula, realizadas polo docente dun grupo 

determinado que tratará de adaptar a programación ás características particulares dun  

nivel concreto. 

Neste documento faremos referencia ao segundo nivel de concreción, a concreción do 

currículo no marco do PEC. 

 

8.1. Currículo de Educación Infantil 

8.1.1. Obxectivos xerais da Educación Infantil 

AUTOCOÑECEMENTO E AUTONOMÍA PERSOAL 

 Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as 

propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción coas 

outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior 

autonomía persoal. 

 Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas 

das súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión, e 

coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. 

 Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e ser 

capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar tamén os 

das outras persoas. 

 Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar tarefas 

sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá, aceptando as pequenas 

frustracións e manifestando unha actitude tendente a superar as dificultades que 

se presentan, reforzando o sentimento de autoconfianza e sendo quen de 

solicitar axuda. 

 Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras 

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

e mais evitando a adopción de comportamentos de submisión ou domínio. 
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 Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a 

hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde, apreciando e gozando das 

situacións cotiás de equilibrio e benestar emocional. 

 Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no 

desenvolvemento das tarefas. 

 Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais: 

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 

 Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, 

o desenvolvemento humano, a manifestación de emocións, o respecto ás 

demais persoas, a aceptación de regras, a seguridade persoal e a aceptación da 

identidade sexual e cultural. 

COÑECEMENTO DO ENTORNO 

 Observar e explorar de forma activa o seu contorno, xerando interpretacións 

sobre algunhas situacións e feitos significativos, e mais mostrando interese polo 

seu coñecemento. 

 Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do 

contorno e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes 

de coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

 Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para 

anticipar probables efectos que poderían producirse como consecuencia de 

situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 

 Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e 

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social 

e axustando a súa conduta a elas. 

 Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas 

características, producións culturais, valores e formas de vida. 

 Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza 

baseadas no respecto ás persoas, ás normas e valores da sociedade a que 

pertencen. 
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 Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da 

cultura galega -expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore, 

gastronomía, etc.-. 

 Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos 

e coleccións, identificando os seus atributos e calidades e mais establecendo 

relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

 Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de lóxica, 

comprendendo situacións e resolvendo problemas: establecendo relacións, 

explorando, ordenando, comparando, cuantificando, medindo, pesando, etc. 

LINGUAXES: COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN 

 Utilizar unha linguaxe verbal e gráfica non sexista e respectuosa coas diferencias 

interpersoais. 

 Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión 

de ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de gozo. 

 Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais -o silencio, a mirada, 

a xestualidade, o olfacto e o tacto- como elementos xenuínos da comunicación 

humana. 

 Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas 

musicais, iconas e outros símbolos e signos convencionais poden representar 

os pensamentos, experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas. 

 Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais e iniciación á comunicación en 

inglés, con distintos propósitos -expresar sentimentos, emocións, desexos, 

ideas…- con diferentes interlocutores e/ou interlocutoras e en diversidade de 

contextos, valorando a linguaxe como ferramenta de relación cos demais, de 

regulación da convivencia e de aprendizaxe. 

 Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos, 

así como das persoas adultas, adoptando unha actitude positiva cara ás linguas. 

 Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades 

contextualizadas e mostrar interese e gozo ao participar nestes intercambios 

comunicativos. 

 Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 
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 Comprender, reproducir, reescribir -tendo en conta as diferentes etapas 

individuais no proceso de adquisición da lingua escrita-, e recrear textos. 

 Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de 

pracer. 

 Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para imaxinar, 

inventar, transformar... desde as súas ideas, sentimentos, experiencias, 

coñecementos... 

 Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas 

linguaxes, comunicándose creativamente a través das diferentes manifestacións 

e adquirindo sensibilidade estética. 

 Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais, 

amosando interese pola súa mellora, respectando e valorando as creacións 

propias e as das demais persoas. 

 Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC -ordenadores, a 

internet, encerado dixital interactivo, escáner, vídeo...- como ferramentas de 

busca de información, creación, expresión e comunicación. 

 

8.1.2. Criterios xerais de avaliación en Educación Infantil 

A Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia sinala que: 

“A avaliación nesta etapa, concibida como un instrumento regulador, orientador 

e autocorrector do proceso educativo, realizarase de forma continua 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 coma colectivas. 

Os criterios de avaliación de cada unha das áreas serán os referentes para 

coñecer, por unha parte, en que medida o alumnado desenvolveu as 

capacidades enunciadas tanto nos obxectivos da etapa como nos de cada unha 

das áreas e, por outra, para identificar as aprendizaxes adquiridas e valorar o 

grao de iniciación no desenvolvemento das competencias básicas.” 
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Polo tanto, a avaliación en educación infantil será global e fará referencia aos 

obxectivos xerais de etapa, concretados na programación de ciclo; e terá como 

referente o progreso do alumnado no conxunto de ámbitos do currículo e as 

características do propio alumnado. 

Coñecemento de 

sí mesmo e 

autonomía 

persoal 

 

 Recoñecer, identificar e representar o corpo na súa 

globalidade e as súas diferentes partes. 

 Coordinar e controlar o seu corpo, as súas 

posibilidades motrices e adaptalo ás características 

dos obxectos, á acción e á vida cotiá. 

 Recoñecer os sentidos e identificar percepcións e 

sensacións. 

 Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa 

identidade, manifestando confianza nas súas 

posibilidades e recoñecendo as súas limitacións. 

 Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas 

valorando positivamente a diversidade. 

 Identificar e manifestar os propios sentimentos, 

vivencias, emocións e comprender os das demais 

persoas. 

 Participar en xogos, mostrando destrezas motoras e 

habilidades manipulativas cada vez máis axustadas. 

 Participar en xogos e actividades colectivas aceptando 

as normas que os rexen. 

 Resolver con iniciativa e autonomía as actividades da 

vida cotiá, colaborar en tarefas e aceptar as normas. 

 Manifestar hábitos de saúde, alimentación saudable, 

hixiene corporal e benestar utilizando adecuadamente 

espazos e materiais. 

 Identificar situacións de risco e actuar coherentemente 

ante elas. 
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Coñecemento do 

entorno 

 Explorar os obxectos e elementos do contorno 

inmediato e actuar sobre eles. Recoñecer os seus 

atributos e calidades. Agrupar, clasificar e ordenar 

estes elementos e coleccións segundo distintos 

criterios. 

 Empregar os números para identificar, contar, clasificar, 

informarse e ordenar elementos da realidade, 

aproximándose ao seu valor notacional e conceptual. 

 Propoñer e resolver problemas sinxelos relacionados 

con situacións cotiás, empregando e comparando 

magnitudes de peso, lonxitude e capacidade. 

 Recoñecer algúns aspectos xeométricos básicos: liñas, 

puntos, rectángulos, cadrados, triángulos, círculos, 

esferas, cubos e prismas. 

 Describir e representar dun xeito elemental a situación 

das propias nenas e nenos en relación a obxectos e ás 

demais persoas usando vocabulario topolóxico 

elemental. 

 Usar e comprender nocións temporais básicas 

ordenando temporalmente feitos referidos á súa vida. 

 Dar mostras de interesarse polo medio natural e os 

seus cambios. Identificar e nomear algúns dos seus 

compoñentes, establecendo relacións sinxelas de 

interdependencia. Manifestar actitudes de coidado e de 

respecto cara á natureza e participar en actividades 

para conservala. 

 Identificar e recoñecer as diferentes etapas da vida nas 

persoas e outros seres vivos. 

 Identificar e coñecer os grupos sociais máis 

significativos do contorno do alumnado e algunhas 

características da súa organización. 
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 Recoñecer, identificar e poñer exemplos sinxelos 

dalgúns servizos comunitarios. 

 Recoñecer algunhas manifestacións culturais próximas 

e doutras realidades, valorando a súa diversidade e 

riqueza. 

 

Linguaxe: 

comunicación e 

representación 

 Utilizar a lingua oral do modo máis conveniente para 

unha comunicación positiva con iguais e con persoas 

adultas, segundo as intencións comunicativas. 

 Comprender mensaxes orais diversas, mostrando unha 

actitude de escoita atenta e respectuosa. 

 Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe 

dunha lingua estranxeira, interesándose por participar 

en interaccións orais en rutinas, xogos e situacións 

habituais de comunicación. 

 Amosar interese polos textos escritos presentes na aula 

e no contorno próximo, iniciándose no seu uso e na 

comprensión das súas finalidades. Interesarse e 

participar nas situacións significativas de lectura e 

escritura que se producen na aula desenvolvidas por 

persoas lectoras e escritoras competentes. 

 Producir diferentes textos individualmente ou en grupo 

-con escritura convencional ou non-, con propósitos e 

intencións diferentes: recoller e transmitir información, 

gozo... 

 Gozar compartindo a escoita e a lectura en voz alta de 

textos literarios: contos, relatos, lendas, poesías, rimas, 

adiviñas... 

 Utilizar a biblioteca con respecto e coidado, valorándoa 

como recurso informativo, de entretemento e gozo. 
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 Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais 

e técnicas propios das diferentes linguaxes artísticas e 

audiovisuais. 

 Mostrar interese por explorar as súas posibilidades de 

expresión e representación, por gozar coas súas 

producións e por compartir as experiencias creativas, 

estéticas e comunicativas. 

 Utilizar, na medida das súas posibilidades, a linguaxe 

audiovisual e as tecnoloxías da información e 

comunicación como vehículo de expresión e 

comunicación 

 

8.1.3. Principios pedagóxicos e metodolóxicos 

A metodoloxía fai referencia á actuación ou estratexia levada a cabo polo mestre 

ou mestra co obxecto de favorecer a atención dos alumnos e alumnas e a súa 

aprendizaxe respectando, en todo momento, a diversidade de intereses, 

motivacións, aptitudes e ritmos de aprendizaxe. 

Sen esquecer que cada contexto e cada situación de aula requiren unha 

actuación particular e que existen diversos camiños para alcanzar os obxectivos, 

a organización do proceso pedagóxico na etapa de educación infantil do noso 

centro baséase nas orientacións metodolóxicas recollidas no Decreto 330/2009 

do 4 de xuño e podemos resumir en 5 puntos fundamentais: 

 

1. Ambiente de aprendizaxe 

a) Espazos: 

As aulas están organizadas en ambientes de aprendizaxes seleccionados 

para cubrir os intereses do alumnado e referidos ás áreas curriculares.   

Este traballo por ambientes implica unha planificación e organización dos 

espazos e os recursos de xeito que ofrezan ao alumnado a posibilidade de 

experimentar e interactuar, fomentando unha aprendizaxe espontánea, libre 

e autónoma. 
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En cada un dos ambientes contamos con espazos específicos referidos ao 

mesmo e tamén con espazos particulares de uso para o grupo clase. 

Fóra da aula contamos con espazos comúns como o recanto da biblioteca 

ou os baños. 

Outros espazos educativos no exterior do colexio: 

 Xogos pintados no chan do patio. 

 Actividades no campo do exterior. 

 Horto. 

 A biblioteca de centro. 

b) Materiais: 

Os materiais axeitaranse ás características do alumnado, serán o máis 

diversos posible, ofrecerán múltiples posibilidades de utilización.  

Entre el destaca: o material funxible, o material de refugallo, o material 

procendente da natureza como pedras, cunchas, madeira,…o material propio 

do xogo simbólico, de construcción, mesas de xogo, contos, diferentes 

elementos relacionados cos proxectos a traballar,… 

c) Tempo: 

Durante a xornada escolar temos tempo de traballo en ambientes, no que as 

aulas son de uso común para todo o alumnado de Educación Infantil e, tempo 

de traballo por nivel, no que as aulas son de uso particular dun grupo clase. 

No momento de uso das aulas como titorías realízanse actividades 

específicas que poden estar relacionadas con proxectos e actividades 

rutinarias entre as que destacan: 

 O momento de entrada: saúdo e xuntanza na cortiza na que  pasamos 

lista, falamos, miramos o tempo e o calendario, regamos.... 

 O tempo de actividades tanto individuais como grupais. 

 Os recantos.  

 A merenda. 

 O momento de saída: prepararse para marchar, falar sobre a 

xornada, despedida. 
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Segundo os proxectos a desenvolver tamén contamos con diferentes 

actividades que realizamos como saídas, excursións, asistencia a actos 

culturais ou educativos. 

 

2.  Perspectiva didáctica 

En educación infantil traballamos a través dos ambientes de aprendizaxe e 

proxectos. 

Entendemos o traballo por ambientes de aprendizaxe como unha ferramenta 

para realizar propostas educativas motivadoras centradas no alumnado, a 

acción e experimentación como base da aprendizaxe. Combinaremos esta 

metodoloxía co traballo por proxectos. Ambas son metodoloxías moi flexibles 

e abertas o que permite a súa adaptación e combinación. 

As actividades que propoñemos tanto nos ambientes de aprendizaxe como 

nos proxectos parten dos intereses das nenas e dos nenos e son 

significativas. 

Trátase de crear situacións que lles estimule a tomar decisións, analizar, 

reflexionar, debatir, establecer hipóteses, buscar información, contrastar, 

relacionar, argumentar, discernir fantasía de realidade, é decir, PENSAR coa 

guía constante do profesorado e o apoio das familias que en todo momento 

estarán involucradas no proceso de aprendizaxe. 

Ambientes de aprendizaxe: 

A elección dos ambientes está pensada para abarcar todos os aspectos 

básicos da Educación Infantil ao amparo da lexislación vixente e preparan ao 

alumnado para as posteriores etapas, non só educativas senón tamén 

evolutivas. 

Así estes ambientes refírense a: 

- O xogo simbólico, actividade indispensable nesta etapa evolutiva. É unha 

ferramenta mediante a que exteriorizan sentimentos, experiencias, 

sensacións e vivencias a través da recreación, simulación e imitación de 

situacións cotiás, que permiten entender o mundo das persoas adultas. 
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É tamén un lugar para as relacións sociais e de comunicación cos iguais que 

contribúe ao desenvolvemento da imaxinación e da creatividade. 

- O corpo e o movemento:  axuda ao desenvolvemento das habilidades 

corporais tanto grosas como finas, que levarán a un correcto esquema 

corporal, a mellorar o autoconcepto e a sentar as bases das destrezas que 

terán que desenvolver ao longo desta etapa e as sucesivas. 

- A experimentación: pretendemos o desenvolvemento do pensamento 

científico enfocado ao coñecemento do entorno. 

- As construcións: ofrecemos a oportunidade de realizar creacións mediante 

o pensamento lóxico-matemático e a organización espacial desenvolvendo 

tamén o pensamento abstracto. 

- Os grafismos: combinamos actividades de motricidade fina que sentarán as 

bases para o desenvolvemento da escritura, así como o acercamento á 

literatura dende diferentes aspectos. Creamos un ambiente para fomentar o 

gusto pola lectura e a curiosidade por iniciarse na lecto-escritura sendo a 

nena ou o neno o que marcan o seu propio ritmo. 

- Arte: adicamos tamén espazo ás creacións artísticas, a través do uso de 

diferentes materiais e a experimentación cos mesmos. Así potenciamos a 

imaxinación, o gusto estético e a representación, así como procedementos 

que potencian o pensamento diverxente. 

Con este traballo en ambientes traballaremos as competencias clave a través 

de actividades propostas en cada un deles que ofrecen oportunidades para 

adquirir as mesmas. 

Respecto ás propostas presentadas en cada ambiente irán cambiando 

segundo as necesidades, son actividades abertas que as nenas e nenos 

realizan libremente e dan como resultado diferentes niveis de aprendizaxe; 

por este motivo a avaliación que realizamos é global sobre a propia evolución 

do alumnado. 

Obxectivos dos ambientes de aprendizaxe:  

1. Desenvolver habilidades físicas básicas participando nos ambientes de 

aprendizaxe.  

2. Experimentar e investigar o entorno creado de maneira activa.  
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3. Mostrar interese polos ambientes respectando os materiais e 

compartindo con compañeiras e compañeiros.  

4. Fomentar a creatividade a través das diferentes posibilidades de uso dos 

ambientes de aprendizaxe.  

5. Participar na recollida dos materiales.  

6. Interactuar nas postas en común, intervindo nelas e escoitando e 

respectando as opinión dos demais.  

7. Usar correctamente o espazo de xogo.  

8. Potenciar as relacións interpersoais. 

 

Proxectos: 

Os obxectivos dos proxectos son os seguintes: 

1. Tomar decisións consensuadas. 

2. Relacionarse e aprender entre iguais. 

3. Tentar canles de autonomía. 

4. Aprender a facer preguntas. 

5. Aprender relacionalmente. 

6. Atender á diversidade.  

7. Facer progresar ao alumnado cara a obxectividade: dar razóns ou saber 

argumentar para a elección dun proxecto. 

8. Traballar os temas con rigor científico. 

9. Distinguir o importante do anecdótico. 

10. Aprender a diferenciar entre niveis de coñecemento. 

11. Coñecer e practicar formas de sistematización da información. 

12. Saber resolver preguntas ou problemas formulados desde a información 

traballada. 

13. Iniciarse no coñecemento do vocabulario culto-científico na atribución de 

obxectos e feitos. 

Para a elaboración dos Proxectos seguimos pasos científicos: 

 O punto de partida é un tema ou problema negociado pola clase. 

 Iníciase un proceso de investigación. 

 Búscanse e seleccionanse fontes de información. 

 Establécense criterios de ordenación e interpretación de fontes. 
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 Utilízanse e manipúlanse obxectos de xeito convencional e orixinal. 

 Realízanse clasificacións e ordenacións con diversos criterios. 

 Recóllense novas dúbidas e preguntas. 

 Establécense relacións con outros problemas. 

 Represéntase o proceso de elaboración do coñecemento seguido. 

 Recapitúlase a avalíase o que se aprendeu. 

 Conéctase cun novo tema ou problema. 

CONTIDOS DOS PROXECTOS 

FEITOS E 

CONCEPTOS 

PROCEDEMENTOS ACTITUDES, VALORES E 

NORMAS 

Estudio de 

calquera tema 

relacionado coa 

realidade 

Realización de prácticas 

da descrición, análise e a 

observación, como 

procedementos básicos de 

traballo na aula. 

Utilización e manipulación 

de obxectos de xeito 

convencional e orixinal. 

Realización de 

clasificacións e 

ordenacións con diversos 

criterios. 

Toma de conciencia das 

diferentes formas de 

aprender a realidade. 

Pracer polo uso dos 

obxectos de forma 

convencional. 

Valoración da importancia 

do traballo en equipo. 

Gusto e curiosidade pola 

exploración de obxectos. 

Interese por aceptar 

pequenas 

responsabilidades e 

asumilas. 

Defensa dos propios 

dereitos e opinións e 

respecto dos demáis. 

Conciencia do que se fai e 

para que se fai. 
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Ademais do traballo por proxectos, traballarase segundo diferentes técnicas 

pedagóxicas. Así utilizarase o constructivismo co fin de achegar aos nenos e ás 

nenas á lecto escritura. En relación a lóxica matemática, seriacións, 

clasificacións, iniciación á aritmética....aplicarase o sistema ABN.  

De igual forma utilizarase o traballo cooperativo en pequenos grupos e outras 

ferramentas do método Montessori para a propia situación no mundo e na 

contorna. 

3.   Papel do profesorado 

A nosa actuación como mestres e mestras caracterízase por atender a 11  

puntos clave. Estes son: 

 Proporcionarlles ás nenas e nenos as ferramentas que lles permitan 

evolucionar nos coñecementos e nas habilidades que desenvolveron, co 

fin de garantir a construción de novas aprendizaxes.  

 Potenciar habilidades de pensamento involucrándose en proxectos con 

xogos e actividades que fagan ao alumnado observar, pescudar, 

imaxinar, adiviñar, anticipar consecuencias como COMPARA-

CONTRASTA, VEXO-PENSO-DIGO… 

 Partir dos esquemas de coñecemento do alumnado e do significado que 

lles atribúe. 

 Posicionarse como figura mediadora entre o alumnado e a cultura 

atendendo á súa diversidade. 

 Crear un ambiente educativo onde prime a valoración positiva nas 

interaccións, evitando as comparacións, a desvalorización, 

estigmatizacion ou ridiculización. 

 Favorecer que as nenas e os nenos expresen libremente as súas 

opinións, os seus sentimentos e suxestións. 

 Ter altas expectativas nas posibilidades das nenas e dos nenos en todos 

os planos. 

 Valorar máis os acertos que os erros e evitar corrixilo todo. 

 Ser prudente á hora de facer valoracións sobre as producións infantís 

para preservar a espontaneidade da creación fronte aos estereotipos. 
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 Estimular a creatividade e contrarrestar estereotipos e 

convencionalismos. 

 Favorecer o desenvolvemento integral dos nenos e nenas desde os 

parámetros da igualdade e as relacións non violentas. 

4.  Papel do alumnado 

No que atinxe ao papel que desempeña o alumnado hai que sinalar que 

buscamos potenciar a súa propia capacidade para descubrir e sentirse activo 

explorando activamente o contorno, tendo en conta que cada neno e nena 

xa teñen un percorrido no seu coñecemento.  

Xunto con isto cremos que é fundamental que os nenos e nenas aprendan a: 

 Apreciar e valorar tanto os seus logros e esforzos coma os das outras 

persoas, avanzando no proceso de autonomía persoal. 

 Participar activamente en situacións de aprendizaxe que incentiven e 

potencien a realización das súas propias propostas, a toma de decisión, 

así como a posibilidade de anticipar as súas accións, a organización das 

actividades, os materiais e recursos que van empregar. 

 Reflexionar sobre os seus progresos e as súas produccións participando 

na realización dunha coavaliación. 

5. Papel das familias 

As familias, como parte esencial no proceso de aprendizaxe, formarán parte 

de cantas actividades se considere oportuno. 

Ao longo do curso escolar, contarase coa colaboración e participación das 

familias en diferentes actividades: contar contos, acompañamentos en 

saídas educativas, participación en datas sinaladas, asistencia e 

participación en aniversarios, achegas de coñecementos específicos 

relacionados cos proxectos a desenvolver ou cos diferentes contidos que 

supoñan un especial interese para o alumnado.  

Específicamente, desenvolveranse as seguintes actividades específicas coa 

colaboración das familias: Contos de Boca, grupos interactivos (Mates en 

Familia, Un Mar de Palabras), Canto Saben!, Coidamos as Plantas e Noite 

no Cole co último curso de educación infantil. 
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Solicitarase, sempre que se considere necesario, a colaboración de persoas 

da comunidade educativa no seu máis amplo sentido aos efectos de 

potenciar o sentimento de pertenza á dita comunidade e co fin de recibir todo 

tipo de achegas que favorezan a aprendizaxe. 

 

8.1.4. Agrupamento do alumnado 

Na nosa práctica educativa empregaremos, con carácter habitual, as seguintes 

formas de agrupamento:  

Gran grupo: Asembleas, lectura de contos, planificar actividades, exposicións, 

explicacións, presentación de modelos… 

Grupo pequeno: Para favorecer a interacción cooperativa, asignar a cada neno 

e nena tarefas concretas, responsabilidades de grupo,etc., a través de estruturas 

e dinámicas cooperativas. 

Actividade individual: Na que se logra unha maior interacción entre cada nena 

e neno coa mestra ao tempo que se traballa a autonomía persoal. 

Agrupamentos verticais: Realizaranse agrupamentos verticais en diferentes 

actividades como: conmemoracións, actividades de centro, diversos obradoiros, 

saídas educativas,... Este tipo de agrupamento tamén será o empregado no 

traballo por ambientes de aprendizaxe. Pois durante o seu desenvolvemento o 

alumnado dos distintos niveis de infantil poderá circular libremente polos 

espazos que os conforman e participar na oferta de propostas de cada un en 

compañía de nenas e nenos doutras idades.  Con esta forma de agrupamento 

vertical buscamos promover unha metodoloxía de traballo baseada na 

investigación do alumnado onde a axuda entre iguais, o coñecemento mutuo, a 

aprendizaxe por descubrimento, a autoxestión no traballo e o respecto pola 

diversidade de ritmos, estilos e niveis de aprendizaxe son os pilares básicos 

sobre os que se sustenta. 

 

8.1.5. Educación en valores 

O DECRETO 330/2009, do 4 de xuño, no artigo 3º sinala como un dos fins da 

educación infatil: 
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3. Potenciarase a transmisión daqueles valores que favorezan a liberdade 

persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a 

tolerancia, o respecto, a xustiza, a prevención de conflitos e a súa resolución 

pacífica, a non-violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, 

así como o desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades e o 

fomento da igualdade entre homes e mulleres. 

Atendendo a isto, cabe sinalar que nesta proposta será un asunto traballado non 

só a través das distintas áreas senón tamén aproveitando as posibilidades que 

as distintas experiencias e a vida diaria nos brindan. O seu traballo partirá dun 

enfoque globalizado e desenvolverase en colaboración coas familias.  

Os valores que promovemos ó longo do curso partirán das seguintes propostas 

didácticas: 

Somos diferentes somos iguais. Fomentarase ao longo do curso e en todas 

as    actividades a desenvolver a igualdade entre xéneros así como o respecto á 

diversidade entre as persoas.  

Consumo responsable. Reciclaxe e coidado do ambiente e representación con 

elementos de refugallo das temáticas a traballar.  

Coidados e saúde. Utilización do recanto de xogo simbólico para fomentar o 

coidado das persoas, a corresponsabilidade no fogar e as normas básicas de 

hixiene e saúde así como   a alimentación saudable. 

Coñecemento do contorno próximo. Introdución nos temas tratados de 

elementos relacionados co Concello de Fene, con Ferrolterra, con Galicia... co 

fin de chegar non só ao seu coñecemento senón tamén ao desenvolvemento de   

actitudes de respecto e valoración cara eles. 

Traballo cooperativo. Grupos de aula colaborativos, de composición 

heteroxénea, de forma que a aprendizaxe e as tarefas se realicen e consigan en 

común e se executen satisfactoriamente promovendo deste xeito a axuda mútua, 

a aceptación dos outros e das súas ideas, o traballo en equipo,... 

Horto e natureza. Plantación e coidado do horto así como coidado de plantas 

de interior que, rotativamente e de xeito temporal achegarán as famílias, co fin 

de fomentar actitudes de respecto e coidado do medio. 

8.1.6. Modelo de avaliación final. 
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Seguindo o pautado na Orde do 25 de xuño do 2009 no segundo ciclo de 

educación infantil a avaliación final atenderá ao seguinte modelo: 
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8.2. Currículo de Educación Primaria 

O Decreto 105/2014, do 4 de setembro, establece o currículo da Educación Primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia. A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, 

para a mellora da calidade educativa, modificou a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación, coa finalidade de desenvolver medidas que permitan seguir 

avanzando cara un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a 

igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e 

alumna desenvolva ao máximo as súas potencialidades.  

8.2.1. Obxectivos 

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

de acordo con elas, preparárense 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 con que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as 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 forma apropiada a lingua galega e a lingua castelá, e 

desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas 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 aos 

relacionados e vinculados con Galicia. 
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i) Iniciarse no uso das tecnoloxías da información e da comunicación, para a 

aprendizaxe, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que 

reciban e elaboren. 

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 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. 

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

prevención dos accidentes de tráfico. 

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

sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron 

achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 

8.2.1.1. Obxectivos específicos 

1) Respecto ao alumnado: 

a) A nivel intelectual: 

 Conseguir no alumnado unha aprendizaxe significativa. 

 Progresar na aprendizaxe das técnicas de traballo intelectual, tanto 

individual como colectivo. 

b) A nivel persoal: 

 Potenciar a adquisición de hábitos para a saúde valorando as 

repercusións de determinadas condutas sobre a calidade de vida. 

 Fomentar a intelixencia emocional, a saúde mental  e unha autoestima 

adecuada. 

    c) A nivel social: 
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 Desenvolver a capacidade de colaboración e cooperación en grupo e 

asunción das responsabilidades que lle correspondan. 

 Cumprimento das Normas de Convivencia do Centro. 

 Respecto e aceptación das diferencias individuais conseguindo un 

espírito solidario. 

 

2) Respecto ao profesorado: 

 Emprego de métodos de ensino que propicien unha aprendizaxe 

significativa. 

 Ensino de técnicas de traballo intelectual. 

 Traballo eficaz en grupo, de coordinación e colaboración, conseguindo 

acordos en cuestións fundamentais sobre obxectivos, contidos, 

metodoloxía e criterios de avaliación. 

 Avanzar na atención ao alumnado con Necesidades Educativas de 

Apoio Específico 

 

3) Respecto ao persoal non docente: 

 Traballar de xeito coordinado co equipo directivo e co resto do persoal 

docente. 

 Colaborar nas actividades que se formulen na medida das súas 

posibilidades e obrigas. 

 Axudar a manter un clima de traballo adecuado 

 

4) Respecto á comunidade educativa: 

 Manter unha estreita colaboración con calquera membro ou entidade da 

Comunidade Educativa que a solicite, en especial coa ANPA. 

 Conseguir unha conciencia ecolóxica en toda a comunidade. 

 

8.2.2. Criterios xerais de avaliación 

A avaliación será continua, terá carácter formativo e estará integrada no proceso 

formativo de maneira sistemática. As actividades de avaliación orientaranse á 

detección de progresos realizados polo alumnado en todos os ámbitos do seu 

desenvolvemento (Orde 9/6/2016). 
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O proceso de avaliación enténdese como unha operación de seguimento 

continuo, persoal e globalizado dos alumnos. Dito proceso de avaliación 

axudaranos a determinar: 

 A relación entre o nivel de competencia adquirido e os estándares de 

aprendizaxe e obxectivos que se marcan. 

 Nivel de madurez que vai acadando o alumnado no referente a hábitos, 

destrezas, actitudes, creatividade, sociabilidade... 

 Factores de aprendizaxe: medios, métodos, hábitos de estudo e 

traballo... 

As técnicas e instrumentos de avaliación a empregar serán: 

 Observación directa da conduta e do traballo diario do alumnado. 

 Análise do traballo realizado polo alumnado. 

 Probas obxectivas que se empregarán como un sistema máis de 

avaliación sen ter máis valor que as outras técnicas de recollida de 

información. Estas probas servirán ao alumnado para que sexa 

consciente dos seus erros e podan ser corrixidos así como dos seus 

progresos. 

 Auto-avaliación, que pretende que o alumnado sexa axente do seu 

desenvolvemento e coñecedor dos seus logros nas diferentes materias 

do currículo. 

 Co-avaliación, que pretende que o alumnado contribúa á aprendizaxe 

dos seus iguais analizando e asesorando a súa acción educativa. 

Para valorar conxuntamente polo equipo docente as avaliacións de cada alumno 

establecemos 3 sesións de avaliación que veñen a coincidir coas vacacións de 

Nadal, Semana Santa e fin de curso. 

8.2.3. Avaliación inicial do alumnado 

A avaliación inicial é a que se realiza antes de empezar o proceso de ensino e 

aprendizaxe, co propósito de verificar o nivel de preparación dos alumnos para 

enfrontarse aos obxectivos que se espera que acaden. 

Para a realización da avaliación inicial seguiremos unha serie de directrices: 

 Non debe levar nota, xa que a súa función é informativa e de punto de 

partida. 
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 Pode ser individual ou en gran grupo, dependendo de se queremos unha 

visión global ou particular do alumnado. 

 Non é só información para o profesorado, a información recollida na 

avaliación inicial é relevante para que a familia poida darse de conta do 

seu estado inicial e participe de forma activa no proceso educativo.  

Fases: 

1.- Identificación dos obxectivos a avaliar. 

2.- Selección do instrumento que se empregará para a recollida da información 

(rúbricas, probas escritas, preguntas orais, modelos de observación, 

cuestionarios…) 

3.- Obtención da información: supón a aplicación dos instrumentos 

seleccionados en ambientes regulados. 

4.- Rexistro e análise da información: unha vez aplicado o instrumento ao 

alumnado realizarase a análise dos resultados que mostrará os coñecementos 

adquiridos, así coma as necesidades. 

5.- Toma de decisións: consiste en formular xuízos, tomar decisións, resumir e 

dar a coñecer a avaliación. Tamén se debe facer un establecemento de 

estratexias para a superación das dificultades atopadas e o seu correspondente 

reforzo. 

8.2.4. Metodoloxía 

 Potenciarase o desenvolvemento das competencias clave. 

 Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva 

no currículo, deberán deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que 

permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis 

dunha competencia ao mesmo tempo. 

 Os profesores seguirán unha serie de orientacións para facilitar o 

desenvolvemento de estratexias metodolóxicas que permitan traballar por 

competencias na aula. Entre elas sinalamos as seguintes: 

a) Todo proceso de ensinanza-aprendizaxe debe partir dunha 

planificación rigorosa do que se pretende conseguir, tendo claro 

cales son os obxectivos ou metas, que recursos son necesarios, que 

métodos didácticos son os máis axeitados e como se avalía o 

aprendizaxe e se retroalimenta o proceso. 
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b) O método seguido debe axustarse aos condicionantes tales como a 

natureza da materia, as condicións socioculturais, a dispoñibilidade 

de recursos e as características do alumnado. 

c) Deben ter en conta a atención á diversidade e o respecto polos 

distintos ritmos e estilos de aprendizaxe mediante prácticas de 

traballo individual e cooperativo. 

d) É necesario secuenciar a ensinanza de tal modo que se parta de 

aprendizaxes máis simples para avanzar gradualmente a outras 

máis complexas. 

e) Espertar e manter a motivación cara a aprendizaxe do alumnado, o 

que implica unha nova formulación do seu papel, activo e autónomo, 

tendo en conta os seus intereses, consciente de ser o responsable 

da súa aprendizaxe. 

f) Para potenciar a motivación pola aprendizaxe requírense 

metodoloxías activas e contextualizadas: aprendizaxe cooperativa, 

proxectos, pensamento visible. 

g) Para un proceso de ensinanza - aprendizaxe en base ás 

competencias, as estratexias interactivas serán as máis adecuadas, 

ao permitir compartir e construír o coñecemento, e dinamizar a 

sesión de clase mediante o intercambio verbal e colectivo de ideas: 

a aprendizaxe por proxectos, os centros de interese, aprendizaxe 

baseada no xogo, o estudo de casos ou a aprendizaxe baseada en 

problemas. 

h) O profesorado implicarase na elaboración e deseño de diferentes 

tipos de materiais, adaptados aos distintos niveis e aos diferentes 

estilos e ritmos de aprendizaxe do alumnado, co obxectivo de 

atender á diversidade na aula e personalizar os procesos de 

construción das aprendizaxes. Ademais, promoveranse actividades 

de deseño universal: elaborando propostas educativas deseñadas 

de modo que sexan utilizables por todos os nenos e nenas na maior 

medida posible incidindo no apoio visual. 

i) Débese potenciar o uso dunha variedade de materiais e recursos, 

considerando especialmente a integración das Tecnoloxías da 

Información e a Comunicación no proceso de ensinanza-

aprendizaxe que permiten o acceso a recursos virtuais. 
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8.2.5. Programacións didácticas: criterios sobre elaboración de 

programacións 

Nas programacións didácticas os criterios a ter para a súa elaboración serán os 

seguintes. 

1. Introdución e contextualización 

2. Contribución ó desenvolvemento das Competencias Clave  

3. Concreción dos obxectivos para o curso  

4. Concreción para cada estándar: 

 Temporalización 

 Grao mínimo de consecución para superar a materia 

 Procedementos e instrumentos de avaliación 

 Competencias clave de cada estándar 

5. Concrecións metodolóxicas  

6. Materiais e recursos didácticos  

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

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

docente  

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

poidan adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

 

8.2.6. Materias de libre configuración 

Dende o centro apostamos polo desenvolvemento das competencias STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts and Maths), xa que entendemos que a 

tecnoloxía desenvolve un papel fundamental no desenvolvemento da sociedade 

actual polo que resulta de vital importancia que o alumnado adquira 

capacidades, destrezas e habilidades relacionadas coa mesma. Consideramos 

imprescindible o seu tratamento para fomentar a curiosidade, a imaxinación e a 

búsqueda de solucións diversas a un mesmo problema. Dende o ámbito 

científico ademais, preténdese traballar o propio método, que o propio alumnado 

sexa quen de analizar de xeito crítico a información proporcionada, así como que 

teña a autonomía para súa procura en diversas fontes e para comunicar os 

resultados en diversos soportes. Para o traballo de todos estes aspectos, 

establécese como materia de libre configuración en 4º de E.P a materia de 

Investigación, Tratamento da Información e Robótica. (ITI-R) 
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Ademáis, apostamos polo fomento das linguas estranxeiras con iniciación ao 

francés en 6ºEP. Ante un mundo globalizado como no que vivimos resulta 

evidente a necesidade de aprender novas linguas. A Unión Europea pretende, 

mediante a unificación política e económica de diversos territorios, compartir a 

cultura dos diferentes lugares que abarca, polo que, de novo, aprender unha 

lingua é unha boa baza para conseguilo. O francés, segundo a Organización 

Internacional da Francofonía, é un idioma falado por arredor de 300 millóns de 

persoas, un idioma que unifica territorios que, sen el, non poderían compartir a 

súa riqueza cultural. É necesario facer descubrir aos nenos e nenas do noso 

centro a importancia de falar varias linguas, abrirlles os ollos cara novos 

horizontes dende pequenos, sempre desde a maneira máis lúdica e positiva 

posible. 

 

8.3. Educación en valores e transversalidade 

O artigo 27 da nosa Constitución sinala como obxecto da educación o “pleno 

desenvolvemento da personalidade humana no respecto aos principios 

democráticos de convivencia e aos dereitos e liberdades fundamentais”. 

A Lei Orgánica 2/2006 establece na introdución: “Tamén ocupa un lugar relevante, 

na relación de principios da educación, a transmisión daqueles valores que 

favorecen a liberdade persoal, a responsabilidade, a cidadanía democrática, a 

solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, que constitúen a 

base da vida en común” . E no artigo 19.2 establece que “sen prexuízo do seu 

tratamento específico nalgunhas das áreas da etapa, a comprensión lectora, a 

expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información 

e a comunicación e a educación en valores traballaranse en todas as áreas”. 

O currículo da Educación Primaria no apartado que fai referencia aos elementos 

transversais comenta: 

- “Fomentarase a excelencia e a equidade como soportes da calidade educativa, xa 

que esta só se consegue na medida en que todo o alumnado aprende e adquire o 

máximo desenvolvemento das súas capacidades. Para isto, e dende un enfoque 

inclusivo, adoptaranse as medidas de intervención educativa necesarias para que 

de menor a maior especificidade fagan realidade a igualdade de oportunidades, a 



 
 
 

43 
 

accesibilidade universal, o deseño para todos e a non discriminación por razón de 

discapacidade ou calquera outra condición”. 

- “Impulsarase 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”. 

- “Fomentarase 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, a paz, a democracia, o respecto aos 

dereitos humanos e o rexeitamento á violencia, a pluralidade, o respecto e 

consideración ás vítimas da violencia e a prevención de calquera tipo de violencia”. 

- “A programación docente debe comprender, en todo caso, a prevención da 

violencia de xénero, e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia”. 

- “Evitaranse os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan 

discriminación”. 

- “O currículo incorpora elementos curriculares relacionados co desenvolvemento 

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

de risco derivadas da utilización das Tecnoloxías da Información e a Comunicación, 

así como a protección ante emerxencias e catástrofes”. 

- “O currículo tamén inclúe elementos orientados ao desenvolvemento e 

afianzamento do espírito emprendedor mediante o fomento das medidas para que o 

alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito e a iniciativa 

emprendedora a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o 

traballo en equipo, a confianza nun mesmo e o sentido crítico”. 

- “Impulsarase, así mesmo, a aprendizaxe cooperativa e o desenvolvemento do 

asociacionismo entre o alumnado”. 

- “Adoptaranse medidas para que a actividade física e a dieta equilibrada formen 

parte do comportamento infantil. A estes efectos, promoverase a práctica diaria de 

deporte e exercicio físico por parte do alumnado durante a xornada escolar, nos 

termos e condicións que, seguindo as recomendacións dos organismos 

competentes, garantan un desenvolvemento axeitado para favorecer unha vida 

activa, saudable e autónoma. O deseño, coordinación e supervisión das medidas 
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que, a estes efectos adopte o centro educativo, serán asumidos polo profesorado 

con cualificación ou especialización adecuada nestes ámbitos”. 

- “No ámbito da educación e a seguridade viaria, incorporaranse elementos 

curriculares que promoverán accións para a mellora da convivencia e a prevención 

de accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os seus dereitos e 

deberes como usuario das vías, en calidade de peón, viaxeiro e condutor de 

bicicletas, respecte as normas e sinais, e se favoreza a convivencia, a tolerancia, a 

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía coas actuacións axeitadas tendentes 

a evitar os accidentes de tráfico e as súas secuelas”. 

- “Programacións didácticas. Os órganos de coordinación didáctica que 

corresponda, tomando como referencia o Proxecto Curricular de Etapa, 

desenvolverán o currículo establecido na presente orde mediante a programación 

didáctica do curso”. 

 

8.4. Liñas xerais de atención á diversidade 

Seguindo a Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de 

Galicia, regulada polo Decreto 120/1998, establecemos  as nosas funcións e liñas 

xerais de actuación como departamento de orientación: 

 

8.4.1. Obxectivos 

 Contribuír á personalización da educación , mediante unha educación 

individualizada, referida a persoas concretas, con aptitudes e intereses 

diferenciados. 

 Axustar a resposta educativa ás necesidades do alumnado, preparando a 

aplicación das oportunas adaptacións curriculares e metodolóxicas. 

 Resaltar os aspectos orientadores da educación (orientación na vida e para 

a vida), atendendo ao contexto real no que vive o alumnado do noso centro. 

 Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da propia 

identidade e sistema de valores. 

 Previr as dificultades de aprendizaxe e non só asistilas cando chegaran a 

producirse, anticipándose a elas. 
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 Apoiar as actuacións do profesorado proporcionando información sobre 

materiais didácticos e estratexias metodolóxicas que poidan favorecer a súa 

labor docente e titorial. 

 Contribuír a unha axeitada relación e interacción entre os diferentes 

integrantes da comunidade educativa: profesorado, alumnado e familias, así 

como entre a comunidade educativa e o entorno social. 

 Establecer relacións con outros profesionais que inciden no proceso 

educativo e/ou rehabilitador do alumnado e con calquera outra entidade 

pública ou privada que poida contribuíra unha mellor inclusión do alumnado 

con necesidade específica de apoio educativo 

 

8.4.2. Necesidades específicas de apoio educativo. Criterios xerais de 

atención á diversidade. 

En relación cos obxectivos xerais: 

 Desenvolver as competencias claves en educación primaria e básicas en 

educación infantil 

 Prestar especial atención ás materias instrumentais do currículo xa que 

son as bases que facilitan a adquisición doutros contidos curriculares. 

En relación cos contidos: 

 Identificaranse os que facilitan a consecución dos obxectivos e que son 

máis funcionais, é dicir, que axudan a facer aprendizaxes posteriores de 

xeito máis autónomo. 

 Seleccionaranse aqueles que son máis aplicables ás situacións da vida 

diaria do alumno/a. 

 Presentaranse os contidos relacionándoos con outros da mesma área ou 

de diferentes áreas para facilitar a xeneralización e aplicación a novas 

situacións. 

En relación coa metodoloxía: 

 Partirase dos coñecementos previos do alumno/a e intentarase que sexa 

capaz de conectar os mesmos coa nova información recibida. 

 Traballaranse estratexias de aprendizaxe cooperativa. 

 Terase en conta o esforzo de cada neno/a para a consecución de novas 

aprendizaxes. 

 Tendo en conta as necesidades haberá flexibilidade de agrupamentos. 
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Traballarase, se é mester, cos diferentes protocolos publicados en 

educonvives. gal. 

 

8.4.3. Actuacións prioritarias 

 Revisaranse as medidas de atención á diversidade levadas a cabo, tanto 

ordinarias como extraordinarias, tal e como establece o D 229/2011 do 7 

de decembro, para ver se son suficientes e axeitadas para o alumnado 

con neae.  

 Identificación temperá das necesidades do alumnado do noso centro.  

 Prestarase asesoramento aos mestres/as que interveñan con dito 

alumnado.  

 Nos casos necesarios, levarase a cabo a realización de avaliacións 

psicopedagóxicas e sempre que sexa posible, modificaranse as que 

estean feitas de cursos anteriores. 

 Dende o departamento de orientación, farase un seguimento do acneae.  

 Tal e como establece a Orde do 6 de outubro do 1995, os titores/as e 

especialistas de área, elaborarán as ACS e recibirán asesoramento do 

DO.  

 Haberá unha Intervención individualizada dirixida ao alumnado con 

NEAE. 

 Aplicarase calquera proba que se considere necesaria durante o curso 

escolar a 1ºEP, 3ºEP e 6ºEP. Tamén aplicarase a proba ao alumnado 

que presente necesidades e non foran detectadas con anterioridade. 

 Colaboración co profesorado, no desenvolvemento de hábitos de traballo 

e estudo que favorezan a aprendizaxe autónoma do alumnado. 

 Traballarase a consecución dun bo clima de convivencia no centro, dende 

a etapa de educación infantil.  

 Participación na recompilación de recursos e materiais de apoio: páxinas 

web, materiais impresos, experiencias de centros, etc. 

 Apoio continuado ao proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Reunión no derradeiro trimestre co/a xefe/a dos departamentos de 

orientación do IES de Barallobre e do CPI A Xunqueira. 

 Redacción da memoria do departamento de orientación. 

 

8.5. Criterios sobre promoción e cualificación 
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8.5.1. Educación Infantil 

Promocionar a alguén implica que está en disposición de pasar a un estadio 

superior de aprendizaxe, que superou a fase na que se atopaba e que reúne as 

condicións precisas para continuar a súa aprendizaxe. 

A Orde 25 de xuño sinala no Artigo 2º: 

1. O segundo ciclo de educación infantil comprende desde os tres aos seis anos. 

3. Con posterioridade á idade sinalada anteriormente, poderá permanecer no 

segundo ciclo de educación infantil o alumnado con necesidades educativas 

especiais ao cal se lle autorizase a permanencia dun ano máis no citado ciclo. 

4. A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado 

como tal nos termos que determine a Administración educativa, con carácter 

excepcional poderá flexibilizarse de modo que poida anticiparse un curso o inicio 

da escolarización na etapa da educación primaria, cando se prevexa que esta é 

a medida máis adecuada para o desenvolvemento do seu equilibrio persoal e da 

súa socialización. 

Os criterios de promoción establecidos polo Equipo de Infantil do noso centro 

son: 

1.- Manifesta un progresivo control do seu corpo, global e sectorialmente, dando 

mosta dun coñecemento cada ver máis axustado do seu esquema corporal, 

manifestando confianza nas súas posibilidades e respecto aos demáis. 

2.- Dá mostras de mellora das súas destrezas motoras e das súas hablididades 

manipulativas e participa en xogos, regulando progresivamente a expresión dos 

seus sentimentos e emocións. 

3.- Mostra certa autonomía en adquisición de hábitos elementais de coidado 

persoal, hixiene , saúde e benestar. Avanza na realización autónoma de 

actividades habituais para satisfacer necesidades básicas, mostrando interés e 

iniciativa. 

4.- Mostra curiosidade e interese polo descubrimento do entorno: identifica e 

discrimina obxectos e elementos do entorno inmediato e actúa sobre eles. 

Agrupa, clasifica e ordena elementos e coleccións segundo semellanzas e 
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diferenzas; discrimina e compara algunas magnitudes e cuantifica coleccións 

mediante o uso da serie numérica. 

5.- Dá mostras de interesarse polo medio natural. Identifica e nombra 

progresivamente un maior número de compoñentes do mesmo, establece 

relación sinxelas de interdependencia, manifesta actitudes de coidado e respecto 

pola natureza e participa en actividades para conservala. 

6.- Identifica e coñece grupos sociais do seu entorno, algunhas características 

da súa organización e os principais servizos comunitarios. Pon exemplos das 

súas características e manifestacións culturais e valora a súa importancia.  

7.- Emprega a linguaxe oral de modo axeitado para unha comunicación positiva 

entre iguais e cos adultos, dependendo da súa intención comunicativa. 

Comprende mensaxes orais diversos, mostrando unha actitude de escoita 

atenta, activa e respectuosa, así como un interese por comunicarse. 

8.- Mostra interese polos textos escritos presentes na aula e no entorno próximo, 

iniciándose no seu uso, na comprensión da súa finalidade e no coñecemento 

dalgunhas características do código escrito. Interésase e participa en situación 

de lectura e escritura que se propoñen na aula. 

9.- Pode expresarse e comunicarse empregando medios, materiais e técnicas 

propios das diferentes linguaxes artísticas, tecnolóxicas e audiovisuais, 

mostrando interese por explorar as súas posibilidades e desfrutando coas súas 

produccións e compartindo experiencias estéticas e comunicativas. 

 

8.5.2. Educación Primaria 

Lexislación aplicable: 

 Lei orgánica 2/2006, do 3 maio, de educación, establece, no seu artigo 

20, que a avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado de 

educación primaria será continua e global e que terá en conta o seu 

progreso no conxunto das áreas. 

 Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa, afectou, entre outros aspectos, a estrutura curricular de 

educación primaria e a propia avaliación dos procesos de aprendizaxe do 

alumnado (fai modificacións á LOE). 
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 Real Decreto 126/2014, do 28 de febreiro, polo que se establece o 

currículo básico de Educación Primaria. 

 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, de educación. 

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

da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción 

do alumnado que cursa a educación primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 

Ao rematar cada nivel de Educación Primaria, e como consecuencia do proceso 

de avaliación, os titores ou titoras asesorados polo Departamento de 

Orientación, e tendo en conta os informes do outro profesorado do grupo e 

escoitadas as familias, decidirán se o alumno ou a alumna promociona ou non 

ao nivel seguinte. 

A promoción decídese na última sesión de avaliación do curso, na que estarán 

presentes todo o profesorado que imparta clase a ese grupo de alumnado que 

se está a avaliar. 

Para poder decidir se un alumno ou unha alumna promociona ao nivel ou etapa 

seguinte establecemos uns criterios de promoción para cada un dos niveis da 

educación primaria. Antes de especificar eses criterios de promoción como 

norma xeral teremos en conta que: 

1) Para avaliar cada unha das diferentes áreas aplicaranse os criterios de 

avaliación establecidos na concreción curricular de centro. 

 

2) Cando se aprecien no alumno ou na alumna dificultades de aprendizaxe 

con algunha materia avaliada negativamente, o titor, titora, profesor ou 

profesora que imparte clase nesa materia, adoptará as medidas 

educativas complementarias que axuden ao alumno ou á alumna a 

acadar os obxectivos programados. 
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3) A aplicación dos criterios de promoción será flexible, xa que ademais de 

ter en conta o grao de dominio conseguido nos contidos das distintas 

áreas ou materias valoraremos: 

a) A madurez do alumno ou da alumna, é dicir, o desenvolvemento 

alcanzado polo alumno ou pola alumna nas capacidades que necesita 

para continuar con aproveitamento o seu proceso de ensinanza no 

ciclo ou etapa seguinte. 

b) A actitude e o esforzo do alumno ou da alumna para progresar na 

aprendizaxe, superar as dificultades e corrixir erros, tendo en conta 

sempre o seu comportamento dentro e fóra da aula. 

c) As características, posibilidades e intereses dos alumnos e das 

alumnas en relación co que se considera a mellor opción para que 

poidan acadar as finalidades da etapa. 

d) A conveniencia ou non da separación do alumno ou da alumna do 

grupo no que se atopa coas repercusións negativas ou positivas que 

esta medida poida ocasionar segundo a súa integración no grupo, os 

seus intereses… 

 

4) Como norma xeral, un alumno ou unha alumna só pode permanecer un 

ano máis na Educación Primaria. Para o alumnado con Necesidades 

Educativas de Apoio Específico poderiamos aplicar a flexibilidade  da 

escolaridade tal e como recolle o artigo 27 da Orde do 27 de decembro 

de 2002 (DOG 30/1/03) no que se establece que se poderá aumentar 

excepcionalmente nun ano a permanencia dun alumno ou dunha alumna 

en Educación Primaria con respecto do disposto con carácter xeral. (No 

caso de non ter permanecido un ano máis en Educación Infantil será 

posible aumentar un segundo ano con carácter excepcional; en calquera 

caso, non se poderá continuar na educación primaria máis alá do ano 

natural en que se cumpran os quince anos de idade). 

 

5) Establecemos como criterios xerais de promoción os seguintes:  

A).-Promoción entre os niveis de 1º ata 6ºde E.P: 

 Promoverá o alumnado que obteña cando menos a cualificación de 

SUFICIENTE en todas as áreas. 
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 Promoverá o alumnado que aínda que non obteña a cualificación de 

SUFICIENTE en todas as áreas xa permanecera un ano máis nun destes 

niveis.  

 Promoverá o alumnado que teña cualificación de INSUFICIENTE nunha 

área sempre e cando se considere que ten a madurez adecuada. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE 

en dúas áreas si estas son as das linguas (galega e castelá), ou ben unha 

área das citadas de lingua e a de matemáticas conxuntamente.  

 Respecto do alumnado con N.E.A.E. seguirase a Orde do 9 de xuño de 

2016 polo que se regula a avaliación e promoción do alumnado que cursa 

EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo: 

1) 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 

realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da 

información referente á aprendizaxe. 

2) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 

establecidos na dita adaptación. 

 

B).Promoción de etapa de primaria a secundaria (6º de primaria a 1º ESO): 

 Promoverá á etapa de educación secundaria obrigatoria aquel alumnado 

que obteña cando menos a cualificación de SUFICIENTE en todas as 

áreas. 

 Promoverá á etapa de secundaria obrigatoria o alumnado que, aínda que 

non obteña a cualificación de SUFICIENTE en todas as áreas, xa 

permanecera un ano máis con anterioridade na educación primaria. 

 Non promoverá o alumnado que teña a cualificación de INSUFICIENTE 

en tres ou máis áreas, ou en dúas áreas sempre que estas sexan as de 

matemáticas e lingua castelá ou galega. E ó mesmo tempo teña un 

desenvolvemento das competencias clave e un grao de madurez tal, que 

dificulten gravemente o seu traballo na etapa de secundaria. 
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 Respecto do alumnado con N.E.A.E. se seguirá a Orde do 9 de xuño de 

2016 polo que se regula a avaliación e promoción do alumnado que cursa 

EP na Comunidade Autónoma de Galicia). Artigo 7. Avaliación do 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

1) 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 

realización da avaliación, de forma que se garanta a obtención da 

información referente á aprendizaxe. 

2) Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os 

criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe serán os 

establecidos na dita adaptación 

 

8.6. Atención ao alumnado repetidor 

Tal e como establece a O do 9 de xuño de 2016: 

1) 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. 

2) 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, no seu 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. 

3) 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. 

4) A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional  e 

extraordinaria, tal e como establece o D 229/2011 de atención á diversidade, e 
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tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para 

resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

5) O alumnado que promocione de curso con algunha área con cualificación 

negativa deberá seguir un plan específico de recuperación, elaborado polo 

profesorado en colaboración co departamento de orientación, o cal facilitará un 

modelo común de centro. 

6) 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 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 contemplados na devandita adaptación. 

ALUMNADO CON NEE: 

Segundo a Orde do 27 de decembro de 2002,  a duración do período de 

escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais na educación 

infantil e na educación primaria,  poderase modificar nos termos que se recollen a 

continuación:  

Educación infantil: poderase aumentar excepcionalmente nun ano respecto do 

disposto con carácter xeral. En ningún caso será posible permanecer nesta etapa 

máis aló do ano natural no que se cumpran os sete de idade.  

Educación primaria: poderase aumentar excepcionalmente nun ano con respecto do 

disposto con carácter xeral. No caso de non permanecer un ano máis na educación 

infantil será posible aumentar un segundo ano con carácter excepcional. En calquera 

caso, non se poderá continuar na educación primaria máis aló do ano natural no que 

se cumpran os quince de idade. 

O procedemento para solicitar a flexibilización deste alumnado, será o seguinte: 

a) Informe que xustifique a necesidade da medida, elaborado polo 

departamento de orientación do centro ou ao que este estea adscrito ou, na 

súa falta, polo profesorado  titor. 

b) Conformidade expresa dos país, nais ou titores legais do alumno/a, se é 

menor de idade, ou da súa propia se non o é. 
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c) Fotocopia compulsada do libro de escolaridade ou de cualificacións, se 

procede, ou certificación académica.  

d) Proposta de adaptación do currículo segundo o disposto na Orde do 6 de 

outubro de 1996. 

A citada solicitude remitirase, xunto co informe da inspección educativa, á Dirección 

Xeral de Ordenación Educativa e Formación Profesional, á que corresponderá a 

autorización ou denegación da  flexibilización. 

O prazo para presentar as solicitudes de  flexibilización será o mes de abril. 

 

8.7. Período de adaptación na Educación Infantil 

A duración do período de adaptación está regulada anualmente pola orde de 

calendario de cada curso escolar e, habitualmente este período non se prolonga 

máis de 10 días dende a data de inicio das clases. 

Co fin de facilitar esta adaptación no centro seguiremos un horario progresivo de 

permanencia e comezaremos reuníndoos en pequenos grupos para así poder 

ofrecerlles unha atención más individualizada. 

Co fin de favorecer o seu ingreso, o primeiro día de clase subirán á aula 

acompañados das súas familias e estas permanecerán na aula todo o tempo co fin 

de brindarlles seguridade e tranquilidade. 

A partir do segundo día, cada alumna ou alumno deberá vir no grupo e horario 

indicado. Estes grupos e momentos irán cambiando durante o tempo que dura o 

periodo de adaptación co fin de que todos e todas poidan coñecer pouco a pouco os 

distintos compañeiros e compañeiras e os diferentes momentos que conforman a 

xornada escolar. 

 

8.8. Concesión de mencións honoríficas e matrículas de honra 

De acordo coa 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. Propoñeremos o outorgamento dunha mención honorífica 

aos alumnos e ás alumnas que superen todas as áreas de etapa e  obtivesen 
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sobresaliente ao rematar educación primaria nunha área ou en varias e que 

demostren un rendemento académico excelente.  

Terase en conta non sobrepasar o vinte por cento do alumnado matriculado en sexto 

de primaria. No caso de que o alumnado nesta situación exceda o vinte por cento  a 

proposta de mención honorífica será para aqueles alumnos e alumnas que ademais 

do anterior acaden mellores resultados nas seguintes  materias troncais: 

matemáticas, lingua castelá, lingua galega e primeira lingua estranxeira. 

 

8.9. Criterios para a selección e emprego de recursos materiais (libros de 

texto) 

Os recursos materiais empregados nas aulas deben complementar a acción do 

profesorado e as súas metodoloxías, seguindo as instrucións que se recollen neste 

documento: o compromiso de uso de metodoloxías activas e que centran a a 

aprendizaxe no alumnado e nos seus intereses e necesidades. Os libros de texto 

non poden condicionar a aprendizaxe nin marcar as pautas da ensinanza. 

 

9. Proposta organizativa do centro: normas de organización e funcionamento e 

coordinación 

 

9.1. Órganos de goberno: organigrama. 

 

 

9.2. Profesorado 

O equipo de profesorado do centro conta con 19 persoas, dúas delas compartidas con 

centros da contorna. Eles e elas son os encargados e encargadas de realizar unha labor 

axeitada á sociedade actual, facendo un gran esforzo persoal por estar actualizados e 

actualizadas, propoñendo e colaborando en programas educativos nos que está 
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inmerso o centro e sendo os motores principais de cambio e transformación da 

sociedade hacia un futuro mellor. 

Relación de profesorado: 

 Mestra Titora de 4º de Educación Infantil 

 Mestra Titora de 5º de Educación Infantil 

 Mestra Titora de 6º de Educación Infantil 

 Mestra de apoio de Educación Infantil 

 Mestra Titora de 1º de Educación Primaria 

 Mestra Titora de 2º de Educación Primaria 

 Mestra Titora de 3ºA de Educación Primaria 

 Mestra Titora de 3ºB de Educación Primaria 

 Mestra Titora de 4º de Educación Primaria 

 Mestra Titora de 5º de Educación Primaria 

 Mestra Titora de 6º de Educación Primaria 

 Mestra especialista de Lingua Inglesa 

 Mestra especialista de Lingua Inglesa (compartida) 

 Mestre especialista de Educación Física 

 Mestra especialista de Educación Musical 

 Mestra especialista de Pedagoxía Terapéutica 

 Mestra especialista de Audición e Linguaxe (compartida) 

 Mestra especialista de Relixión Católica (compartida) 

 Mestra especialista de Relixión Evanxélica (compartida) 

 Orientadora (compartida) 

 

9.3. PAS 

O persoal non docente é un dos piares da comunidade educativa, realizando toda 

labor que enmarca o bo funcionamento e bo estado do centro, así como o apoio en 

linguas estranxeiras como parte do programa de Plurilingüismo da consellería.  

Actualmente contamos con conserxe a xornada completa e auxiliar de conversa con 

16h semanais. 
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9.4. Horario xeral do centro. 

O período lectivo desenvólvese en horario de mañá, de 9:00 a 14:00. As reunións 

coas familias, grupos de traballo e comisións realízanse os martes de 16:00 a 19:00. 

O periodo de recreo son 30 minutos dende de 11:30 a 12:00 e a hora de ler está 

establecida de 12:00 a 12:30 con carácter xeral. 

Semanalmente, o centro e a biblioteca están abertos de 16 a 18h. A biblioteca non 

está aberta para uso libre os martes pola tarde por circunstancias organizativas. 

Existe un servizo de madrugadores xestionado pola ANPA con horario de 7:45 a 

9:00. O comedor escolar funciona de 14:00 a 16:00 

As actividades extraescolares xestionadas pola ANPA realízanse de luns a venres 

en horario de 16 a 18h. 

 

9.5. Servizos complementarios. 

O centro conta con servizo de madrugadores e comedor xestionado pola ANPA do 

Centro. 

Ademáis o servizo de transporte escolar é gratuito para todo o alumnado que o 

necesite. 

As actividades extraescolares teñen un carácter complementario á formación 

reglada do centro e enmárcanse dentro da oferta educativa das tardes. 

A maiores, participamos no programa Refórza-T dentro dos Contratos Programa 

ofertados pola consellería de educación que implican clases de reforzo polas tardes 

no centro de 16 a 18h a alumnado de terceiro a sexto de primaria e catro sesións de 

reforzos en aula nos cursos 5º e 6º de primaria en horario lectivo. 

A biblioteca está inmersa no PLAMBE, estando aberta e a disposición de alumnado 

e familias polas tardes de luns a venres (exceptuando o martes por motivos 

organizativos de centro) de 16 a 18h. 
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9.6. Medidas de coordinación metodolóxica e traballo en equipo dentro do 

centro. 

Traballar en equipo non é estar reunidos nun espazo, nun mesmo momento; é 

compartir ideais, formas de traballo e intereses, é contar cun propósito común ao 

que cada un achega. Supón, ademais, identificar as fortalezas e debilidades do 

conxunto e non só das partes, e buscar mecanismos para mellorar continuamente a 

dinámica que se dá entre as persoas que o conforman. 

É importante diferenciar entre grupo e equipo: un grupo é un conxunto de persoas 

que se unen porque comparten algo en común (profesores que traballan nun mesmo 

centro ou alumnado que comparte unha mesma aula). Para que un centro educativo 

funcione de forma eficaz, debe transformarse nun equipo que comparte un nome, 

unha misión, unha historia, un conxunto de metas ou obxectivos e de expectativas 

en común. Neste proceso son necesarias as Cinco  C: complementariedade, 

coordinación, comunicación, confianza e compromiso.  

Pero aprender a traballar de forma efectiva como equipo require o seu tempo, xa 

que é necesario adquirir unhas habilidades e capacidades especiais. 

A comunicación co grupo desenvolve a mente da persoa, fomenta as habilidades de 

traballo en grupo e responde á forma de traballo que se prevé será utilizada nos 

próximos anos. Na sociedade do século XXI, o profesorado enfrontámonos a novos 

retos, e un deles é converter a aula nun foro aberto ao diálogo entre estudantes, e 

entre estudantes e profesorado xa que o noso alumnado participa activamente en 

situacións interesantes e demandantes.  

Debemos falar por tanto de: 

 Cooperación: implica compartir metas, recursos, logros e entendemento do 

rol de cada un.  

 Responsabilidade: implica ser responsables de maneira individual da parte 

de tarefa que lles corresponde. 

 Comunicación: os membros do equipo intercambian información importante 

e materiais, axúdanse mutuamente de forma eficiente e efectiva. 

 Traballo en equipo: o profesorado aprende a resolver xunto os problemas, 

desenvolvendo as habilidades de liderado, comunicación, confianza, toma 

de decisións e solución de conflitos. 
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 Autoavaliación: os equipos deben avaliar cales accións foron útiles e cales 

non. Os membros dos equipos establecen as metas, avalían periodicamente 

as súas actividades e identifican os cambios que deben realizarse para 

mellorar o seu traballo no futuro. 

Se un equipo de profesorado do centro, e os distintos órganos que o conforman 

(equipo directivo, comisión de coordinación pedagóxica ou equipos didácticos) 

camiñan nesta dirección, o centro educativo transfórmase nunha organización eficaz 

que responde ás necesidades reais do alumnado, cunha visión compartida da 

finalidade e un compromiso coa aprendizaxe organizativa. E, ao mesmo tempo, o 

profesorado convértense en exemplo de traballo para o seu alumnado. 

 

9.6.1. Medidas de coordinación 

a) Antes de comezar o período lectivo: nas reunións de comezo de curso 

proporanse posibles coordinacións e responsables das diferentes comisións, 

proporanse as actividades complementarias para incluír na  PXA, 

revisaranse a Proposta Curricular e as Programacións Docentes, e 

revisarase a memoria do curso pasado para ter en conta as propostas de 

mellora. 

b) Ao longo do curso: cunha periodicidade supeditada ás necesidades que 

xurdan, reuniranse os grupos para organizar as actividades complementarias 

programadas, recoller as propostas para o seu posterior traslado a Claustro, 

trasladar información da CCP, coordinar a avaliación da práctica docente e a 

análise dos resultados das avaliacións, así como calquera outro asunto que 

poida debaterse en equipo. 

c) Ao finalizar o curso: valoración das actividades complementarias, análise dos 

resultados de avaliación do alumnado, análise dos resultados das avaliacións 

de diagnóstico e individualizadas, análise da promoción do alumnado (equipo 

docente) e realización de todas as valoracións e propostas de mellora que 

deban achegarse á memoria do curso e telas en conta o curso seguinte. 

 

 

 

 

 

9.6.2. Coordinación entre etapas 
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A coordinación entre as distintas etapas da educación que nos corresponde 

como colexio de Infantil e Primaria é moi importante porque supón un cambio en 

todos os aspectos no alumnado que o sofre.  

Para facilitar a coordinación entre os distintos cursos, ciclos e etapas no centro, 

e de todo o profesorado que participa na educación do alumnado, elabórase un 

horario e unha planificación, recollida no calendario anual do principio do curso. 

Ademais establécense diversos niveis e formas de coordinación (titor ou titora-

especialistas, ciclos,  CCP,..). 

 

9.6.2.1. Coordinación de titores e titoras con especialistas 

Tratarán os seguintes aspectos: 

 Situación do alumnado en canto á aprendizaxe e as actitudes de 

convivencia. 

 Avaliación de alumnos/ as e dos procesos de ensino. 

 Avaliación da práctica docente. 

 

 

9.6.2.2. Coordinación de titores con especialistas de pedagoxía 

terapéutica e/ou audición e linguaxe. 

Tratarán dos seguintes aspectos: 

 Seguimento de alumnado con  NEAE. 

 Adaptacións curriculares significativas e non significativas. 

 Detección de novos casos e propostas de estudo a través de 

protocolos de derivación cara ao Equipo de Orientación. 

 Documentos de adaptacións curriculares e seguimento. 

 Materiais de apoio e reforzo para  NEAE. 

 Alumnado con dificultades de aprendizaxe. 

 

 

9.6.2.3. Coordinación de educación infantil cos dous primeiros 

niveis de educación primaria. 
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Terá como obxectivo: 

 Establecer unha liña de continuidade entre as metodoloxías de 

ambos os ciclos, co obxecto de favorecer a continuidade e evitar 

dificultades de adaptación no primeiro nivel aos nenos e nenas. 

 Analizar as características do alumnado e dar a información 

necesaria para a continuidade do traballo educativo. 

 

9.6.2.4. Coordinación entre niveis de primaria 

Terá como obxectivos: 

 Manter a liña metodolóxica común do centro. 

 Coordinar as actividades extraescolares. 

 Adxuntar criterios de normas e convivencia. 

 Intercambiar propostas e materiais. 

 Revisar a distribución de obxectivos e contidos do Proxecto 

Curricular. 

 

9.6.3. Órganos de coordinación 

9.6.3.1. A Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) 

Entre as súas funcións están as seguintes: 

a) Establecer as directrices xerais para a elaboración e revisión dos 

Proxectos Curriculares de etapa, asegurándose a coherencia co 

Proxecto Educativo, así como velar polo seu cumprimento e posterior 

avaliación. Ademais deberá propoñer ao Claustro os Proxectos 

Curriculares de etapa para a súa aprobación. 

b) Elaborar a proposta de organización da orientación educativa e do 

Plan de Acción Titorial así como elaborar a proposta de criterios para 

realizar as adaptacións curriculares do alumnado. 

c) Propoñer ao Claustro a planificación xeral das sesións de avaliación, 

de acordo coa xefatura de estudos. 

d) Propoñer ao Claustro o plan para avaliar o Proxecto Curricular de 

cada etapa, os aspectos docentes do Proxecto Educativo e a 

Programación Xeral Anual, a avaliación da aprendizaxe e o proceso 

de ensino. 
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e) Fomentar a avaliación de todas as actividades e proxecto do centro, 

colaborar coas avaliacións que leven a cabo a iniciativa dos órganos 

de goberno ou da administración educativa, e impulsar plans de 

mellora 

f) O órgano máximo de coordinación no centro será esta comisión. 

Formada pola directora, a xefa de estudos, os coordinadores, 

coordinadoras ou responsables dos ciclos, a mestra especialista en 

Pedagoxía Terapéutica, a orientadora, a coordinadora de EDL, e a 

responsable do equipo de dinamización da biblioteca. 

 

9.6.3.2. Departamento de Orientación 

O Departamento de Orientación é un órgano especializado que apoia a labor 

do centro e do conxunto do profesorado en todas aquelas actuacións 

encamiñadas a asegurar unha formación integral do alumnado e á 

adaptación dos procesos de ensino ás características e necesidades de 

todos os alumnos e alumnas. 

As súas funcións naqueles ámbitos relacionados coa orientación 

psicopedagóxica, académica e profesional e terán as seguintes 

competencias: 

a) Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos 

alumnos e alumnas da súa contorna e deseñar, desenvolver e avaliar 

programas específicos de intervención. 

b) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas polas comisións de 

coordinación pedagóxica, as propostas do plan de orientación 

académica e profesional, e do plan de acción titorial dos centros, así 

como coordinar o profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o 

desenvolvemento destes plans. 

c) Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular do 

centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico 

para a atención ao alumnado con necesidades educativas especiais 

e nos principios da avaliación formativa, e, cando sexa necesario, na 

adecuación dos criterios de promoción. 

d) Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de 

dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe 
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derivadas tanto de condicións desfavorables como de altas 

capacidades que presenten os alumnos e as alumnas. 

e) Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e 

desenvolvemento de medidas de atención á diversidade. 

f) Facilitar ao alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para 

afrontar os momentos escolares máis decisivos ou de maior 

dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa e, 

cando corresponda, a elección de  optativas ou de itinerarios 

formativos, a resolución de conflitos de relación interpersoal ou a 

transición á vida profesional. 

g) Impulsar a participación do profesorado en programas de 

investigación e innovación educativa nos ámbitos relativos a hábitos 

de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, habilidades 

sociais, técnicas de dinámica de grupos e calquera outros 

relacionados co seu ámbito de actuación. 

h) Promover a cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no 

proceso educativo dos seus fillos e fillas. 

Está formado pola orientadora e os coordinadores, coordinadoras ou 

responsables de cada ciclo e a mestra especialista en Pedagoxía 

Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

 

9.6.3.3. Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

As súas funcións son: 

a) Potenciar o uso da lingua galega nos centros dependentes da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, actuará baixo 

a supervisión da dirección do centro e estará formado por 

profesorado. 

b) A composición do equipo de normalización e dinamización lingüística 

para cada tipo de centro, as súas competencias, e o nomeamento, 

cesamento e competencias do seu coordinador ou coordinadora 

serán establecidas nos regulamentos orgánicos dos centros 

educativos. Na constitución destes órganos tenderase a unha 

composición equilibrada de mulleres e homes. 
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c) Os equipos de normalización e dinamización lingüística deberán ter 

un papel fundamental no deseño, posta en práctica e revisión dos 

programas de normalización lingüística nos centros educativos, tal e 

como se prevé no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega. 

d) Os equipos de normalización lingüística contarán co apoio técnico 

necesario e os centros terán a debida dotación de recursos 

didácticos, pedagóxicos e material en galego. 

 

9.6.3.4. Equipo de Dinamización da Biblioteca 

A Orde do 17 de xullo de 2007 no artigo 9 establece a definición de 

dinamización de biblioteca, e clarexa: a biblioteca escolar é un recurso 

educativo imprescindible para a consecución dos obxectivos educativos en 

todas as áreas. Facilita o acceso aos recurso informativos e culturais 

necesarios nos procesos de ensino e aprendizaxe, favorece un uso 

contextualizado das tecnoloxías da comunicación e da información e resulta 

imprescindible para a capacitación e o fomento da lectura, de todo tipo de 

textos, en todo tipo de soportes. 

Esta mesma Orde, no artigo 10º especifica cales son as funcións do equipo 

dinamizador da biblioteca: 

1. Elaborar, en colaboración co profesorado de apoio, o proxecto anual 

de biblioteca escolar e a memoria final. 

2. Coordinar, seguindo as directrices da consellería, a elaboración e 

posta en práctica do proxecto lector de centro, coa participación de 

todo o profesorado. 

3. Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, 

clasificar e catalogar). 

4. Informar o claustro das actividades da biblioteca e integrar a súas 

suxestións. 

5. Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta 

entre toda a comunidade escolar. 

6. Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co 

equipo de apoio. 

7. Asesorar ao profesorado en técnicas de animación á lectura, 

estratexias de dinamización, formación de usuarios e traballo 
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documental, seleccionando e elaborando materiais, xunto co resto do 

profesorado, para a formación do alumnado nestes aspectos. 

8. Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar. 

9. Representar o equipo de biblioteca na Comisión de Coordinación 

Pedagóxica. 

10. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria estableza na súa normativa específica sobre bibliotecas 

escolares. 

No noso centro está formado este equipo por representantes de todos os 

ciclos de primaria así como de educación infantil. 

 

9.6.3.5. Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da Información 

(TIC) 

As funcións deste equipo dinamizador así como a definición do mesmo 

aparecen reflectidas nos artigos 13 e 14 da Orde do17 de xullo de 2007. 

a) Definición da dinamización das tecnoloxías da información e da 

comunicación: nos centros educativos poderá designarse unha 

persoa encargada das tecnoloxías da información e da comunicación, 

que terá como obxectivo o mantemento cotián dos equipamentos 

informáticos do centro, así como o soporte no seu uso didáctico ao 

resto do profesorado do claustro. 

b) Funcións da dinamización das tecnoloxías da información e a 

comunicación. 

1. Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro. 

2. Mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, 

constituíndo o primeiro nivel de soporte destes, contando co 

apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora TIC da zona, sempre 

que as circunstancias así o requiran. 

3. Dar soporte, no uso didáctico, do equipamento informático do 

centro, ao resto do claustro, contando co apoio, nesta tarefa, do 

asesor ou asesora TIC da zona, sempre que as circunstancias así 

o requiran. 

4. Elaborará, por requirimento do equipo directivo e das liñas 

directrices da Comisión de Coordinación Pedagóxica, o proxecto 
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TIC e a organización e xestión dos medios e recursos 

tecnolóxicos do centro. 

5. Asesorar, de ser o caso, no mantemento do sitio web do centro. 

6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria estableza na súa normativa específica. 

 

9.6.3.6. Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 

Os obxectivos deste equipo, son os seguintes: 

• Programar todas aquelas actividades pertinentes que faciliten o 

tratamento das transversais dende un punto de vista cooperativo e 

enriquecedor. 

• Fomentar, coordinar e programar as distintas propostas para a 

conmemoración de festividades, festas,… en colaboración cos 

diferentes equipos, así como a ANPA. 

• Achegar  ao alumnado á contorna real que o rodea. 

• Fomentar o respecto polo medio natural, social e cultural. 

• Levar a cabo reunións cos demáis equipos que favorezan a posta 

en marcha das diferentes actividades que se realizarán ao longo do 

curso. 

As competencias deste equipo figuran no decreto 374/1996, do 17 de 

outubro. DOG 21/10/96 da Conselleria de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

 

9.7. Plan de evaluación da ensinanza e da práctica docente. 

Nas táboas seguintes o valor 1 corresponde a mínima puntuación e o 4 á máxima. 

INDICADORES   ALUMNADO 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do 

alumnado. 

    

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreceu a 

aprendizaxe. 

    

3.- Conseguiuse motivar para lograr a actividade intelectual e física 

do alumnado. 

    

4.-Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado.     
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5.- Contouse co apoio e implicación das familias do alumnado.     

6.- Mantívose un contacto periódico coas familias por parte do  

profesorado. 

    

7.- Adoptáronse as medidas adecuadas para atender ao alumnado 

con NEAE. 

    

8.- Adoptáronse as medidas organizativas adecuadas para atender 

ao alumnado con NEAE. 

    

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado.     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación.     

11.- Déuselle un peso real á observación do traballo na aula.     

 

INDICADORES PRÁCTICA DOCENTE 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral, fanse explicacións xerais para todo o 

alumnado. 

    

2.- Ofrécenselle a cada alumno ou alumna as explicacións 

individualizadas que precisa. 

    

3.- Elabóranse actividades atendendo á diversidade.     

4.- Elabóranse probas de avaliación adaptadas ao alumnado de 

NEAE. 

    

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos 

temas a tratar. 

    

6.- Combínase o traballo individual e en equipo.     

7.- Poténcianse estratexias de animación á lectura.     

8.- Poténcianse estratexias tanto de comprensión, como de 

expresión oral e escrita. 

    

9.- Incorpóranse as TIC´s aos procesos de ensino-aprendizaxe.     

10.- Préstaselles atención aos elementos transversais vinculados a 

cada estándar. 

    

11.- Ofréceselle ao alumnado de forma rápida os resultados das 

probas, traballos, etc. 
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12.- Analízanse e coméntanse co alumnado os aspectos máis 

significativos derivados da corrección de probas, traballos, etc. 

    

13.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar os seus 

acertos e erros. 

    

14.- Grao de implicación do profesorado nas funcións de titoría e 

orientación. 

    

15.- Adecuación, logo da súa implantación, das ACIS propostas e 

aprobadas. 

    

16.- As medidas de apoio reforzo, etc., están claramente 

vinculadas aos estándares. 

    

 

Ademais debemos reflexionar sobre determinados aspectos como: 

 Os recursos empregados cumpriron coas espectativas xeradas? 

 Podo traballar as competencias clave coa metodoloxía empregadas nas 

diferentes áreas? 

 Que instrumentos emprego para avaliar aos meus alumnos e alumnas? Con 

estos instrumentos que  competencias avalio? 

 A miña actitude co alumnado na clase, como é? Debería cambiar nalgún 

sentido? 

 

9.8. Plan de formación de centro. 

Coa finalidade de mellorar a práctica docente e os procesos de ensinanza-

aprendizaxe preténdese continuar co Plan de Formación Permanente do 

Profesorado. 

As liñas de formación froito das necesidades detectadas son as que seguen: 

 Biblioteca escolar: Coa recente incorporación do C.E.I.P Plurilingüe de 

Centieiras ao PLAMBE(Plan de Mellora da Biblioteca Escolar) xorde a 

necesidade de formación nese ámbito. 

 TICs: Por unha banda, o interese e motivación do profesorado por mellorar 

a práctica educativa está ligado a adaptar os procesos de ensino-

aprendizaxe ás motivacións e intereses do alumnado, os cales, somos 
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conscientes que están moi relacionados coas novas tecnoloxías. Por outra o 

convencemento de que as mesmas supoñen un piar fundamental na 

sociedade actual e futura na que se desenvolve e desenvolverá o noso 

alumnado. 

 Atención á diversidade: aspectos como a educación emocional e a atención 

á diversidade do centro son unha necesidade de formación a todos os niveis, 

tendo en conta a realidade do centro. Por iso se promoverá a formación neste 

ámbito de xeito xeral a toda a comunidade educativa. 

 

 

10. Xestión económica 

10.1. Xestión económica do centro.  

LEXISLACIÓN APLICABLE: 

 Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na 

xestión económica dos centros docentes públicos non universitarios (DOG 4 

de abril). 

 Orde do 12 de xaneiro de 1988 pola que se regula a probación e xustificación 

dos gastos de funcionamento dos centros docentes públicos de niveis non 

universitarios (DOG do 21 de xaneiro). 

 Modificada pola Orde do 26 de febreiro de 1993 (DOG 8 de marzo) 

porcentaxes dos libramentos.  

 Modificada pola Orde do 22 de xullo de 1997 (DOG do 2 de setembro) para 

os centros de educación infantil e/ou primaria. 

A autonomía dos centros, con carácter xeral, está recollida na Constitución 

española, que prevé no seu artigo 27.7º a intervención de profesores e profesoras, 

familias e, se é o caso, do alumnado no control e xestión dos centros públicos de 

ensino non universitario, nos termos que a lei estableza. 

Este dereito plasmouse nos artigos 19 e 42.1º.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de 

xullo, reguladora do dereito á educación, este último reformulado polo artigo 11.f) da 

Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da participación, a avaliación e o goberno 

dos centros docentes. O primeiro deles sinala que o principio de participación dos 

membros da comunidade escolar inspirará as actividades educativas e a 

organización e o funcionamento dos centros públicos. 
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Recentemente, este principio de autonomía de xestión económica dos centros 

docentes é propugnado como un dos cinco piares nos que se fundamentan as 

medidas encamiñadas a promove-la mellora da calidade do ensino non universitaria 

que persegue a Lei orgánica 10/2002, do 23 de decembro, da calidade do ensino. 

Deste xeito, conságrase legalmente a necesaria autonomía de xestión económica 

dos centros docentes públicos, e permíteselles a estes, tanto a elaboración e 

aprobación do orzamento como o contido e a súa modificación. 

O artigo 7 da Lei orgánica 9/1995, do 20 de novembro, da participación, a avaliación 

e o goberno dos centros docentes, recolle, entre outras, a posibilidade de que os 

centros educativos públicos poidan obter recursos complementarios coa única 

limitación de que non procedan das actividades desenvolvidas polas asociacións de 

pais de alumnos no cumprimento dos seus fins, sen prexuízo dos necesarios que 

reciban da Administración, e a posibilidade, incluso, de que as administracións 

educativas poidan delegar nos órganos de goberno dos ditos centros a adquisición 

de bens, contratación de obras, servicios e subministracións 

A autonomía na xestión económica dos recursos é a xestión polo propio centro dos 

gastos necesarios para o seu funcionamento, de xeito que permitan acadar os 

obxectivos previstos. 

 

10.2. A comisión económica. 

Sae do Consello Escolar e está formada pola directora do centro, a secretaria, un 

representante do sector das familias e un mestre. 

Durante o curso 2019-2020 está composta por: 

 Dona Iria González Grande (directora). 

 Dona Isabel Torrente Seco (secretaria). 

 Dona Ledicia Trillo González (representante do sector das familias). 

 Dona Ana Sofía Seoane Prieto (representante dos mestres). 

 

10.3. Contas correntes. 

Todos os centros públicos docentes non universitarios teñen aberta unha conta 

corrente para xestionar o movemento de fondos para gastos de funcionamento. 
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A conta corrente abriuse de acordo co procedemento previsto no Decreto 51/1985, 

do 21 de marzo, sobre situación e dispoñibilidade de cantidades libradas en firme e 

para xustificar. 

Nesta conta corrente figura, xunto ó nome do centro, a denominación Comunidade 

Autónoma de Galicia. A disposición dos fondos será realizada por dous membros do 

equipo directivo autorizados para o efecto, con sinaturas autorizadas.  

As delegacións provinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

manteñen un inventario das contas correntes autorizadas que contén as persoas 

autorizadas a dispoñer dos fondos e os períodos de validez desta autorización. 

10.4. Xustificación de contas anuais. 

A directora do centro presenta ao Consello Escolar, para a súa aprobación, a conta 

de xestión do orzamento, referida ó 31 de decembro de cada exercicio económico. 

Se non é aprobada a conta de xestión polo Consello Escolar remitirase esta, xunto 

coa certificación do acordo que figura na acta da sesión onde consten os motivos 

para a non aprobación, á delegación provincial da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria, e a xefatura territorial resolverá o que proceda. 

Unha vez aprobada a conta de xestión, e antes do 31 de xaneiro do exercicio 

económico seguinte, o centro remitirá á delegación territorial da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria unha certificación, por duplicado, segundo o 

modelo que se facilitará, na que figure, por unha banda, a expresión dos fondos 

recibidos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e demais ingresos 

obtidos, e doutra, os gastos realizados con cargo ós citados ingresos, así como o 

saldo que resulte, se é o caso. 

Un terceiro exemplar unirase ós xustificantes orixinais e demais documentos 

acreditativos, que quedan arquivados no centro, baixo a custodia e responsabilidade 

do secretario ou persoa que asuma as súas funcións, á disposición da Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria e dos órganos de control da Comunidade 

Autónoma e da Unión Europea, no caso de accións cofinanciadas, para a realización 

das comprobacións oportunas no ámbito das súas respectivas competencias. 

No caso de xustificacións que correspondan a libramentos realizados directamente 

polas direccións xerais, remitirase á dirección xeral correspondente a certificación 

que se requira. 
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A xustificación das axudas ou subvencións finalistas que puidesen recibirse no 

centro formalizarase na certificación que se sinale na súa normativa específica. 

 

10.4.1. Orzamento do centro 

O orzamento anual de ingresos comprende unha previsión detallada de todos os 

ingresos que o centro prevea recibir no exercicio orzamentario. O orzamento 

anual de gastos, que é limitativo, está integrado pola totalidade dos créditos 

precisos para o funcionamento do centro e o cumprimento dos obxectivos 

contidos nos seus proxectos institucionais. 

Teñen preferencia na ordenación dos gastos, os fixos e periódicos. 

O exercicio orzamentario dos centros docentes públicos abrangue desde o 1 de 

xaneiro ata o 31 de decembro de cada ano, en correspondencia cos orzamentos 

xerais da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

10.4.2. Estado de ingresos 

O estado de ingresos do orzamento anual do centro está integrado polos 

seguintes recursos: TABLA XADE 

a) Dotacións procedentes da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria para gastos de funcionamento. 

b) Os procedentes doutros organismos públicos, das institucións da Unión 

Europea ou doutros organismos internacionais. 

c) Achegas económicas procedentes de legados e doazóns legalmente 

adquiridas, axudas e subvencións de calquera entidade ou institución privada, 

ou particulares. 

d) Ingresos derivados de convenios con persoas físicas ou xurídicas, de acordo 

coa normativa reguladora. 

e) Os procedentes do alleamento de bens mobles en desuso, que requirirán a 

autorización documental previa da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 
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f) Os procedentes da prestación de servicios distintos dos remunerados polos 

prezos públicos dos servicios académicos, e os derivados das pequenas vendas 

de produtos obtidos polos centros a través das súas actividades lectivas. 

g) Os derivados do uso das instalacións do centro. 

h) Os créditos que se autoricen, procedentes de remanentes do exercicio 

anterior, que se incorporarán ó orzamento do exercicio seguinte. 

i) Os derivados da venda de fotocopias e uso do teléfono. 

j) Achegas de entidades ou particulares para o pagamento dos servicios de 

comedor, residencias, instalacións deportivas e outros. 

k) Xuros da conta bancaria. 

l) Calquera outro ingreso, para o que se deberá contar coa autorización da 

delegación provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

10.4.3. Estado de gastos 

O estado de gastos do orzamento anual do centro recolle todos os créditos 

necesarios para o funcionamento do centro, e clasifícase nas seguintes partidas: 

1. Arrendamentos. 

2. Reparacións, mantemento e conservación. 

3. Material de oficina. 

4. Subministracións. 

5. Comunicacións. 

6. Transporte. 

7. Traballos realizados por outras empresas. 

8. Primas de seguro. 

9. Tributos. 

10. Axudas de custo e locomoción. 
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11. Gastos diversos. 

12. Mobiliario e utensilios inventariables. 

13. Outros materiais inventariables. 

 

10.4.4. Elaboración e aprobación do orzamento 

A secretaria do centro elabora o anteproxecto de orzamento anual do centro, 

tendo en conta as instrucións que dite a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria para a súa elaboración, e de acordo coa súa estrutura orgánica. O 

dito anteproxecto converterase en proxecto unha vez aprobado pola Comisión 

Económica do centro. 

O proxecto de orzamento, que irá xunto cunha memoria xustificativa que defina 

os obxectivos que se pretenden conseguir, é presentado pola Comisión 

Económica ao Consello Escolar, para que proceda ao seu estudo e aprobación, 

se é o caso, no prazo máximo dun mes contado a partir da data de coñecemento 

dos créditos asignados pola Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Un exemplar do orzamento aprobado remítese á xefatura territorial da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para o seu coñecemento, 

constancia e revisión para efectos de legalidade. De non mediar reparo no prazo 

dun mes, o orzamento entenderase definitivo; noutro caso a xefatura territorial 

comunicaralle ao centro as correccións que corresponda, sempre motivadas, 

para que os órganos pertinentes procedan á adecuación á legalidade, remitíndoo 

de novo á delegación. 

Se non se aproba o orzamento polo Consello Escolar no prazo fixado, remítese 

este á xefatura territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

xunto coa certificación do acordo que figure na acta da sesión onde consten os 

motivos para a non aprobación, e a xefatura territorial resolverá o que proceda 

no prazo máximo dun mes. 

 

11. Apertura ao entorno e participación e colaboración das familias. 
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O noso é un centro que pretende abrirse a toda a comunidade educativa cunha 

colaboración activa por parte de todas as persoas que poden influír de calqueira xeito 

na formación do noso alumnado. 

 

11.1. Apertura ao entorno. 

É por iso que abrimos todas as canles posibles para facer posible esta relación coa 

contorna. 

● CONCELLO: En cando á relación co concello intentamos participar en todas 

aquelas actividades que propoñen e que se adaptan ás necesidades do noso 

alumnado; así como demandar actividades diversas que precisamos para un bo 

funcionamento dos procesos de aprendizaxe. Colaboramos tamén na difusión 

de propostas do concello para os tempos de lecer e cedemos as instalacións do 

centro para a realización de diversas actividades como Verán Máis Alá. Ademais, 

tamén demandamos a  súa participación para facer difusión á veciñanza e ter 

lugar para a exposición dos nosos traballos. 

● RADIO: Participamos na gravación de varios programas ao longo do curso en 

Radio Fene. 

● ANPA: Mantemos unha relación moi estreita cunha ANPA moi activa no centro. 

Procuramos levar adiante todas aquelas propostas que se nos presentan e 

contamos cunha inestimable colaboración en moitas das actividades que se 

levan a cabo. A ANPA conta cun local situado na planta baixa do centro e unha 

das aulas da segunda planta; pero poden empregar outros espazos sempre que 

estean dispoñibles. Normalmente toda esta a colaboración coa ANPA canalízase 

a través do equipo directivo ou o Consello Escolar. 

● BIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEO DO HUMOR: colaboramos coa Biblioteca 

Municipal contando con unha comisión de biblioteca na que participa unha 

persoa responsable da mesma. A través dela e tamén do concello participamos 

en actividades diversas. 

En canto ao Museo do Humor estamos informadas puntualmente das actividades 

e exposicións que teñen lugar e nas que podemos participar. 

● OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS E PARTICULARES: estamos abertos á 

participación en todas as propostas que nos achegan por parte de entidades 

públicas ou particulares, asociación, administración… específicamente con 
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ASPANEPS, LATENTO, ASPANAES, O.N.C.E... que podan servir para 

favorecer os procesos de aprendizaxe do noso alumnado. Así, facemos visitas 

ó Acuario, á Casa das Ciencias, realizamos actividades xunto con outros centros 

educativos…  

 

11.2. Participación das familias. 

O fomento da interacción e a implicación da familia, son dous dos compoñentes 

identificados que poden favorecer o desenvolvemento dunha educación de calidade.  

En relación coa participación e colaboración das familias atópanse efectos altamente 

positivos xa que a implicación familiar mellora as relacións e a convivencia non só 

na aula senón tamén no conxunto do centro polo que se beneficia toda a 

comunidade educativa constituíndo un signo máis de calidade no proceso de ensino-

aprendizaxe. 

É por isto que cremos na necesidade de ser cómplices coas familias na labor de 

educar, isto é ir traballar na mesma dirección e compartir procesos educativos e 

criterios comúns. Polo tanto temos claro que a familia e a escola deben participar no 

proceso educativo unindo forzas e recursos para obter un mellor resultado, que sería 

conseguir futuras persoas que constrúan unha sociedade mellor, máis xusta, 

igualitaria e solidaria.  

Queremos entón sentar como base do noso traballo a complicidade, o compromiso, 

a responsabilidade e a participación real das familias no proceso de ensino-

aprendizaxe. 

As familias participan activamente nas propostas do centro como poden ser: 

● Lecturas a grupos. Veñen a lernos contos en diversas propostas como 

"contos de boca", en obradoiros  que celebramos en datas relevantes como 

pode ser o do Día do Libro, etc. 

● Celebracións ao longo de todo o curso, como pode ser Nadal, Entroido, os 

Maios…  

● Obradoiros nos que amosan algunhas das súas afeccións ou traballos 

vinculados ós proxectos que se están a traballar nas aulas.  

● Grupos interactivos, que se celebran unha vez á semana, e que podemos 

celebrar grazas á continua colaboración das familias. Estes grupos serán 
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levados a cabo en Educación Infantil e 1º e 2º de Educación Primaria, 

quedando aberto á participación dos cursos entre 3º e 6ºEP. 

● Charlas.  

● Demostracións: como pode ser a demostración de como se elaboran as 

filloas polo Entroido. 

● Participación en proxectos, nos que veñen desenvolver actividades, facer 

experimentos, aportar materiais e información, etc.  

● Festa da convivencia, na que a comunidade educativa comparte unha 

xornada de festa con picnic, concertos e actividades lúdicas. 

Na relación coas familias temos establecidas diferentes canles, aínda que, como xa 

temos mencionado, non debemos restrinxir esta relación a momentos demasiado 

puntuais. Sería importante manter unha relación fluida que favorecerá un mellor 

coñecemento do alumnado e polo tanto un mellor desenvolvemento do noso traballo, 

pero tamén unha maior implicación por parte das familias no proceso de aprendizaxe 

das súas fillas e fillos. 

Algunhas das canles de relación establecidas son: 

● Titorías: establécese unha hora semanal para poder atender ás familias 

dentro do horario de todo o profesorado. Estas sesión estarán adicadas a 

explicarlles todos aqueles asuntos que teñan que ver coas actividades 

escolares. 

● Boletíns: Trimestralmente entregamos boletíns informativos ás familias nos 

que poden ver a evolución da súa filla e/ou fillo. 

● Reunións: Establecemos como mínimo unha reunión inicial a principio de 

curso, antes do mes de novembro destinada a expoñer as liñas xerais do 

plan de traballo do curso. 

● Consello Escolar: participan no mesmo representantes das familias e da 

ANPA. 

● En canto ao Departamento de Orientación, a demanda da súa intervención 

pode estar solicitada tanto polas familias como pola persoa titora.  

● Abalar móbil: usamos esta aplicación para unha continua comunicación coas 

familias, adaptándonos ás tecnoloxías presentes. Ademais de que poidan 

pedir titorías, xustificar faltas, etc.  
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● Páxina web: temos unha páxina web moi activa para que as familias podan 

ver algún resumo das actividades que levamos a cabo no noso centro. 

● Aula virtual: usada de forma masiva durante a suspensión da asistencia 

presencial ó centro, é unha vía de comunicación sinxela, directa e eficaz. 

● Notas informativas: era un medio de comunicación coas familias, aínda que 

en vías de extinción polo interese de mandar a información mediante o xa 

mencionado Abalar móbil.  

 

11.3. Compromisos educativos familia/profesorado/alumnado 

Dende a parte docente nos comprometemos a colaborar e facer permeable a 

escola, de xeito que as familias poidan participar do proceso educativo dos 

nenos e nenas. As familias pola súa parte están a disposición de aquelas 

necesidades que poidan xurdir no centro, ofrecendo a súa axuda e colaboración 

e entendendo a educación como algo común de toda a comunidade educativa. 

O alumnado ademáis de beneficiarse destes compromisos, mediante proxectos 

e actividades de aula busca a implementación de melloras no seu entorno e a 

difusión dos coñecementos adquiridos ao resto da comunidade, mellorando así 

o seu entorno. 

 

 

12. Avaliación, modificacións e difusión do PEC 

O proxecto educativo e o seu grao de consecución será avaliado e valorado na memoria 

anual, co fin de que da súa análise se poidan extraer conclusións que permitan introducir 

os cambios necesarios para a adecuación das actuacións do centro a dito proxecto, ou 

no seu caso para introducir no mesmo as modificacións que a comunidade educativa a 

través do consello escolar considere oportunas, de xeito que poidan facerse nel melloras 

que permitan un maior grao de consecución dos obxectivos plantexados. 

Este proxecto educativo entrará en vigor ó día seguinte da súa aprobación no consello 

escolar, quedando derogado o anterior. 

Poderá ser modificado por iniciativa de calquera membro da comunidade escolar que 

terá que levar a cabo a súa proposta a través do sector que o represente no consello 

escolar. 

A aprobación dunha modificación precisará da maioría absoluta do consello escolar. 




