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A) NÚCELO BÁSICO

Proxecto Educativo
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1.-  Introducción: 

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación establece que os centros 
disporán de autonomía pedagóxica, de organización e de xestión. No capítulo II, artigo 
120, queda establecido que os centros docentes, dentro da autonomía que se lles confire, 
deberán  elaborar  o  seu  propio  proxecto  educativo,  partindo  do  seu  contexto 
sociocultural  e  considerando  os  principios  que  orientan  a  etapa  educativa  e  os 
correspondentes currículos.

Seguindo  a  definición  de  Antúnez  (1987):  ...”o  PE é  un  instrumento  para  a 
xestión, coherente co contexto escolar , que enumera e define as notas de indentidade do 
centro,  formula  os  obxectivos  que  pretende  e  expresa  a  estructura  organizativa  da 
institución”.

É un instrumento indispensable para facer unha xestión eficaz do centro e da 
resposta ás preguntas de quenes somos, que pretendemos e como o facemos. Partindo 
das  necesidades  educativas  específicas  dos  alumnos,  das  características  do  contorno 
escolar e das do centro, o noso PE fixará obxectivos, prioridades e procedementos de 
actuación ós que deberán aterse tódalas actividades do centro.

O presente documento abarca tódolos aspectos que inciden na tarefa de formar e 
informar ó noso alumnado, coa finalidade de cumprir os obxectivos tendentes a acadar 
unha educación integral.

Petendemos que sexa un instrumento que serva para a coordinación entre toda a 
Comunidade Escolar para levar a cabo os fins propostos. Consta de varios apartados nos 
que se especifican as características do centro, as necesidades educativas, a estructura 
organizativa, os obxectivos e a avaliación, así como as relacións con outras entidades 
administrativas  e  culturais,  de  maneira  que  quede  clarificado  o  que somos  e  o  que 
queremos ser.

É un documento aberto que será sometido a revisións periódicas para face-los 
axustes necesarios segundo as demandas que, en materia educativa, vaian xurdindo, coa 
finalidade de que sexa operativo e vixente en todo momento.
Neste documento recóllese o facer de cada día, tendo en conta a lexislación vixente e as 
directrices dos organismos administrativos da consellería de Educación.
   
  Na elaboración deste documento tívose en conta o indicado na lexislación educativa 
que de seguido se sinala:

• Lei de educación - L.O.E (Lei orgánica 2/2006 - DOG 05/05/06)
• Currículum de  Educación  Infantil  L.O.E.  (decreto  330/2009 do  4  de  xuño - 

D.O.G. 23/06/09) 
• Implantación,  desenvolvemento  e  avaliación  do  segundo  ciclo  da  Educación 

infantil LOE (orde do 25 de xuño de 2009 - DOG 10/07/09). 
• Ensinanzas mínimas de educación infantil L.O.E. (Decreto 1630/2006 - D.O.G. 

04/01/07) 
• A avaliación na educación primaria L.O.E. (Orde do 23 de novembro de 2007 - 

D.O.G. 04/01/07) 
• Currículum  de  Educación  primaria  L.O.E.  (Decreto  130/2007  -  DOG 

30/11/2007) 
• Ensinanzas mínimas de educación primaria L.O.E (Decreto 1513/2006 - D.O.G. 

08/12/06) 
• Decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia (Decreto 

79/2010 – D.O.G. 25/05/2010)

 - 6 -



Proxecto Educativo                                                                                                             C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño

• Admisión  de  alumnado  en  centros  públicos  (Decreto  30/2007  -  D.O.G. 
16/03/07) 

• Procedemento  de  admisión  en  centros  públicos  (17/03/2007  -  D.O.G. 
19/03/2007) 

• Dereitos e deberes do alumnado e normas de convivencia en centros públicos 
(decreto 732/1995 de 5 de maio - BOE 02/06/95) 

• Requisitos  mínimos  dos centros  de segundo ciclo  de Ed. Infantil,  primaria  e 
secundaria (Real decreto 132/2010 - BOE 12/03/2010) 

• Funcionamento das escolas de educación infantil  e primaria  (orde 02/07/97 - 
DOG 02/09/97) 

• R.O.C -  Regulamento  orgánico  das  escolas  de  educación  infantil  e  primaria 
(decreto 347/1996 - DOG 21/10/96) 

• Autonomía  na  xestión  económica  de  centros  docentes  púlbicos  non 
universitarios (decreto 201/2003 - DOG 04/04/03) 

• Creación e regulación do observatorio galego de convivencia escolar - artigo 7 
para centros educativos - (decreto 84/2007 - DOG 08/05/07) 

• Establecemento da Xornada lectiva en sesión única de maña (orde do 29/05/08 - 
DOG 06-06-08 que deroga a orde do 13 de abril de 1993)

• Avaliación  diagnóstica na Comunidade  Autónoma de Galicia  (orde do 16 de 
febreiro de 2009 - DOG 23 de febreiro de 2009)

• Constitución Española de 1978 

2.- Análise do contexto: 

      2.1.- Reseña histórica

     O CEIP “Pedro Antonio Cerviño” de Campo Lameiro está situado no lugar de A 
Lagoa, centro do municipio e moi preto da casa do concello. 
     A grande cantidade de pedras gravadas e a riqueza dos motivos fan deste concello a 
Capital  da  Arte  Rupestre  en  Galicia.  Os  seus  importantes  restos  arqueolóxicos  fala 
dunha ocupación que data en torno ó 3.200 antes de Cristo. Esta situación mantívose 
durante a Idade do Bronce e a do Ferro, que deron lugar a unha importante cultura 
castrexa.
     Dentro da historia moderna hai que mencionar á súa decidida oposición á ocupación 
francesa, que queda de manifesto en topónimos como Chan da Batalla e Mal Paso, que 
recordan esceas da batalla librada contra as tropas francesas mandadas polo mariscal 
Soult en 1809.
     Campo Lameiro conserva un valioso patrimonio arqueolóxico, pero tamén mostras 
significativas da arte posterior,  concretamente do románico e do barroco,  en igrexas 
como a de Santa Mariña de Fragas, San Miguel do Campo e Santa María de Moimenta. 
Especial  interese  ten  a  manifestación  da  arte  popular  representada  en  numerosos 
exemplos espallados por todo o municipio como hórreos (lugar de Parada), pombais, 
petos de ánimas, cruceiros…
     Nesta vila naceron persoeiros famosos como os irmáns Alberto e Melchor Ricoi, que 
construíron  aquí  a  súa  casa  familiar,  Pazo  da  Betarra  e  contribuíron  á  historia  da 
arquitectura  galega  con obras  como o pazo  de Raxoi  en  Santiago de Compostela  e 
outras. Tamén hai que citar a  Pedro Antonio Cerviño, que da nome ó colexio, e que 
naceu o 6 de setembro de 1757 en Santa María de Moimenta, unha das seis parroquias 
coas que conta o concello. Enxeñeiro militar, topógrafo, cartógrafo, editor e docente, 
emigrou a Bós Aires,  onde en 1806, ó frente do  Tercio de Voluntarios  de Galicia,  
composto por 600 homes, defendeu a cidade das acometidas dos ingleses.
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Os progresos na súa accesibilidade convertiron a Campo lameiro nun espazo máis da 
área  pontevedresa,  que comeza  a  recuperar  poboación  e  a  revalorizarse  como lugar 
laboral e residencial.

     2.2.- Situación xeográfica, socioeconómica e cultural do contorno

     O concello de Campo Lameiro, situado na zona centro da provincia de Pontevedra, á 
marxe dereita do río Lérez, ten unha extensión de sesenta e catro kilómetros cadrados. 
Limita ó norte cos concellos de Cuntis e A Estrada; ó leste co de Cerdedo, ó sur co río 
Lérez  que lle serve de fronteira con Cotobade e ó oeste cos concellos de Pontevedra, 
Barro e Moraña. Ademais das estradas comarcais que o cruzan, Codeseda-Pontevedra e 
Caldas de Reis-Vichocuntín, existe unha rede de pistas e estradas locais que comunican 
as cabeceiras parroquiais entre si e os diferentes lugares.
     Está dividido en seis parroquias: San Miguel de Campo Lameiro, San Cristobo de 
Couso,  Santa  Mariña de Fragas, Santa María de Moimenta,  San Isidro de Montes e 
Santiago de Morillas.
     Hai que suliñar que asisten ó colexio  alumnos/as  que pertencen ós lugares de 
Fentáns (concello de Cotobade) e de Cerdeiras (concello de Moraña), pola proximidade 
ó mesmo.
      Conta con uns dous mil cen habitantes, espallados nas seis parrroquias mencionadas 
anteriormente,  hábitat  disperso,  propio  do  interior  de  Galicia  sendo  as  de  maior 
concentración:  Santa  Mariña de Fragas  e  San Miguel  do Campo.  Nesta  última  está 
ubicado o CEIP Pedro Antonio Cerviño. A poboación está en retroceso aínda que se 
mantén nos cinco últimos anos. Predomina o tipo de vivenda unifamiliar con baixo e 
unha ou dúas plantas e con veiga e horta adxacentes. 
     En canto a recursos económicos, gran parte da poboación activa desprázase á capital 
provincial  e outros lugares a traballar  na construcción,  sector servizos e outros.  Na 
actualidade  xa  resulta   residual  a  especial  adicación  á  agricultura  e  gandería  con 
explotacións minifundistas e de tipo familiar, aínda que constitúen un bo complemento 
ás  economías  domésticas  con  cultivos  de  horta  e  millo,  centeo,  pataca  e  vide.   A 
actividade  industrial  é  escasa,  predominanado  a  explotación   forestal  como  materia 
prima para a industria madeireira (quedan algúns pequenos aserradeiros cun máximo de 
catro traballadores).  As únicas industrias existentes no concello son a de froitos secos 
(O Nogal),  na parroquia  de Fragas  e  unha adicada  á  extracción  e  traballo  da pedra 
(Couso). No lugar de Redonde, creouse recentemente un polígono industrial ó que se 
trasladou  a  fábrica  O  Nogal  e  tamén  unha  serie  de  empresas  teñen  alí  as  súas 
intalacións. Agárdase que isto contribúa ó crecemento da poboación e do municipio en 
xeral. A economía susténtase fundamentalmente no traballo por conta allea.
     É  de  destacar  a  riqueza  artística  do  Concello,  con  especial  mención  para  as 
insculturas rupestres, que fan de Campo Lameiro un centro de atención de aficionados e 
estudiosos dos petroglifos; polo que se agarda reciba un novo e importante pulo coa 
inminente inauguración do Parque Etnográfico Provincial. 

3.-  O centro

        3.1.- Orixe, situación e características 
   
      O C.E.I.P. “Pedro Antonio Cerviño” de Campo Lameiro está situado no lugar de A 
Lagoa, núcleo principal da actividade cultural ó atoparse aquí, ademáis do colexio, a 

 - 8 -



Proxecto Educativo                                                                                                             C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño

Biblioteca Pública e o Centro Cultural “Sobrino Buhigas”; así como a propia casa do 
concello,  entidade bancaria, tendas, Campo da Feira, bares, farmacia, centro médico…
      Creado por O.M. 20/06/79, abriu as súas portas o  23/05/77, acollendo a tódolos 
rapaces  que  se  atopaban  escolarizados  nas  escolas  unitarias  espalladas  por  todo  o 
municipio.  Destas  só  queda  unha  no  lugar  de  Cerdeiras  á  que  asisten  os  nenos  de 
Educación Infantil da parroquia de Fragas, que ingresan no colexio unha vez rematada 
esta etapa educativa.
      Dependente da Consellería de Educación é un centro público que imparte Educación 
Infantil  e Primaria . Está adscrito ao I.E.S. Xunqueira I de Pontevedra, onde acuden a 
maioría dos rapaces ó rematar a etapa de Primaria.
      A meirande  parte  dos  alumnos/as  que son escolarizados  por  primeira  vez  en 
Educación Infantil (3 anos)  proveñen da E.I. Infantil de Campo Lameiro, dependente 
da rede de “Escolas Infantís de Galicia – A Galiña azul”. 
     

3.2.- Instalacións
      
      O edificio  foi  construído no ano 1.976 e consta de dúas plantas e un soto.No 
primeiro andar: atópanse as 2 aulas de Educación Infantil (dotadas con cadanseu aseo) e 
dúas aulas de educación primaria. Asímesmo disponse dun aula de “usos múltiples”, 
donde se atopa o material multimedia (DVD, televisión, vídeo…)  a disposición dos 
mestres.  É  nesta  sala  onde  tamén  se  levan  a  cabo  as  diferentes  celebracións  e 
conmemoracións e actividades deportivas de interior (ping pong, xadrez…)
      Tamén no primeiro  andar  se  sitúan as  instalacións  administrativas:  dirección, 
secretaría,  xefatura  de  estudios,  sala  de  mestres  e  almacén;  así  como  os  aseos  de 
alumnado e de profesorado e botiquín.
      No segundo andar,  planta alta,  están as restantes aulas de primaria (5); as de inglés 
(dotada con TV e DVD), música,  biblioteca  e aula  de informática (cunha dotación 
dunha decena de ordenadores, pizarra dixital interactiva e outros periféricos).
      O patio conta con dous espacios destinados a patios de xogo. Os alumnos/as de 
primaria  disfrutan  dun  patio  que  circunda  ó  centro,  con  varios  espacios 
intercomunicados: unha zona arbolada e con céspede, unha pista asfaltada con canastras 
de baloncesto e unha zona de multideporte aberta ó publico fóra do horario escolar.
      Un patio cuberto de insuficiente tamaño que se emprega cando chove.
      O espacio destinado ós alumnos/as de Educación Infantil é tamén compartido fóra 
do horario lectivo, e conta con varios elementos lúdicos e xogos de motricidade con 
chan de area.
      O pavillón está constituído por instalacións municipais que o centro emprega para as 
clases  de E.F.  outros eventos  que se celebran  en caso de inclemencias  atmosféricas 
(entroido, magosto, festivais…). 
      Este edificio ten máis de 30 anos, polo que é bastante antigo o que implica as típicas 
necesidades  de  reparacións  e  sustitucións:  instalación  eléctrica,  entubado  de  auga, 
portas, baños, ...
      Destacamos que non conta con un acceso axeitado ó segundo andar, para aqueles/as 
alumnos/as que poidan presentar algún problema motórico. 

3.3.- Profesorado, alumnado e persoal de servizos
 
      O Centro conta con dúas unidades de educación infantil, seis de educación primaria 
e unha unidade de educación especial. 

3.3.1.- Profesorado
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      O cadro de persoal docente está formado polos/as seguintes mestres/as:

 2 mestres/as de Educación Infantil
 5 mestres/as de Educación Primaria
 1 mestra  de Filoloxía  Francesa (actualmente ocupando unha titoría  de 

primaria)
 1 mestra de Educación Musical (apoia tamén ós mestres de Ed. Infantil)
 1 mestra de Educación Física (con titoría no terceiro ciclo)
 1 mestra de Filoxía Inglesa
 1  mestra de Pedagoxía Terapeútica
 1 mestra Orientadora (compartida e adscrita ó C.E.I.P. “Santo André de 

Xeve”)
 1  mestra  de  Relixión  Católica  con  docencia  en  Educación  Infantil  e 

primaria  e  compartida  con  catro  escolas  unitarias  de  Ed.  Infantil 
espalladas pola zona.

 1  mestre  de  apoio  (alcalde  do  Concello)  en  situación  de  “servicios 
especiais” que imparte cinco horas de docencia directa.

 1 mestra d Audición e Linguaxe compartida e adscrita ó CEIP de Parada 
– Campañó.

 3.3.2.- Alumnado

      A matrícula habitual durante os últimos cursos anda en torno ós 100 alumnos en 
total. A ratio está arredor de 13  en Ed. Infantil (2 unidades mixtas de 3, 4 e 5 anos) e 13 
en Ed. Primaria (6 unidades). 
      Os nenos/as non presentan excesivos problemas de comportamento e son, en xeral, 
respectuosos e disciplinados. Maioritariamente usan o galego como lingua vehicular. 
Proceden, na meirande parte  dun ambiente  socio-cultural  medio baixo,  destacando a 
escasa  motivación  e  interese  pola  lectura  acrecentada  por  un  ambiente  familiar 
culturalmente pobre. A porcentaxe de alumnos que logo cursan estudios superiores e 
baixa.  Unha  maioría  insertarase  no  mundo  laboral  unha  vez  rematados  os  estudos 
obrigatorios; nalgúns casos prematuramente de non conquerir o título de Graduado en 
Educación Secundaria.  
      A relación entre os rapaces é xeralmente amistosa e non soen darse situacións de 
marxinación  entre  eles.  Son  colaboradores  e  obedientes  na  realización  das  tarefas 
encomendadas polos mestres.
      E  de destacar  a  gran  afición  á  música  en Campo Lameiro.  Tradicionalmente 
numerosos alumnos e exalumnos forman parte de  agrupacións musicais diversas. Hai 
no concello unha escola de música, banda municipal e masa coral, das que forman parte 
adultos e nenos. 

             3.3.3.- Persoal de servizos 

      O centro conta cunha soa persoa contratada polo concello encargada da limpeza do 
mesmo.  Non dispón de conserxe nin doutro outro tipo de persoal  subalterno,  o que 
supón unha serie de tarefas adicionais  a desempeñar polo equipo directivo e persoal 
docente. O concello colabora na execución de diversas obras menores como pintado, 
limpeza de exteriores e  arranxos e mantemento en xeral.

3.4.- Servizos complementarios:
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      Debido á dispersión da poboación o uso do transporte escolar é maioritario (un 70% 
do alumnado utiliza este servizo),  as distancias ó centro acadan, os 12 quilómetros. O 
servizo  é  realizado  por  seis  vehículos,  un taxi  e  cinco  autobuses  que  completan  os 
seguintes  itinerarios:  Morañó – Cimadevila,  Laxe – Fragas,  Reboredo – Gargallóns, 
Praderrei  –  San  Isidro,  Chacente  –  Morillas  e  Paredes  –  Praderrei.  Este  último 
percorrido é realizado por un taxi polas dificultades que lle supón a un vehículo mais 
longo chegar ata Paredes. As pistas son estreitas e debido ó seu estado, ás distancias e a 
que  algúns  coches  teñen  que  facer  dobraxe  con  outros  colexios,  os  rapaces  son 
recollidos con bastante antelación, polo que deben madrugar e permanecer nas paradas 
un tempo excesivo, chegando ó centro ata 20 minutos antes da hora de entrada nalgúns 
casos.  O  horario  lectivo  é  de  9.00  a  14.00  horas,  polas  tardes  non  hai  servizo  de 
transporte escolar, polo que os alumnos que asisten ás actividades extraescolares teñen 
que vir pola súa conta.
      O colexio non conta con servizo de comedor.

3.5.- Relación coas familias

      E preciso destacar que existe unha boa colaboración entre o colectivo docente e os 
demais  membros  da  comunidade  educativa.  O  contacto  coas  familias  dos  alumnos 
prodúcese día a día, especialmente nas horas adicadas ás visitas de pais ( martes, de 
17.00 a 18.00 horas); aínda que se dan facilidades para atender ós pais que o solicitan e 
que por calquera circunstancia non poden acudir no día e hora sinalados a tal fin. Hai 
que dicir igualmente que existe reciprocidade nesa boa relación e, habitualmente, cando 
se solicita a colaboración dos pais, estes non soen poñer  impedimentos.
      Froito desta boa harmonía, dende o curso 2004-2005, a petición dos pais/nais,  o 
festival de Nadal víñase realizando en horario vespertino e no Centro Cultural “Sobrino 
Buhigas” do concello de Campo Lameiro,  contando cunha gran asistencia,  así como 
tamén na organización de celebracións como a festa do Magosto,  Entroido...
       Esta boa relación existe tamén coa corporación do Concello de Campo Lameiro e 
coas distintas  Asociaciòns  Culturais,  coas  que se colabora  na organización  de actos 
culturais, concursos, actos no colexio e Biblioteca Municipal..., que soen ter lugar en 
datas ou festas sinaladas: Letras Galegas, Nadal,  Entroido...
      Así mesmo hai unha boa disposición nas relacións que se manteñen coa A.N.P.A., 
facilitándolle  instalacións,   e colaborando e cooperando na organización de diversas 
actividades.

4.- As linguas

          4.1.- Situación xeral das linguas no centro
     
      No C.E.I.P. “Pedro Antonio Cerviño”, a lingua materna da práctica totalidade do 
alumnado é o galego, polo que se fomentará o seu uso como lingua de aprendizaxe, 
respectando o dereito da minoría a utilizar a outra lingua cooficial da comunidade, o 
castelán, e cumprindo co establecido pola lexislación en vigor.     
       Así mesmo,  o galego é a lingua utilizada normalmente para a comunicación entre o 
profesorado e o alumnado e, en xeral, entre tódolos membros da Comunidade Escolar. 
Tamén é a empregada en tódolos escritos e comunicacións coa administración e en xeral 
con toda a comunidade educativa.
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       Labor destacada,  aglutinando os esforzos de mestres/as,  alumnos/as e demáis 
membros  da  comunidade  educativa,  é  a  que  realiza  o  Equipo  de  Dinamización  da 
lingua galega,  que ten como preocupacións fundamentais  fomentar o uso do idioma 
galego en tódalas situacións, galeguización do ensino respectando a lexislación vixente, 
dar a coñecer ó alumnado a cultura galega celebrando efemérides tradicionais, festas 
gastronómicas locais e culturais, elaborando material didáctico en galego e todo aquilo 
que axude a manter vivas as tradicións e a cultura propias do noso pobo. Este equipo 
solicita a  Dirección Xeral de Política Lingüística, tódolos anos, unha axuda económica 
para levar a cabo actividades de promoción da lingua galega e alabora un proxecto no 
que se recollen as devanditas actividades que se realizan durante o curso.  
       Dacordo coa legislación vixente (Decreto 124/2007 do 28 de xuño polo que se 
regula o uso e promoción do galego no sistema educativo), o 27 de setembro de 2.007, o 
Consello Escolar aprobou  o “Proxecto Lingüístico do Centro” que figura ó final deste 
Proxecto Educativo.

         4.2.- Obxectivos tendendes a lograr a normalización  
   
      Coa elaboración e posta en práctica do citado “Proxecto Lingüístico do Centro” 
pretendemos acadar os seguintes obxectivos:

• Utiliza-la lingua galega como medio de comunicación habitual nas relacións 
entre  profesores,  alumnos,  pais  e  demais  membros  da  Comunidade 
Educativa.

• Facer  da opción lingüística  un medio  de expresión derivado de decisións 
persoais fomentando ó respecto mutuo neste eido.

• Supera-la  discriminación  social,  individual  ou  colectiva  derivada  da 
infravaloración  da  lingua  galega  en  algúns  sectores  sociais  ata  logra-la 
normalizaciòn plena do seu emprego.

• Velar  porque  tódalas  comunicacións,  tanto internas  como externas,  sexan 
feitas en galego normativizado.

• Fomentar entre o profesorado e alumnado a cooperación e participación nas 
actividades que contribúen ó espallamento da cultura galega.

• Ampliar o coñecemento do vocabulario galego
• Introducir  o  uso  da  lingua  galega  nos  novos  recursos  tecnolóxicos  e 

informáticos.
• Acadar paulatinamente competencias  lingüísticas  básicas nos alumnos sen 

dominio lingüístico nas dúas linguas oficiais, de xeito que poidan seguir con 
aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan.

5.- Sinais de identidade

      O  C.E.I.P.  Pedro  Antonio  Cerviño  declárase  defensor  da  escola  pública, 
independiente  de  intereses  privados,  políticos  e  confesións  relixiosas.  Defende  a 
liberdade de docencia do profesorado, indicada na constititución, entendendo como tal a 
exposición sen adoutrinamento, proselitismo ou sectarismo, o enfoque persoal no labor 
docente, respectando a normativa establecida e as opinións discrepantes.

Defendemos unha xestión participativa de toda a comunidade escolar, baseada no 
pluralismo e nos valores democráticos. Deste xeito fomentamos que as relacións entre 
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os membros que participan na mesma estea presidida polo diálogo, a tolerancia e o afán 
de  superación,  respectando  ós  demáis  e  rexeitando  calquera  comportamento  de 
discriminatorio.

5.1.- Confesionalidade 

Como  institución  pública,  e  respectando  o  indicado  na  lexislación  vixente, 
declarámonos  aconfesionais,  sendo  respetuosos  en  todo  momento  coas  crenzas 
relixiosas de cada quen.

Procurarase evitar  a existencia  no centro de simboloxía relixiosa,  respectando en 
todo caso as decisións individuais ó respecto.

5.2.- Lingua de aprendizaxe

A lingua  materna  predominante  entre  o  alumnado que acode  ó noso centro  é  o 
galego polo que se fomentará o emprego a mesma, na meirande parte das situacións 
educativas, respectando o indicado  na lexislación vixente.

O Equipo de dinamización da lingua galega ten encomendada a tarefa de fomentar o 
uso  do  galego  en  tódolos  eidos,  de  xeito  que  sexa  valorado  evitando  situacións 
diglóxicas  con respecto do castelán,  e empregado o galego como lingua habitual  de 
comunicación do centro tanto a nivel oral como escrito nas comunicacións que desde el 
se fagan.

En todo caso cabe indicar que os aspectos relativos ó uso das linguas cooficiais no 
centro, veñen claramente reflectidos no Proxecto Lingüístico do Centro, que se inclúe 
entre os Plans e Proxectos que constitúen este Proxecto Educativo.

5.3.- Coeducación 

Fomentarase no centro a convivencia sen prexuicios ou actitudes discriminatorias 
entre  os  dous  sexos.  Incluiranse  na  práctica  docente  diaria  valores  e  actitudes  que 
fomenten a ruptura dos estereotipos e roles asignados tradicionalmente a cada un dos 
sexos, tentando acadar unha verdadeira coeducación.

Procurarse  a  eliminación  da  discriminación  contra  a  muller  e  a  superación  dos 
mitos, tabús e diferenciación entre os roles de home e muller, tendo neste eido un papel 
importante a educación sexual,

5.4.- Liña metodolóxica: 

Consideramos a educación como un proceso integral que se desenvolve ó longo de 
toda a vida, así o establece a L.O.E, entre outros no seu capítulo II artigo 5, que se 
marca como fin último o “preparar ós alumnos/as para aprender por si mesmos”,  de 
xeito que sexan capaces de poñer en práctica unha serie de estratexias que lle permitan a 
súa formación ó longo do de todo o seu período vital.

Por outra banda entendemos a educación como un proceso no que o alumno/a sexa o 
protagonista da súa aprendizaxe, sendo “educado” en tódolos eidos (afectivo, social...) e 
non só no campo estrictamente académico.  Neste senso tamén fai especial  fincapé a 
propia Lei de Educación.

Para acadar estes dous grandes prinicipios é o fin de unificar criterios á hora de 
acordar en cada un dos ciclos, a metodoloxía a empregar, acordamos ter en conta os 
seguintes aspectos na liña metodolóxica do noso Centro:
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• Facer ó alumnado partícipe do seu proceso de aprendizaxe, sendo o eixo central 
do mesmo.

• Estimular as capacidades de crítica, autocrítica, autonómía e responsabilidade na 
toma de decisións.

• A metodoloxía empregada debe ser transmisora de coñecementos, habilidades e 
valores  que servan para a  formación  integral  do alumnado e  súa integración 
como cidadás con derietos e deberes na sociedade.

• Estableceranse canles de coordinación entre os mestres/as dos distintos niveis, 
ciclos e etapas, de xeito que a liña metodolóxica sexa compartida, alomenos, nos 
seus aspectos fundamentais.

• Atenderase á diversidade do alumnado, entendendo como tal o feito de que todo 
alumno/a ten que ser “educado” segundo as súas capacidades,  características, 
potencialidades e respectando o seu ritmo madurativo.

• Avaliarase todo o proceso de ensino-aprendizaxe e a práctica docente, de xeito 
que permita unha mellora constante e a adpatación á vida real do centro e da 
aula en cada momento.

• Fomentarase  en  tódalas  actividades  plantexadas  o  desenvolvemento  da 
autonomía do alumnado

• Terase en conta o punto de partida do alumnado, os seus coñecementos previos, 
para  a  partir  dos  cales  acadar  unha  reestructuración  dos  seus  esquemas 
cognitivos que inclúa os novos aprendizaxes. Non se trata pois de “acumular 
coñecementos” senón de integralos dun xeito funcional nos que xa ten.

• Prestarase unha especial atención e potenciaranse tódalas tarefas que supoñan a 
colaboración  e  o  traballo  en  grupo dentro  da  aula,  fomentado  deste  xeito  ó 
respecto ós demais e ás súas características propias.

• Optarase por un traballo do alumnado activo, onde se potencie a súa capacidade 
de investigación (aprendizaxe por descubrimento), a capacidade de aprender por 
si mesmo (aprender a aprender).

• As competencias básica deberán ser o eixo de referencia central do traballo no 
centro e nas aulas.

• Terase  especial  consideración  coa  educación  en  valores,  que  estará 
específicamente comtempladas nas concrecións curriculares dos distintos ciclos.

• Fomentaranse  actividades  que  supoñan  o  emprego  das  T.I.C  como  fonte  de 
información, potenciando o espíritu crítico na selección da mesma.

5.5.- Pluralismo e a educación nos valores democráticos

Ó  fin  de  fomentar  no  Centro  unha  educación  plural  impregnada  en  valores 
democráticos potenciaranse os seguintes aspectos:

• Situarase o comportamento democrático como eixo de conducta dos membros 
da comunidade escolar.

• Favoreceranse actitudes de tolerancia e diálogo como ferramentas indispensales 
para unha conviencia satisfactoria, onde todos se sentan partícipes e dotados de 
dereitos e deberes.

• Favorecerase o debate  entre  as distintas  posturas  o que permitirá  coñecer  os 
puntos de vista de todos e todas antes de tomar decisións e, cando sexa posible, 
chegar a acordos aceptados por todos e todas.

• Impulsar  o  respecto  as  diferentes  posturas  e  puntos  de  vista,  fomentando un 
ambiente que permita a libre expresión das mesmas.
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6.- Obxectivos

6.1.- Obxectivos xerais 

Coa elaboración do presente Proxecto Educativo plantexámonos a consecución 
dos seguintes obxectivos xerais:

• Lograr unha xestión democrática do centro escolar.
• Conseguir unha mellora continua na calidade do ensino.
• Establecer  unha  intervención  e  actuación  pedagóxica  acordada  e  coordinada 

entre os diferentes elementos que interveñen no proceso educativo.
• Crear un ambiente axeitado entre os distintos elementos da comunidade escolar 

que redunde na cooperación entre os mesmos.
• Acadar unha real atención á diversidade do alumnado
• Promover a resolución de conflictos de maneira dialogada e pacífica, inculcando 

no alumnado este tipo de actitude.
• Promover valores como a solidariedade, a non discriminación e respecto polo 

medio que nos rodea.
• Fomentar o uso das T.I.C no centro escolar, no eido educativo, administrativo e 

de relación coas familias.
• Fomentar o interese polo bo funcionamento do centro 
• Dar a coñecer á comunidade escolar a labor levada a cabo polo centro.
• Promover unha avaliación reflexiva sobre o funcionamento do centro en tódolos 

seus ámbitos.
• Organizar os contidos e obxectivos entre os distintos ciclos de forma coherente e 

coordinada.
• Replantexarse a práctica docente en torno ás “competencias básicas”.
• Fomentar  a  colaboración  e  o  traballo  en  grupo  entre  o  alumnado  e  demais 

membros da comunidade escolar.
• Idear métodos de traballo que permitan respectar os distintos ritmos de traballo e 

evolución madurativa do alumnado.
• Fomentar  a  participación  do  alumnado  e  a  implicación  das  familias  nas 

actividades extraescolares e complementarias así como na A.P.N.A.
• Conseguir  unha  verdadeira  educación  baseada  nos  valores  democráticos  e 

cidadáns
• Incluir nas concreccións currculares, de forma transversal ás áreas, a educación 

en valores, segundo as indicacións feitas pola lexislación.
• Crear hábitos de respecto ás instalacións do centro e o coidado das mesmas
• Fomentar a voloración e respecto ó esforzo individual e de grupo.
• Fomentar a participación do profesorado en actividades de formación, grupos de 

traballo e sesións formativas xa sexan formais ou non.
• Proporcionar ó profesorado os medios axeitados que permitan levar a cabo a 

coordinación co resto do profesorado e familias.
• Difundir  o  R.R.I  así  como  os  restantes  plans  e  proxectos,  incluidos  neste 

Proxecto  Educativo,  entre  as  familias  e  comunidade  escolar,  empregando  a 
páxina web do centro como vía de comunicación e información habitual.

• Establecer  un  uso  racional  dos  recursos  económicos  e  materiais  do  centro, 
facendo un análise das prioridades e situación dos recursos dispoñibles.

• Fomentar entre o profesorado o seu papel de “mediador” no proceso de ensino 
aprendizaxe fronte a visión tradicional de mero transimisor de coñecementos, de 
xeito  que  se  acaden  aprendizaxes  verdadeiramente  significativos  entre  o 
alumnado.
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• Fomentar o uso da lingua galega en tódolos eidos, normalizando, valorando e 
dinamizando o seu uso no centro.

6.2.- Obxectivos por etapas

Para cada unha das dúas etapas que existen no C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño, 
establecemos os seguintes obxectivos xerais, que serán tidos en conta nas respectivas 
concrecións curriculares, nas programacións de ciclo e aula e na práctica docente diaria.

6.2.1.- Educación Infantil (2º ciclo)

Desenvolver  no alumnado  o coñecemento  do si  mesmo,  do seu corpo e  dos 
demais, as súas posibilidades de acción aprendendo a respectar as diferencias.

• Fomentar no alumnado a adquisión progresiva da autonomía nas súas accións .
• Potenciar  a  observación  entre  o  alumnado  do  seu  ámbito  familiar,  contorno 

social e natural.
• Acadar que o alumnado desenvolva as súas capacidades afectivas.
• Fomentar a resolución dialogada dos conflictos e o respecto ós demáis e as súas 

opinións.
• Fomentar que o alumando acade o maior desenvolvemento posible, respectando 

o seu ritmo madurativo, en habilidades comunicativas, sociais así como na súa 
aproximación ás habilidades lóxico-matemáticas e lecto-escritoras.

• Fomentar entre o profesorado do ciclo actitudes de cooperación e colaboración 
reais.

• Organizar os contidos educativos e a súa posta en práctica na aula partindo dos 
ámbitos de experiencia do alumnado, empregando recursos e materiais da vida 
real.

• Empregar un enfoque globalizado na práctica docente, aportando os recursos e 
organización que o fagan posible.

• Acadar  aprendizaxes  realmente  significativos  empregando  a  aprendizaxe  por 
descubrimento, o conflicto cognitivo, as aprendizaxes funcionais e un enfoque 
constructivista  da  aprendizaxe  que  permita  a  reorganización  dos  esquemas 
cognitivos do alumnado.

• Respectar  a  lingua materna  do alumnado seguindo as  indicacións  feitas  pola 
lexislación vixente ó respecto.

• Fomentar  o  emprego  do  traballo  en  grupo  entre  o  alumnado  como  fonte 
enriquecedora de aprender dun xeito global.

• Fomentar unha organización das unidades de E.I que permitan levar a cabo os 
obxectivos plantexados para esta etapa.

• Basear os métodos de traballo nas experiencias do alumnado, na creación dun 
ambiente de confianza e seguridade na aula e na potenciación da súa autoestima 
e integración social.

• Dotar ós docentes dos recursos materiais e humanos que permitan a consecución 
destes obxectivos así como de dispoñer de tempos para a coordinación entre os 
mestres do ciclo.

• Potenciar o labor do Equipo do 2 º ciclo de Educació infantil, aportando aqueles 
recursos  e  organizacións  que  consideren  oportunos  e  estudiando  as  súas 
suxerencias e ideas sobre o funcionamento do centro.

• Acadar un “transito” á primaria sen saltos e coordinado entre as dúas etapas, 
para  o que deberán establecerse  mecanismos  de coordinación  entre  os ciclos 
implicados.
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• Fomentar  a participación  activa  das familias  tanto  no eido escolar  como nas 
actividades extraescolares e complementarias.

• Empregar a páxina web do centro como portal  de información á comunidade 
escolar  do levado a  cabo na etapa,  así  como fomentar  o  emprego  das  T.I.C 
segundo indicado no Plan para a introducción das T.I.C.

6.2.2.- Educación Primaria

• Acadar no alumnado o desenvolvemento persoal, adquirir habilidades culturais 
básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura á escritura e o cálculo, 
así como desenvolver as habilidades sociais , os hábitos de traballo e estudio, o 
sentido artístico, a creatividade e a afectividade.

• Apaptar a acción educativa ós distintos ritmos de traballo do alumnado.
• Fomentar  no alumnado o coñecemento dos valores e normas de convivencia, 

aprendendo e obrando dacordo a elas.
• Desenvolver no alumnado hábitos de traballo individual e en equipo (traballo 

cooperativo)
• Potenciar  no  alumnado  a  adquisición  de  hábitos  para  prevención  e  solución 

dialogada dos conflictos.
• Potenciar  no  alumnado  o  coñecemento  e  respecto  polas  diferentes  culturas, 

opinións, creacións e diferencias entre as persoas.
• Conquerir  que  o  alumnado  coñeza  e  empregue  as  dúas  linguas  oficias  da 

comunidade autonóma galega: galego e castelán.
• Fomentar a adquisión de compentecia comunicativa nunha lingua estranxeira: 

inglés
• Acadar  no  alumnado  o  desenvlvemento  de  tódalas  competencias  básicas 

establecidas polo currículum.
• Acadar aprendizaxes realmente significativos fomentando o uso da aprendizaxe 

por  descubrimento,  o  conflicto  cognitivo,  as  aprendizaxes  funcionais  e  un 
enfoque  constructivista  da  aprendizaxe  que  permita  a  reorganización  dos 
esquemas cognitivos do alumnado.

• Respectar  a  diversidade  lingüistica  do  alumnado  nos  termos  indicados  pola 
lexislación vixente.

• Fomentar unha organización e distribución das aulas entre os distintos niveis e 
áreas que permite a mellor consecución dos obxectivos plantexados.

• Basear os métodos de traballo nas experiencias do alumnado, na creación dun 
ambiente de confianza e seguridade na aula e na potenciación da súa autoestima 
e integración social.

• Dotar ós docentes dos recursos materiais e humanos que permitan a consecución 
destes obxectivos así como de dispoñer de tempos para a coordinación entre os 
mestres do mesmo ciclo.

• Potenciar  o  labor  dos  equipos  de  ciclo,  aportando  aqueles  recursos  e 
organizacións que consideren oportunos e estudiando as súas xurencias e ideas 
sobre o funcionamento do centro.

• Acadar un “transito” entre a Ed. Primaria e a E.S.O para o cal se establecerá un 
plan que permita  a coordinación  entre  os centros  educativos  implicados  e  os 
docentes de ambas etapas educativas.

• Fomentar  a participación  activa  das familias  tanto  no eido escolar  como nas 
actividades extraescolares e complementarias.

• Empregar a páxina web do centro como portal  de información á comunidade 
escolar  do levado a  cabo na etapa,  así  como fomentar  o  emprego  das  T.I.C 
segundo indicado no Plan para a introducción das T.I.C.
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7.- Estructura organizativa

7.1.- Organos de goberno

Para o correcto funcionamento do Centro e a xeitada organización do traballo, o 
C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño, conta cos Organos Unipersoais, colexiados, órganos de 
coordinación docente, así como outra serie de equipos. 

7.1.1- Órganos unipersoais

O Centro conta cos tres órganos unipersoais que constitúen o Equipo directivo: 
Director, Secretario e Xefe de Estudios. 

Segundo o establecido pola L.O.E o Equipo directivo é o organo executivo de 
goberno do centro,  traballará  de forma coordinada  no desempeño das súas funcións 
conforme as instruccións do Director e das funcións legalmente asignadas a cada un.

O  Director,  tras  ser  elexido  segundo  o  procedemento  legal  que  marca  a 
administración é o responsable de propoñer e cesar, logo de comunicalo ó Claustro e 
Consello escolar, os restantes membros do seu equipo, que serán en todo caso mestres 
con destino no propio centro.

Cada un dos órganos unipersoais  ten asignadas unha serie de compentencias, 
marcadas  pola  Lei  de  Educaicón  e  polos  Regulamento  de  Organización  de  Centros 
(decreto 374/1996), que pasamos a enumerar de seguido:

Son competencias do DIRECTOR:
• Exercer a representación do centro, representar á Administración educativa nel e 

facerlle chegar a esta as formulacións , aspiracións e necesidades da comunidade 
educativa.

• Dirixir  e  coordinar  tódalas  actividades  do  centro,  sen  prexuicio  das 
competencias atribuidas ó claustro de profesores e ó Consello Escolar.

• Exercer a dirección pedagóxica,  promover  a innovación educativa e impulsar 
plans para a consecución dos obxectivos do proxecto educativo do centro.

• Garantir o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes.
• Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ó centro.
• Favorecer  a  convivencia  no  centro,  garantir  a  mediación  na  resolución  dos 

conflictos e impoñer as medidas disciplinarias que correspondan ós alumnos, en 
cumprimento da normativa vixente sen prexiuicio das competencias atribuídas ó 
consello escolar no artigo 127 da L.O.E.

• Impulsar a colaboración coas familias, con institucións e con organismos que 
faciliten a relación do centro coa comunidade educativa.

• Impulsar  avaliacións  internas  do  centro  escolar  e  colaborar  nas  avaliacións 
externas e na avaliación do profesorado.

• Convocar e presidir os actos académicos e as sesisóns do consello escolar e do 
claustro de profesores e executar os acordos neles tomados no ámbito das súas 
competencias.

• Realizar contratación de obras, servizos e subministracións así como autorizar 
gastos  dacordo  ó  orzamento  do  centro,  ordear  os  pagamentos  e  visar  as 
certificacións  e  documentos  oficiais  do  centro,  todo  isto  de  acordo  co  que 
establezan as administracións educativas.

• Propoñer  á  administración  educativa  o  nomeamento  e  cese  dos  membros  do 
Equipo Directivo, logo de informar ó claustro de profesores e o consello escolar 
do centro.
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• Calquera outra función que lle sexa encomendada pola administración.

Son competencias do XEFE DE ESTUDIOS:
• Exercer,  por  delegación  do  director  e  baixo  a  súa  autoridade,  a  xefatura  do 

persoal docente en todo o relativo ó réxime académico.
• Substituí-lo  director  en  caso  de  ausencia,  enfermidade  ou  suspensión  de 

funcións.
• Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de 

orientación  de  profesores  e  alumnos,  en  relación  co  proxecto  educativo  do 
centro, as concrecións curriculares de etapa e a programación xeral anual.

• Elaborar,  en  colaboración  cos  restantes  órganos  unipersoais,  os  horarios 
académicos  de  alumnos  e  profesores  de  acordo  cos  criterios  aprobados  polo 
claustro e co horario xeral incluído na programación xeral anual, así como velar 
polo seu estricto cumprimento.

• Coordina-la actividade dos coordinadores de ciclo.
• Coordinar e orienta-la acción dos titores de acordo co plan de acción titorial.
• Coordina-la participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, 

así  como  planificar  e  organiza-las  actividades  de  formación  de  profesores 
realizadas polo centro 

• Coordina-la actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de 
avaliación,  adaptación  curricular  e  actividades  de  recuperación,  reforzo  e 
ampliación.

• Facilita-la organización dos alumnos e impulsala súa participación no centro.
• Establece-los mecanismos para corrixir  ausencias  imprevistas  do profesorado, 

atención  a  alumnos  accidentados  ou  calquera  eventualidade  que  incida  no 
normal funcionamento do centro.

• Organiza-la atención dos alumnos nos períodos de lecer.
• Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director

Son competencias do SECRETARIO:
• Ordena-lo réxime administrativo do centro, de conformidade coas directrices do 

director.
• Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do centro, levantar 

acta das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do director.
• Custodia-los libros e arquivos do centro coa colaboración dos coordinadores do 

ciclo.
• Expedi-las certificacións que soliciten as autoridades e os interesados.
• Realiza-lo inventario xeral do centro e mantelo actualizado.
• Custodiar e dispoñe-la utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, 

mobiliario ou calquera material inventariable.
• Coordinar,  dirixir  e  supervisar,  por  delegación  do  director,  a  actividade  e 

funcionamento do persoal de administración e de servicios adscrito ó centro.
• Elabora-lo anteproxecto de orzamento do centro de acordo coas directrices do 

consello escolar e oída a comisión económica.
• Ordena-lo réxime económico do centro, de conformidade coas instruccións do 

director,  realiza-la contabilidade e render  contas  ante  o consello  escolar  e as 
autoridades correspondentes.

• Velar polo mantemento material do centro en tódolos seus aspectos, de acordo 
coas indicacións do director.
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• Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre 
normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se 
reciba no centro.

• Presidir, se é o caso, e, por delegación do director, a comisión económica.
• Calquera outra función que lle encomende o director dentro do seu ámbito de 

competencia.

7.1.2.- Órganos colexiados 

O noso Centro conta cos dous órganos colexiados establecidos para a xestión do 
funcionamento dos centros educativos: o Claustro de profesores e o Consello Escolar.

O CONSELLO ESCOLAR está formado polo Director, que será o presidente, 
o  Xefe  de  estudios,  un  repesentante  do  Concello,  cinco  mestres  elexidos 
democráticamente  entre  os do claustro,  4 pais/nais  elexidos  democráticamente  polos 
procedementos  que  cotempla  lexislación,  un  pai/nai  elexido  por  designación  da 
A.N.P.A seguindo os procedementos indicados pola administración, un representante do 
presoal de servicios e o secretario con voz pero sen voto.

Son  competencias  do  Consello  Escolar,  segundo  se  indica  na  L.O.E  os 
seguintes:

• Aprobar e avaliar os proxectos e normas do centro.
• Aprobar  e  avaliar  a  Programación  Xeral  Anual  do  centro  sen  perxuicio  das 

competencias  do  claustro  de  mestres/as  en  relación  á  planificación  e 
organización docente.

• Coñecer  as  candidaturas  á  dirección  así  como  os  proxectos  de  dirección 
presentados polos candidatos.

• Participar  na  selección  do  director  do  centro  nos  termos  asignados  pola 
lexislación.

• Ser  informado  do  nomeamento  e  cese  dos  restantes  membros  do  equipo 
directivo.

• Tras  un  acordo  de  dous  terzos  do  consello,  propoñer  a  revogación  do 
nomeamento do director.

• Decidir sobre a admisión do alumnado coas limitacións e criterios indicados na 
lexislación vixente.

• Coñecer  a  resolución  de  conflictos  disciplinarios  e  velar  porque se  ateñan á 
normativa vixente.

• Propoñer  medidas  e  iniciativas  que  favorezan  a  convivencia  no  centro,  a 
igualdade entre homes e mulleres e a resolución facífica dos conflictos.

• Promover  a  conservación  e  renovación  das  instalacións,  aprobando  de  ser 
preciso a obtención de recursos complementarios.

• Fixar as directrices para a colaboración,  con fins educativos e culturais,  coas 
administracións locais, outros centros e organismos.

• Analisar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 
escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe.

• Elaborar  propostas  e  informes,  por  iniciativa  propia  ou  a  petición  da 
Administración  comptente,  sobre  o  funcionamento  do  centro  e  a  mellora  da 
calidade da xestión, así como sobre calquera outro aspecto relacionado coa súa 
calidade.

• Calquera outra competencia que lle sexa atribuida pola administración.
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O  CLAUSTRO DE PROFESORES está formado por tódolos mestres e mestras 
que presten servicios no centro e será presidido polo director.
Constitúe o órgano propio de participación do profesorado no goberno do centro tendo 
como finalidade última planificar, coordinar, informar, e de ser o caso decidir, sobre os 
aspectos educativos do centro.

Son competencias do Clasutro de profesores segundo se indica na L.O.E os 
seguintes:

• Formular ó equipo directivo e ó Consello Escolar propostas para a elaboración 
do proxecto de educativo de centro e a programación xeral anual.

• Aprobar e avaliar a concrección do currículo e tódolos aspectos educativos dos 
proxectos e da programación xeral anual.

• Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación do 
alumnado.

• Promover  iniciativas  no  ámbito  da  experimentación  e  da  investigación 
pedagóxica así como na formación do profesorado do centro.

• Elexir ós respresentantes do mestres/as no consello escolar do centro e participar 
na selección do director, nos termos establecidos pola lexislación.

• Coñecer  as  candidaturas  á  dirección  e  os  proxectos  presentados  polos 
candidatos.

• Analisar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 
escoalr e os resultados das avaliacións internas e externas que se leven a cabo.

• Emitir informes sobre as normas de organización e funcionamento do centro.
• Coñecer  a resolución de conflictos  disciplinarios  e a imposición de sancións, 

velando porque se ateñan a normativa vixente.
• Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro.
• Calquera  outra  competencia  que  lle  sexa  asignada  pola  Administración 

Educativa ou polas respectivas normas de organización e funcionamento.

7.2.- Organos de coordinación docente:

A L.O.E establece no se artigo 130 que as administracións educativas regularán 
o funcionamento  dos órganos de coordinación  docente  e  orientación,  mais  tendo en 
conta  que  no  momento  da  elaboración  do  presente  documento,  non  existe  aínda 
ningunha regulación específica or respecto (R.O.C.), teremos en conta o indicado no 
anterior  Regulamento  de Organización  de Centros (orde 347/1996)  e  os  órganos de 
coordinación nela establecidos.

7.2.1.- Equipos de ciclo 

Existen  no  centro  catro  equipos  de  ciclo,  correspondentes  ós  tres  ciclos  de 
Educación Primaria e o segundo ciclo da Educación Infantil.

Cada  un  destes  equipos  está  formado  por  tódolos  mestres/as  que  imparten 
docencia no ciclo, levando a cabo as súas tarefas de coordinación e reunións segundo o 
indicado  no  Regulamento  de  Réximen  Interno,  incluído  ó  final  deste  Proxecto 
educativo.
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Cada equipo estará  dirixido por un coordinador,  designado polo director  tras 
proposta  do  Equipo  de  ciclo,  sendo  un  mestre/a  que  imparta  docencia  no  ciclo 
preferiblemente definitivo e con horario completo on centro.

Son competencias dos Equipos de ciclo as seguintes:

• Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á elaboración do 
proxecto educativo e programación xeral anual.

• Formular  propostas  á  comisión  de  coordinación  pedagóxica  relativas  á 
elaboración dos proxectos curriculares de etapa ou a modificación deles. 

• Manter actualizada a metodoloxía didáctica.
• Elabora-la  programación  didáctica  das  ensinanzas  que  ten  encomendadas, 

seguindo as directrices xerais establecidas
• Son competencias do Coordinador de ciclo as seguintes:
• Dirixir e coordina-las actividades académicas do equipo de ciclo.
• Convocar e presidi-las reunións do equipo de ciclo.
• Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa e elevar á comisión de 

coordinación pedagóxica as propostas formuladas a este respecto polo equipo de 
ciclo.

• Coordina-las funcións de titoría dos alumnos do ciclo.
• Coordina-la ensinanza no correspondente ciclo de acordo co proxecto curricular 

de etapa.
• Responsabilizarse da redacción da programación didáctica do ciclo.
• Responsabilizarse  de que se levante  acta  das reunións  e de que se elabore a 

memoria final de curso.
• Coordina-la  organización  de  espacios  e  instalacións  e  velar  pola  correcta 

conservación do equipamento específico do equipo.
• Aqueloutras  funcións  que  lle  encomende  o  xefe  de  estudios  na  área  da  súa 

competencia,  especialmente  as  relativas  ó  reforzo  educativo,  adaptación 
curricular e actividades complementarias.

• Colaborar  co  secretario  ou  secretaria  na  elaboración  e  actualización  do 
inventario do centro.

7.2.2.- Outros equipos:

Ademáis  dos  equipos  de  ciclo,  existen  no  centro  outra  serie  de  equipos  de 
coordinación docente, que complementan o traballo dos anteriormente citados:

7.2.2.1.- Equipo de Dinaminazación da lingua galega: 

Está constituido por un mestre/a de cada un dos ciclos tanto de Infantil como de 
Primaria,  estos mestres/as  serán designados a proposta  da comisión de coordinación 
pedagóxica e nomeados polo director.  Asemade tamén formará parte deste equipo un 
responsable do P.A.S segundo indicado no artigo 15.2.

Para  tarefas  puntuais  poderán  ser  incluidos  neste  equipo  outros  membros  da 
comunidade educativa.

O coordinador deste equipo será elexido de forma análoga ó indicado para os 
equipos de ciclo.

Son competencias do Equipo de Dinamización da lingua galega as seguintes:
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• Presentar, a través do claustro, propostas ó equipo directivo para a fixación dos 
obxectivos de dinamización lingüística que se incluirán no proxecto educativo 
de centro.

• Propoñer  á  comisión  de  coordinación  pedagóxica,  para  a  súa  inclusión  no 
proxecto  curricular,  o  plan  xeral  para  o  uso  do  idioma,  no  cal  se  deberá 
especificar, cando menos:

• Medidas  para  potencia-lo  uso  da  lingua  galega  nas  actividades  do  centro 
Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a 
mellora-la competencia lingüística dos membros da comunidade educativa.

• Propoñerlle  á  comisión  de  coordinación  pedagóxica,  para  a  súa  inclusión  na 
concreción curricular específico para potencia-la presencia da realidade galega, 
cultura,  historia,  xeografía,  economía,  etnografía,  lingua,  literatura,  arte, 
folclore, etc no ensino.

• Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución dos 
obxectivos incluídos nos plans anteriores.

• Presentar para a súa aprobación no consello escolar o orzamento de investimento 
dos recursos económicos dispoñibles para estes fins.

• Aqueloutras  funcións  que  a  Consellería  de  Educación  e  Ordenación 
Universitaria prevexa na súa normativa específica.

7.2.2.2.- Equipo de actividades extraescolares e complementarias:

Este equipo estará constituido por un xefe ou xefa, nomeado/a polo director a 
proposta  da xefa  estudios,  oída  a  opinión  da comisión  de coordinación  pedagóxica, 
incluindose  no  mesmo,  en  cada  momento,  todo  o  profesorado  que  sexa  preciso  en 
función de cada acrtividade en concreto.

7.2.2.3- Equipo de Biblioteca escolar:

Este equipo formarase  en función das necesidades  específicas  en cada curso. 
Procurarase que na súa constitución estean presentes respresentantes de tódolos ciclos. 

• equipo estará dirixido por un coordinador/a elexido de forma análoga ó indicado 
para os equipos de ciclo.

• Son competencias do Equipo de biblioteca:
• Organizar a biblioteca e fondos bibliográficos
• Elaborar, avaliar e actualizar o plan de lector e de biblioteca escolar segundo as 

indicacións feitas polo Equipo Directivo.
• Organizar o préstamo de libros da biblioteca de centro.
• Planificar e propoñer actividades para dinamizar a biblioteca escolar e fomentar 

a lectura entre o alumnado.
• Propoñer a adquisión de fondos bibliográficos para a biblioteca de centro.
• Incentivar a participación de toda a comunidade escolar nas tarefas propostas.
• Velar pola conservación e coidado dos fondos bibliográficos e outro material 

dispoñible na biblioteca.
• Aquelas outras que lle sexan encomendadas no plan lector e de dinamización da 

biblioteca escolar.

7.2.2.4.- Equipo para a dinamización e introducción das T.I.C.
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Este equipo formarase en función das necesidades  específicas  en cada curso. 
Procurarase que na súa constitución estean presentes respresentantes de tódolos ciclos. 

O  equipo  estará  dirixido  por  un  coordinador/a  elexido  de  forma  análoga  ó 
indicado para os equipos de ciclo.

Son competencias das T.I.C.:

• Organizar e velar pola conservación dos medios informáticos do centro
• Elaborar, avaliar e actualizar o plan para a introducción das T.IC. segundo as 

indicacións feitas polo Equipo Directivo.
• Organizar o horario de uso da aula de informática.
• Planificar  e propoñer actividades  para dinamizar  e potenciar  o uso das T.I.C 

entre tódolos membros da comunidade escolar.
• Propoñer a adquisión de equipamento informático e elaborar un plan para a súa 

distribución no centro, en función das necesidades específicas de cada momento.
• Incentivar a participación de toda a comunidade escolar nas tarefas encamiñadas 

a poteciar o uso das T.I.C 
• Ser  o  interlocutor  coa  U.A.C  para  a  solución  de  problemas  que  xordan  ó 

respecto dos equipos informáticos
• Organizar  vías  de  formación  dentro  do  centro  e  informar  ó  profesorado das 

opcións formativas dipoñibles
• Asumir as funcións que se lles encomenden en relación o proxecto ABALAR.
• Aquelas  outras  que  lle  sexan  encomendadas  no  plan  para  a  introducción  e 

dinamización das T.I.C.

7.2.2.5.- Observatorio da convivencia escolar do centro.

Segundo  o  indicado  no  decreto  85/2007,  no  seu  artigo  7º,  o  C.E.I.P  Pedro 
Antonio Cerviño, constituise no seo do Consello Escolar o observatorio de convivencia, 
nos termos indicados no citado decreto.

O Observatorio da convivencia está formado polo Director que actuará como 
presidente,  o  Xefe  de  Estudios  que  actuará  como  Vicepresidente,  representantes  do 
profesorado, o orientador  do centro,  representante  dos pais/nais,  un representante  do 
consello escolar que desempeñe as funcións de desenvolver os programas e iniciativas 
de coeducación, unha persoa representante do persoal de servicios.

As competencias asignadas ó Observatorio da convivencia escolar son as 
seguintes:

• A  participación  na  dinamización  do  plan  de  convivencia  do  centro  e  na 
mediación escolar.

• Elaboración,  de  forma  anual,  dun  informe  sobre  o  estado  da  convivencia  e 
conflictividade no centro.

• Coordinación  das  actuacións  conxuntas  de  tódolos  eidos  implicados  na 
convivencia escolar.

• Propoñer á Administración aquelas medidas  que consideren oportunas para a 
mellora da convivencia escolar no centro.

• Aquelas que lle sexan encomendadas pola Administración ou polo Observatorio 
da Convivencia a nivel provincial.
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7.2.3.- Comisión de coordinación pedagóxica

A Comisión de coordinación pedagóxica está integrada polo director, xefe de 
estudios, os catro coordinadores de ciclo, o mestre de apoio ó alumnado con n.e.a.e o e 
o coordinador do Equipo de dinamización da lingua galega. Actuará como secretario 
calquera membro da comisión designado polo director.

Son competencias da comisión de coordinación pedagóxica as seguintes:

• Elevar propostas ó claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración 
das concrecións curriculares.

• Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa e o plan de 
acción titorial se realice conforme os criterios establecidos polo claustro.

• Asegura-la  coherencia  entre  o  proxecto  educativo  do  centro,  concrecións 
curriculares e a programación xeral anual.

• Establece-las directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas 
dos  equipos  de  ciclo  e  do  plan  de  acción  titorial,  así  como das  adaptacións 
curriculares incluídas no proxecto curricular.

• Propoñer  ó  claustro  de  profesores  os  proxectos  curriculares  para  a  súa 
aprobación.

• Velar  polo cumprimento  e  posterior  avaliación  dos  proxectos  curriculares  de 
etapa.

• Canaliza-las  necesidades  de  formación  do  profesorado  cara  ó  centro  de 
Formación Continuada do Profesorado.

• Realizar, de se-lo caso, a proposta ó xefe de estudios co fin de que se designe o 
responsable do equipo de actividades complementarias e extraescolares.

• Propoñe-los profesores que han de formar parte do equipo de dinamización da 
lingua galega.

7.3.- Departamento de orientación 

A orde do 24 de xullo de 1998 e o decreto 120/1998 establecen que nos centros 
educativos  galegos debe existir  un Departamento de orientación,  para as tarefas  que 
ditas leis lles asignan.

Atendendo  á  mesmas  (artigo  4º  docreto  120/1998)  o  departamento  de 
orientación do noso centro está formado polo Orientador (compartido con outros centros 
educativos),  o mestre  especialista  en Pedagoxía Terapéutica (a xornada completa  no 
centro),  o  especialista  en  Audición  e  Linguaxe  (compartido  con  outros  centros 
educativos), os coordinadores de cada un dos ciclos de primaria, así como o coordinador 
do  segundo  ciclo  de  Educación  infantil  (como  mestre  asignado  pola  dirección  a 
proposta da comisión de coordinación pedagóxica) e o Director do centro.

Son compentecias do departamento de orientación do centro, asignadas na 
orde de 24 de xullo, as seguintes:

• Valorar  as  necesidades  educativas  no  centro,  desenvolvendo  e  avaliando 
programas específicos de intervención.

• Elaborar,  dacordo  coas  directrices  da  comisión  de  coordinación  pedagóxica, 
propostas para o plan de orientación.
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• Participar  na  elaboración  do  Proxecto  Educativo  e  concrecións  curriculares, 
incluíndo criterios de carácter organizativo e pedagóxico para o alumnado con 
n.e.a.e, incluindo a adecuación dos criterios de promoción.

• Deseñar  accións  encamiñadas  á  detección  temperá,  e  a  prevención  de 
dificultades ou problemas de desenvolvemento e aprendizaxe,  derivadas tanto 
das  condicións  desfavorables  como  de  altas  capacidades  que  presente  o 
alumnado.

• Participar  na  avaliación  psicopedagóxica  e  no  deseño  e  desenvolvemento  de 
medidas de atención á diversidade.

• Facilitar ó alumnado o asesoramento e apoio necesarios nos momentos decisivos 
de maior dificultade.

• Impulsar  a  participación  do  profesorado  en  programas  de  investigación  e 
innovación educativa,  nos  eidos  relacionados cos hábitos  de traballo  persoal, 
aprender a pensar, habilidades sociais, técnicas e dinámicas de grupo e calquera 
outro relacionado co seu ámbito de actuación.

• Aquelas outras que lles sexan atribuidas polas Administración.

Actuará  como  Xefe  do  departamento o  Orientador  do  centro,  sendo  as  súas 
funcións as seguintes:

• Dirixir e coordinar as actividades do departamento
• Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento, velar 

polo seu cumprimento e elaborar a memoria final de curso.
• Participar  na  elaboración  do  Proxecto  Educativo  e  Concrecións  curriculares, 

representando ó departamento na comisión de coordinación pedagóxica.
• Convocar e presidir as reunións do Departamento.
• Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso.
• Coordinar  a  organización  dos  espacios,  instalacións  para  a  orientación,  a 

adquisión  do  material,  e  de  equipamento  específico,  velando  polo  seu  uso 
correcto e conservación.

• Realizar  as  avaliacións  psicopedagóxicas,  e  asesorar  no  deseño, 
desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade, conforme 
o procedemento que se estableza.

• Facilitar a colaboración entre os membros do departamento.
• Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio (P.T.) a atención ó 

alumnado  de  n.e.a.e,  elevando  as  propostas  a  xefatura  de  estudios,  cando 
cumpra, a organización da docencia para dito alumnado.

• Aquelas outras funcións que lles asgine a Administración relativas á orientación.

7.4.- Agrupamento de alumnos: 

Ó fin de organizar  os recursos humanos dispoñibles  no centro e  optimizar  o 
funcionamento do mesmo, establecemos os seguintes criterios para o agrupamento do 
alumnado.

Na Educación primaria, o alumnado agruparase segundo a súa idade en niveis 
desde 1º a 6º de primaria.  Ademáis serán incluidos no nivel correspondente aqueles 
alumnos/as que non promocionen de nivel ó final de cada ciclo.

Na Educación infantil,  ó existir únicamente dúas unidades das tres que deben 
constituir  o  ciclo,  establécese  a  creación  de  dúas  unidades  de  idades  mixtas.  A 
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asignación do alumnado a estas dúas unidades mixtas levarase a cabo tendo en conta os 
criterios  organizativos  do  centro  e  as  indicacións  do  Equipo  do  segundo  ciclo  de 
Educación infantil. Ó comezo de cada curso asignarase o novo alumnado matriculado a 
unha  ou  outra  unidade  de  infantil  segundo  os  criterios  antes  indicados  evitando  a 
presenza de irmas na mesma unidade o distribuindo de forma equitativa a ratio e idades 
dos alumnado en ámbalas dúas unidades.

A cada un dos agrupamentos indicados lle será asignado un titor/a, seguindo os 
criterios  indicados  ó respecto da adscripción do profesorado ás titorias  no R.R.I  así 
como no seguinte apartado deste documento.

7.5.- Adscrición do profesorado ós niveis (titorías, funcións do titores)

Segundo o indicado no R.R.I do centro, a adscrición do profesorado ós distintos 
niveis e unidades do centro, terá en conta o indicado na lexislación vixente tentando 
respectar a continuidade do mesmo mestre/titor co mesmo grupo de alumnos ó longo de 
cada ciclo. En todo caso será competencia última do Director á asignación das titorías ó 
persoal do centro.

En función das necesidades organizativas do centro, os mestres/as especialistas 
poderán ser adscritos a un grupo de alumnos/as como titor/a, sendo de aplicación os 
termos anteriormente indicados.

Cada unidade (grupo de alumnos), tanto as 6 de Educación Primaria como as 2 
de Educación Infantil, terá asginado un titor/a, que será designado na primeira reunión 
de claustro do cada curso.

Son funcións do titor/a do grupo segundo o indicado na lexislación vixente, as 
seguintes:

• Participar na elaboración do plan de acción titorial
• Proporcionar ó comezo de curso toda a información necesaria tanto ó alumnado 

como  ás  familias,  ó  respecto  de  horarios,  actividades  extraescolares  e 
complementarias,  agrupamentos  e  aqueles  outros  aspectos  que  se  consideren 
oportunos.

• Coñecer  as  características  persoais  de  cada  cada  alumno  a  través  do 
coñecemento expediente persoal do alumno.

• Coñecer aspectos familiares que inflúan no rendemento escolar do alumno.
• Facer un seguimento global do proceso de aprendizaxe do alumnado, detectando 

n.e.a.e.
• Coordinar  as  Adaptacións  Curriculares  Individualizadas  (A.C.I.)  que  sexan 

necesarias para o seu alumnado.
• Facilitar a integración do alumnado no grupo fomentando a súa participación nas 

actividades do centro.
• Orientar ós alumnos no seu proceso formativo.
• Informar  ó  resto  do  profesorado  do  grupo  de  alumnos  das  caraterísticas  do 

mesmo, especialmente dos problemas de aprendizaxe existentes.
• Coordina-lo  axuste  das  diferentes  metodoloxías  e  principios  de  avaliación 

programados para o mesmo grupo de alumnos.
• De se-lo caso, organizar e presidi-las reunións de avaliación.
• Coordina-lo  proceso  de  avaliación  dos  alumnos  do  seu  grupo  e  adopta-la 

decisión que proceda referente á promoción dos alumnos dun ciclo a outro, logo 
de audiencia dos seus pais ou titores legais.

• Atender,  xunto co resto do profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes 
permanecen no entro nos períodos de lecer.
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• Colaborar co equipo de orientación educativa e profesional do sector nos termos 
que estableza o mesmo e a xefatura de estudios.

• Colaborar cos demais titores no marco dos proxectos educativo e concreccións 
curriculares do centro.

• Orienta-las  demandas  e  inquedanzas  dos  alumnos  e  mediar  ante  o  resto  de 
profesores, alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten.

• Informa-los alumnos do grupo, os pais e os profesores de todo aquilo que lles 
afecte  en relación  coas actividades  docentes  e  o rendemento  académico,  con 
especial atención ós aspectos e medidas tendentes a facilita-la

• competencia lingüística dos alumnos e alumnas nas dúaslinguas oficiais.
• Facilita-la cooperación educativa entre os profesores e os pais dos alumnos.
• Exercer,  de  acordo  co  proxecto  curricular,  a  coordinación  entre  os  demais 

profesores do grupo.
• Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnos.
• Controla-la falta de asistencia ou puntualidade dos alumnos, e ter informados ós 

pais ou titores e o xefe de estudios.
• Fomenta-la colaboración das familias nasactividades de apoio á aprendizaxe e 

orientación dos seus fillos.
• Aqueloutras que se lle puidesen encomendar para o mellor desenvolvemento da 

acción titorial.

7.6.- Organos de representaición e participación dos pais/nais e A.N.P.A.

Existe  no  centro  unha  Asocición  de  Nais  e  Pais,  constituida  segundo  as 
indicación  da  lexislación  ó  respecto.  Con  independencia  das  atribucións  e  funcións 
legalmente  asignadas  á  mesma,  establécese  no  noso  centro  as  seguintes  formas  de 
representación dos pais/nais.

Os pais/nais están representados no Consello Escolar nos termos indicados no 
apartado  correspondente,  coas  funcións  e  representatividade  que  lles  asgina  a 
lexislación ó respecto.

A  A.N.P.A  ten  tamén  un  representante  no  Consello  Escolar,  nos  termos 
anteriormente  indicados  e  coas  funcións  e  representatividade  que  lles  asigna  a 
lexislación.

Además desta representación dos pais/nais, propoñemos as seguintes actuacións 
para a participación dos pais/nais e os seus órganos de representación no centro:

• Fomentarase  a  participación  activa  das  familias  no  proceso  educativo  do 
alumnado, non só informándoos da evolución do mesmo senón incluíndoos en 
actividades e outros actos educativos que teñan lugar no centro.

• Colaborarase  coa  A.N.P.A  na  difusión  das  actividades  extraescolares 
organizadas por ela.

• Fomentarase a participación das familias nas celebracións e outras actividades 
levadas a cabo no centro.

• Estableceranse cauces de diálogo e colaboración cos repesentantes da A.N.P.A

7.7.- Xestión económica do centro: comisión económica:

Como centro educativo público, e segundo o indicado no decreto 201/2003, o 
C.E.I.P.  Pedro  Antonio  Cerviño  dispón  de  autonomía  na  xestión  dos  seus  recursos 
económicos nos termos establecidos polo citado decreto.
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De xeito anual elaborarase un orzamento onde se indique a previsión de ingresos 
e gastos. Para a elaboración deste orzamento, o secretario ou a persoa encomendada 
polo  director  elaborar  un  anteproxecto  que  deberá  ser  revisado  e  aprobado  pola 
comisión  económica,  pasando  nese  momento  a  constituirse  como  proxecto  de 
orzamento. Este proxecto de orzamento, tras sera aprobado polo consello escolar, será 
remitido á Consellería de Educacion e O.U.

Anualmente levarase a cabo a xustificación dos gastos, segundo o orzamento 
plantexado,  empregando  para  esta  xustificación  o  procedemento  indicado  pola 
Administración.

A  comisión  económica  do  centro  constitúese  no  seo  do  Consello  Escolar 
(decreto 374/1996 artigo 44º) e estará formada polo Director, o Secretario, un mestre/a e 
un  pai/nai,  ámbolos  dous  membros  do  consello  escolar.  Esta  comisión  ten  as 
competencias e atribucións asignadas pola lexislación.

8.- Formas de colaboración co concello, outras institucións e centros educativos

      Entre  o  colexio  e  o  concello  existe  unha  estreita  colaboración  en numerosos 
aspectos: relación coa Concellería da Muller e Servizos Sociais na celebración de datas 
destacadas como “Día Internacional da Muller”, Día do Libro, Semana da Prensa, etc.... 
Baixo  o  patrocinio  da  Biblioteca  Municipal  “Sobrino  Buhigas”,  se  organizan 
conferencias, obradoiros de creación literaria e doutro tipo, campañas de animación á 
lectura, proxeccións, certames literarios, exposicións...Colaboran tamén na organización 
do  Entroido,  na  campaña  de  “Deporte  na  Escola”,  aportando  trofeos,  camisetas, 
poñendo  á  nosa  disposición  o  pavillón  dos  deportes  e  outros  espazos  deportivos.O 
concello subvenciona en parte unha saída cultural que se fai anualmente con tódolos 
alumnos do colexio. Por último, colabórase coa concellería de Servizos Sociais cando 
xorde  algunha  problemática  que  afecta  a  alumnos  cunha  específica  problemática 
familiar. 
      
     Tódolos cursos, os alumnos de  Ed. Infantil e os dos tres ciclos de Primaria asisten en 
Pontevedra  a  sesións  de  teatro,  música,  títeres,  e  outras  actividades  que  patrocina 
CAIXANOVA. A Deputación Provincial subvenciona o transporte para visitar o Museu 
Provincial de Pontevedra e organiza e promove actuacións teatrais e outros espectáculos 
no  centro.  Tamén  participamos  no  Salón  do  Libro  que  organiza  o  concello  de 
Pontevedra e outras entidades.

      Tamén participamos na actividade “Deporte na Escola” xunto cos colexios  de 
Forcarei, Tenorio, Carballedo, Ponte Caldelas, A Reigosa, Cerdedo e os IES de Forcarei 
e Cotobade. Esta actividade deportiva está organizada pola Consellería de

      Como xa reseñamos anteriormente,  existe unha estreita relación entre a ANPA 
(Asociación  de  Nais  e  Pais  de  Alumnos  “San  Miguel”)  e  o  centro.  Utilizan  as 
instalacións  escolares  cando  o  precisan  e  colaboran  na  organización  de  festivais  e 
celebracións  como  Entroido,  Nadal,  Magosto,  Letras  Galegas...No  remate  do  curso 
organizan unha excursión para tódolos membros da comunidade educativa. Tamén ven 
levando a cabo unha serie  de actividades  extraescolares,  algunhas  delas  promovidas 
pola Deputación Provincial  e o concello:  patinaxe,  baile rexional  e pandereta,  gaita, 
fútbol, balonmán, natación, etc...A elas asisten un 44% do alumnado.
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      Tamén nos relacionamos con asociacións culturais locais como a de Parada ou a 
Asociación Cultural “O Costado” de Couso, que organiza tódolos anos un certame de 
debuxo, poesía e narrativa co gallo da Semana das Letras Galegas. 
 

9.- Avaliación de diagnóstico

Segundo o recollido na orde de 16 de febreiro de 2009, regula o indicado na 
L.O.E sobre a posta en práctica nunha avalición nos centros educativos denominada 
Avaliación de diagnóstico.

As datas e procedemento desta avaliación, a levar a cabo en cuarto de primaria, 
serán as indicadas pola Administración en cada caso.

Para levar a cabo esta posta en práctica, e segundo o indicado na mencionada 
orde,  constituirase  unha  comisión  de  coordinación  da  avaliación  diagnóstica.  Dita 
comisión  estará  formada  en  cada  avaliación  plantexada  polo  Director,  o  Xefe  de 
estudios, o Orientador e o titor do nivel (cuarto de primaria) no que se leve a cabo a 
avaliación de diagnóstico en cada curso.

A esta comisión encoméndanselle as funcións indicadas na orde que regula a 
avaliación de diagnóstico. 

É función do equipo directivo manter a confidencialidade das probas remitidas 
pola administración e da posta en práctica da mesma, seguindo as indicacións feitas 
desde a Administración ó respecto.

A  comunicación  dos  resultados  á  comunidade  escolar,  levarase  a  cabo  nos 
termos indicados pola lexislación aplicable así como polas instruccións remitidas desde 
a Administración.

10.- Seguimento e avaliacion deste Proxecto Educativo.

O presente proxecto educativo,  tras ser aprobado polo Consello Escolar,  será 
avaliado por dito órgano colexiado de forma continua, de xeito que poidan facerse nel 
melloras que permitan un maior grao de consecución dos obxectivos plantexados.

En relación ó anteriormente indicado, o consello escolar avaliará a consecución 
dos obxectivos do Proxecto Educativo, na última reunión de cada curso escolar, facendo 
as aportacións para a mellora que considere oportunas.

Do mesmo xeito, tanto á proposta do claustro de mestres/as, como dos equipos 
docentes, incluiranse as modificacións que se consideren axeitadas nos distintos plans e 
concrecións curriculares. Estas propostas serán levadas ó Consello Escolar, para a súa 
discusión e aprobación se fose o caso.
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