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1 – INTRODUCIÓN- MARCO LEGAL. 

 

Tendo en conta as características do noso centro, e sabendo pois que estamos ante un 

CEIP de liña 1, a normativa legal que se ten en conta será a que se vai a recoller nos 

parágrafos que a continuación se presentan. 

En primeiro lugar tomaremos como referencia a lexislación que rexe o sistema educativo 

na actualidade e que ten como base a LOMLOE; é dicir, a Lei 3/2020, do 29 de decembro, 

pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE). A maiores 

das anteriores, o regulamento orgánico deste centro terá como base legal tanto o Decreto 

374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das EEI e dos 

CEP, así como a Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos 

de organización e funcionamento das EEI, dos CEP e dos CEIP dependentes da 

Consellería de Educación. 

Tendo en conta o anterior, e dado que impartimos as etapas tanto de infantil como de 

primaria,  debemos facer referencia aos diferentes currículos. Para a etapa de Educación 

Infantil en Galicia, o currículo estatal concrétase no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo 

que se establece o currículo de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia e, 

para a Educación Primaria non é outro que o Decreto 105/2015, do 4 de setembro, polo 

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

Ao igual que o acontece co currículo, tamén á hora de avaliar temos dúas normativas 

diferentes para estas etapas que son: no caso de infantil a Orde do 25 de xuño do 2009 

e, para primaria, a Orde do 9 de xuño do 2016 (se ben é certo que actualmente a avaliación 

en primaria concrétase aínda máis na Orde do 2 de marzo do 2021, que regula o dereito 

do alumnado á plena obxectividade do proceso de avaliación, así como a Orde do 25 de 

xaneiro do 2022, que actualiza a normativa con respecto a este proceso). 

A maiores do anterior, non debemos esquecer tampouco que as competencias son un dos 

elementos curriculares fundamentais nestas etapas e, para iso, daremos cabida neste 

apartado á Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre 

as competencias, os contidos e os criterios de avaliación da educación primaria, ESO e 

bacharelato. 

E deixando atrás o currículo e a avaliación, se queremos atender a todos os nenos e nenas 

tendo en conta as súas características e prestando atención a todas as súas necesidades 
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e inquietudes individuais non podemos esquecer a normativa que regula a atención á 

diversidade, e que tan presente debe estar no noso día a día. Destacamos aquí o Decreto 

229/2011, do 7 de decembro e a súa actualización que se recolle na Orde do 8 de 

setembro do 2021. Tamén é necesario sinalar dentro deste apartado todos e cada un dos 

protocolos da Xunta que se recollen na plataforma EDUCONVIVES e que recollen 

aspectos vinculados con diferentes necesidades que nos podemos atopar nos centros, así 

como as principais medidas de actuación para actuar en determinadas casuísticas 

(Protocolo altas capacidades, TDAH, TEA, discapacidade intelectual, discapacidade 

auditiva, absentismo…). 

Por outro lado, e ademais de prestar atención á diversidade, dende o noso centro 

apostamos por traballar sempre a prol da igualdade e tratando de fomentar un bo clima 

de convivencia, polo que teremos como referencia para estes aspectos tanto a Instrución 

do 6 de setembro do 2019, como a Lei 4/2011, do 30 de xuño, e o Decreto 8/2015, do 8 

de xaneiro, polo que se desenvolve a lei anterior e que regula a convivencia nos centros 

educativos. 

A maiores do anterior, e dado que o noso centro conta con servizo de comedor e 

transporte escolar, seguiremos o establecido nas instrucións anuais sobre estes servizos 

e, ademais, o Real Decreto 443/2011, do 27 de abril (transporte escolar) , así como o 

Decreto 132/2013, do 1 de agosto (comedor escolar). 

Dicir tamén que o CEIP de Curtis actualmente é un centro con xornada continua (tal e 

como establece a Orde do 29 de maio do 2008), con horario de 10:00 a 15:00 nos meses 

de setembro e xuño e de 9:00 a 14:00 o resto do ano. 

En canto ás instalacións adáptase perfectamente ao establecido no Real Decreto 

132/2010, do 12 de febreiro, de requisitos mínimos (tanto na zona de infantil como na de 

primaria que contou cunha reforma considerable no curso académico 2021/2022). 

E xa, para finalizar, non debemos esquecer a importancia que dende este colexio lle 

damos ás linguas, especialmente ao fomento do galego como lingua vehicular e materna 

para moitos deles, por iso tanto nas diferentes materias, como noutro tipos de actividades, 

traballamos a prol dese plurilingüismo tomando como referencia principal o Decreto 

79/2010, do 20 de maio, que regula o plurilingüismo na ensinanza non universitaria. 
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    2 – ANÁLISE DO CONTEXTO ESCOLAR. 

 

O COLEXIO DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DE CURTIS está situado na vila de 

Curtis sendo un centro de titularidade pública. 

O concello de Curtis supera os 4.000 habitantes, os cales se distribúen en 4 

parroquias( Nosa Señora de Lourdes, Santa María de Fisteus, Santa Eulalia de Curtis e 

Santa María de Foxado) e 142 núcleos de poboación, distribuídos en torno a dúas áreas 

semiurbanas: Teixeiro e Curtis, onde se sitúa o noso centro. 

Linda áo norte con Oza-Cesuras e Aranga; ao este con Guitiriz (Lugo); ao sur con Sobrado 

e Vilasantar e ao oeste con Mesía. Sitúase, pois, nunha zona cha do centro de Galicia 

cunha altitude media de 500 metros sobre o nivel do mar. Os puntos máis altos son o 

Monte Enxameado e Serra da Cova da Serpe que superan os 600 metros de altitude. Na 

paisaxe destacan unha densa rede de ríos e regatos que pertencen na súa maioría á Rede 

Hidrolóxica do Río Mandeo, incluido no Plan Natura. 

Outros ríos que cruzan o territorio verten as súas augas no Río Tambre. 

A orixe do nome de Curtis vén da industria do curtido de peles que durante séculos axudou 

a subsistencia dos labradores e gandeiros da zona. 

 En canto á orixe da poboación os restos arqueolóxicos en Santa María de Foxado 

parecen indicar que era un territorio poboado xa en épocas prehistóricas.  En canto á 

época moderna o feito histórico máis relevante para a vila foi o paso da liña de tren A 

Coruña-Palencia e a construcción da estación de Curtis, que inaugurou o rey Alfonso XII 

en 1883. Esta estación era de parada obrigatoria e promoveu a creación de feiras na 

localidade que se perpetuaron ata a actualidade, sendo un dos eventos comerciais da 

comarca os días 9 e o 23 de cada mes. 

Hoxe en día todos os sectores de produción teñen cabida no concello. No relativo ao 

sector primario contabilízanse arredor de 380 explotacións agrícolas fundamentalmente 

de gando porcino e bobino. En relación a isto cabe destacar tamén a existencia de unha 

queixería importante: QUEINAGA. 

No relativo ao sector secundario hai unha porcentaxe da poboación adicada ao sector da 

construcción aínda que o máis destacado é a existencia de dúas factorías da empresa 

LOSÁN nas inmediacións da vila que da traballo tanto a poboación da vila coma dos 

arredores. 

En canto ao sector terciario concéntrase sobre todo nas pequenas tendas da vila. 
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3 – SERVIZOS E  RELACIÓNS  COAS FAMILIAS E INSTITUCIÓNS . 

3.1 SERVIZOS 

 O CEIP de Curtis conta cos seguintes servizos : 

- Servizo de comedor escolar. 

Este servizo lévase a cabo do outubro a maio en horario de 14:00 h a 15:00 h e nos meses de 

setembro e xuño de  15:00 h a  16:00 h. O seu funcionamento atópase recollido na PXA. 

O comedor é xestionado pola directora e unha mestra encargada. Poden asistir todas as 

alumnas e alumnos que o desexen xa que hai suficientes prazas e págase en función do 

nivel de renda. O centro conta  con 5 colaboradores do comedor, que son nais e pais do 

alumano, que se encargan da distribución da comida e da atención ao alumnado. 

- Servizo de transporte escolar. 

O servizo de transporte, xestionado pola Consellería, está cuberto por tres rutas. O seu 

funcionamento atópase recollido na PXA. 

- Servizo de Biblioteca. 

Este servizo permite ao alumnado de  educación primaria quedar na biblioteca do centro , 

de martes a venres en horario de 15:00h a 17:00 h  , de outubro a  maio .No caso do 

alumnado de Educacion  Infantil  , pode facer uso deste servizo , sempre acompañao dun 

adulto .  Neste tempo que están na biblioteca poden facer tarefas  e ler . 

- Servizo de madrugadores. 

Este é un servizo  que,dende o concello  , se ofrece ás familias  ,nos meses de setembro 

e xuño , en horario de mañá    de 7:30h a 10:00h e de outubro a maio  de 7:00h a 9:00h. 

- Servizo de  Concilia. 

Este servizo , ao igual ca o de madrugadores , ofréceo o concello ás familias  , nos meses 

de setembro e xuño , en horario de tarde , de 16:00h a 18:00h  e  de outubro a maio  en 

horario de 15:00h a 17:00h . 

3.2 RELACIÓNS  COAS FAMILIAS E INSTITUCIÓNS 

Dende o centro  preténdese : 

- Potenciar a relación e colaboración coas asociacións culturais e veciñais do pobo . 

- Colaborar e participar naquelas actividades programadas polas diferentes entidades e 

asociacións do concello que se consideren oportunas  e acordes cos obxectivos 

formulados no PEC . 
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- Colaborar e participar nas actividades organizadas polo concello , así como cos concellos 

próximos . 

- Facilitar  o uso das instalacións do centro a aquelas entidades e institucións que o 

soliciten e sempre e cando os seus obxectivos e fins estean de acordo co noso PEC. 

AS  FAMILIAS 

Consideramos o Centro como unha Comunidade Educativa na que as familias dos 

alumnos e alumnas teñen unha importancia  transcendental . Por isto ,promovemos a súa 

participación e colaboración activa , na xestión do Centro e nas actividades educativas, a 

través dos Órganos Colexiados e Asociacións , dotándoas da axuda necesaria para que 

poidan desenvolver o seu labor . 

INSPECCIÓN EDUCATIVA 

A relación coa inspección educativa é fluída  e precisa en determinados casos como: 

Envio de información/ documentación: faltas de asistencia do persoal docente, 

documentos anuais como a PXA, número de alumnado escolarizado, necesidades 

específicas de apoio educativo… 

Solicitar información e/ ou asesoramento: consultas sobre determinados aspectos 

administrativos ou legais. 

Solicitar a aprobación de certos trámites, por exemplo,  a escolarización de novo alumnado 

fóra de prazo. 

A ANPA 

A dirección do centro reúnese coa ANPA de xeito periódico para informar de determinados 

aspectos académicos, realización de actividades, compra de materiais… así como para 

solicitar a participación da asociación para cuestións de mantemento  do centro ou mesmo 

cooperando na organización da biblioteca. 

O CONCELLO 

A relación co Concello é fluída , de xeito que sempre , dentro das súas posibilidades 

colabora para solventar  as necesidades do centro educativo, tanto a nivel educativo , 

ofrecendo talleres, actividades …, como as actuacións precisas para manter as 

instalacións do centro en estado  óptimo. 

O CENTRO DE DÍA 

Existe unha relación fluída entre o centro educativo e o centro de día , de xeito  que , en 

ocasións se propoñen actividades  , por ambas partes para celebrar o Nadal, ou mesmo 
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as Letras Galegas . Alumnado e avós /os comparten experiencias  con contos , bailes ou 

manualidades . 

ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE CURTIS 

Sempre que é posible  , e de xeito bidireccional , plantéxanse actividades con obxectivos 

educativos , que involucran o alumnado  cos comerciantes do seu pobo .Actividades como 

a celebración do Día do Libro , por exemplo . 

SERVIZOS SOCIAIS 

A relación cos servizos sociais permite  tratar de ofrecer unha solución axeitada a 

determinados problemas que afectan , en certas ocasións a alumnos e familias. A boa 

comunicación entre ambas partes  sempre repercutirá nunha mellora na situación do 

alumnado . 

EQUIPO DE ATENCIÓN  TEMPERÁ 

O Equipo de Orientación do centro mantén comunicación con este equipo para o 

seguimento  de casos que xurdan  no alumnado  e que precisen axuda  dende este 

servizo . 
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4 – CARACTERÍSTICAS DO CENTRO. 

 

4.1. Datos identificativos do centro 

O CEIP de Curtis é un centro de titularidade pública ubicado na localidade de Curtis. 

Os seus datos referenciais son os seguintes: 

CEIP de Curtis 

Rúa Alcalde Espiñeira, s/n 

CP 15310 

Curtis (A Coruña) 

Teléfono: 881880647 

Código de centro: 15005932 

Correo electrónico: ceip.curtis.estacion@edu.xunta.gal  

Páxina web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcurtisestacion/ 

 

4.2. Dependencias e equipamento 

O centro está dividido en dous edificios, un adicado á etapa de Educación Infantil e outro 

á etapa de Educación Primaria e cada un ten o seu propio patio de lecer. 

O edificio de infantil conta con catro aulas distribuídas do seguinte xeito: 2 aulas, para 5º 

e 6º de Educación Infantil comunicadas por un pequeno hall, onde tamén se atopan os 

aseos que usan indistintamente nenas e nenos, e un pequeno almacén con material 

escolar. Na outra zona do edificio atópase a aula de 4º de Educación Infantil, un aseo para 

os docentes e unha aula de psicomotricidade. 

A zona exterior de Educación Infantil conta cun areeiro, un parque infantil e zonas verdes. 

O edificio principal conta coas seguintes dependencias:  

 Seis aulas de destinadas aos seis grupos de Educación Primaria. 

 Aula de inglés 

 Aula de PT e AL 

 A aula de música está situada na entrada do centro escolar e a ela accédese 

exclusivamente por unha porta exterior. 

 Biblioteca, á que se accede tanto polo interior do centro como por unha porta exterior 

situada na entrada do centro escolar. 

 Biblioteca creativa 

mailto:ceip.curtis.estacion@edu.xunta.gal
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcurtisestacion/
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 Aseos para o alumnado 

 Aseos para o profesorado 

 Departamento de orientación, no cal se inclúe a aula de convivencia. 

 Sala de mestras e mestres 

 Aula de informática 

 Dirección, xefatura e secretaría 

 O túnel, lugar onde recentemente se instalou o museo Express, tendo en conta un 

proxecto interdisciplinar relacionado coa arte. 

 Comedor con cociña e despensa. 

A zona exterior do edificio principal conta con zonas cubertas e zonas verdes, cunha pista 

de fútbol e cunha zona onde está instalado un parque que conta con tobogán e balancín. 

Os espazos exteriores do centro permanecen abertos ao remate do horario lectivo, xa que 

comparten espazo coas instalacións don Concello.  

 

4.3. Unidades do centro e alumnado 

O centro conta con 3 unidades  na etapa de educación infantil e 6 en educación primaria. 

Actualmente, o número de alumnos do centro é de 128. O alumnado procede da área de 

influencia do centro sendo na súa maioría de Curtis e de concellos limítrofes. 

 

4.4. Criterios de agrupamento 

As pautas para establecer o agrupamento, en caso de ser necesario son as seguintes.  

O /a xefe/a de estudos e os/as mestres/as de Educación Infantil ou Educación Primaria 

reuniranse a finais de curso para analizar a matrícula e decidir os agrupamentos. 

Respectaranse as ratios establecidas pola lei formando dous grupos mixtos soamente no 

caso de existir unha gran desproporción en canto a número de alumnado entre as dúas 

aulas. 

De ter que repartir alumnos do quinto nivel entre as dúas unidades, teríanse en conta os 

criterios seguintes: idade, grao de desenvolvemento do neno/a,  as necesidades 

específicas de apoio educativo e a paridade de xénero. 

 

4.5. Horario 

O horario nos meses de setembro e xuño é o seguinte: 
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  10:00 – 10:50 1º   1ª Sesión 

10:50 – 11:40 2º   2ª  Sesión 

11:40 – 12:30 3º   3ª   Sesión 

12:30 – 13:00 Re   Recreo 

13:00 – 13:50 4º   4ª  Sesión 

13:50 – 14:40 5º   5ª  Sesión 

14:40 – 15:00 Le  Lectura silenciosa 

 

O horario de outubro a maio é o seguinte: 

9:00 – 9:50 1º  1ª  Sesión 

9:50 – 10:40 2º  2ª  Sesión 

10:40 – 11:30 3º  3ª  Sesión 

11:30 – 12:00 Re Recreo 

12:00 – 12:20 Le Lectura silenciosa 

12:20 – 13:10 4º  4ª  Sesión 

13:10 – 14:00 5º  5ª  sesión  

 

O alumnado de Educación Infantil que se incorpore ao centro no mes de setembro farao 

de xeito progresivo para o que se programará o período de adaptación. 

 

4.6. Profesorado 

Segundo a ORDE do 7 de xullo de 2014 pola que se modifican as unidades e os postos 

de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de 

Educación infantil. Educación Primaria e Educación Especial, o número de docentes está 

formado por: 

O catálogo de postos de traballo do centro é de 15 persoas, distribuíndose do seguinte 

xeito: 

 2 Educación Infantil 

 5 Educación Primaria 

 1 Especialista en Lingua Inglesa 

 1 Especialista en Lingua Francesa 

 1 Especialista en Educación Física 

 1 Especialista en Educación Musical 
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 1 Especialista en Pedagoxía Terapéutica 

 1 Especialista en Audición en Linguaxe, compartido co CEIP de Présaras 

 1 Especialista en Orientación, compartida co CEIP de Teixeiro e adscrito o CEIP Virxe do 

Portal 

 1 Especialista en Relixión Católica compartida co CEIP de Teixeiro. 

 

4.7. Persoal non docente 

Como persoal non docente, o centro conta cunha coidadora, cun conserxe encargado de 

abrir e pechar o centro. Tamén conta cunha cociñeira e cunha axudante de cociña.  

Por outra banda, no centro educativo disponse de 2 persoas no servizo de limpeza que 

son persoal contratado polo concello mediante subcontrata cunha empresa de limpeza. 
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5 – SINAIS DE IDENTIDADE. 

 

- QUEREMOS UN CENTRO PLURAL 

O noso centro renuncia a todo tipo de sectarismo, poñendo en marcha a liberdade de 

pensamento, ideas e opinión que sexan compatibles coa Declaración de Dereitos 

Humanos. 

- QUEREMOS UN CENTRO DEMOCRÁTICO 

Partimos de que o centro é un espazo para a convivencia, desenvolveranse valores 

democráticos como a tolerancia, participación, responsabilidade, diálogo..de xeito que o 

noso alumnado experimente un modelo democrático de convivencia. 

- QUEREMOS UN CENTRO COEDUCATIVO 

O noso centro aposta pola igualdade de sexos, tendo sempre en conta e poñendo en práctica 

o Plan de Igualdade, e valorando positivamente o enriquecimento da 

complementariedade. 

- QUEREMOS UN CENTRO GALEGO 

A nosa lingua galega e a nosa cultura e tradicións, serán eixos vertebradores e fundamentais 

da nosa acción educativa, polo que a nosa escola estará integrada e aberta á contorna, 

establecéndose unha relación de colaboración e respecto mutuo. 

- QUEREMOS UN CENTRO INTEGRADOR 

O noso será un centro onde todo o mundo teña cabida. Teremos unha escola onde prima a 

igualdade e a non discriminación por razón de nacemento, raza,sexo, capacidade 

económica, nivel social, conviccións políticas ou morais, así como por discapacidades 

físicas, sensoriais e psíquicas. 

- QUEREMOS UN CENTRO ACONFESIONAL 

Será polo tanto, o noso un centro que garanta unha educación baseada no respecto e 

tolerancia das crenzas individuais dos seus membros. 

- QUEREMOS UN CENTRO ABERTO Á COMUNIDADE EDUCATIVA 

O noso, será un centro onde se valore positivamente a colaboración da comunidade educativa 

nas diferentes actividades que se realicen no proceso de ensino-aprendizaxe. 

- QUEREMOS UN CENTRO TRANSPARENTE 

A transparencia, será un dos piares fundamentais que rexirán o contexto do proceso de 

ensino-aprendizaxe do noso centro, tanto no que se refire aos órganos colexiados, como 

co alumnado como coa comunidade educativa. 
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- QUEREMOS UN CENTRO DIXITALIZADO 

O noso será un centro onde pouco a pouco se vaian empregando as novas tecnoloxías da 

información e a comunicación, tanto entre o alumnado como entre o profesorado, entre 

alumnado e profesorado e entre os diferentes membros da comunidade educativa. 

Trataremos de ir cumprindo os diferentes obxectivos establecidos anualmente no Plan 

Dixital. 

- QUEREMOS UN CENTRO COOPERATIVO 

No noso centro realizaremos proxectos integrados, onde prime o ensino cooperativo e 

colaborativo entre os distintos membros do proceso de ensino-aprendizaxe. 

- QUEREMOS UN CENTRO PACÍFICO 

No noso centro, respectaranse as normas de convivencia entre os diferentes membros da 

comunidade educativa. 

- QUEREMOS UN CENTRO INNOVADOR 

Tentarase participar dende o centro nos distintos proxectos de innovación educativa, para ser 

un centro ecléptico e innovador. 
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6– OBXECTIVOS DO CENTRO. 

 

- Mellorar o rendemento académico do alumnado. 

- Seleccionar e secuencializar os contidos curriculares de maior interés para os nenos/as. 

- Promover hábitos de lectura. 

- Potenciar o espíritu crítico e emprendedor, así como o desexo de superación e innovación 

no alumnado. 

- Procurar un ambiente democrático e participativo. 

- Fomentar o uso da biblioteca do centro como fonte de información e de lecer a través da 

lectura. 

- Establecer un marco de convivencia baseado nas NOF e no Plan de Convivencia. 

- Velar pola seguridade do alumnado, promovendo a súa formación. 

- Promover a coordinación docente. 

- Empregar diferentes metodoloxias para mellorar o nivel de rendemento escolar. 

- Potenciar os recursos TIC, integrándoos como ferramenta de traballo, e sempre tendo en 

conta o Plan Dixital, tratando sempre de acadar  os obxectivos establecidos neste plan 

anualmente. 

- Fomentar a responsabilidade, o respecto, a orde e o esforzo, como eixes fundamentais 

do Proxecto Educativo. 

- Participar en programas que propicien a innovación educativa. 

- Atender á diversidade, establecendo medidas de apoio ao alumnado que o necesite. 

- Promover a colaboración das familias no eido do proceso educativo, e en xeral de toda a 

comunidade educativa. 

- Elaborar un plan de actividades complementarias e extraescolares. 

- Propiciar un ensino activo que permita desenvolver a autonomía persoal, a orixinalidade 

e a creatividade. 

- Coñecer a contorna do centro e colaborar coas diferentes institucións e coas distintas 

organización e asociación  da mesma. 

- Poñer en práctica o Plan de Igualdade do centro, sin que exista ningún tipo de 

discriminación por razón de sexo. 

- Fomentar valores sobre a igualdade de sexos, erradicando pensamentos ou 

comportamentos baseados en prexuizos. 

- Propiciar a interculturalidade como un valor positivo. 
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- Respectar e comprometerse coa conservación do medio ambiente. 

- Acadar unha educación integral que teña como base a motivación  e os intereses do 

alumnado. 

- Recoñecer e empregar  a lingua galega como “nosa” e coñecer e valorar o patrimonio 

histórico e cultural galego. 

- Priorizar a formación de  alumnas e alumnos acadando un alto nivel competencial. 

- Favorecer no alumnado unha personalidade cada vez máis responsable, independente e 

autónoma. 

- Adoptar medidas encamiñadas a fomentar un clima de respecto mutuo entre o alumnado, 

así como entre alumnado e profesorado, e en xeral, entre todos os membros da 

comunidade educativa. 
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7– ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

 

7.1. ÓRGANOS DE GOBERNO  

UNIPERSOAIS: Directora, Secretaria e Xefa de Estudos. Teñen unha reunión semanal, 

martes de 9:00 a 9:50. 

 

Directora: María Jesús Barral Bascoy, está no cargo dende o ano 2011. Seguindo o 

Decreto 374/96, as súas principais funcións son: 

- Representar oficialmente á Administración educativa no centro. 

- Dirixir e coordinar tódalas actividades do centro, sen prexuízo das competencias do 

consello escolar e do claustro. 

- Visalas certificacións e documentos oficiais do centro. 

- Executalos acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia. 

- Coordinala elaboración do proxecto educativo do centro, e programación xeral anual. 

-  Convocar e presidi-los actos académicos, o consello escolar, o claustro, a comisión 

de coordinación pedagóxica do centro e a comisión económica do consello escolar. 

- Exercela xefatura de todo o persoal adscrito ó centro. 

- Xestionalos medios humanos e materiais do centro. 

- Promover e impulsa-las relacións do centro coas institucións do seu contorno. 

- Facilitala adecuada coordinación con outros servicios educativos da zona. 

- Autorizalos gastos de acordo co orzamento do centro e ordena-los pagamentos. 

- Realizalas contratacións de servicios e subministracións de acordo co que 

regulamentariamente se estableza. 

-  

Secretaria: Laura Varela López, está no cargo dende o ano 2021. Seguindo o Decreto 

374/96, as súas principais funcións son: 

- Ordenalo réxime administrativo do centro. 

- Actuar como secretario dos órganos colexiados e levantar acta das sesións. 

- Custodialos libros arquivos e recursos materiais e realizar inventarios. 

- Expedilas certificacións que soliciten as autoridades e os interesados. 

- Ordenalo réxime económico do centro e realiza-la contabilidade. 

- 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. 
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Xefa de estudos: María Carmen Abad Brañas, está no cargo dende o ano 2016. 

Seguindo o Decreto 374/96, as súas principais funcións son: 

-  Exercer, por delegación da directora e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal 

docente en todo o relativo ó réxime académico. 

- Substituíla directora 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. 

- Elaborar os horarios académicos de alumnos e profesores. 

- Coordinar e orienta-la acción dos titores de acordo co plan de acción titorial. 

- Coordinala participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así 

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

centro. 

- Establecelos mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, 

atención a alumnos accidentados ou calquera eventualidade que incida no normal 

funcionamento do centro. 

- Organizala atención dos alumnos nos períodos de lecer. 

 

COLEXIADOS: Claustro de mestras e consello escolar. 

Claustro de mestras : É o órgano propio de participación destes no goberno do 

centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso, informar 

sobre tódolos aspectos docentes del. Reúnese de xeito ordinario unha vez por trimestre e 

tamén aquelas veces que sexan necesarias de xeito extraordinario. Estas reunións 

lévanse a cabo os luns de 15:00 a 16:00. As principais competencias deste seguindo o 

Decreto 374/96, son as seguintes: 

- Elevar ó equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo do 

centro e da programación xeral anual. 

- Elixilos seus representantes no consello escolar do centro. 

- Propoñer todo tipo de iniciativas que tendan a melloralo funcionamento do centro en 

calquera dos seus aspectos. 

- Aprobalos criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios dos alumnos. 

-  Aprobala planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación. 

-  Coordinalas funcións referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación dos 

alumnos e alumnas. 

Consello escolar:  
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Está formado pola directora, que é a presidenta, a xefa de estudos, un 

representante do concello, unha representante da administración e servizos (a cociñeira), 

cinco mestras, cinco nais e a secretaria, que ten voz pero non ten voto. Reúnese de xeito 

ordinario unha vez por trimestre e tamén aquelas veces que sexan necesarias de xeito 

extraordinario. Estas reunións lévanse a cabo luns de 16:00 a 17:00. As principais 

competencias deste seguindo o Decreto 374/96, son as seguintes: 

- Establece-las directrices e elaborar propostas para a elaboración do proxecto 

educativo do centro, aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modificacións, sen 

prexuízo das competencias que o claustro de profesores ten atribuídas en relación coa 

planificación e organización docente. 

- Aprobar e modificalo Regulamento de réxime interior do centro. 

- Resolvelos conflictos e impoñelas correccións con finalidade pedagóxica que 

correspondan a aquelas conductas do alumnado que prexudiquen gravemente a 

convivencia no centro. 

- Aprobalo proxecto de orzamento do centro e a execución del. 

- Aprobar e avaliala programación xeral anual do centro, respectando, en todo caso, 

os aspectos docentes que competen ó claustro. 

- Promovela renovación das instalacións e equipamento do centro, e vixiala súa 

conservación. 

No seo do consello escolar existe unha comisión económica, integrada pola 

directora, un mestre, unha nai dun alumno e a secretaria.  

 

 

7.2.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA: A pesar da composición descrita 

no Decreto 374/96, no noso centro está integrada pola totalidade do persoal docente do 

centro, para así garantir unha axeitada coordinación e a información necesaria. Actúa 

como secretaria unha mestra designada pola directora.  Reúnese  os primeiros luns de 

cada mes de 15:00 a 16:00.  

A comisión de coordinación pedagóxica terá, en relación co réxime de funcionamento, 

as seguintes competencias: 

a) Velar para que a elaboración do plan de acción titorial se realice conforme os criterios 

establecidos polo claustro. 
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b) Asegura-la coherencia entre o proxecto educativo do centro e a programación xeral 

anual. 

c) Establece-las directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas dos e 

do plan de acción titorial. 

d) Canaliza-las necesidades de formación do profesorado cara ó centro de Formación 

Continuada do Profesorado. 

e) 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. 

f) Propoñe-los profesores que han de formar parte do equipo de normalización lingüística. 

 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Como ben se reflicte no Decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario de Galicia, as linguas constitúen un elemento básico de identidade 

cultural e representan un valor fundamental de cohesión dunha comunidade. 

O Estatuto de Autonomía de Galicia ,no seu artigo 5 ,define o galego como lingua propia 

de Galicia e dispón que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e que todos 

teñen o dereito de coñecelos e usalos. 

Tamén mencionar a Lei de Normalización lingüística do 1983 do 14 de xuño que garantiza 

a igualdade do galego e o castelán como línguas oficiais de Galicia e asegura a 

normalización do galego como língua propia do noso pobo. Dentro do capítulo III, o galego 

no ensino, establece que o galego é tamén a língua oficial do ensino en todos os niveis 

educativos, así como que a língua galega é materia de estudo obrigatoria en todos os 

niveis educativos non universitarios. 

Así, farase referencia nun primeiro lugar á a un breve estudo sociolingüistico:  

O contorno sociolingüístico do centro 

O concello de Curtis está situado no sudeste da provincia de A Coruña, na comarca 

denominada de Betanzos sendo un municipio dos de maior amplitude da provincia. A 

poboación é de 4081 habitantes e distribúense en catro parroquias. 

Polo que se refire á lingua empregada pola poboación pódese afirmar que o 85% 

empregan a lingua galega.  

A situación do profesorado 

Na actualidade o claustro do CEIP de Curtis está formado por 16 mestres, sendo tres 

deles itinerantes con outros centros da contorna. A maioría dos mestres están definitivos 

no centro e son galego-falantes. 
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A situación do alumnado 

Moito alumnado galego-falante tende a cambiar de lingua en canto se comunican cun 

castelán-falante. Aínda así segue a haber dificultades na escrita en lingua galega por parte 

dos galego falantes e na oral por parte dos que teñen o castelán como lingua materna. 

A situación lingüística do centro 

Nas aulas da Educación Infantil emprégase principalmente a lingua materna maioritaria 

segundo determina a lexislación neste ámbito.  

Na Educación Primaria impártese galego segundo determina a lexislación vixente neste 

ámbito: Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario 

de Galicia. 

No centro, en todo momento, inténtase dar un pulo significativo ao emprego e visibilidade 

da nosa lingua, tentando acadar unha competencia práctica así como ir conformando 

actitudes positivas cara o idioma. Polo tanto o centro realiza o labor para fomentar o uso 

do galego empregandoo en diferentes contextos, situacións e formatos: carteis, avisos, 

letreiros, nos documentos de comunicación coa comunidade educativa, en toda a 

documentación administrativa e pedagóxica, nas conversas entre as docentes coas 

familias, nos diferentes actos organizados polo centro (contacontos, festivais...), na revista 

escolar “Seitura”... 

É salientable tamén que o Concello utiliza o galego nas súas comunicacións oficiais, pola 

contra, a ANPA emprega maioritariamente o castelán. O 75% do persoal non docente que 

forma parte da comunidade escolar é usuario da lingua galega en todos os contextos e 

situacións. 

Unha vez feito o estudo sociolingüistico, dende o Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega establécense como obxectivos xerais: 

- Fomentar os valores funcionais, identitarios e diferenciais da lingua galega. 

- Avanzar no proceso normalizador das actividades que se realicen na nosa comunidade 

educativa. 

- Garantir unha oferta de materiais didácticos de calidade e en soportes diversos que fagan 

atractivo o proceso de aprendizaxe, que axuden a percibir a utilidade da lingua e que 

capaciten para o seu uso correcto e eficaz. 

- Informar sobre os recursos para o ensino-aprendizaxe do galego en galego. 

- Coordinar as actividades levadas a cabo polo propio equipo promovendo así a lingua e 

cultura galega. 

- Participar e colaborar no proxecto interdisciplinar de centro que se está levando a cabo 
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dende o Equipo de Biblioteca. 

E como obxectivos específicos en relación a: 

O contorno sociolingüístico do centro 

- Incidir mediante a argumentación no contorno familiar, ANPA e comunidade educativa 

en xeral; que a lingua sexa vista como algo vivo e en evolución, mediante a valoración da 

lingua e da cultura galega. 

- Impulsar o traballo cooperativo entre a escola e as familias. 

- Fomentar unha actitude positiva cara ó galego desterrando vellos prexuízos sobre a 

valoración da lingua. 

- Contribuír á galeguización dos espazos de ocio do contorno. 

- Impulsar o traballo cooperativo entre diferentes centros. 

A situación do profesorado 

- Mellorar a competencia oral e escrita en galego en todo o profesorado do centro. 

- Intentar que o profesorado cumpra un papel de modelo de referencia lingüística para o 

alumnado. 

- Intentar a incorporación de novo profesorado á práctica lingüística en galego. 

- Fomentar a participación de todo o profesorado nas actividades propostas polo EDLG. 

- Incentivar o galego dentro do emprego dos recursos tecnolóxicos: aula virtual, páxina 

web, blogs... 

A situación do alumnado. 

- Conseguir que os alumnos galego-falantes consoliden unha competencia plena na súa 

lingua e non abandonen o seu uso,sobre todo na práctica oral. 

- Acadar que os alumnos castelán-falantes desterren os prexuízos para a utilización do 

galego, en especial atendendo á oralidade. 

- Adquirir unha boa competencia en galego, que repercuta de forma favorable no seu uso. 

- Fomentar entre os alumnos e alumnas o interese por diferentes aspectos da cultura 

galega: autores, folclore, tradicións... 

- Incentivar a lectura en galego. 

A situación lingüística do centro. 

- Aumentar o uso do galego no centro, principalmente a calidade , tanto na escrita como 

a nivel oral. 

- Estimular actitudes favorables que se traduzan nun uso xeneralizado do galego, 

superando vellos prexuízos, presións globalizadoras e inercias negativas. 

- Potenciar o uso do galego nas diversas actividades do centro. 
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- Seguir velando polo uso da lingua galega en todo tipo de carteis, rotulación, avisos, 

menús do comedor... 

- Garantir unha oferta de materiais didácticos de calidade e en soportes diversos que fagan 

atractivo o proceso de aprendizaxe, que axuden a percibir a utilidade da lingua e que 

capaciten para o seu uso correcto e eficaz. 

- Que a lingua sexa vista como algo vivo e en evolución, mediante a valoración da lingua 

e da cultura galega. 

- Promover plans de lectura mediante técnicas de animación na biblioteca do centro e nas 

aulas, aproveitando o protagonismo social que acadou nas últimas décadas a literatura 

infantil en lingua galega. 

- Informar sobre os recursos existentes para o ensino-aprendizaxe do galego e en galego 

(especialmente nas Tics). 

OBXECTIVOS 

Atendendo ás competencias do Equipo de Dinamización da Lingua Galega e de acordó 

co artigo 14 do Decreto 79/2010, establécense unha serie de obxectivos xerais e as liñas 

e medidas de actuación: 

. Promover o uso do galego en todas as actividades do centro e lograr unha actitude 

positiva da 

. Fortalecer os referentes históricos, sociais e culturais que permitan a identificación dos 

nenos/as coa súa terra, fomentando o uso da lingua galega como verdadeiro sinal de 

identidade; dando continuidade a traballos realizados en cursos anteriores. 

. Divulgar e dar a coñecer a nosa música, así como promover o gusto polo teatro, filmes, 

xogos ou vídeos en lingua galega. 

. Realizar as campañas tradicionais: Magosto, Samaín,  concurso de tarxetas de Nadal, 

Entroido e Semana das Letras Galegas que se viñeron desenvolvendo ao logo destes 

anos. 

. Alentar a participación en concursos e actividades que teñan como fin a promoción e 

valoración da nosa lingua. 

. Estimular a lectura en lingua galega e de autores galegos, facendo suxestións para a 

utilización dos recursos da biblioteca escolar (colaborando nas actividades programadas 

polo equipo de biblioteca) e para a adquisición de novos fondos. 

. Chegar á adquisición dos obxectivos planeados utilizando as TIC. 

. Elaboración da revista escolar. 

. Potenciar actividades conxuntas entre os ENDL da comarca que imprima maior ritmo á 
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Normalización. 

. Fomentar a transmisión do noso patrimonio oral no ámbito familiar. 

En canto ás actividades levadas a cabo polo EDLG dicir que se encargará dalgunhas das 

actividades de obrigatorio cumprimento recollidas cada ano no calendario escolar 

publicado pola consellería. Así, encargarase de dinamizar  

- Outono/Magosto. 

- Samaín. 

- Nadal. 

- Entroido. 

- Día de Rosalía. 

- A Candeloria. 

- Semana das Letras Galegas. 

- Elaboración da revista escolar Seitura. 

Nun último lugar mencionar o horario de reunións. O/A coordinador/a do equipo 

reunirase o primeiro luns de cada mes co resto de coordinadores para organizar as 

actividades e traballar conxuntamente. 

Os membros do equipo reuniranse periodicamente o segundo luns de cada mes entre as 

16:00 e as 17:00, para decidir e organizar as actividades a realizar no mes entrante. Estas 

reunións poderán realizarse noutro horario, atendendo ás necesidades de organización 

do centro. Tamén se reunirá sempre que as actividades a realizar o requiran, no horario 

que a coordinadora considere axeitado e o resto dos membros estén dispoñibles. 

 

EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

Está integrado por tres mestras,das cales,unha é a coordinadora,nomeada pola 

directora.Dito equipo encargarase de promover,organizar e facilitar este tipo de 

actividades. 

Según o Decreto 374,terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas 

que se realicen co alumnado en horario lectivo e que,formando parte da 

programación,teñen carácter diferenciado polo momento,espacio ou recursos que 

utilizan.Así cabe consideralas visitas,traballos de campo,viaxes de 

estudio,conmemoracións e outras semellantes. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que,sendo organizadas polo centro e figurando 

na programación xeral anual,aprobada polo consello escolar,se realizan fóra do horario 

lectivo,por exemplo,o club de lectura ou determinadas visitas.A participación nelas será 
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voluntaria. 

En canto as actividades complementarias,levaranse a cabo distintas conmemoracións 

escolares como son por exemplo: o Samaín,o Magosto,o Nadal,o Entroido,as Letras 

Galegas,…así coma outras que marque o calendario escolar correspondente como poden 

ser: o Día da Infancia,Día Internacional contra a Violencia de Xénero,… 

A principio de cada curso escolar,no claustro de adscripción,concretarase a que equipo lle 

corresponderá a conmemoración ou actividade  a desenrolar. 

Pedirase unha autorización ás nais e aos pais,para todo o curso,para aquelas saídas 

aprobadas polo Consello Escolar e que se leven a cabo dentro do término municipal do 

Concello de Curtis. Así mesmo informarase  aos pais sobre cada unha das saídas( 

horario,itinerario,visitas previstas,custo do transporte e/ou visitas…) e irase dando conta 

ó Consello Escolar a medida que se vaian programando definitivamente. 

Os outros mestres que impartan docencia nun curso,poderán organizar saídas con ese 

grupo de alumnos/as informando ao titor e de acordo co Equipo de Actividades 

Complementarias e Extraescolares. 

 

EQUIPO TIC DO CENTRO. 

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, regula diferentes aspectos 

relacionados coa competencia dixital e a innovación educativa, así no artigo 121 establece 

que o proxecto educativo do centro recollerá, entre outros aspectos, a estratexia dixital do 

centro, de acordo co establecido no artigo 111 bis, no que se establece que as 

Administracións educativas e os equipos directivos dos centros promoverán o uso das 

tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) na aula como medio didáctico 

apropiado e valioso para levar a cabo as tarefas de ensino e aprendizaxe, utilizando os 

marcos de referencia da competencia dixital que orienten a formación inicial e permanente 

do profesorado e faciliten o desenvolvemento dunha cultura dixital nos centros e nas aulas. 

Pola súa banda, a Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 maio, de Educación, e o Decreto 105/2014, do 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na comunidade 

autónoma de Galicia, establecen que o alumnado debe desenvolver as competencias 

tecnolóxicas básicas e iniciarse no seu uso, para a aprendizaxe, desenvolvendo un 

espírito crítico ante o seu funcionamento e as mensaxes que reciben e elaboran.  

Por outro lado, temos que ter en conta o establecido na Resolución do 3de setembro de 

2021, da Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan 
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instrucións para o deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de 

Galicia para o curso 2021-2022, na que se establece que na disposición adicional quinta 

da Resolución do 17 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas 

de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e 

bacharelato no curso académico 2021-2022, e na disposición adicional terceira da 

Resolución do 18 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación 

Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos 

formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2021-2022 sinala 

que os centros docentes elaborarán no curso 2021-2022 o seu Plan Dixital de acordo coas 

instrucións que se diten. 

 

En liña coas orientacións establecidas no Plan de Recuperación e Resiliencia da Unión 

Europea e no marco do Plan de Acción de Educación Dixital (2021-2027), a Consellería 

de Cultura, Educación e Universidade persegue a transformación dixital dos centros 

educativos de Galicia como organizacións a fin de que sexan dixitalmente competentes 

nos procesos de ensino e aprendizaxe, de xestión e de relación o que require de un 

proceso de mellora das competencias dos membros da comunidade educativa que se 

deberá recoller nun Plan Dixital do Centro como organización. 

 

Despois do anterior, cabe dicir que no centro existe un EQUIPO TIC integrado por 4 

mestres/as dos cales un/unha asumirá a coordinación do mesmo. Este equipo reúnese 

en sesión de coordinación unha vez cada mes, e todas aquelas que sexan necesarias, 

segundo as demandas das necesidades do centro ou do resto de órganos de coordinación 

do centro.  

 

As funcións deste equipo resúmense nas seguintes:  

 

 Creación e mantemento da aula virtual. 

 Promover e dinamizar as actividades de formación relacionadas coas TIC. 

 Supervisar, organizar e xestionar os medios e recursos TIC do centro. 

 Actualizar e manter activa a páxina web do centro, así como os blogs. 
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 Actualizar e ampliar o caderno de consulta, onde se recollen os pasos a seguir para a 

subida de información á páxina web do centro. 

 Controlar as necesidades informáticas do centro e apuntar no caderno de mantemento as 

incidencias. 

 Asesorar ao resto do profesorado no que sexa necesario con respecto ao uso e tratamento 

das tecnoloxías da información e da comunicación.  

 

Tendo en conta o anterior, os OBXECTIVOS do EQUIPO TIC do centro son:  

 A curto prazo 

 En relación ao alumnado:  

o Ter acceso á Aula Virtual do centro e usala como un recurso no seu día a día.  

o Aprender o manexo básico dos sistemas operativos e dos programas educativos de 

software libre que se van utilizar. 

o Utilizar as posibilidades do ordenador como ferramenta e medio para reforzar ou adquirir 

coñecementos ou habilidades. 

o Desenvolver estratexias para a busca, contraste e verificación de información. 

o Coidar e facer uso correcto do material. 

o Potenciar a comunicación e convivencia con outros nenos e persoas do seu entorno. 

o Sensibilizarse na importancia de respectar aos demais e ver o ciberacoso como conduta 

contraria á convivencia que atenta contra a identidade e integridade dos demais e de non 

facerse partícipes destas condutas.  

 En relación ao profesorado:  

o Emprego da aula virtual como ferramenta de traballo. 

o Fomentar o emprego das TIC como ferramenta de traballo. 

o Introducir o uso das TICs nas aulas. 

o Concienciar ao alumnado na importancia de facer un uso racional e saudable das 

tecnoloxías da información e da comunicación, principalmente, das redes sociais, 

amosándolle os perigos que supoñen estas ao facer un uso irresponsable delas.  

o Aprender o manexo básico dos sistemas operativos e dos programas educativos de 

software libre que se van utilizar. 

o Valorar as posibilidades que ofrecen as TIC para o labor docente: uso de novos recursos 

didácticos máis atractivos, intercambiando experiencias e innovación na práctica 

educativa cotiá. 
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o Realizar experiencias concretas para o uso das TIC nas áreas e niveis correspondentes. 

o Facilitar a utilización das TIC na atención a alumnos e alumnas con necesidades 

específicas de apoio educativo. 

o Colaborar na elaboración e posteriores revisións anuais do Plan Dixital do centro así como 

comprometerse en facer o posible para acadar os obxectivos que nel se establezan. 

 

 A longo prazo  

 En relación ao alumnado:  

o Rachar cos efectos da fenda dixital procurando un nivel óptimo de alfabetización 

tecnolóxica. 

o Usar as TIC de xeito racional e responsable, coñecendo os perigos que o seu uso provoca, 

de cara a si mesmo e de cara aos demais.  

o Usar as TIC como medio de expresión, creación, cooperación, integración e debate das 

propias ideas así como medio de comunicación cara os demais, de forma respectuosa cos 

demais.  

 En relación ao profesorado:  

o Rachar cos efectos da fenda dixital procurando un nivel óptimo de alfabetización 

tecnolóxica. 

o Integrar as TIC no proceso de ensino e aprendizaxe de forma efectiva, como un recurso 

no desenvolvemento cotián da práctica docente.  

o Valorar as oportunidades que as ferramentas TIC poden aportar ao proceso de ensino e 

aprendizaxe, en canto á consecución dos obxectivos previstos nas programacións 

didácticas.  

o Estimular a creación de materiais curriculares multimedia con ferramentas de autor. 

o Facilitar o acceso a toda a comunidade educativa á información, recursos e servizos que 

se implanten. 

o Colaborar e participar activamente na proposta de ideas de mellora e revisión do Plan 

Dixital do centro, así como comprometerse a acadar os obxectivos establecidos neste.  

 

Segundo a Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da 

compoñente singular do complemento específico por función titorial e outras 

funcións docentes, a persoa que asuma a coordinación deste equipo en colaboración 

co resto do equipo, terá as seguintes funcións:  

 Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro. 
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 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. 

 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. 

 Elaborará, por requirimento do equipo directivo e das liñas directrices da Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, o proxecto TIC e a organización e xestión dos medios e 

recursos tecnolóxicos do centro. 

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

 Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

estableza na súa normativa específica. 

 

Pola súa banda, a Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de 

Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, 

elaboración e implementación do Plan Dixital nos centros docentes sostidos con 

fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022, 

establece que no centro ten que existir a partir do curso 2021/2022 un Equipo de 

dinamización do Plan Dixital.  

Este equipo estará formado pola persoa titular da dirección do centro, ou membro do 

equipo de dirección na que delegue, outro membro do claustro que actuará como 

coordinador e no seu caso as persoas que se designen a tal efecto. 

 

Segundo a devandita Resolución, a persoa coordinadora do equipo de dinamización do 

Plan Dixital terá as seguintes funcións: 

 Colaborar co equipo directivo no deseño, elaboración e implementación do Plan Dixital. 

 Coordinar o equipo de dinamización do Plan Dixital. 

 Dirixir e organizar o proceso de autoavaliación coa ferramenta SELFIE (desde o rexistro 

na plataforma ata a recollida de resultados e o diálogo dentro da comunidade educativa 

sobre os mesmos). 

 Asesorar aos membros da comunidade educativa no desenvolvemento da ferramenta 

SELFIE e no deseño do Plan Dixital. 

 Deseñar e redactar, xunto co profesorado participante no equipo, o Plan Dixital. 
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 Dinamizar o proceso de transformación dixital - dixitalización do centro educativo. 

 Avaliar os procesos postos en marcha, a súa repercusión e a adaptación das actuacións 

previstas se fose preciso. 

 Todas as funcións que fosen necesarias para o correcto desenvolvemento do deseño e 

aplicación do Plan Dixital. 

 

Tamén se establece que unha vez distribuído o horario de atención directa ao alumnado, 

a dirección do centro dentro da súa autonomía asignará un horario de dedicación á 

coordinación e dinamización do Plan Dixital. 

 

EQUIPO DE BIBLIOTECA. 

 

Tendo en conta que a lectura é unha actividade fundamental na educación e unha das 

principais ferramentas de aprendizaxe que abre as portas a novos coñecementos 

continuamos a traballar para que a biblioteca sexa o eixe dinamizador do centro e que 

ademais de favorecer a lectura, permita a busca de información e aprendizaxe. Nela 

centralizamos todo o material informativo que o noso alumnado pode empregar e 

contribúe á súa alfabetización múltiple.  

O 100% do noso alumnado debe ter acceso á nosa biblioteca configurada como espazo 

de aprendizaxe físico e dixital e para que aprenda a transformar a información en 

coñecemento, saiba compartilo e contribúa ao seu desenvolvemento persoal, social e 

cultural. 

Incidiremos no seu enfoque inclusivo e na potencialidade da biblioteca escolar como factor 

de compensación social e de equidade ofrecendo ao alumnado espazos educativos, 

recursos e experiencias de aprendizaxe inclusivas e equitativas .En definitiva, fortalecer o 

papel da biblioteca escolar como "viveiro de cidadanía.” 

A nosa biblioteca escolar está deseñada como laboratorio creativo de aprendizaxes aberto 

a toda a comunidade escolar, como garante dunha formación adaptada ás necesidades 

do século XXI. 

Dende a biblioteca escolar promovemos capacidades e actitudes relacionadas coas 

competencias complexas de lectura e escritura, a través de múltiples plataformas. 

A nosa recente incorporación a programas no eido do Plan de mellora de biblioteca 

escolares (PLAMBE) que fomenten a organización das bibliotecas como espazos 

educativos onde o alumnado aprende as capacidades e actitudes para traballar coa 
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información e que inciden na alfabetización mediática e informacional do alumnado (Radio 

na Biblio e Biblioteca Creativa), con propostas que promoven o coñecemento e un uso 

responsable da información en múltiples formatos.  

 

1. OBXECTIVOS  

a. Ofrecer unha biblioteca escolar útil, estable, sustentable e acorde ás necesidades do 

século XXI.  

b. Avanzar na consecución dunha biblioteca escolar inclusiva.  

c. Conseguir melloras significativas na comprensión, utilización e avaliación crítica de 

diferentes formas de información. 

d. Apoiar a adquisición das competencias clave do alumnado.  

e. Reforzar a bibliotecas como puntos estratéxicos para acceder ás aprendizaxes na era 

dixital.  

f. Facilitar ao profesorado recursos, servizos e oportunidades para a renovación das 

prácticas educativas.  

g. Incentivar o uso das bibliotecas escolares por parte das comunidades educativas, para a 

vivencia dos valores de cidadanía.  

h. Contribuír á construción da sociedade lectora, ofrecendo oportunidades aos distintos 

sectores da comunidade educativa. 

 

2. ORGANIZACIÓN DE ESPAZOS E TEMPOS. 

ESPAZOS 

A biblioteca está situada na planta baixa e conta cunha sala de lectura con acceso directo 

aos fondos, recanto multimedia e . Recentemente engadiuse ao espazo da biblioteca a 

sala contigua chamada “aula creativa” directamente vencellada a biblioteca como espazo 

creativo artístico, científico e audiovisual cun espazo para robótica, construción, xogos de 

intelixencia, ciencia e experimentos, expresión plástica e recursos para proxectos de vídeo 

e radio. 

HORARIO 

A biblioteca abre en horario regular durante os recreos (11:30-12:00) e polas tardes de 

15:00 a 17:00 horas de martes a venres.  

O club de lectura terá unha reunión mensual os luns de 15:00 a 16:00 horas. 
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3. COLECCIÓN E PRÉSTAMOS. PROGRAMA MEIGA E ELBE. 

A COLECCIÓN  

A colección da biblioteca escolar está formada por fondos variados, actuais, en lingua 

castelá, galega e inglés. Prestarase especial atención aos fondos dixitais co fin de camiñar 

cara unha biblioteca híbrida. 

OS PRÉSTAMOS 

O préstamo dos fondos da colección da biblioteca levarase a cabo a través do programa 

OPAC-MEIGA que permite a xestión informatizada dos fondos, a comunicación dos nosos 

usuarios cos fondos e recursos das bibliotecas integradas na Rede de Bibliotecas de 

Galicia e o préstamo.  

Amplíase ó acceso á lectura a través do préstamo de contidos dixitais a través da 

plataforma do proxecto E-LBE.2, no que os nosos alumnos terán progresivamente acceso 

a mais de 3500 títulos, con posibilidade de lectura fora de liña. O préstamo desta 

plataforma xestiónase a través do carné da biblioteca. 

 

4. COORDINACIÓN DA BIBLIOTECA CON OUTROS EQUIPOS, DEPARTAMENTOS, 

ENTIDADES E AXENTES.  

Tratarase de fomentar na medida do posible a coordinación da biblioteca co claustro, co 

equipo de normalización lingüística, co equipo de actividades extraescolares, co equipo 

TICs, coa ANPA, coa biblioteca do Concello de Curtis, co Concello de Curtis, e con outras 

entidades e axentes do entorno do noso centro. 

 

5. O EQUIPO DA BIBLIOTECA. 

O equipo da biblioteca componse dun encargado/a e un equipo de apoio formado por 

mestres/as dos diferentes departamentos que traballarán en coordinación co responsable 

da biblioteca que na medida do posible terán continuidade e a máxima asignación horaria 

para a súa participación nas actividades bibliotecarias. 

 

6. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS POLA BIBLIOTECA. 

Concretaranse de forma anual a través da programa e  plan anual de lectura e o proxecto 

lector. As actividades desenvolvidas pola biblioteca poderán ser de dous tipos: 

a. Por unha banda aquelas dirixidas á formación do alumnado como usuario da biblioteca e 

á adquisición de habilidades e procedementos para o acceso á información e o seu 
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tratamento (o que se coñece como competencia informacional, e que constitúe un dos 

obxectivos básicos da biblioteca escolar). 

b. E aquelas outras que se engloban no concepto de fomento da lectura: narracións, lectura 

individual, lecturas compartidas, presentacións de libros, encontros con autores ou 

ilustradores, libro fórum, clubs de lectura, apadriñamentos lectores, lecturas compartidas, 

xogos de animación, talleres de escritura creativa...  

Cómpre contemplar a lectura nun senso amplo. Así mesmo, é imprescindible orientar e 

facilitar prácticas de lectura en todo tipo de soportes, atendendo ás particularidades da 

lectura en pantalla e ampliando a experiencia lectora do alumnado.  

 

7. DIFUSIÓN DA ACTIVIDADE DA BIBLIOTECA 

Para a difusión dos fondos e das actividades da biblioteca elaboráronse guías de lectura, 

carteis distribuídos polos corredores e publicada no blog, recomendacións, mesa de 

novidades, seleccións, …  

A canle principal de difusión dos fondos e das actividades propostas dende a biblioteca foi 

o noso blog https://bibliotecacurtis.blogspot.com/, con continuas actualizacións en canto a 

deseño e contidos que é accesible a través da páxina web do centro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcurtisestacion/. 

Dentro do proxecto MEIGA, temos acceso a diversos recursos: xornais e consulta dos 

nosos fondos a través de:  

http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CEC195 

 

 

8. AVALIACION DA ACTIVIDADE DA BIBLIOTECA 

Son os criterios, procedementos de avaliación, indicadores e instrumentos que se van a 

empregar. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: A nosa intención e mellorar no deseño e emprego de 

ferramentas de avaliación que nos permitan identificar mellor as incidencias (alumnado, 

profesorado, comunidade educativa). Darémoslle maior relevancia aos resultados na 

comprensión lectora e ao avance nas prácticas lectoras do alumnado. 

 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN: A avaliación farase de maneira continua ao longo 

de todo o curso baseándose na recollida e análise de datos das enquisas, das reunións 

https://bibliotecacurtis.blogspot.com/
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcurtisestacion/
http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/Biblioteca.aspx?CodigoBiblioteca=CEC195
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informais, das postas en común,... permitindo facer modificacións e adaptacións sobre a 

programación inicial. 

 

INDICADORES DE AVALIACIÓN: Os indicadores de avaliación farán referencia a 

aspectos como espazos, mobiliario, equipamentos, fondos (xestión, cantidade e grao de 

interese), calidade do préstamo, organización de actividades, interese e pertinencia das 

mesmas, divulgación da actividade da biblioteca, interacción coas familias e alumnos, 

colaboración con outros equipos, colaboración con outro departamentos, colaboración con 

outros axentes: ANPA, Concello, biblioteca municipal e familias, avance na comprensión 

lectora do alumnado e prácticas lectoras do alumnado. 

Os axentes implicados na avaliación son: o equipo da biblioteca, o profesorado, o equipo 

directivo, o alumnado a ANPA e as familias. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Son os seguintes:  

- A propia memoria da biblioteca que se realiza anualmente. 

-O blog da biblioteca: https://bibliotecacurtis.blogspot.com/ no que as familias poden deixar 

os seus comentarios ou impresións das actividades que estamos a levar a cabo. 

-Reunións periódicas do equipo: No que tomamos as decisións sobre o traballo, valoramos 

o que levamos feito e realizamos as modificacións oportunas. 

-Outras  reunións: Nas comisións de coordinación pedagóxica, co equipo TICs e co equipo 

de Dinamización e Normalización Linguística, ... Por outra banda, nos claustros, consellos 

escolares e reunións informais coa ANPA, sempre se informaba dos avances na 

biblioteca. 

-As mochilas viaxeiras: Cada unha leva un caderno que poden cubrir os alumnos e as 

familias onde pedimos a valoración da actividade: se lles gustou o que leva a mochila, que 

botan de menos, cal é o libro que máis lles gustou ... 

-As enquisas: Permiten coñecer o uso da biblioteca escolar ademais de aportar 

información e suxestións para a súa mellora. Elaboráronse enquisas para o profesorado 

e para o alumnado. 

-Buzón de suxestións. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
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O Departamento de Orientación do CEIP de Curtis ten un DO compartido co CEIP de 

Teixeiro e ademais ten adscrito o CEIP Virxe do Portal, de Sobrado dos Monxes. Ao igual 

que  todos os departamentos de orientación dos centros de educación primaria e infantil, 

está adscrito ao departamento de orientación dun centro de educación secundaria, neste 

caso, ao IES de Curtis. 

A continuación detállanse os membros que forman parte do Departamento de orientación, 

así como as súas funcións: 

-Xefe do Departamento: 

 Dirixir e coordinalas actividades do D.O. 

 Redactalo plan de Orientación do centro e velar polo seu cumprimento; elaborala memoria 

final. 

 Participar na elaboración dos proxectos educativos. 

 Convocar e presidilas reunións do D.O. 

 Velar pola confidencialidade dos documentos. 

 Coordinala organización de espacios e adquisición de material. 

 Realizalas avaliacións psicopedagóxicas e asesorar no deseño, desenvolvemento e 

avaliación das medidas de atención á diversidade. 

 Facilitala colaboración entre os membros dos departamentos de orientación. 

 Coordinar, en colaboración cos profesores de apoio, a atención do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. 

 Representar ó D.O. na Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

- Profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

 Prestarlle atención docente directa ó alumnado con necesidades especificas de apoio 

educativo que así o requiran. 

 Asistir ás reunións da Comisión Pedagóxica e do D.O. 

 Colaborar na elaboración , seguimento e avaliación das adaptacións curriculares 
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individuais e das medidas de reforzo e noutras medidas dirixidas á atención á diversidade 

do alumnado. 

-Coordinadores de ciclo/nivel. 

 Asistir ás reunións da Comisión Pedagóxica e do D.O. 

 Selo portavoz das inquedanzas dos seus niveis na C.C.P. e no D.O. e trasladar ós 

compañeiros de ciclo/nivel os acordos tomados en cada unha das reunións. 

 Colaborar na organización de actividades de apoio, reforzo educativo, adaptación 

curricular e actividades complementarias. 

 Coordinalas actividades académicas do nivel correspondente. 

 

7.2 DINAMIZACIÓNS E OUTRAS FUNCIÓNS DOCENTES. 

Tendo en conta as necesidades presentes no alumnado, o Equipo Directivo en 

coordinación co Departamento de Orientación, poderá asignar ao profesorado con horario 

lectivo dispoñible actividades como as seguintes: 

- Reforzo Educativo. 

- Atención á diversidade. 

- Desdobres de grupos. 

- Atención específica de apoio ao alumnado estranxeiro e minorías étnicas. 

- Apoio á educación infantil. 

Por outra banda, O Equipo Directivo, oído o Claustro, designará aos dinamizadores/as 

das dinamizacións específicas que se establezan na Programación Xeral Anual, así como 

ao profesorado colaborador con horario lectivo dispoñible. Poderanse establecer 

dinamizacións como: 

- Novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

- Biblioteca. 
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- Convivencia escolar. 

- Dinamización da lingua galega. 

- Mellora da calidade educativa. 

- Programas internacionais. 

- Outras actividades análogas que se establezan na PXA. 

 

7.3.- MEDIDAS PEDAGÓXICAS PARA O PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

O período de adaptación é un proceso ao longo do cal os nenos e nenas coñecen outro 

entorno, neste caso o colexio, e constrúen sentimentos de pertenza, seguridade e 

confianza dentro do mesmo. 

Por iso, o centro programará un período de adaptación para facilitar a incorporación do 

novo alumando. Antes do inicio do curso, terase unha reunión coas familias para 

explicarlles dito período de adaptación, entre outros temas. 

Este novo ingreso no centro, seguindo o marco lexislativo, será de forma escalonada 

durante os primeiros días de setembro (concretándose anualmente na orde de calendario 

escolar) . Farase por grupos, que primeiramente comezan de xeito separado para que co 

paso dos días se poidan agrupar. 

Así mesmo, ante as posibles novas incorporacións que poidan xurdir ao longo do curso 

aplicarase igualmente un período de adaptación. 

Realizarase tamén unha entrevista individual co titor/a e cada familia para coñecer aqueles 

aspectos máis relevantes do desenvolvemento do neno/a. 

Ademais, seguindo a lexislación vixente, avaliaríase o período de adaptación (relación cos 

compañeiros/as, coñecemento de normas e aula, entre outros). 

Para favorecer a integración do alumnado favorecerase que participen ao máximo nas 

actividades, darlles seguridade, fomentar xogos (lingüísticos, motores, etc.). 

 

7.4.- LIÑAS XERAIS DO PLAN DE ORIENTACIÓN. 

O Decreto 120/1998, do 23 de abril, garante que a orientación educativa e profesional 

forme parte esencial da actividade educativa, establecendo un asesoramento permanente 
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a alumnado, profesorado e familias, e entendendo a orientación como unha actuación 

profesional destinada a toda a comunidade educativa. A continuación recóllense as liñas 

xerais que dende o Plan de Orientación se levan a cabo para acadar os obxectivos 

propostos: 

- Posibilitar o acceso ao currículum de todo o alumnado. 

- Establecer unhas medidas, pautas e uns criterios pedagóxicos que orienten as medidas 

a adoptar co alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

- Deseñar unha resposta educativa axeitada para o alumnado con necesidade específica 

de apoio educativo, baseada nos principios de inclusión e normalización. 

- Aproveitar adecuadamente os recursos humanos e materiais existentes no Centro. 

- Guiar a avaliación interna da eficacia da atención á diversidade ao remate de cada curso 

e identificar aqueles aspectos que precisen ser mellorados. 

- Favorecer a participación das familias e implicalas no proceso educativo dos seus fillos 

e fillas. 

- Promover a colaboración e coordinación con profesionais e institucións externas ao 

centro. 

- Respectar o seguinte modelo de resposta educativa: 

• Valoración e identificación das necesidades educativas 

• Planificación da súa atención 

• Desenvolvemento e seguimento 

• Avaliación 

- Garantir o máximo grao de integración ao alumnado con necesidades educativas 

especiais en base á proposta curricular segundo as súas posibilidades. 

 

 

7.5.- LIÑAS XERAIS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL. 

 

Sen perder de vista o primeiro obxectivo que é conseguir a formación integral do 

alumnado, no desenvolvemento de Plan de acción titorial deberanse abordar os aspectos 

seguintes nos diferentes ámbitos: 

ALUMNADO 



38 

 

• O coñecemento e seguimento persoal do alumnado. Mediante o contacto continuado co 

alumnado, o titor chega a un coñecemento máis fondo das aptitudes e capacidades do 

alumnado, dos seus intereses e motivacións, así como do seu grado de responsabilidade. 

Este coñecemento constitúe o punto de partida para, en colaboración co resto de 

profesorado do grupo e co departamento de Orientación, deseñar estratexias que 

permitan lograr actitudes positivas cara ao estudo e os compañeiros e compañeiras, 

hábitos de traballo e comportamentos socialmente adecuados. 

• A relación co grupo-clase. Propoñer estratexias para lograr un clima de aula adecuado, 

que permita a cohesión do grupo e posibilidades de participación nas decisións de aula. 

• Integrar ao alumnado na dinámica do Centro dunha forma activa, responsable e crítica, 

propondo medidas organizativas para educalo no marco duns valores de tolerancia, 

democracia e respecto. 

FAMILIA 

A relación coas familias é fundamental. O profesorado titor canaliza a información 

relevante aportada polas familias e transmítea ao profesorado do centro e viceversa, 

buscando en todo momento a súa colaboración para facilitar o desenvolvemento do 

alumnado. 

PROFESORADO 

Baixo a organización e coordinación da Xefatura de Estudos, procurarase incidir na 

coordinación das respostas educativas que o equipo docente aporta dende as súas 

distintas programacións. 
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8–AVALIACIÓN DO PEC. 

 

A avaliación do PEC é concebida e practicada pola comunidade escolar como 

un proceso de análise, reflexión e apoio á mellora do noso centro e da súa calidade de 

ensino. 

Avaliaremos os resultados do noso centro no que se refire á aprendizaxe dos 

alumnos e alumnas, así como ao desenvolvemento profesional dos profesores e 

profesoras, ao funcionamento do centro no seu conxunto e ás relacións e intercambios 

coa contorna. Tamén teremos en conta na avaliación como van sendo os procesos de 

traballo nas aulas, a coordinación entre o profesorado, as actuación da dirección do centro, 

a disponibilidade e utilización de recursos, a participación do alumnado e dos país e nais  

na vida do centro. 

 

Para avaliar o PEC, empregaremos os seguintes instrumentos: 

-  Revisións periódicas da PXA. 

- Actas de reunión dos diferentes órganos docentes. 

- Memoria final do centro. 

- Valoración do Equipo Directivo. 

 

Ademais, basearémonos nos seguintes aspectos: 

- Avaliación de cada un dos obxectivos. 

- Establecemento de indicadores. 

- Valoración sistemática do funcionamento do centro. 

- Análise dos datos recollidos e das concluxións obtidas. 

 

Cando avaliaremos?: 

- Nas reunións do equipo directivo. 

- No seguimento da PXA, de xeito trimestral. 

- Na memoria de fin de curso de forma anual. 

- No claustro de profesores de xeito anual.. 

- Na comisión de coordinación pedagóxica con periodicidade trimestral. 

- No Consello Escolar do centro de xeito anual. 

 

Guiarémonos polos seguintes indicadores: 
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- Grao de participación dos diferentes sectores da comunidade educativa. 

- Participación do centro en diversas accións de mellora e innovación educativa. 

- ambiente educativo, de convivencia e de estudio acadado no centro. 

- Posta en práctica de funcións concretas como coordinacións, titorias etc. 

- Atención á diversidade do alumnado. 

- Resultados educativos obtidos coas medidas que se propoñen. 

- Seguimento do alumnado: absentismo escolar, dismotivación, problemas de disciplina. 

- Grao de coordinación do profesoradoe dos diferentes órganos do centro. 

- Mellora das instalacións do centro e da súa utilización. 

- Relación cos outros centros da contorna. 

-  Relación coas familias do alumnado de novo ingreso no centro. 

- Coordinación cos diferentes sectores e institucións da contorna, no referente á formación 

complementaria do noso alumnado. 

- Adaptación dos gastos aos presupostos establecidos e desenvolvemento segundo o 

previsto. 

 

Unha vez realizada a avaliación, redactaremos unhas propostas de mellora  

das dificultades atopadas para revisar o PEC  no curso escolar seguinte. 

 

 

 

 

 

9.- ANEXOS – DOCUMENTOS DE REFERENCIA, PLANS E PROXECTOS DO 

CENTRO. 

 


