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CAPÍTULO I  
CONTEXTUALIZACIÓN  
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1.- ANALISE DO CONTEXTO 

 O colexio Público de Cruz-Budiño está ubicado na Parroquia de Budiño, lugar 
da Cruz e, dentro desta localización rural, ten carácter comarcal acollendo a nenos, 
dentro dun radio de acción de 6 quilómetros, de toda a parroquia, e algúns moi 
limítrofes incluso do concello de Salceda de Caselas. 
 Temos unha elevada porcentaxe de alumnos transportados, necesitándose 3 
autobuses para cada viaxe en dúas viaxes ao día. 
 O Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) do Centro, elaborado a partires de 
variables relativas ao nivel de estudos, á situación laboral e profesional das familias e 
aos recursos culturais e materiais no fogar, é BAIXO. 
 Hai que ter en conta tamén que o Colexio dista uns 7 ou 8 quilómetros da capital 
do concello, polo que as zonas municipais de recreo, parques, biblioteca, centro cultural, 
cines, etc., están moi lonxe e fora do alcance de moitos veciños, e por suposto dos 
nenos. Inclusive o Centro de Saúde máis preto está a 8 quilómetros, e o Hospital máis 
próximo a 15 quilómetros. 

2.- TIPOLOXÍA ESCOLAR 

En canto á tipoloxía somentes facer fincapé no seguinte: 
 É un Colexio Rural de titularidade Pública, e polo tanto gratuíto, que atende a 
niveis de Educación Infantil e Educación Primaria, con un total de 10 unidades 
catalogadas. 

3.- INFRAESTRUTURA: 

 O Centro consta de dous Edificios e Instalacións exteriores, distribuídos do 
seguinte xeito: 
 
EDIFICIO 1 
 PRIMEIRA PLANTA: Laboratorio de Ciencias, aula de Plástica, aula de 
Música, aula de Ingles, aula de Pedagoxía Terapéutica, aula de Audición e Linguaxe, 
dúas titorías, baños alumnos e alumnas e 7 unidades de clase. 
 
 PLANTA BAIXA: 

• ZONA INTERIOR: Sala de Profesores, Dirección, Secretaría, 
Xefatura de Estudos, Salón de Actos, cuarto de Radio Escolar e 
Megafonía, Biblioteca, baños alumnos e alumnas e minusválidos, 
baños profesorado, cuarto de ferramentas e cuarto de limpeza (baixo 
escaleiras), 1 unidade de EI 5 anos, aula de informática e 
Departamento de Orientación. 

• ZONA EXTERIOR: Vestiarios e baños, Almacén de material de 
Educación Física, cuarto de Caldeiras e un patio cuberto de 277 m2. 
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EDIFICIO 2 

 Nunha soa planta habilitada para dúas unidades de Educación Infantil   (3-4 
anos), baños, un cuarto ocupado pola Asociación de Pais e dúas titorías. Conta ademais 
cun patio cuberto de 81 m2. 
 
 

INSTALACIÓNS EXTERIORES 
 Polo que se refire ás instalacións exteriores, o Centro dispón dun pavillón 
deportivo e unha pista ao aire libre cementada e valada, ámbalas dúas con gradas, un 
xardín de 500 m2. e un invernadoiro de 56 m2. Todo o recinto está valado con pastas de 
pedra cun perímetro de uns 400 m. 

4.- CONFESIONALIDADE 

 Como Centro Público somos aconfesionais. A escola como tal non adoitará 
posicións relixiosas ou ateas senón de total respecto cara as crenzas de cada persoa. 
 A escola debe ser, e así é, ideoloxicamente pluralista nas súas vertentes política e 
relixiosa. Por elo tentará dar ao neno as informacións o máis “obxectivas” posible para 
que progresivamente se forme os seus propios criterios e poida tomar nun futuro 
decisións responsables. 

5.- LINEA EDUCATIVA 

 
O C.E.I.P. de Cruz-Budiño parte da premisa de coeducar dentro dos valores 

democráticos e de pluralismo. A dirección do centro e o seu equipo entenden que as 
liñas de actuación deben ir encamiñadas a obter dos alumnos, a marxe do seu orixe 
sociocultural e económico, niveis adecuados de rendemento académico. 

 
O estilo de dirección é integral, caracterizado pola apertura as necesidades da 

sociedade , a competencia curricular e a capacidade organizativa. Procúrase garantir a 
información periódica ás familias e levar a cabo unha organización eficaz e de calidade, 
adaptada permanentemente as demandas desta comunidade educativa. 

 
Fomentar a relación do centro con outras entidades culturais da localidade ou de 

fora dela. Aplicar as estratexias organizativas e participativas, tendentes a conseguir un 
currículo óptimo para cada alumno/a e levar a cabo unha organización eficaz e de 
calidade. 

 
Colaborar coa ANPA na planificación de actividades extraescolares. Manter 

relacións estreitas coas familias,  implicación das mesmas nas actividades da escola e 
apoio as iniciativas de innovación e experimentación dos distintos sectores. 

 
En resumo a liña xeral de actuación é ter en  conta todos aqueles aspectos que 

integran a estrutura e organización no desenrolo do currículo do centro 
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6.- LÍNEA METODOLÓXICA 

 a) Partir do que o alumno coñece. 
 b) Facilitar a construción de aprendizaxes, de tal xeito que o mestre, actuando de 
guía ou mediador, permita que o alumno sexa o descubridor da relación entre o novo 
contido e a experiencia que xa ten. Créase así no alumno unha nova estrutura cognitiva. 
 c) Ampliar o descubrimento de relacións (globalizar) a novas situacións ou 
contextos, co que se chega a interiorizar unha serie de estratexias que permitirán a 
consolidación da estrutura cognitiva creada. Cando esta estrutura estee consolidada 
estaremos ante a aprendizaxe funcional. O neno encontra utilidade ao novo contido, 
tanto para a vida real como para a adquisición doutros coñecementos. 
 d) Facer consciente ao alumno, mediante información, do momento do proceso 
de aprendizaxe no que se atopa, clarificando os obxectivos a conquerir. 
 
 Seguindo este proceso (estes catro apartados), a aprendizaxe será significativa: 
comprenden o que aprenden e para que lles serve. 

En conclusión, o modelo de aprendizaxe será significativo, sendo o papel do 
mestre o de guía ou mediador; o do alumno, de construtor e descubridor; e o do medio, 
o punto de partida. 

7.- PLURALISMO E VALORES DEMOCRÁTICOS 

 a) Representaranse as conviccións relixiosas, morais e ideolóxicas, mantendo no 
acto educativo o principio de neutralidade ideolóxica. 
 b) Estimularase a solidariedade, a tolerancia e actitude de diálogo e non 
violencia, o respecto aos dereitos humáns sen discriminación por razón de raza, clase 
social, relixión, cultura... 
 c) Transmitiranse os valores de respecto a sí mesmos e cara aos demais; o 
sentido da liberdade ligado á responsabilidade, e o gusto polo traballo ben feito, 
animándoos a participar na mellora desta sociedade. 

8.- COEDUCACIÓN 

 Coeducar é conseguir que, no futuro, nenos e nenas teñan as mesmas 
posibilidades e oportunidades, eliminando tabús e diferenciación de roles entre home e 
muller. Todo elo sen olvidar as diferenzas físicas e psicolóxicas entre ámbolos dous 
sexos que tenderán á complementariedade e non ao enfrontamento. 

9.-OBXECTIVOS: 

   a) Promover o desenvolvemento integral da persoa favorecendo o 
proceso de identidade respecto ao propio sexo con absoluto respeto ao sexo oposto. 
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  b) Fomentar a coeducación en tódalas áreas, entendéndoa tamén como a 
tolerancia cara as distintas razas, ideoloxías, credos, etc. 
  c) Potenciar os valores propios da coeducación e non presentalo 
unicamente como un ensino mixto. 


