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CAPÍTULO II  
CARACTERISTICAS, SENTIDO, FINS E 

PRINCIPIOS DO NOSO PEC 
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1.- CARACTERÍSTICAS E SENTIDO DO NOSO PROXECTO EDUCATIVO 

O noso proxecto educativo constitúe o documento que expresa os sinais de 
identidade do noso centro. É o referente do principio de autonomía pedagóxica e 
organizativa. 
Inclúe: 

o Os desenvolvementos curriculares. 
o Medidas de atención a diversidade. 
o Organización de tempo e espazos. 
o Criterios de avaliación e promoción. 
o Plan de acción titorial. 
o Plan de convivencia. 
o Medidas para a mellora da calidade educativa. 
o Plan de formación do profesorado. 
o Plan de compensación educativa. 
o Plan de autoprotección. 
o Proxecto ligüístico. 

Con todo esto perseguimos mellorar o rendemento académico do alumnado e a 
súa formación equilibrada, contribuindo a coñecer mellor o medio no que vive. 

2.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación (LOE). 
Decreto 374/1996, de 17 de outubro. Regulamento orgánico das escolas de Educación 
Infantil e colexios de Educación Primaria. 
Orde de 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización 
e funcionamento das escolas de Educación Infantil, dos colexios de Educación Primaria 
e dos colexios de Educación Infantil e Primaria dependentes da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. 
Orde de 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do  
Decreto 330/2009, de 4 de xuño polo que se establece o currículo de Educación Infantil 
na Comunidade Autónoma de Galicia. 
Decreto 130/2007, de 28 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación 
Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

3.- OBXECTIVOS, PRIORIDADES E PROCEDEMENTOS 

1. Organización xeral do centro. 
2. Fins e intencións educativas acordes coa propia identidade do centro. 
3. Obxectivos tendentes a lograr a normalización lingüística acorde coa actual 

lexislación vixente. 
4. Concreción do currículo para cada etapa educativa (adecuación ao contexto do 

centro dos obxectivos xerais das etapas). 
5. Normas de organización e funcionamento do centro. 



 11 

6. A oferta de actividades e servizos. 
7. Colaboración e participación dos distintos sectores da comunidade educativa. 
8. Colaboración cos servizos sociais e culturais do Concello. 

4.- FINS ACORDES COA NOSA IDENTIDADE (Cara onde imos) 

4.1 Vinculados ao desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe e 
pensamento 

– Coñecemento de si mesmo, crítica construtiva respecto dos seus intereses, actitudes, 
capacidades e valores e desenvolvemento de actitudes e hábitos de responsabilidade, 
esforzo persoal, mérito e desexo de superación. 

– Construción de coñecementos lingüísticos, científicos, técnicos, humanísticos, 
históricos e artísticos.  

– Configuración de estratexias de aprendizaxe autónoma que supoñan a 
autorregulación dos procesos de evolución persoal e a confianza nas súas aptitudes e 
coñecementos. 

– Respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural de Galicia e de 
España e da interculturalidade como un elemento enriquecedor das persoas e os 
grupos. 

– Comunicación en castelán, en galego e nunha ou máis linguas estranxeiras. 

4.2 Vinculados ao desenvolvemento da convivencia 

– Respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, da igualdade de dereitos e 
oportunidades entre homes e mulleres e da igualdade de trato e non discriminación 
das persoas con discapacidade. 

– Exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de 
convivencia, así como da prevención de conflitos e a resolución pacífica destes. 

– A formación para a paz, o respecto dos dereitos humanos, da vida en común, da 
cohesión social, da cooperación e solidariedade entre os pobos. 

– A adquisición de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o medio 
ambiente e o desenvolvemento sustentable. 

– Participación activa na construción de formas de vida máis xustas tanto nos ámbitos 
interpersoais como nos colectivos. 

4.3 Vinculados á preparación para a toma de decisións responsables 

– Desenvolvemento de hábitos intelectuais, sociais, físicos e psicolóxicos saudables. 
– Análise crítica dos aspectos inxustos da realidade cotiá e das formas sociais 

vixentes. 
– Preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida 

económica, social e cultural. 
– Elaboración autónoma e racional de principios xerais de valor que axuden a axuizar 

criticamente a realidade. 
– Desenvolvemento dunha actitude crítica e responsable e con capacidade de 

adaptación ás situacións cambiantes da sociedade do coñecemento. 
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5.- PRINCIPIOS DO NOSO PROXECTO (Quen somos) 

5.1 Principios de natureza sistémica  

– Busca persoal e colectiva e comportamentos coherentes en sentido de comunidade 
educativa de acordo cos principios e normas que inspiran o noso traballo e as nosas 
relacións. 

– Desenvolvemento de principios de calidade (desenvolvemento de capacidades e 
competencias como punto de mira, planificación, seguimento continuo, avaliación 
de procesos e de resultados, integración de esforzos) da educación para todo o 
alumnado, independentemente das súas condicións e circunstancias. 

– A equidade que garanta a igualdade de oportunidades, a inclusión educativa e a non 
discriminación, e actúe como elemento compensador das desigualdades persoais, 
culturais, económicas e sociais, con especial atención ás que deriven de 
discapacidade. 

– O desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades para todos os membros 
da comunidade educativa e o fomento da igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

– A concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se desenvolve 
ao longo de toda a vida.  

5.2 Principios de natureza interpersoal 

– A transmisión e posta en práctica dos valores que nos inspiran: a liberdade persoal, a 
responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, 
o respecto e a xustiza, que axuden a superar calquera tipo de discriminación.  

– O esforzo compartido por alumnado, familias, profesores, o centro, administracións, 
institucións e o conxunto da sociedade. 

– A participación e colaboración da comunidade educativa na actividade do centro.  
– A educación para a prevención de conflitos e para a resolución pacífica destes, así 

como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
– A cooperación e colaboración activa con institucións orientadas ao desenvolvemento 

de principios e valores compartidos.  

5.3 Principios de natureza instrumental 

– A flexibilidade para adecuar o noso proxecto educativo no seu conxunto e os 
distintos plans que o conforman á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e 
necesidades do alumnado, así como aos cambios que experimentan o alumnado e a 
sociedade. 

– O esforzo individual e a motivación do alumnado a través da súa participación e 
implicación activa no conxunto de actividades que se desenvolvan no centro. 

– A autonomía para establecer e adecuar as nosas actuacións organizativas e 
curriculares no marco normativo de acordo co contexto e os sinais de identidade do 
noso centro. 

– A consideración da función docente como factor esencial da calidade da educación, 
o recoñecemento social do profesorado e o apoio á súa tarefa. 

– A corresponsabilidade da familia no desenvolvemento da nosa proposta educativa 
considerando a súa repercusión na modelaxe de principios, valores e actitudes nos 
alumnos. 
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– O fomento e a promoción da investigación, a experimentación e a innovación 
educativa a través de actuacións precisas que integren a participación da 
comunidade educativa. 

– A avaliación do funcionamento do noso centro desde unha concepción sistémica, 
tanto nos seus condicionantes, os seus plans e as súas propostas de organización 
como no seu desenvolvemento e materialización, nos resultados e nos procesos.  


