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INTRODUCIÓN
Tal e como regula a LOMCE no seu art. 15, este Proxecto Educativo recolle os valores, os obxectivos e as prioridades de
actuación do noso centro. Así mesmo, incorpora a concreción do currículo establecida na presente orde que corresponde fixar e aprobar
ao claustro, oído o consello escolar do centro.
O Equipo directivo elabora o proxecto educativo tendo en conta os obxectivos e estratexias de intervención incluídas no
proxecto de dirección, así como o conxunto de medidas e actuacións que o desenvolve e o avalía. Así mesmo, tomamos en consideración
as propostas realizadas polo claustro de profesores e o consello escolar.
Para o establecemento de ditas propostas tense en conta, as características do entorno escolar e as necesidades educativas do
alumnado.
O proxecto educativo manterase actualizado coas modificacións que en cada curso se introduzan, tendo en conta a memoria
final do curso anterior.
Para o noso centro, elaboramos este Proxecto Educativo que entendemos como un documento sinxelo no que todo o que se
expoña sexa útil, congruente e realizable e que responda á comunidade onde educamos, ás súas necesidades e demandas.
O conxunto de actividades que levamos a cabo serán a expresión dun proxecto común que co paso do tempo constitúa o estilo
dun ambiente ou cultura singular, que estea baseado na autonomía pedagóxica e organizativa de acordo coa LOMCE.
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Debemos de ter clara a nosa liña de actuación, que tipo de persoas queremos educar, a onde queremos chegar. Toda a
comunidade educativa ha de ser protagonista e á súa vez, debe de ser consciente que ten que producirse na mesma unha renovación
permanente que atenda a todos os sectores e non soamente áreas.
Polo tanto, é preciso poñer en marcha estratexias de acción innovadoras, coordinadas e racionais encamiñadas ao logro dunha
ensinanza e educación de calidade adaptada á sociedade actual.
O proxecto educativo pode e debe ser un instrumento útil que oriente e facilite a xestión eficaz escolar, servindo de marco e
soporte que oriente os esforzos de toda a comunidade educativa.
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1. XUSTIFICACIÓN LEXISLATIVA
ESTATAL
● Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio de Educación (LOE)
● Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE)
● Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, sobre os dereitos, deberes e normas de convivencia dos alumnos de centros sostidos
con fondos públicos.
AUTONÓMICA
● Lei 4/2011 do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa.
● D. 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na lei orgánica 2/2006. Do 3 de maio, de educación.
● D. 8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade
educativa en materia de convivencia escolar.
● D.105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia
● Orde 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria.
● D. 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.
● Orde 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do 2º ciclo de educación infantil na
Comunidade Autónoma de Galicia.
● D.79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia.
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● D. 374/1996 do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico dos centros de educación infantil e de educación
primaria
● Orde 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 28 de xuño de 2010, pola que se modifican parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para
o desenvolvemento do D. 324/1996, polo que se aproba o regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se
establece a súa organización e funcionamento, do 22 de xullo de 1997, pola que 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, e do 3 de outubro de 2000 pola que se ditan
instrucións para o desenvolvemento do D. 7/1999, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas
non universitarias.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.1. Localización
A situación do centro é a seguinte: X 42.28547 - Y-8.81321.
O CEIP Plurilingüe da Espiñeira-Aldán, está situado no lugar de Espiñeira, na
localidade de Aldán, dentro do Concello de Cangas. Esta localidade é a que
está situada a maior distancia do núcleo urbano de Cangas, o que
condiciona en gran medida a súa vida social, económica e cultural,
influíndo esta circunstancia na vida cotiá do alumnado deste centro. Á
localidade de Aldán pertencen os barrios de O Piñeiro, Herbello, Gandón,
Menduíña Espiñeira e San Cibrán, lugares dos que procede a maior parte
do alumnado do Centro. Aínda que estamos a comprobar que cada vez
temos máis familias que proceden do resto do concello de Cangas.

2.2. Características culturais e socioeconómicas do entorno
O centro está ben integrado no seu entorno, constituíndo un importante centro de referencia para os habitantes do lugar. Como
xa se comentou anteriormente, a condición de localidade afastada do núcleo urbano de Cangas, confire unha carga negativa en carencia
de servizos centralizados na capital do Concello; lugares onde os nenos e nenas poidan pasar os seus momentos de lecer: parques,
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paseos, ludoteca, actividades deportivas, actividades musicais (escola de Música, Conservatorio) e culturais, son case inexistentes e
redúcense ao apartado deportivo cun club de fútbol e un club de piragüismo. Tampouco existen equipamentos que puidesen dalgunha
forma incidir na vida escolar do alumnado, xa que só se dispón dunha biblioteca pública e de escasos lugares para a práctica deportiva. A
base económica da zona fundaméntase no sector primario, principalmente na pesca, e tamén no sector servizos. Por isto, nun elevado
número de familias a profesión do cabeza de familia é a de mariñeiro, o que implica, en xeral, longas ausencias da figura paterna e
complicadas relacións pais-fillos, así como a asunción por parte da figura da nai de competencias e decisións que noutras circunstancias
estarían compartidas. Todo isto comporta un compoñente valorable no rendemento escolar do alumnado. Sinalar que o Índice
Socioeconómico e Cultural da localidade atópase no medio-baixo.

2.3. Antecedentes
O noso centro é un dos máis vellos do Concello de Cangas, foi inaugurado no mes de xullo do ano 1970 (no 2020 haberá que
conmemorar o 50 aniversario!!!) polo que xa posúe unha dilatada traxectoria na formación das sucesivas xeracións de nenos e nenas de
Aldán que foron pasando por Espiñeira. Ao longo destes anos moitos foron os mestres e mestras que estiveron destinados no centro, así
como distintos equipos directivos, todos eles deixaron pegada. A comunidade educativa desde os primeiros anos foi aclimatándose ás
distintas leis educativas así como tamén aos distintos agrupamentos do alumnado. Atrás queda ese número elevado de nenos e nenas
matriculados no centro (chegamos a ser máis de 200 na década dos 80), froito da histórica natalidade do noso país nos anos 70 do
pasado século.
A realidade agora é moi distinta. Cunha natalidade en importante retroceso nos últimos anos, rondamos os 70 alumnos/as no
centro no curso 2014-2015. Como consecuencia desta perda paulatina de matrícula, xa levamos moitos cursos con menos unidades. Tal e
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como se recolle na orde do 31 de xullo de 2009 referente ao cadro de persoal nos centros educativos, no CEIP Espiñeira-Aldán
contémplanse, desde aquela, 2 unidades en ed. infantil e 5 en ed. primaria. Isto supuxo que no curso 2010-2011, o centro contara cunha
unidade menos en ed. primaria dando lugar á creación dunha aula mixta, ademais de suprimirse a praza dun mestre xeralista quedando
como consecuencia o equipo directivo reducido a unicamente 2 membros (directora e secretaria, naqueles momentos).
A problemática da baixa natalidade para o centro foi sempre unha das principais preocupacións. Levamos os últimos anos facendo
cambios metodolóxicos, agrupamentos… buscando en definitiva, fórmulas que nos permitan incrementar pouco a pouco o alumnado do
centro; basicamente por varias razóns: sumar nenos e nenas nas aulas que nos permitan o traballo en grupos de aprendizaxe, traballo
colaborativo… (contabamos con aulas de 5 e 7); e tamén para contar con unidades simples en toda a primaria, recuperar así unha praza
de mestre ou mestra titor/a e un membro máis (xefe ou xefa de estudos) no equipo directivo.

2.4. Características do alumnado
Na actualidade o noso centro conta cun total de 84 alumnos comprendidos entre os 3 os 12 anos.
Unha boa parte do alumnado utiliza a ruta de transporte escolar que dispón o centro; o resto ven polos seus propios medios, ben
por conveniencia dos pais/nais ou por vivir lonxe do centro que quedan fóra da zona que abarca o transporte.
Se temos en conta o número de alumnos/as, o centro conta cunha porcentaxe bastante alta de alumnado con necesidades
específicas de apoio educativo, diagnosticados e tratados medicamente (TEA, TDAH, Asperger, Dificultades de aprendizaxe e Síndrome de
Marfan).
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2.5. Relación coa Comunidade Educativa
A relación do centro coa comunidade educativa é un dos pilares fundamentais para desenvolver o proxecto educativo.
A nosa comunidade educativa ten como finalidade principal mostrarse aberta a canto suceda no seu arredor, e que directa ou
indirectamente lle afecte.
Establécense relacións de cooperación e colaboración con todas as institucións que poidan repercutir positivamente no mellor
aproveitamento do centro e colabórase nas conmemoracións e festas que organiza o centro e obradoiros semanais que se levan a cabo
nas aulas tanto de infantil como de primaria.

2.6. Organización do centro
O CEIP Plurilingüe da Espiñeira - Aldán é un centro que escolariza ao alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil (4º, 5º e 6º)
e toda a etapa de Educación Primaria. Na actualidade segundo o catálogo publicado pola Consellería, posúe sete unidades, dúas de
Educación Infantil e cinco de Educación Primaria. O alumnado matriculado neste curso é de 84 nenos e nenas: 27 en E.I. e 57 en E.P. En
Educación Infantil as aulas están divididas en 3 e 4 anos (unidade mixta) e 5 anos. En Educación Primaria, existe unha aula por nivel
exceptuando os niveis de 3º e 4º que se atopan agrupados nunha unidade mixta. O número de alumnos e alumnas é un dos puntos fortes
do noso centro xa que permite unha atención individualizada. O Centro está adscrito ao IES “María Soliño” de Cangas.
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3. VALORES, OBXECTIVOS, PRIORIDADES E PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN.
O CEIP Plurilingüe da Espiñeira – Aldán é un centro público e polo tanto acolle a todos os nenos e nenas que o solicitan.
É un centro aberto e comprometido co entorno. O noso entorno socioeconómico e cultural é un factor relevante para analizar o
rendemento do noso Centro, unha fonte inesgotable de recursos didácticos e un espazo educativo con identidade propia.
Toda a comunidade educativa deste Centro, maniféstase respectuosa cos distintos tipos de crenzas e ideas, defensora do
pluralismo e os valores democráticos e en contra de toda discriminación por razón de sexo ou outros motivos.
O obxectivo xeral do proxecto educativo do centro é responder ás demandas educativas da sociedade actual, formando persoas
capacitadas para vivir en sociedade e preparadas para a vida; creando un espazo de encontro onde a inclusión e o respecto ao medio
sexan un dos pilares fundamentais.
Como consecuencia da análise do contexto, e tendo en conta o anteriormente exposto, o proceso de ensino – aprendizaxe que
realizamos no noso Centro rexerase polos seguintes principios:


Entendemos a educación como un proceso integrador que, tendo en conta as necesidades de cada un/unha, desenvolve as
capacidades e aptitudes dos alumnos/as mediante unha educación personalizada. Para iso, atenderase a diversidade de alumnos
do centro, partindo das súas capacidades e habilidades, adecuando a formación a cada persoa, en base aos principios de
normalización e inclusión da LOE/LOMCE.



Rexémonos polo principio da coeducación e propugnamos unha efectiva igualdade e non diferenciación por razón de sexo, idade
ou cultura.
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Aceptamos o pluralismo como factor de enriquecemento e consolidación dos valores democráticos como liberdade, paz, xustiza,
convivencia, tolerancia e a solidariedade entre as persoas.



Manifestámonos respectuosos con todas as confesións e ideas do alumnado e profesorado dando información o máis obxectiva,
científica e veraz posible.



A nosa escola é activa e fomenta entre o alumnado unha actitude curiosa, crítica, investigadora, aberta aos cambios tecnolóxicos
e de participación no proceso de aprendizaxe.



Aspiramos á formación no coñecemento, respecto e defensa do noso patrimonio cultural e medio ambiente próximo en todas as
súas manifestacións: artística, social, lingüística, cultural, …



Potenciamos a participación de todos os membros da Comunidade Educativa no desenvolvemento deste Proxecto Educativo.

Co fin de desenvolver os principios anteriormente citados, marcamos uns obxectivos de centro enmarcados a nivel pedagóxico,
organizativo e de xestión, profesional e social.
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A NIVEL PEDAGÓXICO
OBXECTIVO

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Potenciar o funcionamento dinámico, democrático e

Potenciando o diálogo e o consenso como formas de

participativo dos órganos de goberno e colexiados do

chegar a acordos.

centro.
Promover o estilo educativo e organizativo propio do

Promovendo a figura de familias de acollida e

centro nos novos mestres e mestras e familias que se

profesorado “titor”.

incorporan á comunidade educativa.
Contribuír á consideración dos documentos do centro
Coordinación interna do como documentos vivos e flexibles.

Facilitando os documentos de centro ao inicio e durante
o curso escolar ao claustro e consello escolar,
concienciando de que estes están para ser renovados

centro

cando sexa preciso.
Impulsar a posta en marcha de proxectos ou

Dando información ao claustro de proxectos e

metodoloxías innovadoras, involucrando ao claustro

metodoloxías innovadoras para impulsar a súa

nestes proxectos.

implicación no mesmo.

Potenciar os plans de formación no centro.

Informando ao profesorado dos PFPP e potenciando a
continuidade dos xa iniciados en cursos anteriores.

Traballar sobre a coherencia entre a práctica docente, a
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programación de aula, a concreción curricular e o

manter unha coherencia entre todos os documentos

proxecto educativo de centro.

curriculares do centro.

Impulsar o uso de novos modelos de ensino –

Transmitíndolle ao profesado do centro e aos de nova

aprendizaxe axustados ás demandas do alumnado e

incorporación estratexias que enriquezan a práctica

que enriquezan a práctica docente.

docente do alumnado.

Procurar a rendabilización de espazos e recursos

Utilizando todos os espazos do centro, tanto interiores

materiais do centro coa finalidade de ofrecer ao

coma exteriores, e facer ao inicio de cada curso un

alumnado novos elementos de aprendizaxe.

inventario dos materiais cos que dispón o centro a nivel
xeral e cada aula a nivel particular.

Aspectos metodolóxicos

Impulsar o paso das TICS ás TACS no proceso de ensino

Favorecendo o uso efectivo da rede por parte do

– aprendizaxe.

alumnado para recoller e difundir a información e
proxectos que se van elaborando.

Potenciar a docencia compartida na práctica de aula de

Procurando que na docencia compartida o profesorado

forma continuada, favorecendo os apoios por parte do

de aula teña apoios e favorecer o intercambio de

profesorado

experiencias entre eles.

Procurar a globalización das áreas a través da

Programando por proxectos.

metodoloxía por proxectos no primeiro ciclo de
educación primaria.
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Fomentar as aulas abertas e o movemento do

Elaborando propostas didácticas que favorezan a

alumnado na metodoloxía dos contextos de

experimentación.

aprendizaxe.
Atender convenientemente aos criterios de avaliación

O profesorado terá coñecemento dos criterios de

para proceder a unha avaliación xusta e obxectiva.

avaliación e distintos instrumentos para avaliación
entre o profesorado.

Avaliación

Utilizar distintos tipos de avaliación: heteroavaliación,

O profesorado terá coñecemento dos diferentes

coavaliación e autoavaliación.

instrumentos de avaliación.

Informar nas distintas reunións de avaliación

Estableceranse sesións de avaliación inicial e unha

(preferentemente na avaliación inicial) e nas reunións

reunión mensual co Departamento de orientación onde

do Departamento de Orientación do alumnado que

os titores/titoras exporán a información recollida sobre

presenta algunha dificultade.

posibles dificultades de aprendizaxe do alumnado.

Asegurar unha avaliación colexiada das CCBB (no

Favorecendo xuntanzas entre o profesorado dos

primeiro ciclo e de 3º a 6º de ed. primaria)

contextos

Asegurar unha avaliación consensuada (porcentaxe do

Acordando no claustro esta porcentaxe nas materias

50 % de peso na ponderación) nas cualificacións do

instrumentais

alumnado nas materias instrumentais (de 3º a 6º).
Informar ás familias trimestralmente dos avances do
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alumnado e elaboración dun informe por parte do/a

informes trimestrais pertinentes.

titor/a
Recoller na memoria de final de curso, os datos

Achegando e reunindo na memoria final os datos

significativos, así como as propostas de mellora.

significativos e as propostas de mellora.

Colaborar coas avaliacións de 3º e 6º de ed. primaria

Favorecer o normal desenvolvemento das probas.

fixadas pola Consellería

Coordinación

Asegurar e facilitar a realización de reunións de equipos

Contemplar nos horarios de inicio de curso as reunións

do profesorado.

de equipo dos mestres/as.

Favorecer a coordinación dos distintos equipos

Impulsando o traballo en equipo e facilitando reunións

educativos.

para a coordinación

Coordinarse co IES Mª Soliño.

Mantendo reunións co profesorado do IES.

Impulsar a coordinación do equipo de educación infantil Mantendo reunións entre os distintos ciclos e etapas
co 1º ciclo e este co equipo de 3º a 6º sobre

educativas.

metodoloxía, autonomía do alumnado, metodoloxía nas
matemáticas, dotación nas aulas, ...
Coordinarse coa ANPA do centro.
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A NIVEL DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN
OBXECTIVOS

LIÑAS DE ACTUACIÓN

Solicitar ás distintas Administracións (Xefatura

Mantendo reunións periódicas coas distintas

Territorial e Concello) as inversións e reparacións

administracións, nas que se solicitarán todas as obras

necesarias para o bo funcionamento do centro

necesarias no centro

Propiciar a participación do alumnado no coidado e bo

Facendo campañas de concienciación, “o centro é de

uso dos espazos e materiais comúns.

tod@s”. Deseño de cartelería, campañas de recollida de
residuos...

Infraestructuras
Rendabilizar os recursos do centro, tales como a

Atendendo ás demandas dos servizos e dependencias

biblioteca, sala de psicomotricidade, pavillón, e recinto

do centro.

exterior para a mellora da calidade educativa.
Continuar dotando de material específico ás distintas

Elaboración dun documento coas necesidades de

aulas e espazos do centro.

material e achegalo á inspección educativa.

Seguir coa liña metodolóxica posta en práctica durante o O inicio de curso facilitaráselle aos novos membros do
Oferta educativa do
centro

curso 2017- 2018.

claustro o proxecto educativo onde está reflexada a liña
metodolóxica do centro.

Continuar coa dinamización e posta en marcha dos

Elaboración de proxectos e plans de traballo relativos a

proxecto do centro: edlg, plambe, plurilingüismo, medio

todas estas temáticas.
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ambiente, robótica e programación
Impulsar a inclusión do centro en redes e outros

Elaboración de proxectos e plans de traballo relativos a

programas (e-dixgal, programas do plan proxecta,

todas estas temáticas

erasmus +, etwinning…).
Elaborar ao inicio de curso horarios de xestión dos

Elaboración de horarios de xestión dos espazos ao inicio

distintos espazos (biblioteca, sala de psicomotricidade,

de curso.

aula de inglés, de música…).

Organización espacial e
temporal das
actividades

Fomentar distintos tipos de actividades lúdicas e

Poñendo en funcionamento o programa de “patios

habilitar espazos para o goce do alumnado no tempo do

dinámicos”.

recreo. (Patios dinámicos)
Facilitar e potenciar as actividades extraescolares de

Colaborando e poñendo a disposición da ANPA as

tarde, en colaboración coa ANPA.

instalacións do centro.

Facilitar e potenciar a participación das familias en

Elaborando horarios e recollendo información das

actividades do centro (obradoiros, celebracións,

familias (obradoiros) e facilitar e fomentar a

festas,...)

participación nas actividades.

Facilitar espazos para as actividades das familias

Facilitando os espazos cando a ANPA o solicita.

(reunións da ANPA, talleres, escola de pais e nais…).
Adecuar os espazos e tempos dos apoios, en función das
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Organización e
funcionamento dos
servizos
complementarios

Xestión económica

necesidades do alumnado nas saídas e proxectos.

de apoios nas aulas.

Proceder a un control diario no funcionamento do

Revisando diariamente a existencia dalgunha incidencia.

comedor.
Facilitar a lista de usuarios á empresa que realiza o

Elaborando unha lista do alumnado por paradas en cada

servizo do autobús.

unha das rutas.

Potenciar unha xestión clara, transparente e

Mantendo reunións coa comisión económica , claustro e

democrática do centro

consello escolar para presentar e probar os orzamentos
e gastos do centro.
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A NIVEL PROFESIONAL
OBXECTIVOS
Implicar ao profesorado na formación conxunta como

LIÑAS DE ACTUACIÓN
Impulsar o PFPP

claustro
Informar e facilitar a formación do profesorado no

Mediante actividades de formación e facilitando

deseño de proxectos e plans de traballo e a súa

reunións para a elaboración dos plans de traballo.

coherencia co Proxecto Educativo.
Formación do

Potenciar a formación en tics, matemáticas

Favorecer e impulsar estas temáticas entre o

profesorado

manipulativas e metodoloxías activas.

profesorado, coa colaboración do centro.

Traballar conxuntamente no deseño dos plans de

Favorecer as reunións para que o profesorado coordine

traballo e compartir todo o elaborado.

estes plans de traballo.

Plantexar accións formativas e tamén establecer accións Favorecendo e impulsando a formación no propio
formativas co propio profesorado do centro,

centro e entre o propio profesorado.

aproveitando as súas fortalezas.

Avaliación do proceso
de ensino

Profundizar na avaliación do proceso de ensino

Favorecendo, reflexionando e impulsando todo o

(autoavaliación do profesorado, coavaliación,

relativo á avaliación do proceso de ensino.

innovación metodolóxica, estratexia de
retroalimentación, procesos de reflexión conxunta).
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A NIVEL SOCIAL
OBXECTIVOS
Involucrar ás familias no proceso de aprendizaxe das

LIÑAS DE ACTUACIÓN
Mantendo reunións de titoría.

súas crianzas.
Planificar axeitadamente as titorías individuais e as

Favorecendo reunións coas familias.

reunións grupais.
As familias

Favorecer a relación coas familias e incentivar a

Impulsando reunións de pais e nais.

participación destas na escola, nun clima de apertura,
diálogo e colaboración.
Favorecer a reunión dos/das titores/as coas familias e o

Facilitando a disposición horaria para estas reunións.

orientador/a.

Plan de convivencia

Potenciar a colaboración de toda a comunidade

Favorecendo a colaboración de toda a comunidade e

educativa no desenvolvemento dunha convivencia

apostando por unha convivencia fluída.

fluída, grata e produtiva.
Facilitar os procesos de participación, comunicación e

Favorecendo a participación en actividades.

colaboración (avisos, comunicados, cursos, visitas de
pais/nais, obradoiros, celebracións…).

PROXECTO EDUCATIVO CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA -ALDÁN

22

CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA – ALDÁN
R/ Fontaíña, 12
Tlfo. 886 110 186/87
36945 Cangas – PONTEVEDRA
Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

Desenvolvemento do

Dar a coñecer a toda a comunidade educativa o Plan de

Facilitando os documentos que recollen os aspectos

Convivencia do centro.

relacionados coa convivencia no centro.

Procurar a non utilización de vocabulario sexista.

Tomando consciencia do uso do vocabulario

plan para a igualdade
de oportunidades
(segundo se recolle nos

Potenciar actividades que fomenten a igualdade

Programando actividades que fomenten a igualdade.

artigos 17 e 18 do
decreto 2/2015)

Prevención do
absentismo e abandono
escolar

Aplicar o protocolo do absentismo escolar unha vez

Coñecemento por parte do profesorado e familias do

superado o número de faltas establecidas no protocolo.

protocolo de absentismo escolar.

Promover compromisos educativos coas familias.

Mediante reunións coas familias.

Facer un seguimento exhaustivo do alumnado con

Establecendo reunións coa asistencia social do concello.

dificultades en coordinación coa asistenta social
(concello).
Favorecer a comunicación coas familias tanto a nivel de

Mediante reunións propostas polas familias ou

titoría coma de dirección.

titor/equipo directivo.

Participación,

Impulsar a participación das familias e de todos os

Informando ás familias das actividades que se van a

colaboración e

axentes da comunidade educativa nos momentos de

levar a cabo no centro.

PROXECTO EDUCATIVO CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA -ALDÁN

23

CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA – ALDÁN
R/ Fontaíña, 12
Tlfo. 886 110 186/87
36945 Cangas – PONTEVEDRA
Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

formación entre todos
os sectores da
comunidade educativa

encontro que favorecen os proxectos do centro (Nadal,
Entroido, Maio, fin de curso, …).
Promover campañas de solidariedade coa participación

Elaborando campañas publicitarias entre a comunidade

de toda a comunidade educativa.

educativa.

Atender profesionalmente ás demandas e solicitudes do

Atendendo ás demandas e facilitando o traballo do

persoal non docente, así como colaborar para que

persoal non docente.

poidan desenvolver eficazmente o seu traballo
Colaborar co Concello coa sinatura anual do acordo do

Asinando o acordo de colaboración co Concello.

uso do pavillón escolar e aula de psicomotricidade.

Apertura do centro ao
entorno social e cultural

Participar en actividades complementarias organizadas

Dando información ás titorías e organizando as

polo Concello ou outras institucións.

actividades.

Colaborar con outras asociacións ou institucións na

Favorecer e impulsar con asociacións e outros

produción de actividades educativas e posta en práctica

colectivos, actividades educativas.

polo alumnado.
Potenciar e contribuír á formación do alumnado en

Exercendo de titores/as do alumnado en prácticas.

prácticas.
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4. COMPROMISOS EDUCATIVOS FAMILIA – CENTRO
Información ao alumnado e ás familias sobre o funcionamento do centro
Utilizaranse as canles de comunicación que en cada caso se consideren máis oportunas para transmitir información directa ás
familias, por escrito, de todos os aspectos relacionados coa vida académica e as normas de funcionamento xeral do centro.
Manteranse reunións do profesorado titor coas familias ao inicio de cada curso escolar. O obxectivo será o de informar das normas de
funcionamento e de convivencia do centro así como de todos aqueles aspectos que preocupen ou susciten o interese das familias.
Manterase actualizada a páxina Web do centro, procurando un fácil acceso a toda a información relativa ao funcionamento do
mesmo.
A dirección do centro tamén estará a disposición das familias no horario destinado para tal fin.
Relacións coa ANPA
A xunta directiva da ANPA e o equipo directivo do centro reuniranse, cantas veces sexan necesarias, para tratar aspectos
relacionados coa súa actuación en relación co centro.
Relacións dos profesores/as titores coas familias
As relacións entre as familias e o profesorado titor terán como obxectivo facilitar a cooperación educativa no ámbito das
respectivas competencias.
Convocada pola dirección do centro, realizarase unha reunión ao inicio de cada curso escolar de cada profesor titor/a cos
pais/nais/titores legais dos alumnos/as do seu grupo. Na mesma, os/as titores/as facilitarán información sobre a organización do curso,
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as canles de comunicación coas familias, as normas de convivencia do centro, os criterios de avaliación, os estándares de aprendizaxe
avaliables, as estratexias, instrumentos de avaliación, criterios de promoción e sobre calquera outro aspecto relacionado co
funcionamento xeral ou coa actividade académica do centro de interese para os asistentes. Verificarán así mesmo os datos que permitan
a comunicación coas familias (enderezo, teléfono, …).
Ao longo do curso escolar, os titores/as informarán ás familias dos/das alumnos/as dos aspectos máis relevantes do rendemento
académico destes, utilizando as canles de comunicación que consideren máis oportunas en cada caso. Así mesmo, por iniciativa propia,
poderán convocar a reunións aos pais/nais/titores legais dos seus alumnos/as cando o consideren necesario, para tratar entre outros
aspectos a evolución dos proxectos que se están levando a cabo no centro.
Os pais/nais/titores/legais dos alumnos deberán colaborar tendo en conta as indicacións que o profesorado poida suxerirlles que
redunden nun mellor rendemento do alumnado. É polo tanto moi conveniente que acudan a cantas reunións sexan convocados/as e que,
á súa vez, se preocupen de solicitar ao menos unha entrevista persoal por trimestre co/coa titor/a do seu fillo/a sen prexuízo da
necesidade dun contacto máis continuado cando as circunstancias así o requiran.
Os pais/nais/titores legais do alumnado poderán solicitar entrevista co profesorado titor/a, ben a través do seu fillo/a pola axenda
escolar, ben por teléfono.
Relación dos profesores/as coas familias
As familias poderán solicitar unha cita cun profesor ou cunha profesora en concreto. Corresponderá ao titor/a acordar a cita co
profesor ou profesora e comunicala aos pais ou titores legais.
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5. CRITERIOS PARA O AGRUPAMENTO DO ALUMNADO.
O noso centro é de liña un, tendo dúas unidades en educación infantil e cinco en educación primaria, polo que é necesario a
creación de aulas mixtas nestas etapas educativas.
Para realizar os agrupamentos en educación infantil, contamos ademais do equipo directivo, co equipo docente de ciclo de
infantil e o departamento de orientación do centro.
No caso de ter que crear un grupo mixto, os criterios que seguimos son os seguintes:
● Igual número de nenos/as por aula/grupo.
● Terase en conta a data de nacemento dos nenos/as, así como o nivel de desenvolvemento madurativo – evolutivo do alumno/a,
previo informe do/a titor/a e valoración do/a orientador/a do centro, oídos os pais/nais.
● A existencia na aula de alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Con respecto aos agrupamentos do alumnado dentro da aula, estes serán flexibles e adecuados ás características e ritmos
individuais de cada un dos/as alumnos/as.
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6. CRITERIOS XERAIS PARA A ADSCRICIÓN FUNCIONAL DO PROFESORADO
Tendo en conta a orde do 28 de xuño de 2010 que regula determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas
de infantil e primaria, e o calendario escolar establecido pola Consellería para cada curso, no suposto de que os ciclos permanezan máis
de dous anos xuntos teremos en conta o seguinte criterio:
O profesorado que imparta docencia nun ciclo cos cursos xuntos, ao finalizar o segundo ano consecutivo impartindo clase no
mesmo, terá que volver facer a adscrición para o curso seguinte tendo en conta o establecido na orde no punto 1.4 apartado 3, que
establece:
A dirección do centro por proposta motivada da xefatura de estudos, se é o caso, no primeiro claustro do curso e unha vez oído este,
asignaralle ciclo, curso e grupo de alumnado a cada un do persoal docente do centro.
A proposta da xefatura de estudos construirase sobre as premisas seguintes:


Correcto funcionamento do proxecto Abalar, das seccións bilingües e das áreas que se impartan en lingua estranxeira e outros
proxectos establecidos ou que se establezan.



Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado do centro.



Rendabilizar ao máximo o capital humano dispoñible, actualizando o potencial creativo do grupo de persoal docente do colexio.



Consensualizar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a concorrencia de capacidades e esforzos.
Os grupos nos que se estea a desenvolver o proxecto Abalar, as seccións bilingües e os que se impartan en lingua estranxeira en

aplicación do establecido no decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, serán
asignados ao persoal docente do corpo de mestres que fose formado especificamente pola Administración educativa ou estea en
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posesión de titulación, experiencia ou formación adecuada. A prioridade na elección limitase aos grupos mencionados neste parágrafo
e cando existan varias persoas que reúnan os requisitos seguirase a orde de prioridade establecida nos puntos e apartados
seguintes.
Nos restantes grupos, no caso de non acadar o consenso do profesorado, a xefatura de estudos fará a proposta sobre os
seguintes criterios:


Respectar en todo caso o posto e traballo e/ou a especialidade que cada persoal docente do corpo de mestres teña asignado pola
súa adscrición ao centro.



Respectar o dereito de cada grupo de alumnos e alumnas a manter o mesmo titor durante todo o ciclo, incluíndo, o 2º ciclo da
educación infantil.



Cumpridos os criterios anteriores, no suposto de que nun centro haxa varios mestres ou mestras aspirantes ao mesmo ciclo ou
curso, a proposta de adscrición farase de acordo coa seguinte orde de prioridades:
o Maior antigüidade ininterrompida, con destino definitivo, no centro.
o

Maior número de anos de servizos efectivos como persoal docente de carreira do corpo de mestres.

o Promoción de ingreso máis antiga.
o Maior puntuación obtida no procedemento selectivo de ingreso ao corpo.
Excepcionalmente, cando a xuízo do equipo directivo existisen razóns pedagóxicas suficientes para obviar o criterio de
permanencia co mesmo grupo de alumnos no ciclo, ademais das previstas no apartado 1.3, a dirección disporá a asignación do persoal
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docente afectado a outro ciclo, curso, área ou actividade docente, oído o persoal interesado e o claustro, e coa conformidade da
inspección educativa.
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7. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA DOS ESPAZOS E A ORGANIZACIÓN DO TEMPO EN EDUCACIÓN
INFANTIL.
Partindo dunha serie de principios e orientacións teóricas e, por suposto, das características do alumnado e da contorna,
estableceremos unha planificación e organización espacial e temporal acorde coas necesidades demandadas e en consonancia coa
perspectiva didáctica do ciclo:

Organización Espacial
A organización das aulas por “recantos” favorece a autonomía, o libre desprazamento e os intercambios cos iguais e cos adultos.
Os alumnos/as dispoñen de lugares propios e de lugares de uso común que lles axudan a avanzar na súa socialización.
Os recantos están repartidos polas dúas clases de infantil, xa que estas poden unificarse. Para isto, abrimos as portas
“corredizas” e unificamos aulas nas últimas sesións do día. Os grupos durante o traballo por recantos serán heteroxéneos, mesturándose
nenos e nenas de idades comprendidas entre 3 e 6 anos.

Organización Temporal
A distribución do tempo é flexible. En Educación Infantil non temos uns horarios ríxidos como se poden ter noutras etapas
educativas xa que, debemos respectar os ritmos habituais dos nenos/as. As rutinas diarias cobran especial significatividade e
proporcionan seguridade e confianza pois axudan ós alumnos/as a asimilar as nocións espazo-temporais fundamentais en Educación
Infantil. Serán unha constante para traballar durante todo o ciclo, mediante o seu desenvolvemento contribuiremos a afianzar as
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aprendizaxes lóxico-matemáticas nos nenos e nenas relacionados coas súas concepcións espazo-temporais. Contribuiremos a
desenvolver a identidade e a autonomía persoal, xa que a adquisición destas rutinas farán que perciban os espazos e os tempos como
algo propio. Deste xeito, os nenos/as integraranse na aula e no grupo de iguais, favorecendo así a súa autonomía e a súa socialización.
Por suposto, as rutinas contribuirán tamén ao desenvolvemento da linguaxe debido a que porán aos nenos/as en situacións reais
de comunicación.
Pretendemos que o clima da aula sexa un foro de construción de coñecementos e que o alumnado sexa o protagonista da súa
aprendizaxe, levando a cabo un modelo de ensino activo.
Hai que sinalar, que os nenos e nenas reciben ademais: clases de inglés, estimulación da linguaxe, psicomotricidade, música, e
relixión ou atención educativa, e así se recollen e distribúen no horario semanal de aula.

Perspectiva didáctica.
Combinamos a programación de secuencias de aprendizaxe co desenvolvemento de “proxectos”, consensuados, negociados e
desenvolvidos colectivamente polo grupo, e respectando sempre o enfoque globalizador. Ademais, a realización de asembleas para
comentar acontecementos ou discutir e decidir determinados aspectos da actividade diaria constitúen valiosas estratexias que
utilizaremos porque son altamente motivadoras e favorecen o desenvolvemento das relacións interpersoais, o establecemento de
vínculos afectivos, así como que a nena e o neno se sintan membros do grupo e participen activamente nel.
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A formulación de preguntas abertas acerca de determinados feitos ou situacións, a parte de estimular a linguaxe infantil,
contribuirán eficazmente a ensinarlles ás nenas e aos nenos a facerse interrogantes pertinentes e a buscar respostas axeitadas,
promovendo o diálogo e o intercambio de opinións sobre calquera tema que se estea investigando na aula.
É imprescindible destacar a importancia do xogo como actividade propia desta etapa, xa que as cativas e os cativos, mentres
xogan, manipulan obxectos nun espazo e nun tempo, crean e transforman -formas, tamaños, espazos, volumes-, establecen relacións,
deseñan situacións e invisten a acción da súa emotividade e simbolismo; manifestan a través desta actividade lúdica as súas vivencias e
experiencias e van afondando en novos niveis de relación e de interacción.
A afectividade será o fío condutor de toda situación de ensino-aprendizaxe. As nenas e os nenos deben sentirse seguros e
construír o coñecemento a partir da formación dunha autoimaxe positiva.

Agrupamentos
Para atender á diversidade do alumnado e á aprendizaxe dos diferentes contidos, organizaremos distintos tipos de
agrupamento:
● O gran grupo, en actividades como exposicións, lectura dalgúns textos, distribución de tarefas, asembleas, explicacións,
presentación de modelos. Debates, conferencias,…
● O grupo pequeno; asignando tarefas pequenas a cada neno/a nos grupos cooperativos variables, homoxéneos e
heteroxéneos. Tamén combinaremos o pequeno grupo co traballo en parellas, especialmente na distribución do traballo
por recantos.
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● A actividade individual; cando a actividade requira unha interacción máis específica entre o/a alumno/a e a persoa
docente.
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8. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E PEDAGÓXICAS PARA O PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN EDUCACIÓN
INFANTIL.
A entrada na escola é un momento moi importante para todos os nenos e nenas. A partir deste momento os alumnos e alumnas
van pasar gran parte do seu tempo no colexio co fin de aprender e formarse como persoas. Deben adaptarse a unha situación nova, con
persoas descoñecidas, con novas actividades, normas e horarios.
Este período vai ter gran influencia na evolución do neno ou nena. Por iso, desde o centro consideramos prioritaria unha boa
planificación e que, familia e escola, tenten de que transcorran do mellor xeito posible. O traballo cos pais/nais e a implicación dos
mesmos entenderase como un medio moi importante neste momento tan especial.
O equipo de educación infantil coa supervisión do Xefe/a de Estudos e a colaboración do orientador/a redactará unha
planificación do período de adaptación na que se recollan entre outros aspectos: a organización do ambiente de traballo, os obxectivos
específicos para o alumnado e para as familias, as actividades a realizar, as quendas, as orientacións e as normas.

Obxectivos
● Facilitar que o neno/a admita de bo grao a separación dos seus pais/nais.
● Favorecer a adaptación persoal e grupal e a resolución positiva do conflito de separación dos nenos e nenas que acoden por
primeira vez ao centro.
● Potenciar a colaboración e un mellor coñecemento entre familias, profesorado e centro escolar.
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● Facilitar a adaptación do alumnado a un novo sistema do que el forma parte e ao que debe axustar as súas normas, hábitos e
horarios.
● Facilitar a aceptación do novo espazo por parte do neno/a e o coñecemento do mesmo co fin de que sexa quen de moverse
libremente nel.
● Facilitar o establecemento de vínculos de afectividade co profesorado e cos iguais.
● Facilitar a interiorización das normas e pautas que o profesorado estableza.
● Facilitar a adaptación do alumno/a ás rutinas do colexio.
● Mellorar o coñecemento do alumnado a través da avaliación inicial.
● Compartir información relevante entre as familias e o profesorado para un maior coñecemento do alumnado.

Participación e colaboración das familias neste período
A duración do período de adaptación vén establecido no calendario escolar da Consellería de Educación.
A finais do mes de xuño realízase unha xornada de portas abertas do centro para o alumnado e as familias de educación infantil.
Esta xornada consiste na convivencia do alumnado que vai a entrar novo cos alumnos/as que xa están no centro.
Despois disto organízase coas familias unha reunión informativa onde estarán os mestres/as de educación infantil, os especialistas
e un membro do equipo directivo. Nesta reunión ensínanselle as instalacións e servizos do centro e tamén se lle explican o horario do
centro, as normas básicas a seguir no recinto escolar e como vai a ser o período de adaptación durante o mes de setembro, pautas para
as familias para facilitar o período de adaptación e calquera outro punto que se considere oportuno nese momento.
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Nos primeiros días do mes de setembro levarase a cabo unha segunda reunión na que se explicará máis polo miúdo como vai ser
o período de adaptación e o horario concreto do seu fillo/a. Como poden axudar as familias no período de adaptación, normas e
recomendacións, material escolar e quendas do período de adaptación.
Unha vez comezado o curso os titores/as entregarán ás familias dos nenos/as un cuestionario ou realizarán unha entrevista, co fin
de recadar información básica sobre o alumnado, para realizar a prescriptiva avaliación inicial.

Acollida á familia no centro
● Unha vez a familia escolleu este centro educativo como aquel onde quere escolarizar ao seu fillo/a se lles dará o papel de
solicitude de matrícula onde consten os datos máis elementais de identificación sobre o alumno/a e a súa familia.
● No momento en que se lles comunique a admisión do seu fillo/a indicaráselles que outros papeis deben cubrir para formalizar a
matrícula e a data para manter un primeiro contacto co colexio.
● Nesta primeira reunión, que terá lugar no mes de xuño, estará presente algún membro do Equipo Directivo, o/a coordinador de
ciclo, o/a orientador/a e, se é posible, o profesorado desta etapa educativa. O motivo desta reunión é ofrecerlles información
sobre:
○ A nova etapa que o seu fillo/a vai cursar e as diferenzas que comporta coa posible escolarización anterior.
○ O centro e o período de adaptación levado a cabo no mesmo.
○ Pautas e suxestións para facilitar a escolarización dos nenos/as.
○ Calendario escolar, o horario do centro, o horario do alumno/a, o lugar de entrada e saída, as normas básicas a seguir no
recinto escolar e servizos que ofrece o centro (transporte e comedor escolar).

PROXECTO EDUCATIVO CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA -ALDÁN

37

CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA – ALDÁN
R/ Fontaíña, 12
Tlfo. 886 110 186/87
36945 Cangas – PONTEVEDRA
Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

○ Ademais esta reunión será aproveitada para visitar as instalacións e as principais dependencias do colexio, explicándolle a
función de cada unha delas.
● Convén que este primeiro contacto sexa acolledor. A relación entre as familias e o centro será máis fluída se perciben unha
actitude de axuda e colaboración. É esencial transmitirlles tranquilidade e a sensación de que os seus fillos/as estarán atendidos
debidamente e facerlles saber que se lles manterá informados do seu proceso de escolarización.
● Nos primeiros días de setembro levararase a cabo unha segunda reunión na que se explicará máis polo miúdo o plan de
adaptación e o horario concreto do seu fillo/a; ademais coñecerán xa ao profesorado do neno/a.
● Unha vez comezado o curso os titores/as citarán ás familias dos nenos/as co fin de recadar información básica sobre o alumno/a.
A información solicitada será a que se recolle no cuestionario para alumnado de infantil.

Acollida ao alumnado de infantil
● No mes de xuño todos os nenos/as de novo ingreso acudirán ao colexio, acompañados dos seus pais/nais para coñecer a escola e
manter un primeiro contacto con ela.
● Durante o tempo que dure o período de adaptación o alumnado de tres anos, repartidos en grupos en función do número de
alumnos, acudirá ao colexio de maneira gradual para que a acollida sexa máis próxima. Con posterioridade, o tempo se
incrementará ata chegar a normalizarse a tempo completo pasados os dez días do período de adaptación.
● Os alumnos/as de 4 e 5 anos, salvo excepcións, incorporaranse a tempo total desde o principio.
● Desde o principio asegurarémonos de que o novo alumno/a saiba que o titor/a é o eu referente máis directo no colexio e que
pode acudir a el sempre cando teña algunha dúbida ou dificultade.
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● No caso de que un alumno/a teña necesidades específicas de apoio educativo se tomarán as medidas oportunas para asegurarnos
de que os recursos existentes no centro dean resposta as súas necesidades.
Neste caso, no momento da solicitude de matrícula, realizararse unha entrevista inicial co fin de saber o grao de afectación e os
recursos necesarios. Esta entrevista será levada a cabo polo orientador/a.
Antes de que o alumno/a se escolarice, titor/a e orientador/a tentarán de manter unha reunión co fin de que o titor/a dispoña
de información suficiente sobre o alumno/a e sobre as súas necesidades específicas. Ademais, daráselle esta información ao profesorado
do alumnado con necesidades educativas especiais, que traballará dun xeito coordinado co titor/a.
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9. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA OS QUE NON OPTEN POLAS ENSINANZAS DE RELIXIÓN.
Tal e como establece a lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, o alumnado de primaria que non opte a ensinanza de relixión
cursará a área de Valores Sociais e Cívicos.
Esta opción será a elección dos pais/nais ou titores legais ao principio de curso, non podendo cambiar durante o mesmo.
As horas semanais son as establecidas no anexo IV D. 105//2014 do 4 de setembro.
Esta área incita á reflexión e propón aprendizaxes relativas á dignidade persoal, ao respecto aos demais e aos valores sociais na
convivencia. O propósito é que cada alumno/a adquira as competencias necesarias para construír un autoconcepto axustado e unha boa
autoestima, para tomar iniciativas responsables e vivir con dignidade.
En educación infantil o alumnado que non opte a relixión cursará a área de Atención Educativa regulada no lei orgánica 2/2006 do 3
de maio. Esta opción será a elección dos pais/nais ou titores legais ao principio de curso, non podendo cambiar durante o mesmo.
Levarase a cabo o seguinte plan de actividades:
•

Educación en valores cuxo obxectivo primordial é a formación integral de nenos/as para dotalos dunha capacidade reflexiva
que lle permita ter actitudes positivas cara si mesmos/as e cara a sociedade na que se desenvolverán ao longo da súa vida.
Tratarase fundamentalmente:
o A familia entendida como o principal marco afectivo no que nos desenvolvemos, polo tanto considerando como tal
tódolos tipos de familia.
o A amizade
o A solidariedade
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o O esforzo
o A responsabilidade
o Respecto pola natureza e o medio ambiente
Traballaremos tamén a adquisición destes valores humanos a través da lectura e comentario de libros alusivos
seleccionados da biblioteca e axeitados á idade do alumnado.
Realizaranse actividades plásticas empregando fundamentalmente materiais de reciclaxe.
•

Aplicación das tics: Empregaremos a tecnoloxía da información dispoñible no centro e aula para traballar a estimulación lóxica,
a conciencia ecolóxica e os valores anteriormente citados (a PDI, internet, DVD...)
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10.

PLANS ESPECÍFICOS PARA O ALUMNADO QUE PERMANEZA UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO.

Aspectos xerais
● Lexislado no D. 229/2011 e na Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa
educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
“Cando un alumno ou unha alumna non promocione deberá permanecer un ano máis no mesmo curso. Esta medida poderá
adoptarse unha soa vez durante a etapa, oídos os pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal, e deberá ir acompañada
dun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio”.
“O alumnado que promocione de curso con algunha área con cualificación negativa deberá seguir un plan específico de
recuperación”.
● Medida ordinaria de atención á diversidade.
“A avaliación do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo tomará como referente os criterios de avaliación e os
estándares de aprendizaxe fixados con carácter xeral”.
● Elaborado polo mestre/a titor/a ou de área (segundo o caso)
“Durante o primeiro mes de cada curso escolar a persoa titora realizará unha avaliación inicial, coa finalidade de adecuar as
ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión adecuada no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na obtención de información
sobre o grao de desenvolvemento das competencias clave. Esta avaliación, que incluirá a análise dos informes persoais da etapa
ou curso anterior e se completará coa información obtida das familias, será o punto de referencia para a toma de decisións nas
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programacións de aula, así como para a adopción das medidas ordinarias ou extraordinarias que se consideren oportunas para
cada alumno ou alumna.
Ao longo de cada un dos curso realizaranse, polo menos, tres sesións de avaliación para cada grupo de alumnos e
alumnas, que serán presididas pola persoa titora, quen levantará unha acta en que consten as valoracións e conclusións sobre o
nivel de rendemento do grupo e do alumnado e os acordos adoptados en relación co grupo ou en relación cos alumnos e coas
alumnas.”
● As familias, tal e como marca a lexislación, comprometeranse para levar a cabo ditas actuacións de recuperación:
“Os pais, as nais ou as persoas que exerzan a titoría legal do alumnado deberán participar e apoiar a evolución do proceso
educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das persoas que tutelen, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e á
promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu progreso educativo,
e terán acceso á consulta dos documentos oficiais de avaliación”.

Protocolo instauración dos plans específicos de recuperación e reforzo


Tal e como se especifica na devandita Orde de avaliación o mestre/a titor/a cos resultados obtidos durante a avaliación inicial e
recollendo a información sobre o grao de desenvolvemento académico e persoal do alumnado da súa titoría e co asesoramento
do Departamento de orientación elaborará os plans específicos de recuperación ou de reforzo e apoio.



Estes plans serán traballados durante as sesións de apoio por parte da especialista en PT ou dos mestres/as con dispoñibilidade
horaria dentro do grupo aula.
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No caso de que se trate de materias nas que non exista horario de apoio recurrirase á titoría entre iguais deixando a criterio de
cada mestre/a titor/a ou de área os tempos e momentos máis convenientes. Establecéndose un mínimo dunha sesión semanal.



Paralelamente, dende as familias do alumnado con materias pendentes farase un compromiso de traballo da materia a recuperar
e consistirá na realización dun dosier trimestral no que o/a alumno/a practicará e adquirirá os obxectivos, competencias e
destrezas da materia pendente seguindo as pautas marcadas polo seu mestre/a. Ao final de cada trimestre (tralas vacacións)
avaliarase ao alumnado para corroborar a progresión ou non do plan de traballo na casa.



Tanto as familias como o alumnado firmarán un contrato de colaboración co mestre/a para recuperar a(s) materia(s) pendente(s)
e tras cada avaliación revisarase o cumprimento ou non de dito compromiso.



Para facilitar a recuperación das materias pendentes elaborarase un dosier trimestral cos obxectivos, contidos e competencias a
acadar e así secuencia os tempos e ritmos de aprendizaxe das crianzas e facilitar a implicación e colaboración das familias. Cada
inicio de trimestre valoraranse os plans de traballo e a recuperación ou non dos obxectivos, contidos e competencias da materia
suspensa. No caso de superar o establecido nos plans durante cada trimestre, a materia entenderse como recuperada. No caso de
non ser superados ao final do curso académico entregaráselle un novo plan de traballo para realizar coa súa familia e na
avaliación inicial do curso seguinte comprobarse a superación ou non de devandito plan e, polo tanto, da materia pendente.



Para optimizar o traballo elaboraranse unhas táboas ou listaxe cos obxectivos, estándares de aprendizaxe e competencias clave
por trimestre da materia pendente e así quedará reflectido o nivel de consecución do plan de recuperación para poder empregalo
nas sesións de avaliación e deixar constancia do progreso e evolución do alumnado de cara a cursos posteriores.
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11. HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN.
O artigo 8 do D. 105/2014 do 4 de setembro establece que nos cursos de 4º e 6º de educación primaria haberá unha hora de
libre configuración do centro.
Tanto en 4º coma en 6º de primaria esta hora será dedicada a afondamento e/ou reforzo dalgunha área e respectarase o
tratamento análogo das linguas cooficiais e dos criterios establecidos no D. 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non
universitario.
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12.

DECISIÓNS XERAIS SOBRE METODOLOXÍA CARA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE.
TRATAMENTO DOS ELEMENTOS TRANSVERSAIS.

Modificación metodolóxica
Tendo en conta o Decreto 105/2014, do 4 de setembro e atendendo a un reparto dos espazos e tempos, traballamos e
desenvolvemos as competencias clave con esta distribución temporal:
ED. INFANTIL
Psicomotricidade (45 min)

1º - 2º PRIMARIA

3º—6º PRIMARIA

Traballo na aula (60 min)
Lingua, lengua e matemáticas

Traballo na aula (90 min)
· Ortografía e gramática (galego e castelán)

Traballo na aula (90 min)
· Asemblea

· Cálculo e numeración (matemáticas)

Psicomotricidade (30 min)

· Traballo específico
Especialidades
(Lingua inglesa, estimulación da linguaxe,
obradoiros, valores/relixión)

Especialidades
(Lingua
obradoiros,

inglesa,

Contextos de aprendizaxe:
comunicación

educación

plástica, valores/relixión)
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· Humanístico
Momento de lecer (recreo)

Momento de lecer (recreo)

Momento de lecer (recreo)
Especialidades

Momento de colaborar

Momento de colaborar

Traballo por recantos

Aprendizaxe baseado en proxectos

(Lingua
obradoiros,

inglesa,

comunicación

educación

física,

oral,

música,

plástica, valores/relixión)

Nos distintos momentos nos que se divide o horario lectivo diario suceden distintas propostas didácticas que determinan o
desenvolvemento das competencias clave no alumnado. Co obxectivo de explicitar mellor o funcionamento destas propostas, a
continuación definimos e determinamos o modo de traballar nelas:

Psicomotricidade (Ed. Infantil e Ed. Primaria)
É un programa que se realiza todos os días da semana.
Á primeira sesión do día, ás 9:30 e unha vez que entran no centro, o alumnado de educación infantil diríxese ás súas aulas e
deixan alí as mochilas, chaquetas e cazadoras. Logo, e acompañados dos mestres/as titores/as van á aula de psicomotricidade. Antes de
entrar descálzanse, colócanse os seus calcetíns grosos e pasan á aula. Alí o profesorado ten montado tres circuítos que divididos os nenos
e nenas en tres grupos, realizan aproximadamente en 30 min. Ao final sempre hai 5 min de relaxación e volta á calma.
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Neste programa existen exercicios motrices acordes co desenvolvemento dos nenos e nenas, exercicios de forza, coordinación,
equilibrio, de ritmo e expresión corporal.
O programa de psicomotricidade tamén se leva a cabo no primeiro ciclo de educación primaria. Durante 30 min. diarios (de
10:30 a 11:00 h) o alumnado realiza os circuítos propostos. Ao igual que en educación infantil, temos 5 min. finais de volta á calma.

Aprendizaxe baseada en recantos (Ed. Infantil)
As dúas unidades de educación infantil, tralo momento do recreo, realizan un traballo conxunto por recantos. Este traballo vese
facilitado por unha porta corrediza que separa as dúas aulas e que, ao abrirse, dá lugar a un espazo amplo no que conviven e comparten
xogo as nenas e os nenos de 3,4 e 5 anos.
Durante esta hora e media aproximadamente, as crianzas destas idades distribúense en grupos heteroxéneos e realizan distintas
actividades nos espazos habilitados: o recanto artístico, o recanto audiovisual, un recanto adicado á biblioteca e ás letras, o recanto de
lóxica-matemática, o de psicomotricidade fina, o das construcións e o do xogo simbólico.
O obxectivo principal desta metodoloxía é facilitar un traballo que responda ás inquedanzas e intereses d@s nen@s, promover a
cooperación e a axuda entre eles e permitirlles gañar en autonomía e distintas habilidades a través de tarefas activas, que en numerosas
ocasións, contan coa supervisión da figura dos adultos.
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Aprendizaxe baseada en proxectos (1º e 2º de Ed. Primaria)
Este é un programa que se está a desenvolver aos luns, mércores e venres despois do recreo. Neste momento ábrense as portas
interiores entre as aulas de 1º e 2º e mestúrase o alumnado do ciclo en distintos equipos.
A aprendizaxe baseada en proxectos ofrece o marco para unha transformación educativa que parte da necesidade de conectar
cos intereses e motivacións do alumnado. Os alumnos e alumnas e nós mesmos aprendemos porque queremos e loxicamente cando
estamos interesados en algo. Aprendemos cando hai algo que se sitúa no plano da necesidade de coñecer. Para que isto suceda é preciso
que conecte coas nosas vidas e os nosos intereses. Esta metodoloxía tamén permite desterrar a idea dunha aula pechada ao exterior que
traballa con simulacións. Os proxectos abordan a realidade para que o alumnado a analice, a empregue como ferramenta de aprendizaxe,
interveña e se comprometa. Trátase dunha estratexia de aprendizaxe que non busca a mera transmisión de contidos, senón crear
experiencias educativas cooperativas que provocan un cambio persoal e de grupo ao enfrontarse a elas. A ABP facilita enormemente a
consecución dos obxectivos que nos marcamos co noso alumnado: son motivadores, integradores, axudan a socializar, son significativos,
parten dos intereses do alumnado e posibilitan un ensino globalizado dos contidos escolares e unha aprendizaxe integral (non dividida
por disciplinas).
Os proxectos son propostos polo alumnado ou profesorado. Fórmanse equipos mixtos para traballar nos recantos agrupando
3/4 nenos/as en cada grupo segundo a tarefa.
Hai os seguintes recantos: letras, números, ciencias/experimentacións, arte e informática. Podemos amplialos ou modificalos
segundo a temática a desenvolver.
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Programa curricular específico (Educación Primaria)
Todos os días hai un período de tempo para as titorías onde o alumnado traballa contidos das linguas (galega e castelá)
correspondentes aos contidos do bloque 4 (ortografía e gramática) e do bloque 2 de matemáticas (numeración e cálculo).
1º e 2º curso de primaria

3º a 6º de primaria

Área de lingua castelá e
Área de matemáticas

Área de lingua castelá e

literatura e lingua galega e

Área de matemáticas

literatura e lingua galega e

literatura

literatura

• Traballo de numeración

• Traballo de lectoescritura

• Cálculo

• Cálculo

• Linguaxe oral e comunicación

• Numeración

• Resolución de problemas
• Xeometría, que na medida

• Resolución de problemas

oral/escrita
• Tratamento

das posibilidades farase de

de

pequenos

•
•
•
•

Gramática
Ortografía
Lectura nas dúas linguas.
Comprensión lectora

• Tempo e diñeiro

textos

forma manipulativa e

As

tarefas

relacionada con proxecto

relacionadas

desenvolvido no momento.

proxecto.

estarán
co

sempre

tema

PROXECTO EDUCATIVO CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA -ALDÁN

do

50

CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA – ALDÁN
R/ Fontaíña, 12
Tlfo. 886 110 186/87
36945 Cangas – PONTEVEDRA
Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

Aprendizaxe baseada en contextos de aprendizaxe (de 3º a 6º de Ed. Primaria)
Este é un programa que se leva a cabo todos os días da semana durante 90 minutos. O alumnado repártese en grupos (3º-4º e
5º-6º) rotando de contexto cada 6 días (que é o que dura o traballo dun proxecto nun contexto). En cada contexto, as tarefas repártense
en 4 recantos cun plan de traballo establecido polos mestres. O alumnado pasará ao longo de catro días por cada un dos recantos. O
primeiro día está adicado a actividades de gran grupo, experimentos, visionado de vídeos… e o último está adicado a rematar tarefas
incompletas, repaso de todo o traballado no proxecto e avaliación de contidos.
Trabállanse polo tanto, proxectos dunha área que complementan o currículo dun xeito multidisciplinar. As aulas de 3º, 4º, 5º e
6º convértense nos seguintes contextos de aprendizaxe e neles traballarase atendendo ás seguintes dinámicas:

CIENTÍFICO: A acción educativa procurará a integración de distintas experiencias, favorecendo a capacidade de aprender a aprender
por si mesmos e promovendo o traballo colaborativo e en equipo. Baseada en competencias e caracterizada pola transversalidade, o
seu dinamismo e o seu carácter integral.
Procuramos poñer as bases dunha formación científica e tecnolóxica que contribúa a desenvolver as competencias necesarias
para comprender a realidade, desenvolverse na vida cotiá e interactuar co seu medio natural. O coñecemento competencial integra un
coñecemento de base conceptual (saber dicir), un coñecemento relativo ás destrezas (saber facer) e un coñecemento con grande
influenza social e cultural e que implica un conxunto de valores e actitudes (saber ser).
Neste contexto deseñamos situacións de aprendizaxe (plans de traballo) con elementos curriculares procedentes de distintos
bloques en catro recantos:
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Papirus (A información é o noso!): Traballamos a busca de información empregando distintas fontes, incluídas as
tecnolóxicas. Neste recanto incídese de xeito especial nos contidos conceptuais.



Marie Curie (Experimentamos!): Facemos pequenos experimentos de fenómenos físicos e químicos e aproximámonos de
xeito real á investigación do medio (observación de plantas e animais, hábitos saudables…). Explorar a realidade na busca
de permitir a aproximación ao método científico.



Albert Einstein (Tolos pola ciencia!): Pretende desenvolver as competencias necesarias para a comprensión da realidade,
manexarse na vida cotiá e na valoración do medio natural; amosando unha actitude crítica e construtiva. Trátanse temas
de actualidade: medioambientais, de saúde, consumo, uso das tecnoloxías….



Leonardo Da Vinci (Que xenios que somos!): Encamiñado á elaboración dun produto final, busca de xeito notorio a
integración das tecnoloxías da información e comunicación no proceso de ensino-aprendizaxe. Elabóranse murais, lap
books, thinglink, vídeos explicativos, test en educaplay, uso de scrath e makey makey, libreoffice impress para
presentacións e fichas de animais…

HUMANÍSTICO: Proxectos científicos e humanísticos nos que se desenvolven todas as competencias clave dun xeito integral e con
naturalidade, e nos que se traballan establecendo relacións entre os contidos da competencia científica, social e cívica e os doutras
competencias (lingüística, tecnolóxica, lóxica e matemática, ...)
O contexto humanístico desagregámolo en tres bloques nos que en cada un deles trabállase o seguinte:

PROXECTO EDUCATIVO CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA -ALDÁN

52

CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA – ALDÁN
R/ Fontaíña, 12
Tlfo. 886 110 186/87
36945 Cangas – PONTEVEDRA
Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

AS PEGADAS DO TEMPO

O MUNDO QUE NOS RODEA

VIVIR EN SOCIEDADE

Traballaremos de maneira práctica aqueles Centrámonos no ámbito dos aspectos Traballaremos, de maneira práctica, aqueles
contidos,

criterios

de

avaliación

e xeográficos (Bloque 2), tendo presente en contidos,

criterios

de

avaliación

e

estándares de aprendizaxe da área de todo momento o Bloque 1 que permite un estándares de aprendizaxe da área de
Ciencias Sociais que teñen que ver coa enfoque

transversal:

historia, neste caso os do bloque 4: ”As procesos,

destrezas

pegadas do tempo”.
A

través

deste

potenciando
e

actitudes

os Ciencias Sociais que teñen que ver co
que bloque 3 :”Vivir en sociedade”.

contribúen a explorar e comprender a
contexto

A través deste contexto traballaremos as

preténdese realidade (proceso científico), o uso das institucións do noso concello, comarca,

traballar aspectos relacionados coa historia ferramentas TIC e o traballo en equipo.

provincia, autonomía, estado e U.E. a nosa

a través de 4 vertentes: a liña do tempo, a Contamos con catro recantos:

Constitución e Estatuto. Tamén se traballará

arte, as personaxes históricas e a forma de



Papirus (A información é o noso!): a poboación e sectores produtivos. Todo

vida nesa época, mediante dun enfoque

Traballamos a busca de información isto dende a busca de información e a súa

competencial e de investigación.

empregando distintas fontes, incluídas posta en práctica.

Este contexto está dividido en 4 recantos:

as tecnolóxicas. Neste recanto incídese Este



Liña do tempo: Pretende traballar

de

aspectos temporais como a sucesión,

xeográficos.

simultaneidade, o tempo e as unidades
de medida; afianzando a ordenación



xeito

Marie

especial

Curie

nos

traballase

dende

catro

contidos recantos:


(Experimentamos!):

Traballamos aspectos xeográficos e
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temporal de diferentes feitos históricos.

paisaxísticos

Recanto artístico: Pretenden que o

Realizamos

alumnado coñeza a arte e arquitectura

aproximarnos,

da

investigación do medio (ciclo da auga,

información nos distintos puntos da

manipulativa.

as rochas e minerais…), elaboramos

sociedade.

Buscando historias: Pretende que os

maquetas

auga

conclusións, a súa incidencia nun

nenos/as coñezan como vivían, comían,

subterráneas, formas de relevo...) ou

mundo global. Ditas conclusións serán

traballaban, se transportaban…, en cada

facer

acordadas en grupo despois dunha

época. Así como coñecer os feitos

volta ciclista. Explorar a realidade na

históricos máis relevantes.

busca de permitir a aproximación ao

Personaxes: Pretende coñecer biografías

época

de

maneira

activa

e

sobre as personaxes máis relevantes a
nivel político, científico ou social.



de

xeito

práctico.

distintos aspectos que se destacan

para

nunha guía proposta e posta en común.

experiencias

(

de

xeito

partes

real,

río,

á



un perfil a semellanza dunha

Vivimos en sociedade: Aplicarase a

Traballarase,

cunhas

posta común e chegar a un consenso.


Estatística:

Realizaranse

método científico.

frecuencia,

gráficas,

Albert Einstein (Tolos pola ciencia! ):

poboación...tendo que comentar as

Pretende desenvolver as competencias

mesmas. Todo isto cos datos recollidos

necesarias para a comprensión de

no informadoiro.

aspectos relacionados coa xeografía



táboas

de

pirámides

de

Vida cotiá: Todo o traballado no

(por exemplo facer unha comparativa

contexto e os datos obtidos aplicaranse

entre os canais de Suez e Panamá ), a

no noso entorno.

actividade
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paisaxe, ao longo da historia ( muíño de
auga e central hidroeléctrica, as rochas
na construción... ) e a valoración da
intervención

humana

e

as

consecuencias ambientais amosando
unha actitude crítica e construtiva.


Leonardo Da Vinci

(Que xenios que

somos! ): Encamiñado á elaboración
dun produto final, busca de xeito
notorio a integración das tecnoloxías da
información e comunicación no proceso
de

ensino-aprendizaxe.

Elabóranse

murais, mapas,lap books, thinglink,
vídeos explicativos...

PROXECTO EDUCATIVO CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA -ALDÁN

55

CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA – ALDÁN
R/ Fontaíña, 12
Tlfo. 886 110 186/87
36945 Cangas – PONTEVEDRA
Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

MATEMÁTICO: Neste contexto traballaremos, de xeito práctico, aqueles contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe
da área de Matemáticas.
Os bloques a tratar non son traballados nas titorías. Será un estudo práctico e grupal no que traballaremos medida, xeometría e
estatística e probabilidade.
Este contexto está dividido en catro recantos:


Informadoiro: Investigarán e buscarán información do tema. Utilizarán unha guía que axude na busca.



Medida: Dun xeito práctico e cos instrumentos e unidades de medida axeitados tomarán distintas medidas do entorno
relacionadas co proxecto que estamos a traballar.



Xeometría e Estatística: Cos datos obtidos debuxarase a escala os obxectos medidos, realizaranse táboas de frecuencia e
gráficas.



Vida cotiá: Neste recanto formularanse problemas e buscaranse solucións, relacionadas co proxecto, na vida cotiá.

LINGÜÍSTICO:
Neste contexto traballaremos de maneira práctica aqueles contidos, criterios de avaliación e estándares de aprendizaxe das áreas de:
Lingua galega e literatura e Lingua castelá e literatura que non se traballan dende as titorías.
A través deste contexto se pretende traballar todas as competencias mediante un enfoque comunicativo e creativo, realizando
diversas tarefas en grupo.
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Este contexto está dividido en 4 recantos:


Informadoiro: Pretende traballar a busca (utilizando periódicos, biblioteca, revistas, vídeos, web…), tratamento e presentación da
información utilizando diferentes fontes e ferramentas (papel, mural, presentacións informáticas, vídeos, paneis interactivos,...



Contadoiro: Pretende traballar a educación literaria e a lectura. Intentamos realizar diferentes proxectos onde o alumnado ten
que crear, contar ou cambiar: lendas, contos, cancións, poemas, obras, cómics,...



Faladoiro: Pretende traballar a expresión oral mediante diferentes tipos de textos e intencionalidades (radio, televisión, teatro,
entrevistas, anuncios,...). O alumnado terá que facer en grupo de maneira creativa e autónoma, diferentes guións que serán
posteriormente gravados e editados por eles/as.



Obradoiro: Pretende traballar sobre as peculiaridades dos textos que estamos a traballar neste contexto (argumentativo,
periodístico, descrición, informativo, literario,...).

Lingua estranxeira: inglés
As clases de inglés, coma as do resto da escola, basearanse na aprendizaxe por proxectos e nos recunchos.
O funcionamento, aínda que similar, será diferente en primeiro , segundo e terceiro do que é nos cursos de cuarto a sexto.
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PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO
Traballarán en recunchos. Nos primeiros 20 minutos ou media hora da sesión traballarase en gran grupo para ver, de forma
predominantemente oral, os novos contidos e para explicar como se traballará nos recunchos.
O alumnado escollerá un recuncho e traballarán nas actividades de cada un. Todos os/as alumnos/as pasarán por todos os
recunchos, xa que rotarán.
Os catro recunchos son os seguintes:


Vocabulary: neste recuncho traballarase vocabulario relativo a un mesmo campo semántico (por exemplo os animais,
partes do corpo, comida, vestimenta...)



Songs: neste recuncho os nenos realizarán actividades en base a unha canción (para reforzar o vocabulario ou estruturas
sintácticas) ou a un baile (para, por exemplo, ver os verbos de movemento)



Games: o recuncho mais lúdico no que por medio de xogos como o bingo, sopas de letras, o aforcado, boardgames ...,
traballaranse os diferentes aspectos da lingua.

CUARTO, QUINTO E SEXTO
Nestes cursos danse dous cambios importantes: por unha parte, a maiores da sesión de hora e media hai outra sesión de
corenta e cinco minutos. Polo tanto, esta pequena sesión dedicarase a impartir os conceptos teóricos de forma máis tradicional,
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quedando a hora e media restante (restándolle cinco ou dez minutos ao principio para traballar as rutinas como a data, o tempo ou as
noticias do día) para o traballo por proxectos.
A outra característica é que o traballo en cada recuncho estará moito máis enfocado en crear algo en lugar de en utilizar algo
creado por outra persoa. Por isto, os recunchos utilizados cambian:


Speakland: neste recanto traballarase a parte oral. Por exemplo, para crear un noticiario ou unha canción.



Gameland: neste recanto os rapaces/as reforzan e amplían o vocabulario mediante dicionarios de imaxes, crucigramas,
sopas de letras, o uso do ordenador ou das tablets, etc.



Storyland: neste recanto desenvólvese a comprensión lectora e oral a través de historias orais ou escritas, pequenos
diálogos, poesías, etc.



Wonderland: Neste recanto traballarase o inglés dunha forma máis orientada ao mundo real, mesturando a lingua con
outros temas da realidade próxima ao neno/a, na medida do posible, conectándoos cos proxectos elaborados noutras
materias.

Outras características da nova metodoloxía


Mestura de idades por ciclos: Favorécese a diversidade e a interacción social, posibilitando o desempeño de diferentes roles por
parte do alumnado.



Programas de ciclo bianuales: A planificación didáctica no relativo ao currículo está organizado bianualmente.
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Plans de traballo: Son listados de procedementos ordenados e sistemáticos para realizar as actividades presentes nos distintos
contextos e minicontextos de aprendizaxe, que axudan ao alumnado a planificar o traballo, a centrarse na actividade, a situarse
no proceso de aprendizaxe e a desenvolver a súa autonomía.



Interacción co entorno: Contamos con xardín de aromáticas (lavanda, ourego, mentas, macela, herba luisa, incienso, ...), horta
escolar (tomates, pementos, cabazas, millo, xirasoles, cacahuetes, piñas, ...), invernadoiro, charca (sapo raxado, notonecta,
zapateiros, libeliñas, ras verdes, pintafontes, ...), mina de auga, bosque autóctono con máis de 30 especies distintas (carballos,
salgueiros, vidueiros, pradairos, ...). Todo este entorno axuda a potenciar unha aprendizaxe máis significativa e xeneralizada para
o alumnado.



Paso das TICs ás TACs: Reubicamos os equipos existentes na aula de informática nos distintos contextos de aprendizaxe e aulas
de infantil e 1º ciclo de primaria. Isto permite en todo momento o uso efectivo da rede por parte do alumnado para recoller e
difundir a información e proxectos que se van elaborando.



Biblio contextos: Os libros de información que se atopan na biblioteca, son incorporados nos contextos e aulas en función do
proxecto a traballar.



Implicación do alumnado na avaliación: Mediante rúbricas o alumnado coñecerá de antemán o plantexamento das actividades,
exercicios e tarefas e as competencias e coñecementos que se van avaliar.



Traballo en equipo do profesorado:Para poder levar a cabo o proxecto é necesario a colaboración de coordinación de todo o
profesorado.
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Formación do profesorado: Ten que ser permanente, continuada e sen fin. (PFPP, xornadas, cursos, feiras educativas, foros). Cada
vez vai tomando máis importancia o PLE (entorno persoal de aprendizaxe).

Tratamento dos elementos transversais
Un aspecto fundamental que non se pode esquecer na práctica educativa dende á etapa de Educación Infantil a de primaria é o
tratamento dunha serie de valores que establecen contidos vinculados ó currículo e inmersos no comportamento cotiá.
Un dos principios xerais que establece a Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación (LOE) fai referencia á necesidade de
transmitir e poñer en práctica unha serie de valores, que imos traballar dende a transversalidade, que favorezan a liberdade persoal, a
responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, así como axudar a superar
calquera tipo de discriminación.
Esta educación non se atopa incluída nunha soa materia, carece de límites espazo temporais, desenvolvéndose durante todo o
currículo educativo.
No noso proxecto educativo queda estipulado o desenvolvemento da educación en valores do seguinte xeito:
●

Educación moral e cívica: Trátase de adoitar o diálogo, respecto, tolerancia… como elementos fundamentais na vida

cotiá do alumnado para que resolvan os problemas que lles xurdan de maneira democrática.
●

Educación para a paz: Permite inculcar valores nos que se rexeite calquera tipo de violencia e se busquen solucións a

través do diálogo e do entendemento.
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●

Educación para a saúde e a calidade de vida: Os alumnos/-as adquirirán hábitos de vida saudables e comprenderán a

importancia de facer deporte, alimentarse correctamente, adoitar hábitos de hixiene... como iniciativas para ter unha boa
calidade de vida.
●

Educación para a igualdade entre os sexos: A sociedade na que vivimos asigna xa dende pequenos aos nenos e nenas

roles diferentes en función do sexo. Dende o centro podemos e debemos corrixir estas desigualdades utilizando a coeducación
como estratexia educativa..
●

Educación ambiental: Pretendemos achegar os alumnos/as ao medio natural aprendendo a valorar a importancia que

este ten para a vida das persoas, e desenvolvendo actitudes de respecto e coidado hacia el.
●

Educación sexual: Con este tema perséguese que os alumnos/as entendan a sexualidade como unha forma de relación

entre os seres humanos, asuman a reprodución e a sexualidade dende o respecto...
●

Educación do consumidor: Axuda ó alumnado a tomar conciencia para levar a cabo un consumo responsable en tódolos

aspectos da súa vida cotiá.
●

Educación para o lecer: Permite ós alumnos/as coñecer múltiples alternativas para poñer en práctica no seu tempo

libre: lectura, xogos didácticos, actividades en grupo…
●

Educación viaria: O obxectivo fundamental é a prevención de accidentes. É necesario inicialos no coñecemento dunhas

normas establecidas, necesarias para a súa futura participación no ambiente urbano como peón, viaxeiro ou usuario de vehiculos.
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13.

CRITERIOS XERAIS SOBRE A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO.

EDUCACIÓN INFANTIL
De acordo co establecido na Orde do 25 de xuño de 2009, a avaliación na etapa da educación infantil debe ter e terá un carácter
eminentemente formativo, de forma que se constitúa nun instrumento regulador, orientador e autocorrector da nosa práctica educativa,
e erguéndose coma un medio que contribúa á nosa mellora.
Nesta etapa, ademais, procuraremos na avaliación tres características fundamentais, que son:


Global, xa que terá como referente o conxunto de capacidades expresadas nos obxectivos xerais, e porque non só considerará
o avance dos nenos e nenas nas mesmas, senón tamén o proceso de ensinanza e a labor docente.



Continua, porque será inseparable do proceso educativo e mesturarase con el, podendo introducirse, de ser o caso, as medidas
necesarias para melloralo.



E formativa, xa que o seu fin é a retroalimentación, a corrección e a orientación do proceso pedagóxico.
Ademais disto, e seguindo a Orde pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da

educación infantil, anteriormente citada, á hora de falar da avaliación deberemos de responder a tres preguntas fundamentais: o qué, o
como e o cando avaliar.


Que avaliar: os criterios de avaliación.
Se unha das finalidades fundamentais da avaliación é analizar e valorar os procesos de desenvolvemento do alumnado, hai que
contar cuns referentes que nos faciliten esta tarefa, que serán os criterios de avaliación. Estes criterios, a modo xeral, estarán
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acordo aos establecidos no Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na
comunidade autónoma de Galicia.


Como avaliar: instrumentos e técnicas de avaliación.
Seguindo o estruturado polo Decreto 330/2209, do 4 de xuño, e maila Orde do 25 de xuño de 2009, as técnicas principais de
avaliación serán a observación directa sistemática, as entrevistas coas familias e os titores legais dos nenos/as e as producións dos
alumnos.



Cando avaliar: avaliación inicial, continua e final.
A avaliación deberá materializarse en tres momentos fundamentais:
o Avaliación inicial: realizada cada vez que un alumno se incorpore ao centro, recollendo os datos máis destacados do sei
proceso de desenvolvemento, tendo en conta a información aportada polas familias no momento da entrevista inicial e, de
ser o caso, tamén os informes médicos, pedagóxicos, psicolóxicos e sociais que revistan interese para a vida escolar. Esta
avaliación completarase coa observación levada a cabo polos titores no período de adaptación, e será o equipo educativo
quen decida as técnicas e instrumentos a empregar para levar a cabo dita avaliación.
o Avaliación continua: ao longo do ciclo e de forma continua a persoa titora utilizará as distintas situacións educativas para
valorar os avances e as dificultades dos alumnos acontecidas durante o proceso de aprendizaxe. Os criterios de avaliación
constituirán o punto de referencia inmediato para facelo.
o Avaliación final: Ao finalizar o curso, cada persoa titora elaborará o informe final de avaliación individualizado, onde se
recollerán os resultados máis importantes da avaliación continua. Se reflectirá a medida de consecución dos obxectivos
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establecidos e, de ser o caso, as medidas de reforzo e adaptación que, de ser o caso, fosen empregadas. Ademais, á
finalización do ciclo recollerase nun informe o progreso global de cada neno e nada nena, considerando a consecución dos
obxectivos correspondentes do ciclo e o grao de iniciación nas competencias básicas, reflectindo tamén os aspectos máis
salientables da súa escolarización e as medidas de adaptación e reforzo, se fosen empregadas.
Por último, todos estes datos derivados da avaliación veranse recollidos nuns documentos que constituirán o expediente persoal
dos alumnos, cuxa custodia e arquivo lles corresponde aos centros educativos. Estes documentos son: o informe persoal, o informe de
avaliación inicial, o informe anual de avaliación individualizado e o informe individualizado de final de ciclo.
EDUCACIÓN PRIMARIA
•

ASPECTOS XERAIS
Tendo en conta o establecido no D. 105/2014, do 4 de setembro, a avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será

continua e global, e terá en conta o progreso no conxunto de todas as áreas.
A avaliación será continua en canto estará inmersa no proceso de ensino - aprendizaxe do alumnado, coa finalidade de detectar
as dificultades no momento en que se producen, analizar as causas e desta maneira, adoptar as medidas necesarias que permitan ao
alumnado mellorar o seu proceso de aprendizaxe e garantir a adquisición das competencias clave para continuar o proceso educativo.
Será global en canto se refira ás competencias clave e obxectivos da etapa e o aprendizaxe do alumnado no conxunto das áreas
da etapa.
A avaliación continua terá un carácter formativo e orientador do proceso educativo, e a avaliación final un carácter sumativo. A
avaliación continua debe proporcionar unha información constante que permita mellorar tanto os procesos de ensino - aprendizaxe
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como os resultados da intervención educativa e a avaliación final debe permitir determinar en que grao foron alcanzados os obxectivos
propostos e as correspondentes competencias clave.
A avaliación será realizada polo equipo docente de cada grupo de alumnos/as, coordinados polo mestre/a titor/a e poderán
contar co asesoramento do orientador do centro e algún membro do equipo directivo.
O profesorado avaliará:
● As aprendizaxes do alumnado
● Os procesos de ensino e a súa propia práctica docente
● Programación didácticas.

•

AVALIACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE
Para poder avaliar as competencias é necesario elixir, sempre que sexa posible, estratexias e instrumentos para avaliar ao

alumnado de acordo cos seus desempeños na resolución de problemas que simulen contextos reais, mobilizando os seus coñecementos,
destrezas, valores e actitudes.
Estableceranse as relacións dos estándares de aprendizaxe avaliables coas competencias ás que contribúe, para lograr a
avaliación dos niveis de desempeño competenciais alcanzados polo alumnado.
A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa avaliación dos contidos, na medida en que ser
competente supón mobilizar os coñecementos, destrezas, actitudes e valores para dar resposta ás situacións presentadas, dotar de
funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se aprende desde un enfoque integrador.
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Os niveis de desempeño das competencias mediranse a través de indicadores de logro que terán en conta o principio de
atención á diversidade.
Todo o profesorado establecerá as medidas que sexan necesarias para garantir que a avaliación do grao de dominio das
competencias do alumnado con necesidade específica de apoio educativo se realice de acordo cos principios de non discriminación e
accesibilidade.
Incorporaranse estratexias que permitan a participación do alumnado na avaliación dos seus logros, coa autoavaliación, a
avaliación entre iguais e a coavaliación.
Estes modelos de avaliación favorecerán a aprendizaxe dende a reflexión e valoración do alumnado sobre as súas propias
dificultades e fortalezas, sobre a participación dos compañeiros/as nas actividades de tipo colaborativo e dende a colaboración co
profesorado na regulación do proceso de ensino - aprendizaxe.
Todos os instrumentos de avaliación utilizables, como a observación sistemática dos traballos do alumnado, as probas orais e
escritas, o portfolio, os protocolos de rexistro, os traballos de clase, permitirán a integración de todas as competencias nun marco de
avaliación coherente.

•

REFERENTES DA AVALIACIÓN
A avaliación continua das aprendizaxes do alumnado terá como referente os criterios de avaliación e os estándares de

aprendizaxe establecidos para cada un dos cursos e para todas as áreas.
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A avaliación do alumnado con necesidades educativas especiais, terá como referente os criterios de avaliación establecidos nas
adaptación curriculares.

•

SESIÓNS DE AVALIACIÓN
Cada grupo de alumnos/as terá unha sesión de avaliación inicial, tres sesións de avaliación ao longo do curso e unha sesión de

avaliación final. Poderá coincidir a última sesión coa da avaliación final ordinaria do curso.
En cada sesión de avaliación, a cualificación de cada área é unha competencia do profesorado que a impartiu. Nas demais
decisións, o equipo docente actuará de maneira colexiada na adopción das decisións xerais resultantes dese proceso. As decisións que se
adopten tomaranse por consenso e no caso de non producirse este, adoptaranse de acordo co criterio do mestre/a titor/a.
De cada unha das sesións de avaliación levantarase acta. Nela farase constar as valoracións e conclusións sobre o nivel de
rendemento do grupo, dos seus alumnos/as e os acordos adoptados en relación co grupo ou en relación cos alumnos/as.
Deberase facer un seguimento das medidas organizativas e curriculares adoptadas na sesión ou sesións de avaliación anteriores
e decidiranse as novas medidas que se consideren pertinentes.
Deberase comunicar aos pais/nais/titores legais o resultado da avaliación e as posibles medidas adoptadas de reforzo e apoio,
no seu caso.
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Avaliación inicial
Ao comezo de cada un dos cursos da etapa de educación infantil e primaria, os equipos docentes levarán a cabo unha
avaliación inicial do alumnado.
Esa avaliación completarase coa análise dos datos e informacións recibidas do titor/a do curso anterior e das
familias no caso de alumnado que se incorpora por primeira vez ao centro na etapa de infantil ou noutros cursos.
A avaliación inicial permitirá que o equipo docente adopte decisións en relación coa elaboración, revisión e
modificación das programacións didácticas, para a súa adecuación ás características e coñecementos do alumnado.
O equipo docente, analizados os resultados da avaliación inicial, adoptará tamén as medidas pertinentes de
reforzo e/ou apoio e recuperación para aqueles alumnos/as que o precisen.
As principais decisións adoptadas serán recollidas na acta de sesión de avaliación inicial de curso.



Avaliación continua
A avaliación continua, incluída nos procesos de ensino, será levada a cabo polo equipo docente coordinado
polo titor/a do grupo e terá un carácter formativo. Terá a finalidade de orientar ao profesorado e axudar ao alumnado no
proceso de ensino - aprendizaxe, e adoptar as decisións que axuden a superar as posibles dificultadas atopadas.



Avaliación final de curso
Ao final de cada curso o equipo docente levará a cabo a avaliación final dos resultados alcanzados polos
alumnos e alumnas do grupo. A valoración dos resultados consignaranse nos documentos de avaliación coas cualificacións,
tanto positivas como negativas.
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O equipo docente deberá adoptar as medidas para que o cambio de curso se leve a cabo coas necesarias
garantías de continuidade.
As principais decisións e acordos adoptados serán recollidos na acta de sesión de avaliación final de curso.
Cando as áreas non aprobadas nalgún dos cursos foran superadas en cursos posteriores, consideraranse
recuperadas e este dato consignarase nos diferentes documentos oficiais de avaliación


Avaliación individualizada de 3º curso de primaria
Ao rematar terceiro curso de educación primaria, todos os alumnos e alumnas terán unha avaliación
individualizada, segundo dispón a Consellería con competencias en materia de educación, na que se comprobará o grao de
dominio das destrezas, as capacidades e as habilidades en expresión e comprensión oral e escrita, cálculo e resolución de
problemas en relación co grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística e da competencia matemática.
De resultar desfavorable esta avaliación, o equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis
axeitadas. Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan solventar as
dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo.



Avaliación final individualizada do alumnado de 6º curso de primaria
Ao rematar sexto curso de educación primaria realizarase unha avaliación final individualizada a todos os alumnos e
alumnas, na que se comprobará o grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística, da competencia
matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como o logro dos obxectivos da etapa.
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O nivel obtido farase constar nun informe, que será entregado aos pais/nais/titores legais do alumno/a e terá
carácter informativo e orientador para os centros docentes.


Promoción
O alumno ou alumna accederá ao curso ou á etapa seguinte sempre que se considere que logrou os obxectivos
que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que alcanzou o grao de adquisición das competencias
correspondentes. De non ser así, poderá repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou
recuperación e apoio, que será organizado polo centro de acordo co que estableza a consellería competente en materia
educativa.
A repetición considérase unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o resto das medidas
ordinarias de reforzo e apoio para resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado.
O equipo docente adoptará as decisións correspondentes sobre a promoción do alumnado tomando
especialmente en consideración a información e o criterio do profesorado titor.
Atenderase especialmente aos resultados das avaliacións individualizadas de terceiro curso de primaria e final
de primaria.
O equipo docente terá en conta que os alumnos/as promocionarán de curso no caso de superaren todas as
materias cursadas ou teren avaliación negativa en dúas materias como máximo, e repetirán curso cando teñan avaliación
negativa en tres ou máis materias, ou en dúas materias que sexan simultaneamente Lingua Galega e Literatura e
Matemáticas, ou Lingua Castelá e literatura e Matemáticas.
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Antes de adoptar a decisión de non promoción, o titor/a oirá aos pais, nais ou titores legais do alumno/a.


Criterios para a obtención de mención Honorífica en 6º de primaria
Os equipos docentes poderán propoñer o outorgamento dunha mención honorífica aos alumnos/as que:



Superasen todas as áreas da etapa.


Obtivesen sobresaliente ao rematar educación primaria nunha área ou en varias.



Demostren un rendemento académico excelente.
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14.

ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS.

Tal e como establece a Consellería de Educación, desde o día 1 de setembro ata o inicio das clases, os equipos de ciclo, baixo a
coordinación e dirección da respectiva coordinación de ciclo, dedicaranse a elaborar a programación didáctica das ensinanzas
correspondentes ao ciclo e a organizar o curso escolar.
Previamente ao inicio de curso, o profesorado responsable da coordinación de ciclo fará entrega da programación didáctica á
xefatura de estudos.
Ao inicio de curso, o profesorado responsable da coordinación de ciclo elaborará información básica relativa á programación
didáctica, que dará a coñecer á comunidade educativa seguindo o procedemento establecido no centro para garantir a súa publicidade.
Así mesmo, o profesorado informará ao alumnado das programacións docentes da súa área ou materia. Esta información básica incluirá
os obxectivos, contidos e criterios de avaliación do ciclo ou curso correspondente, os mínimos esixibles para obter unha valoración
positiva, os criterios de cualificación e os procedementos de avaliación da aprendizaxe que se vaian utilizar.
As programacións didácticas incluirán, polo menos os seguintes aspectos:
● Introdución, contexto do alumnado e características evolutivas.
● Fundamentación legal
● Concreción curricular. Contribución as competencias clave
o Obxectivos
o Contidos
o Criterios de avaliación

PROXECTO EDUCATIVO CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA -ALDÁN

73

CEIP PLURILINGÜE DA ESPIÑEIRA – ALDÁN
R/ Fontaíña, 12
Tlfo. 886 110 186/87
36945 Cangas – PONTEVEDRA
Correo: ceip.espinheira.aldan@edu.xunta.es

o Estándares de aprendizaxe
o Competencias
o Temporalización
o Procedementos e instrumentos de avaliación
● Liña metodolóxica
● Recursos
● Información ás familias
● Medidas de atención a diversidade
● Actividades complementarias e extraescolares.
● Plan de convivencia
● Plan lector
● Plan de integración das TICs
● Procedementos para avaliar a propia programación
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15.

CRITERIOS PARA A SELECCIÓN E USO DOS RECURSOS MATERIAIS EN EDUCACIÓN INFANTIL

Os materiais utilizados na aula son instrumentos pedagóxicos de gran importancia na medida en que nos axudan a conseguir as nosas
finalidades educativas. Por iso débense ter en conta algún criterios fundamentais á hora de seleccionalos e tamén no momento do seu
uso.
Os criterios que se consideran á hora de seleccionar os recursos materiais son:


O momento e período evolutivo dos rapaces e rapazas, escollendo aqueles máis axeitados para as súas características.



Os obxectivos propostos na programación.



A súa coherencia coa proposta metodolóxica empregada.



As habilidades e competencias que desexamos traballar.



As situacións educativas que se pretenden propiciar: traballo cooperativo, en pequenos grupos, etc.

Ademais, hai que considerar outros criterios relacionados coas características físicas dos materiais, tales como:


Que sexan resistentes e duradeiros.



Que sexan polivalentes, de forma que dean cabida a múltiples usos.



Que sexan doados de manexar, non perigosos e de materiais non tóxicos.



Que resulten atractivos para o alumnado.



Que inviten aos nenos/as a experimentar.
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En canto aos criterios de utilización, deberanse ter en conta os seguintes:


O material debe estar dispoñible para ao alumnado, de forma que poida acceder a el facilmente.



Os recursos deberán estar organizados, situados nos lugares ou recantos correspondentes, en recipientes ou caixas visíbeis para
os nenos/as.



Os materiais clasificaranse e organizaranse, podendo utilizar etiquetas que faciliten a súa identificación.



Débense dar consignas e guías para o bo uso do material, pero sen entorpecer a liberdade dos nenos/as para darlle utilidade
atendendo aos seus intereses.
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16.

LIÑAS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DOS PLANS DE ORIENTACIÓN E ACCIÓN TITORIAL

A determinación de liñas prioritarias de actuación é un paso necesario nunha planificación de accións realistas e efectivas.
O desenvolvemento dalgunha delas precisará da continuidade do seu tratamento ao longo do tempo e, o ter que responder de xeito
prioritario fundamentalmente ás demandas de atención ás necesidades específicas de apoio educativo que puidesen presentarse ao longo do
curso.
Moitas destas accións prioritarias aparecen recollidas neste Plan de Orientación. Podemos destacar as seguintes:
● Relacionadas coa inclusión e a diversidade:
○ Elaborar e poñer en práctica programas destinados á prevención e detección precoz de dificultades de aprendizaxe.
○ Axustar as propostas de apoio educativo á realidade de cada alumno/a, con intervencións inclusivas e orientadas polo
potencial de aprendizaxe do alumnado.
○ Facilitar asesoramento a toda a comunicade educativa sobre as diferentes medidas e recursos para a atención do alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo.
● Relacionadas coa acción titorial:
○ Colaborar co profesorado na elaboración e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial.
● Relacionadas co Plan de Orientación, co Plan Anual e coa Memoria final:
○ Manter actualizado o Plan de Orientación, contemplando no plan anual do departamento as actuacións previstas para o curso
e a temporalización correspondente.
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○ Realizar a memoria final do curso en base ao desenvolvemento do plan anual, cunha axeitada fundamentación das propostas
de mellora que procedan para o curso seguinte.
● Relacionadas cos procesos de avaliación e calidade:
○ Colaborar nos diferentes procesos de avaliación do centro, nos termos que se establezan.
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17.

REFERENCIA AO PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DE ACORDO AO D. 229/2011.
Entendemos por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta

educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e
culturais de todo o alumnado. Estas medidas e accións implican a toda a comunidade educativa. Deben concretarse en propostas
curriculares e organizativas que teñen en conta a pluralidade de todos e cada unha das alumnas e alumnos.
O noso centro asume o tratamento á diversidade establecendo estratexias e medios educativos que permitan o
desenvolvemento óptimo de todo o alumnado, adaptando para iso, os elementos do currículo e provéndoo dos servizos necesarios. Para
o cal, ese currículo é aberto e flexible, que favoreza a aprender a aprender, de acordo coas características e peculiaridades de todo o
alumnado, tendo en conta os principios de normalización e de inclusión escolar. Ademais, terase en conta outros principios: de
equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación; flexibilidade e accesibilidade; interculturalidade e promoción da
convivencia; autonomía dos centros e participación de toda a comunidade educativa:
● Diversidade: Entendendo que deste modo, garantírase o desenvolvemento de todos os alumnos e alumnas á vez que unha
atención personalizada en función das necesidades de cada un.
● Normalidade: Incorporaranse ao desenvolvemento normal e ordinario das actividades e da vida académica dos centros docentes.
● Inclusión: Procurando que todo o alumnado acade similares obxectivos, partindo da non discriminación e non separación, en
función da o das condicións de cada neno ou nena, ofrecendo a todos e todas as mellores condicións e oportunidades e,
implicándoos nas mesmas actividades, apropiadas para a súa idade.
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● Flexibilidade: Deberán ser flexibles para que o alumnado poda acceder a elas en distintos momentos de acordo coas súas
necesidades.
● Interculturalidade: Adoptando distintos puntos de vista para superar estereotipos, prexuízos sociais, e discriminacións de calquera
clase, e para procurar a inclusión do alumnado.
● Promoción da convivencia: Deben favorecer a autonomía persoal, a autoestima e a xeración de expectativas positivas no
alumnado e no seu entorno sociofamiliar.
● Autonomía dos centros: As actuacións recollidas neste Plan, aplicaranse a este centro docente para dar resposta ás demandas
educativas do alumnado. Todas elas, concrétanse e desenvólvense desde a Administración Educativa e, contextualízanse dentro
do Plan de Atención á Diversidade deste centro en función das características do seu contexto e dos recursos dispoñibles.
● Participación: Dándose a coñecer á toda a comunidade educativa, unha vez organizados e clarificados algúns aspectos do seu
deseño e aplicación para garantir a coherencia en procedementos e os fins que se perseguen.
A nosa realidade escolar lévanos a deseñar un Plan de Atención á Diversidade coa finalidade de planificar medidas educativas
que faciliten unha resposta adaptada ás necesidades educativas específicas que presentan os alumnos e alumnas escolarizados no CEIP
Plurilingüe da Espiñeira-Aldán e, en particular, os alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo, ben sexan transitorias ou
permanentes.
A finalidade do Plan de Atención á Diversidade, desde a LOE, é garantir a educación integral do alumnado, a través da
personalización do proceso educativo, e ofrecer ao conxunto da comunidade educativa, asesoramento colaborador e apoio técnico
especializado.
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Os obxectivos que se establecen, desenvolveranse nun proceso de ACTUACIÓNS/ACCIÓNS que pasan por tres fases: unha
primeira de AVALIACIÓN DE NECESIDADES; a segunda, de PLANIFICACIÓN/ORGANIZACIÓN, e unha última, de INTERVENCIÓN: MEDIDAS
PREVENTIVAS, MEDIDAS EDUCATIVAS (ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS).
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18. REFERENCIA AO PLAN DE CONVIVENCIA.
No marco da autonomía de que a LOMCE dota aos centros docentes, é a nosa intención elaborar o Plan de Convivencia co
obxecto de planificar, desenvolver e avaliar actuacións integrais encamiñadas a mellorar a convivencia e o clima escolar e desenvolver
nos membros da comunidade educativa a cultura da comunicación, a participación e a convivencia, respectando o principio de non
discriminación e de inclusión educativa como valores fundamentais.
O Plan de Convivencia é un documento que serve para concretar a organización e o funcionamento do centro en relación á
convivencia. Nel establécense as liñas xerais do modelo de convivencia a adoptar no centro, os obxectivos específicos a alcanzar, as
normas que o regularán e as actuacións a realizar neste ámbito para a consecución dos obxectivos presentados.
Fins e principios que sustentan o plan de

Obxectivos xerais do Plan de convivencia

Obxectivos específicos

convivencia do centro (art. 3 da Lei 4/2011) (art. 12 do D.8/2013)
O recoñecemento ao profesorado, en Facilitarlles aos órganos de goberno e ao
especial
directivos

aos
dos

membros
centros

dos



equipos profesorado instrumentos e recursos en

docentes,

profesorado en temas relacionados coa

das relación coa promoción da cultura de paz, a

facultades precisas para previr e corrixir as prevención da violencia e a mellora da
condutas contrarias á convivencia, así como convivencia no centro.
da protección xurídica adecuada ás súas
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funcións.

ou propostas de mellora da convivencia
nos

distintos

espazos

do

centro

(especial atención aos accesos, patios
de recreo, zonas de xogo, servizos, etc.)
así como nos momentos de maior
actividade (entradas, saídas, cambios de
clase, recreos, ...)
A garantía dun ambiente educativo de Concienciar e sensibilizar a comunidade
respecto

mutuo

que

faga

posible



o educativa

cumprimento dos fins da educación e que sobre

a

Coñecer a existencia das posibles
problemáticas relacionais que existen

importancia

dunha

axeitada

na comunidade educativa (alumnado –

permita facer efectivo o dereito e o deber convivencia
de aproveitar de xeito óptimo os recursos escolar e sobre os procedementos para

familias -profesorado).


Revisión e adaptación dos documentos

que a sociedade pon á disposición do mellorala e acadar un ambiente educativo

de organización e de xestión de xeito

alumnado no posto escolar.

que favorezan o clima de centro.

que permita o óptimo aproveitamento dos
recursos que a sociedade pon á disposición
do alumnado.
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A educación no respecto dos dereitos e Fomentar nos centros educativos os valores,



Elaborar de forma consensuada as

liberdades fundamentais, na igualdade de as actitudes e as prácticas que permitan

normas de convivencia do centro e de

dereitos e oportunidades entre homes e mellorar

aula.

o

grao

de

aceptación

e

mulleres e na igualdade de trato e non cumprimento das normas e avanzar no
discriminación das persoas.



Favorecer o traballo en grupo e o

respecto á diversidade e no fomento da

traballo

igualdade entre homes e mulleres.

metodoloxías nas que se potencia o

cooperativo

como

respecto e a solidariedade entre o
alumnado.
Promover a resolución pacífica dos conflitos Facilitar
e fomentar valores, actitudes e prácticas tratamento,
que permitan mellorar o grao de aceptación resolución

a

prevención,
seguimento,

dos

conflitos

detección,
xestión
que



Promover unha cultura de resolución

e

pacífica

poidan

diálogo.

e cumprimento das normas, avanzar no producirse no centro e aprender a utilizalos



de

conflitos

baseada

no

Propoñer actuacións que fagan que as

respecto entre todos os membros da como fonte de experiencia e aprendizaxe.

aulas e os centros sexan lugares de

comunidade educativa e a mellora da

aprendizaxe e práctica da convivencia.

convivencia escolar.
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A prevención e o tratamento das situacións

Facilitar a prevención, detección e

de acoso escolar mediante medidas

eliminación de todas as manifestacións de

análise das causas e das consecuencias

eficaces.

violencia, especialmente do acoso escolar,

das problemáticas detectadas, así como

da violencia de xénero e das actitudes e

a prioridade na súa resposta.

comportamentos xenófobos e racistas



Deseñar mecanismos que faciliten a

Elaborar protocolos de notificación e
actuación ante distintas situación
contrarias á convivencia (disrupción,
violencia de xénero, agresións verbais,
acoso escolar...).

Promover a resolución pacífica dos conflitos

Facilitar a conciliación e/ou a mediación

e fomentar valores, actitudes e prácticas

para a resolución pacífica dos conflitos.



Crear, formar e manter un equipo plural
de mediación estable no centro,

que permitan mellorar o grao de aceptación

integrado por persoas representantes

e cumprimento das normas, avanzar no

dos distintos sectores da comunidade.

respecto entre todos os membros da
comunidade educativa e a mellora da
convivencia escolar.
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A promoción da sensibilización dos distintos

Contribuír desde o ámbito da convivencia á



Formar os diferentes membros da

sectores que interveñen na educación sobre adquisición das competencias básicas,

comunidade educativa en habilidades

a importancia da convivencia como parte

particularmente das competencias social e

comunicativas e de relación.

fundamental para o desenvolvemento

cidadá e para a autonomía e iniciativa

persoal e social do alumnado.

persoal.

A corresponsabilidade das nais e pais ou das Fomentar e facilitar a participación, a



Prever, no plan de convivencia, as

titoras ou titores no mantemento da

comunicación e a cooperación das familias

propostas de mellora da convivencia

convivencia nos centros docentes, como un

no mantemento da convivencia nos centros

desde a perspectiva dos diferentes

dos principais deberes que lles

docentes.

compoñentes da comunidade escolar

corresponden en relación coa educación dos

(alumnado, profesorado, familias e

seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas.

persoal de administración e servizos).


Elaborar de forma consensuada as
normas de convivencia do centro e de
aula.
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A educación no respecto dos dereitos e

Establecer, incrementar e consolidar as

Establecer as liñas básicas de

liberdades fundamentais, na igualdade de

relacións con entidades e institucións do

colaboración e comunicación con outras

dereitos e oportunidades entre homes e

contorno que contribúan á construción de

institucións que contribúan á mellora da

mulleres e na igualdade de trato e non

comunidades educadoras e a unha

convivencia no centro: concello,

discriminación das persoas.

convivencia de calidade que potencie os

benestar, sanidade, xustiza, igualdade… e

dereitos e liberdades fundamentais.

con outras organizacións non oficiais
(ONG, fundacións...).
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19.

PLAN DE ACOLLIDA

Consideramos que o programa de acollida é o conxunto de actuacións planificadas que un centro educativo pon en marcha para
facilitar a adaptación dos alumnos/as que se incorporan ao centro e propiciar a súa adecuada integración no novo ámbito escolar e a
mellor resposta educativa.
A chegada ao centro educativo tanto para o alumnado como para a súa familia supón un proceso de adaptación que implica
asimilar normas, pautas de comportamento, novos contidos curriculares...
A imaxe do centro vai calar nos nosos alumnos e alumnas dende o primeiro día e tamén será percibida polas familias. Se esta
imaxe é positiva tamén o será a valoración que as familias fagan do mesmo, co que estaremos asegurando a súa implicación e
colaboración.
O proceso de adaptación é especialmente difícil para os pequenos/as que non estiveron escolarizados/as en escolas infantís.
É fundamental que exista unha actitude positiva cara os novos alumnos e alumnas que comezan a escolaridade no noso centro. A acollida
debe ser afectuosa e entenderse coma un proceso de adaptación dos novos alumnos/as ao centro.
Obxectivos
Obxectivo xeral
Facilitar a incorporación ao centro de todo o alumnado de novo ingreso.
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Obxectivos específicos
● Coñecer a situación de cada alumno/a no grupo, no centro e no seu contorno familiar e social.
● Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia, a integración e participación dos alumnos e alumnas na vida do
centro.
●

Fomentar a responsabilidade, o respecto e a axuda do resto dos alumnos/as e profesores/as cara aos recén chegados para que
coñezan o ámbito escolar, os hábitos e normas básicas e conseguir a súa integración de forma satisfactoria.

●

Favorecer a orientación respecto aos espazos do centro mediante unha adecuada sinalización, para facilitar a independencia
dentro do mesmo ás persoas que chegan por primeira vez (alumnado, docentes e familias).

● Crear un clima afectivo e de seguridade no alumnado establecendo na aula un ambiente ordenado e acolledor que favoreza a
interrelación no grupo.
● Transmitir ao profesorado todas aquelas informacións sobre os alumnos/as que poidan ser útiles no desenvolvemento das súas
tarefas docentes e orientadoras.
● Potenciar a participación de todo o alumnado e das familias nas actividades do centro (extraescolares, complementarias...)
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● Impulsar a participación das familias de “nova acollida” no funcionamento do centro: Consello Escolar, ANPA, actividades
extraescolares e reunións de pais/nais co profesorado.
Actuacións
Co alumnado de Educación Infantil 3 anos
A chegada do novo alumnado ao centro educativo é un momento moi importante, pois ás veces, trátase do primeiro contacto
coa sociedade á que se incorpora. Para moitos nenos e nenas é o primeiro contacto co mundo escolar.
● Presentación progresiva de todo o equipo de profesores/as do centro.
● Xornada de acollida aos alumnos e alumnas de 3 anos no mes de xuño.
● Reunión coas familias no mes de setembro.
● Período de adaptación.
● Tanto na avaliación inicial como no período de adaptación intentaremos detectar as
● posibles carencias reais que presentan os alumnos/as, establecendo un clima de confianza que favoreza a autoestima.
● Neste período de adaptación crearemos un ambiente seguro que permita mostrar a bagaxe cultural que posúe o neno/a
(coñecementos, competencia lingüística, hábitos, estratexias e habilidades sociais).
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Co alumnado procedente do estranxeiro
● Presentación de todo o equipo de profesores/as do centro.
● Se o novo alumno/a descoñece o noso idioma, ou ben, o seu nivel de competencia curricular non é o que lle corresponde por
idade, seguirá as medidas recollidas no plan xeral de atención á diversidade do centro fundamentado na Orde do 20 de febreiro
de 2004 sobre a atención ao alumnado inmigrante.
● Na medida do posible, ao alumnado inmigrante, debe incorporarse o maior número de horas posible á súa aula de referencia.
● Para facilitar o coñecemento do alumnado entre si pódese recorrer a xogos, actividades de grupo ou outras estratexias que
permitan unha boa acollida na aula.
● Unha vez finalizada a avaliación inicial e coñecendo as competencias curriculares dos alumnos/as, tomaranse as decisións
pertinentes para que poidan recibir unha atención máis individualizada, conforme ao establecido no Plan Xeral de Atención á
Diversidade.
● Reunión do orientador/a coa familia para coñecer as circunstancias familiares, sanitarias, económicas, expectativas respecto á
formación do seu fillo/a...
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● Desde o centro escolar colaborarase coas institucións, ONGs, asociacións que ofrecen recursos valiosos para a socialización e
inclusión do alumnado inmigrante na sociedade dando a coñecer ao colectivo emigrante os servizos que lles ofrecen.
Co alumnado novo que se incorpora á educación infantil ou primaria
● Presentación progresiva de todo o equipo de profesores/as do centro.
● Destacar as habilidades persoais do novo alumnado co fin de mellorar a súa propia autoestima e a consideración dos
compañeiros/as mediante a aprendizaxe cooperativa, o traballo en pequenos grupos e recorrendo a actividades que favorezan a
súa inclusión.
● Impulsar a súa participación nas responsabilidades compartidas da clase e preparalo para as novas actividades ou para as
situacións escolares que poden resultarlle estrañas.
Coas familias
● Reunión xeral de pais e nais do curso do recen chegado, presentación e acollida á nova familia.
●

Presentación de todo o equipo de profesores/as do centro.

● Reunión individual do titor/a e/ou orientador/a coa familia, para informar sobre o funcionamento e servizos que ofrece o centro,
por un lado, e para recoller información de interese da familia.
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● Entrega de carpeta que conteña información importante.
●

Promoverase a participación das familias nas distintas actividades do centro (obradoiros, celebracións, …).

● Promoverase o nomeamento de familias acolledoras para as de nova incorporación.
Co profesorado que se incorpora ao centro
● Presentación de todo o equipo de profesores/as do centro.
● Respecto ao profesorado novo no centro que se incorpora ao principio de curso: informarase e resolveranse aquelas dúbidas que
poidan existir en relación co funcionamento e organización do centro a través dunha reunión co equipo directivo ao comezo do
curso. Dende o primeiro día favorecerase unha dinámica de coordinación e de traballo en equipo.

Medidas dirixidas ao alumando receptor e ao profesorado do centro
● Reunión informativa para a acollida do novo alumno/a, na que se informará do lugar de procedencia do mesmo, características,
expectativas...
● Elección dun compañeiro/a-titor/a, que axudará ao novo alumno/a durante o proceso de adaptación ao centro. Sentarase ao seu
lado.
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● O compañeiro/a-titor/a debe ser unha persoa ben predisposta, acolledora e comunicativa. Pode ser fixo ou ir variando entre
todos os da clase.
As principais funcións para realizar o alumnado titor son as seguintes:
●

Acompañar ao novo alumno/a ás dependencias que descoñeza.

●

Facilitar a integración do alumnado novo, evitando o seu illamento inicial ou nos tempos de lecer.

● Presentalo a outros compañeiros e compañeiras, profesorado, persoal non docente,etc.
● Tratar de resolver as dificultades iniciais de comunicación.
● Axudarlle a entender as tarefas escolares que debe realizar.
● Orientalo sobre o funcionamento do centro: horarios, material de traballo, dependencias e espazos.
● Colaborar co titor/a comunicándolle as dificultades que detecte.
● Outras liñas de actuación na aula.

Coordinación
Persoal implicado na coordinación do plan:
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Orientador/a:
● Coordinarase co xefe/a de estudos e cos membros do Departamento de Orientación na elaboración, desenvolvemento e
seguimento do Plan de Acollida.
● Coordinarase cos titores, profesorado especialista e Xefe/a de Estudos para recibir e recoller as demandas respecto ao alumnado
con necesidades específicas de apoio educativo.
● Elaborar unha avaliación psicopedagóxica do alumno/a coas aportacións da familia e coa información aportada polos distintos
mestres/as do rapaz/a.
● Colaborar cos servizos externos do Concello e da Consellería de Educación e outros organismos que se consideren importantes
para dar resposta á nosa problemática.

Xefe/a de Estudos:
● Coordinará as actividades de carácter académico en relación con este Plan.
● Favorecerá a flexibilidade de horario, espazos... para a posible coordinación dos titores/as e profesorado especialista no período
de adaptación do novo alumno/a.
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Titores/as
● O titor/a é a figura clave no proceso de ensino-aprendizaxe, de aí que a súa actuación sexa decisiva á hora de levar a cabo o Plan
de Acollida.
Avaliación
Para ver a utilidade do noso plan formulamos unha reflexión e análise do mesmo realizando un seguimento e avaliación continua
e procesual que nos leve a ver os avances na adaptación e integración dos novos alumnos e alumnas ou, pola contra, os fallos habidos
farannos recapitular e corrixir os posibles erros nun proceso de retroalimentación.
O seguimento farase polo profesorado encargado de implementar o programa: titores/as, orientador/a, xefe/a de estudos. Avaliarase na
reunión de Comisión de Coordinación Pedagóxica.
Finalmente realizarse unha avaliación final do programa de acollida que quedará recollida na memoria de centro.
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20. OBXECTIVOS E MEDIOS PREVISTOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO PLURILINGÜE EN
EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA
EDUCACIÓN INFANTIL
Iniciamos o programa de plurilingüismo no segundo ciclo de educación infantil no curso 2017/18, conectando así co primeiro
curso de Primaria.
Impartiranse dúas sesións de 45 minutos cada unha e unha sesión de 45 minutos de obradoiro en inglés. Podéndose ampliar o
número de sesións se a Administración Educativa envía outro especialista de lingua estranxeira.
Para integrar as tres linguas do centro as liñas de actuación son as seguintes:
● A lingua estranxeira integrarase no proxecto plurilingüe en E. Infantil, desde o punto de vista lúdico e partindo do traballo en
grupo, non só na área Linguaxes: comunicación e representación, senón a través de todas as áreas, traballando e desenvolvendo
as competencias clave a través dun enfoque globalizado baseado en proxectos e nos cales as TIC deben estar presentes.
● Estender, de xeito progresivo, o uso do inglés, noutras áreas.
● Ter en conta como consecuencia do proxecto e da inclusión deste centro na Rede de Centros Plurilingües, no caso dos cursos
plurilingües, estase creando un hábito nas rutinas diarias durante a clase .
● Nos cursos de E. Primaria e Infantil continúase co uso exclusivo do inglés durante as clases de lingua inglesa, así como nos
obradoiros en inglés de E. Infantil. Implicando ao alumnado en actividades de gran motivación e interese para eles, a través das
cales empregarán a lingua inglesa como lingua vehicular.
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● A axuda inestimable da auxiliar de conversa que fai real o contexto da lingua inglesa no centro, facendo necesario o uso desta por
parte do alumnado. A lingua estranxeira pasa a adquirir unha finalidade real e serve de medio de comunicación quedando ligada
á realidade.
● Dentro dos hábitos de lectura da biblioteca, os alumnos/as manexan literatura en inglés, habendo unha sección para literatura
inglesa moi actualizada.
● Créanse carteis en inglés para exposicións das actividades de Art.
● Nas propostas para conseguir a competencia plurilingüe, trabállanse as tres linguas en diferentes celebracións e actividades,
relacionándoas e establecendo diferenzas ou paralelismos entre linguas e culturas.
Obxectivos xerais
● O obxectivo fundamental é expoñer ao alumnado a unha terceira lingua co fin dun desenvolvemento integral do mesmo.
● Mellorar as competencias lingüísticas dos nosos alumnos/as bilingües (para os que o inglés non é a segunda lingua senón a
terceira), e facilitar a súa integración nunha sociedade plurilingüe e pluricultural. Sendo esta característica do bilingüismo,
especialmente positiva na adquisición de terceiras linguas, co fin de fomentar a pluralidade lingüística e cultural no centro
educativo para no futuro afrontar retos noutros contextos culturais e lingüísticos, que xa non serán adversos.
● Promover o desenvolvemento dun currículo integrado das linguas obxecto de ensino no centro educativo para favorecer a
transferencia dos coñecementos e as competencias dunha lingua a outras.
● A través do Proxecto Lingüístico de Centro, PLC, integraremos as tres linguas para favorecer a adquisición das competencias
dunha maneira integradora.
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EDUCACIÓN PRIMARIA
Iniciamos o proxecto plurilingüe en primaria co alumnado de primeiro de primaria no curso 2015/2016. Progresivamente irá
aumentando nos cursos posteriores ata finalizar a etapa.
Tendo en conta que só contamos cunha mestra especialista en inglés, non poderemos incorporar máis áreas pero si mellorar as
destrezas lingüísticas do alumnado co apoio do profesorado do centro e da auxiliar de conversa que acompañaría ao docente especialista
e a mestra de educación infantil .

Obxectivos
Obxectivo xeral:
O obxectivo fundamental é expoñer ao alumnado a unha terceira lingua co fin dun desenvolvemento integral do mesmo.
Mellorar as competencias lingüísticas dos nosos alumnos/as bilingües (para os que o inglés non é a segunda lingua senón a
terceira), e facilitar a súa integración nunca sociedade plurilingüe e pluricultural. Sendo esta característica do bilingüismo, especialmente
positiva na adquisición de terceiras linguas, co fin de fomentar a pluralidade lingüística e cultural no centro educativo para no futuro
afrontar retos noutros contextos culturais e lingüísticos, que xa non serán adversos.
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21. PROXECTO DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SAUDABLES.
Dende o centro educativo, preocúpanos o importante aumento de sobrepeso e obesidade infantil que está sufrindo a poboación
en idade escolar.
Algunhas das pautas dadas pola OMS para a prevención da obesidade infantil son as seguintes:


Limitar a inxesta enerxética procedente de graxas e azucres.



Aumentar o consumo de froitas e verduras, así como de legumes, cereais integrais e froitos secos.



Realizar actividade física con regularidade (60 minutos ao día).

Como consecuencia do anterior, queremos implantar no centro un proxecto propio de Hábitos de vida saudable.
EDUCACIÓN INFANTIL


Merendas: En educación infantil, as merendas orientaranse atendendo a un programa denominado “Merendas saudables”.
O obxectivo deste programa é, na medida do posible, evitar que a comida que os nenos e nenas traian ao cole sexa de
carácter industrial ou procesado, fomentando unhas merendas naturais e lixeiras e contribuíndo así a unha mellor saúde
para todos eles/elas.
Deste xeito, para cada día da semana establécese un tipo de alimento saudábel (froita, iogur, cereais, bocadillo...) que será
no que se basee a merenda dos alumnos/as, fixando ademais un día libre (o venres) para que cada un/unha traia ao
aperitivo que desexe.

● Recreo: Fomento da actividade física, tendo material dispoñible para practicar distintas actividades físicas como parque
infantil, xogos para exercitar as habilidades motrices, …
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EDUCACIÓN PRIMARIA
● Merendas: Ao inicio de curso, na reunión conxunta de todos os pais/nais de cada grupo, infórmase da importancia de traer
unha merenda saudable e variada (froita, lácteos, bocadillo de pan, froitos secos, …)
● Recreo: Fomento da actividade física onde o alumnado pode xogar ao fútbol, tenis de mesa, baloncesto, xogos tradicionais
e patios dinámicos para potenciar as habilidades motrices.

Como ben sendo habitual, dentro da oferta de actividades extraescolares hai bastantes enfocadas ao movemento e ao deporte
como taekwondo, baile moderno e tenis.
A todo isto hai que incorporarlle:
● Dúas sesións semanais de educación física en todos os cursos de primaria e psicomotricidade diaria (30 Minutos) en
educación infantil, 1º e 2º de primaria.
● Participación no programa de “Alimentación Saudable, froita fresca na escola”, onde durante dous períodos de 10 días
cada un o alumnado do centro pode degustar distinto tipo de froitas.
● Participación no programa XOGADE da Xunta de Galicia en modalidade de actividade deportiva escolar.
● Colaboración cos centros e clubs da contorna para participar en actividades deportivas: cros, remo, balonman, ...
● Participación no programa DAFIS . É un proxecto de promoción da vida activa e saudable na poboación escolar. Recóllense
datos sobre a valoración da Condición Física Saudable) da Xunta.
● Cros anual no noso centro ao que imos incorporar outras modalidades deportivas, circuítos.
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Para que este proxecto sexa frutífero e consigamos os obxectivos propostos e imprescindible o apoio e a concienciación por
parte das familias, sendo os pais/nais os primeiros conscientes dos problemas de saúde que levan consigo a obesidade e o sobrepeso
infantil, tanto no presente coma no futuro.
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22.

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO E TEMPORALIZACIÓN DO
MESMO.

As propostas de modificación que xurdan como resultado da avaliación anual poderán ser feitas polo equipo directivo, o claustro
de profesores e profesoras ou por calquera outro dos sectores representados no consello escolar. Unha vez presentada a proposta, a
dirección fixará un prazo de polo menos un mes para o seu estudo por tódolos membros do consello escolar. A proposta de modificación
poderá ser aprobada polo mesmo no terceiro trimestre do curso e entrará en vigor ao comezo do curso seguinte.
O procedemento para a avaliación do PE consiste na lectura do mesmo por parte da comisión de coordinación pedagóxica e
recollida das suxestións nunha acta que será presentada ó claustro se é necesaria a súa modificación. Unha vez aprobada a modificación
polo claustro será levada ó Consello escolar para a súa valoración.
Tamén se terá en conta diferentes indicadores recollidos na CCP que terán como referente o INDEX FOR INCLUSIÓN para avaliar como se
está atendendo a diversidade no noso centro.
Recóllense no seguinte cadro os indicadores de logro relacionados cos distintos obxectivos recollidos nos ámbitos presentados:
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ÁMBITO PEDAGÓXICO
Áreas de mellora

Indicadores de logro
Poténciase o funcionamento dinámico, democrático e participativo no Claustro e Consello Escolar
Infórmase aos novos/as mestres/as e familias do funcionamento do centro a nivel metodolóxico

Coordinación interna do centro
Impúlsase a posta en marcha de proxectos e metodoloxías innovadoras e plans de formación
Avalíanse os documentos de centro e incorpóranse as propostas a memoria final de curso
Atención á diversidade

Infórmase ao Claustro da concreción anual do Plan de Atención á Diversidade recollida na PXA
Póñense en práctica novos modelos de ensino-aprendizaxe nas distintas etapas e/ou niveis
Xestiónanse e rendabilízanse espazos e recursos materiais do centro

Actualización metodolóxica
Utilízase as TACs para potenciar o ensino – aprendizaxe do alumnado
Impúlsase a globalización das áreas no 1º ciclo de educación primaria a través da metodoloxía por
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proxectos
Ponse en práctica a docencia compartida favorecendo os apoios nas aulas
Foméntanse as aulas abertas e a mobilidade do alumnado por todo o centro no momento do
traballo por proxectos
Establécese un rexistro nas avaliacións co alumnado que presenta dificultades coa finalidade de ser
avaliados polo equipo de orientación
Disponse dun horario para procurar a intervención colexiada do equipo educativo
Na etapa de 3º a 6º, consensúase unha ponderación do 50 % de peso na cualificación nas materias
instrumentais entre a titoría e o traballo por contextos
Elabórase na etapa de 3º a 6º dun informe por competencias por parte do titor ao final de cada
avaliación
Avaliación
Colabórase coa administración educativa nas probas de 3º e 6º
Infórmase ás familias dos resultados trimestrais da avaliación
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Recóllese na memoria final de curso os datos máis significativos da avaliación
Contémplase nos horarios de inicio de curso as reunións de coordinación dos equipos docentes
Lévase a cabo reunións co IES María Soliño para facilitar o tránsito de primaria a secundaria
Coordinación
Realízanse reunións conxuntas co equipo docente para o cambio de etapa/ciclo
Mantense reunións coa ANPA
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ÁMBITO DE XESTIÓN E ORGANIZACIÓN
Áreas de mellora
Infraestructuras

Indicadores de logro
Solicítase ás institucións o arranxo dos desperfectos
Impúlsanse, mellóranse e desenvólvense todos os proxectos do centro

Oferta educativa

Intégranse novos proxectos de innovación
Poténciase a nova liña metodolóxica
Establécense horarios para os distintos espazos
Tívose en conta ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo nas saídas e proxectos

Organización espacial/temporal do centro
das actividades
Ponse en funcionamento o programa “Patios dinámicos”
Existe unha participación efectiva das familias
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Revísase diariamente a marcha do comedor, informando a ANPA e Concello da incidencias que se
Organización e funcionamento

poidan producir (o noso comedor é de xestión indirecta e contratado polo Concello de Cangas)

dos servizos escolares
Elabórase unha lista co alumnado de cada parada e infórmase dos posibles cambios (altas e baixas)

Xestión económica

Realízanse reunións coa comisión económica, claustro e consello escolar para a xustificación de
contas e orzamento do centro

ÁMBITO PROFESIONAL
Áreas de mellora

Formación do profesorado

Avaliación
ensino

do

proceso

Indicadores de logro
Infórmase, solicítase, xestiónase e desenvólvese un plan de formación do profesorado de forma
anual
de Procédese a recoller información (enquisa) por parte do alumnado usuario dos contextos de
aprendizaxe
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ÁMBITO SOCIAL
Áreas de mellora

Indicadores de logro
Infórmase anualmente ás familias das datas de visita durante o curso, así como das celebracións e

As familias

xuntanzas xerais.
Colabórase activamente coa ANPA

Plan de convivencia

Desenvolvemento do plan para
a igualdade de oportunidades

Facilítanse os procesos de participación, comunicación e colaboración cos distintos axentes da
Comunidade Educativa
Elimínase o vocabulario sexista dos documentos escritos e na práctica diaria
Póñense en práctica actividades que favorecen a igualdade
Aplícase o protocolo de absentismo

Prevención do absentismo e
abandono escolar

Promóvese a comunicación coas familias
Promóvense compromisos educativos coas familias
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Infórmase ás familias das actividades que se levan a cabo no centro
Participación, colaboración e
formación entre todos os sectores Fanse campañas publicitarias entre a comunidade educativa
da comunidade educativa.
Xestiónase as demandas e solicitudes do persoal non docente
Asínase acordo de colaboración co Concello para o uso do pavillón e aula de psicomotricidade
Apertura do centro ao entorno
social e cultural

Particípase e colabórase en actividades organizadas polo Concello e outras institucións
Contribúese a formación do alumnado en prácticas
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23.

DIFUSIÓN ENTRE A COMUNIDADE EDUCATIVA

O proxecto educativo entrará en vigor ao día seguinte da súa aprobación, excepto que se faga constar expresamente a súa
entrada en vigor a comezos do curso seguinte.
A súa aprobación obriga ao seu cumprimento a cantas persoas integran a Comunidade Educativa na parte e medida en que
afecte a cada unha delas.
Os medios e formas de difusión do proxecto educativo serán:
•

A través da páxina Web.

•

Distribución do mesmo en soporte informático ao Claustro e Consello Escolar.
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24. DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN O NOSO PROXECTO EDUCATIVO
ANEXO 1 Normas de organización e funcionamento
ANEXO 2Plan de convivencia do centro
ANEXO 3Plan de Orientación
ANEXO 4Plan de acción titorial
ANEXO 5Plan de atención a diversidade
ANEXO 6Proxecto lingüístico
ANEXO 7Proxecto lector
ANEXO 8Proxecto plurilingüe 2º ciclo de educación infantil
ANEXO 9Proxecto plurilingüe en Educación Primaria
ANEXO 10Plan de integración das TICS
ANEXO 11Plan de autoprotección do centro
ANEXO 12Concreción curricular infantil e primaria
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25. PROXECTOS NOS QUE PARTICIPA O CEDNTRO
ANEXO 1Plan de mellora de bibliotecas escolares (PLAMBE).
ANEXO 2 Proxecto de fomento do uso do galego.
ANEXO 3 Introdución a robótica educativa en primaria.
ANEXO 5 Voz Natura
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Este Proxecto Educativo foi presentado ao claustro e ao consello escolar o día 29 de xuño de 2018

Este proxecto educativo foi aprobado polo Director do centro o día 29 de xuño de 2018

O director

A secretaria

Asdo: Alfonso Marcos Fandiño

Asdo: Diana Gil Ave
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