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2 Proxecto de Dirección

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

s

ORDE do 21 de abril de 2021 pola que se convoca concurso de méritos para
a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que
imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de
educación
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4 Proxecto de Dirección

A miña candidatura á dirección do CEIP de Esteiro xorde tras anos de experiencia neste 
centro como docente, formando parte dun claustro e dunha comunidade escolar altamente 

implicada no quefacer diario desa tarefa tan importante que chamamos educación e tras un proceso 
de reflexión profundo este proxecto pretende ser realista, coherente, operativo e comprometido 
coa finalidade do centro, que non é outra que buscar o pleno desenvolvemento da personalidade 
do alumnado cunha formación integral (valores democráticos, coñecementos e competencias), 
implicando á familia nunha relación fluída, potenciando a motivación e a integración para ser un 
referente cultural que atenda ás demandas sociais e cun profesorado en permanente formación.

Tomei posesión con praza definitiva en setembro de 2010 tras a experiencia previa en outros dous 
centros, nun deles como secretario e dende o primeiro momento a integración e acollida por parte 
da comunidade ecolar foi moi boa comprendendo que era a seña de identidade deste centro.  
Ao ser un claustro pequeno a miña primeira coordinación foi a de Responsable de dinamización de 
novas tecnoloxías da información e comunicación, asumindo o rol de modernizar o equipamento 
informático, a páxina web e coordinar un proxecto de formación para o profesorado na creación 
de materiais didácticos dixitais. Este foi o primeiro paso que nos levou posteriormente a solicitar 
o Proxecto Abalar, sendo o coordinador do mesmo ata o ano 2017 e posteriormente participando 
co novo coordinador no Proxecto Edixgal. Asimesmo dado o alto grado de traballo e participación 
que hai por parte do claustro e resto da comunidade educativa, a miña implicación nos distintos 
programas ou proxectos que inciden na mellora da calidade educativa do alumnado sempre foi 
moi alto, participando co Equipo de dinamización e normalización da Lingua Galega na creación 
de materiais de creación escolar propia (calendarios, revista escolar, proxectos multimedia para 
concursos), na sección bilingüe en matemáticas e nos programas de formación permanente do 
profesorado como o Programa de Aprendizaxe Cooperativo e o Programa de Titoría Entre Iguais, 
neste último como coordinador. 

O grupo humano que conforma a comunidade escolar: claustro, alumnado, familias, ANPA, 
asociacións, Concello; manteñen unha estreita relación o que permite manter unha liña de traballo 
sólida e coordinada con perspectiva de futuro. 

[1] XUSTIFICACIÓN DO PROXECTO
'
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[2.1] Análise social, cultural, económica e laboral do entorno.
O centro CEIP Esteiro e un centro dunha liña situado en Ferrol (poboación segundo o INE a 1 de 
xaneiro de 2020 de 65.560 habitantes das cales 30.885 homes e 34.675 mulleres), no barrio que 
lle dá o seu nome, construído ao longo do ano 1983 e principios de 1984. O barrio de Esteiro tal 
e como está na actualidade é relativamente novo, xa que o orixinal foi derrubado nos anos setenta 
case na súa totalidade. As edificacións recentes foron ocupadas por familias novas, aumentando o 
índice de natalidade na zona, aínda que a nivel cidade temos un descenso demográfico considerable 
tendo 338 censados no concello para 685 prazas escolares. A esta realidade haille que engadir a 
proximidade de Navantia e da Universidade, o que favorece que a ratio de alumnado sexa alta a 
pesar de compartir zona limítrofe con outros centros educativos (CEIP Isaac Peral e o CEIP de 
Recimil).
En relación co Índice Socioeconómico e Cultural (ISEC) utilizado como elemento definitorio 
do contexto dos centros estamos nun nivel medio alto (550).  A titoría do alumnado é exercida 
maioritariamente por nais e pais de xeito compartido,sendo o matrimonio de muller e home a 
situación legal máis común, aínda que se observa un certo aumento de familias monoparentais, en 
situación de divorcio ou de separación. O idioma vehicular maioritario é o castelán.  
A intervención por parte das familias titoras na educación escolar dos nenos e nenas é importante, 
tanto na axuda que lle prestan, como establecendo un control e orientación.  
A maioría das famílias acoden ás xuntanzas convocadas polo profesorado e as consideran 
importantes, acudindo nunha porcentaxe alta as nais nas reunións individuais co/a titor/a, coma nas 
colectivas co resto das familias. Tamén neste sentido se empeza a observar un  aumento do número 
de pais que se implican directamente no seguimento da evolución do seu fillo ou filla. Asimesmo as 
familias participan e acoden regularmente naquelas actividades organizdas dende o centro como son 
celebracións, contacontos, obradoiros, etc. 

[2.2] Recursos persoais, funcionais, materiais, económicos e documentais.
O persoal do centro é estable cunha dilatada traxectoria laboral, o que favorece a incorporación no 
centro de procesos de innovación educativa, así como facilitar a continuidade de Plans e Proxectos, 
como a posta en práctica de liñas acordadas de actuación docente. 

[2] ANÁLISE DIAGNÓSTICA
'
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Persoal docente definitivo Unidades Postos de 
traballo

Mestras Mestres

Orde do 12 de agosto de 2010 pola que se 
establecen o número de unidades e os postos 

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

educación infantil, primaria e educación 
especial.

Curso 2020-2021

Educación Infantil 3 4 4

Educación Primaria 6 5 4 1

Lingua estranxeira: inglés 1 1

Lingua estranxeira: francés 1 1

Educación física 1 1

Educación musical 1

Relixión católica 1 (compartida)

Relixión evanxélica 1 (compartida)

Pedagoxía terapéutica 1 1

Total unidades e postos de 
traballo

9(*11) 14 15

Actualmente existe un desdobre en 4º e 5º de EP

Persoal docente provisional Mestras Mestres

Educación primaria 2 2

Lingua estranxeira: inglés 1 1

Educación musical 1 1

Audición e linguaxe 1/2 1

Pedagoxía terapéutica 2 2

Orientación 1/2 1

Total persoal docente 
definitivo e provisional

18 (78%) 5 (22%)

23 docentes

*A especialidade de audición e linguaxe é compartida co CEIP de Ponzos, pero dadas as 
necesidades de cada centro permanece en horario completo no seu centro base, polo que temos unha 
praza cuberta provisionalmente cada ano. O Departamento de Orientación asemade ten unha praza 
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compartida, sendo necesaria a súa presenza a tempo completo dado o alto índice de traballo que 
repercute en dita profesional o que dificulta o seguimento feito por estes profesionais do alumnado 
ano tras ano. 

Persoal non docente Empresa Mulleres Homes

Conserxería Concello de Ferrol 1

Coidador/a Xunta de Galicia 2

Mestre de deficiencias visuais ONCE 1

Xadrez na escola Concello de Ferrol 0

Servizo de extraescolares Sedega / Espazo Vivo

Servizo de limpeza Clece 3

Servizo de comedor Serunión 2

Total 9 (100%) 0 (0%)

9

Alumnado do centro Nenas Nenos Total

Ed
uc

ac
ió

n 
In

fa
nt

il

4º 8 10 18

65
 a

lu
m

no
s/

as5º 10 13 23

6º 11 13 24

Ed
uc

ac
ió

n 
Pr

im
ar

ia

1º 13 11 24

15
3 

al
um

no
s/a

s2º 8 17 25

3º 12 9 21

4º 15 11 26

5º 13 19 32

6º 14 11 25

Total 104 (48%) 114 (52%) 218

Total familias 178 Total familias socias da ANPA 114
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Recursos funcionais Mulleres Homes %

Equipo directivo 2 1 67 / 33

Claustro 18 5 78 / 22

Consello Escolar 9 4 69 / 31

Xunta económica 3 1 75 / 25

Comisión de convivencia 4 2 67 / 33

Comisión de Coordinación 
Pedagóxica

8 3 67 / 33

Dinamización da Lingua 
Galega

6 100 / 0

Departamento de oreintación 5 100 / 0

Equipo de TICs (Edixgal) 4 1 80 / 20

Equipo de Dinamización da 
Biblioteca

7 1 88 / 12

Dinamización da convivencia e 
interculturalidade

2 100 / 0

ANPA 5 1 83 / 17

Recursos materiais

Interior Exterior

1º
 a

nd
ar

pr
of

es
or

ad Zona administrativa: Dirección, Xefatura de 
Estudos, Secretaría 

Polideportivo municipal

Conserxería e reprografía Patio escolar para infantil

Sala de profesorado Patio escolar para primaria

Local do ANPA Sala da caldeira

Departamento de Orientación: Despacho de 
orientación, Aula de AL e Aula de PT

Aparcamento

Aulas de educación infantil (4º, 5º e 6º)

Aseos do profesorado e alumnado

Salón de usos múltiples
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2º
 a

nd
ar Biblioteca

11 Aulas (idiomas, música, 1º-2º-3º-4º-5º-6º de 
educación primaria relixión católica, relixión 
evanxélica)

Aula de PT

Comedor escolar 

Aseos

Recursos económicos

C
C

EU Gastos de funcionamento 38.829,00€

G
as

to
s Arrendamentos -2.662,00€

Fondo solidario de libros 3.080,00€ Rep. , mantementos e 
conservación

-2.225,92€

Plambe 1.300,00€ Material de oficina -2.817,00€

Axudas NEAE 428,00€ Subministracións -5.495,72€

Proxectos STEM 580,00€ Comunicacións -1.216,53€

Total dotación CCEU 44.217,00 € Transporte -1.213,58€

Re
m

. Remanente 2020 30.495,38€ Axudas de custo e 
locomoción

-280,06€

Fa
m

ili
as Saídas escolares e 

cooperativa de aula
1.873,25€ Gastos diversos -361,67€

C
on

ce
llo Reparacións inexiste partida 

por centro 
educativo

Mobiliario e utensilios 
inventariables

-3.021,96€

Outros materiais 
inventariables

-4.657,08€

Total ingresos 76.585,63€ Total gastos -23.951,52€

Remanente que se incorpora ao exercicio 
2021

52.634,11 €

O orzamento do colexio dispón dunha partida complementaria de 10.000,00€ para obras de mellora 
e a partida anual que se viña asignando por parte do Concello para reparacións xa non existe, polo 
que hai unha partida común entre os centros públicos o que nos levaraá a afrontar con cargo aos 
gastos de funcionamento certas reparacións que non cubren os servizos municipais.
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Recursos documentais

Documentos que definen a 
identidade do centro, artellan 
a súa estrutura e programan a 
súa actividade.

Proxecto Educativo de Centro (PEC) 
Programación Xeral Anual (PXA) 

Normas de Organización e Funcionamento 
(NOF) 

Plan de Evacuación  
Plan de servizo do comedor 

Proxecto de Dirección

*xuño 1999
Anual
abril 2021

abril 2021
xuño 2017
maio 2021

Documentos específicos 
sobre a actividade docente,  
baixo o marco do currículo, 
da lexislación docente e 
dos procesos de ensino 
aprendizaxe.

Plan de Acción Titorial (PAT) 
Plan de Orientación (PO) 

Plan de Atención á Diversidade 
Plan de Acollida  

Progamacións didácticas 
Proxecto de Fomento do Uso da Lingua 

Galega 
Proxecto Lingüístico 

Plan Lector

Recursos complementarios

Servizo de comedor xestionado pola Concello de Ferrol coa empresa Serunión.

        54 usuarios/as           70 usuarios/as

Recursos extraescolares

*Os datos relativos aos recursos complementarios e extraescolares pertencen ao ano escolar 2019-
2020 dado que no actual os datos variaron considerablemente polas circunstancias sanitarias. 
Actualmete existe unha mesa de negociación coa oficina técnica de educación do concello onde se 
debate e organiza o reparto das horas dispoñibles para cada centro público en función do alumnado 
matriculado o que repercutirá na oferta de cara ao curso 2021-2022 e sucesivos. 

12 Ed. Infantil / 42 Ed. Primaria

7 becas

Almorzo Xantar

22 Ed. Infantil / 48 Ed. Primaria

47 non becados/as 14 becas 56 non becados/as

Patinaxe 
primaria Patinaxe infantil Debuxo e pintura Baloncesto Baile 

moderno Karate Teatro

24 nenos/as 23 nenos/as 25 nenos/as 28 nenos/as 26 nenos/as 23 nenos/as 16 nenos/as

Cociña Robótica Creatividade

10 nenos/as 20 nenos/as 14 nenos/as
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• Profesorado estable cunha traxectoria 
profesional ampla, que crea bo ambiente 
de traballo en equipo e de compañerismo.

• Boa disposición do profesorado para 
traballar en grupo nas distintas actividades 
organizadas dende o centro.

• Interese por parte do claustro en actividades 
de formación continua de mellora da 
calidade educativa e innovación. 

• Boa coordinación do equipo de Ed. Infantil 
que xenera unha educación innovadora e 
motivadora para o alumnado.

• Existencia de recursos educativos TIC que 
axudan a un enfoque educativo diferente e 
de calidade.

• Convivencia, igualdade e cooeducación 
como piares fundamentais da comunidade 
educativa. 

• Existencia de documentos de uso docente-
discente (axenda escolar do alumnado e 
profesorado, calendario de actividades, 
taboleiro dixital) que debe manterse e 
adaptarse ás novas necesidades.

• A infraestrutura precisa un mantemento 
e actualización (cableado de redes, material 
informático, espazos e aulas).

• Escesiva carga de traballo admisnistrativo 
en detrimento do pedagóxico-organizativo 
do centro por parte do equipo directivo.

• Documentos de centro obsoletos e non 
actualizados á lexislación vixente (PE, Plan 
de autoprotección, etc).

• Inexistencia de modelos unficados para a 
documentación de centro.

• Esquecemento e pouca visibilidade 
do Museo do Xogo Popular de cara a 
comunidade educativa e a outros centros.

• Desinterese e falta de valoración por parte 
dalgunhas familias ás decisións ou consellos 
aportados por parte do equipo docente.

• Excesivo ruído nas entradas-saídas, 
traslados polo corredor e nas celebracións 
conxuntas. 

• Necesidade de marcar a temporalización na 
entrega da documentación.

• Coordinación pouco efectiva a nivel 
interciclos.

• ANPA implicada e sempre na busca 
para mellorar (equipamento, recursos edu-
cativos, obradoiros de igualdade, etc). 

• O centro abre as súas portas á comunidade 
educativa para que participe activamente en 
tódalas actividades educativas.

• Interese por parte da meirande parte das 
familias no quefacer diario do centro (cele-
bracións, proxectos, etc). 

• Falta de recursos económicos por parte 
do Concello para reparacións.

• Incomprensión constante por parte dalgunha 
familia que busca máis o enfrontamento que 
a convivencia.

• Escasa dotación económica da CCEU para 
repoñer equipamento, dotar as aulas de 
NEAE con novos recursos educativos.

• Falta de provisión dun/ha profesional de 
AL e Orientación a tempo completo para 
atender o alto volume de alumnado NEAE. 

• Escasos recursos económicos por parte 
dalgunha familia o que redunda nas activi-
dades complementarias que implican algún 
gasto de locomoción ou entrada, e incluso 
na cooperativa de aula. 

8
8

b c

FACTORES INTERNOS

Fortalezas

FACTORES EXTERNOS

Oportunidades

Debilidades

Ameazas
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Unha vez feita a análise diagnóstica do centro atendendo aos distintos eixes de valoración, é preciso 
concretar as distintas áreas de mellora; coas súas subáreas. É preciso ter en mente que os obxectivos 
e os plans de actuación están interrelacionados, habendo obxectivos de distintas áreas de mellora 
que se logran acadar con distintos plans de actuación. 
En relación cos recursos materiais debemos dispor de partidas económicas que nos permitan 
manter o estado actual do colexio e mellorar outras como os patios sendo espazos vivos de 
intercambio entre os distintos membros da comunidade. Estes espazos permítennos levar adiante 
o uso do xogo popular como elemento de igualdade entre nenos e nenas. En canto aos recursos 
persoais temos un reto de manter a calidade da ensinanza e atención ao alumnado NEAE 
solicitándolle á Inspección a dotación de profesorado especialista en pegadoxía terapéutica e 
audición e linguaxe así como aquel persoal non docente de apoio, para atender a gran cantidade de 
alumnado que imos tendo neste ámbito nos últimos anos. 
Dentro da planificación, organización e xestión do centro debemos manter as boas relacións co 
Concello, como axente colaborador nas actividades complementarias-extraescolares e servizo de 
comedor, así como coas institucións e asociacións da contorna que aportan ao clima de coeducación 
igualdade e convivencia da comunidade escolar.  Non debemos esquecer a nivel organizativo 
a actualización e renovación da documentación institucional e o seu coñecemento por parte de 
profesorado, familias e resto de membros da comunidade, para así lograr ter uns proxectos e plans 
vivos dos cales todo o mundo se sinta parte implicada. Esta implicación trae consigo unha correcta 
e efectiva coordinación entre as distintas titorías, niveis, equipos, ANPA para dar cohesión a un 
proxecto común de liderado educativo nos seus distintos eidos. Finalmente non podemos esquecer 
o rendemento escolar, atendendo á implantación de novas metodoloxías a través da formación do 
profesorado; uso das TIC como ferramenta do século XXI que propician novos contextos e formas 
de aprendizaxe; a creación de documentos que detecten as necesidades e den resposta á diversidade 
do alumnado; a posta en práctica de proxectos que fomenten a convivencia positiva e proactiva, 
igualitaria en condicións para lograr un rendemento acorde ás posibilidades de cada nena/o. E por 
último a satisfacción medible de tódolos axentes e persoas implicadas ao longo destes catro anos do 
proxecto. 

[3] ÁREAS DE MELLORA
'
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1. Mellorar o clima e convivencia do centro escolar partindo da implicación de todos os axentes 
que compoñen a comunidade educativa, que reforce o noso compromiso e axuda para todos 
e todas baixo o abeiro da igualdade, coeducación e a non discriminación e prevención da 
violencia de xénero.

2. Fomentar a innovación educativa a través da introdución das TIC na tarefa docente, así como na 
práctica diaria do alumnado, impulsando tamén a utilización das novas tecnoloxías nos procesos 
de comunicación coas familias e desenvolvendo contornas que favorezan a accesibilidade e a 
transparencia.

3. Manter as instalacións do centro limpas, ordenadas e operativas co fin de conseguir un mellor 
aproveitamento do espazo, e recursos dispoñibles xerando así, unha contorna máis cómoda e 
agradable que persiga a mellora do rendemento escolar.

4. Promover e favorecer a formación colectiva e individualizada do profesorado, adaptada aos seus 
intereses e ás necesidades do centro, mediante o acceso a cursos,información e publicacións 
educativas e asegurando a repercusión desta formación na calidade da práctica docente.

5. Manter e promover unha oferta diversificada e racional de acordo ás necesidades e intereses do 
alumnado de actividades complementarias e extraescolares que repercutan na súa formación 
integral.

6. Impulsar o coñecemento de hábitos de vida saudables e respectuosos co medio ambiente de toda 
a comunidade educativa.

7. Mellorar os procesos de organización e xestión do centro, elaborando un catálogo de procesos, 
documentos e responsables, favorecendo o acceso á información e facilitando a eficiencia e a 
eficacia nos diversos ámbitos de traballo. 

8. Poñer en valor e potenciar a utilidade do Museo do Xogo Popular como recurso dinamizador 
de experiencias colaborativas, cooperativas, cooeducativas e igualitarias entre os membros da 
comunidade educativa e institucións da contorna. 

'[4] OBXECTIVOS

'[5] PLANIFICACIÓN
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[ED] Equipo Directivo [CE] Consello Escolar [CL] Claustro [CCP] Comisión de Coordinación Pedagóxica [DO] Departamento de Orientación  [CC] Comisión de 
Convivencia [TIT] Titorías [ALUM] Alumnado [ANPA] Asociación de Nais e Pais [CAEC] Coordinación de Actividades Extraescolares e Complementarias

área de mellora Planificación e organización.
obxectivo 1
1. Mellorar o clima e convivencia do centro escolar partindo da implicación de todos os axentes que compoñen a comunidade educativa, que reforce 

o noso compromiso e axuda para todos e todas baixo o abeiro da igualdade, coeducación e a non discriminación e prevención da violencia de 
xénero.

actuacións responsables recursos curso indicadores
Favorecer a relación coas familias e incentivar a participación destas 
na escola (obradoiros, festivais, contacontos), nun clima de apertura,  
diálogo e colaboración.

ED, CCP, CL, 
CE, ANPA, 
CAEC

Materias 
para as 
distintas 
actividades

21/22 x Nas memorias de nivel grado de 
participación.22/23 x

23/24 x
24/25 x

Recoller información sobre as reunións titoriais individuais e 
colectivas, especificando os puntos tratados nun acta de reunión.

TIT Plantilla do 
formulario-
acta

21/22 x Número de actas completadas. 
22/23 x
23/24 x
24/25 x

Organizar unha Escola de nais e pais en colaboración coa ANPA 
onde se traten temas de interese para o colectivo.

ED, CCP, 
ANPA

Salón 
de usos 
múltiples.

21/22 Número de actividades 
organizadas por curso. 
% de participación das familias.

22/23 x
23/24 x
24/25 x

Fortalecer e facer visibles tódalas actuacións levadas adiante pola 
ANPA.  

ED, CL TIC 21/22 x Número de publicacións feitas no 
blogue, web, taboleiro dixital e 
revista escolar. 

22/23 x
23/24 x
24/25 x
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Continuar co Programa Titoría Entre Iguais ED, DO, 
ALUM, CL

Profesorado
CFR
Material de 
aula.

21/22 x % de valoracións positivas nas 
enquisas.
% de redución de incidencias 
entre o alumnado

22/23 x
23/24 x
24/25 x

Realizar sesións de titoría co alumnado para conseguir espertar 
neles unha conciencia sobre os problemas contrarios á convivencia 
dentro e fóra do centro, expoñendo ao alumnado situacións reais ou 
ficticias onde terán que buscar estratexias e solucións aos devanditos 
problemas.

TIT, ALUM Material de 
aula.
TIC

21/22 x Mellora nas relacións entre iguais.
% de redución de conflitos na aula 
(valoración na acta de avaliación 
de cada trimestre sobre o grupo).

22/23 x
23/24 x
24/25 x

Actualizar o plan de convivencia ED, CE, CCP, 
CL, CC

Plan de 
convivencia
Web 
educonvives

21/22 Plan actualizado
22/23 x
23/24
24/25

Integrar e programar actividades de convivencia dentro e fora do 
horario lectivo que fomenten unha educación igualitaria entre os 
sexos (xincanas deportivas, o xogo popular, patchwork de mulleres 
ilustres, xogos de mesa e libros sobre igualdade). 

ED, CL, ANPA Persoais 
Materiais

21/22 x Número de actividades realizadas. 
22/23 x
23/24 x
24/25 x

área de mellora Rendemento escolar
obxectivo 2
Fomentar a innovación educativa a través da introdución das TIC na tarefa docente, así como na práctica diaria do alumnado, impulsando tamén 
a utilización das novas tecnoloxías nos procesos de comunicación coas familias e desenvolvendo contornas que favorezan a accesibilidade e a 
transparencia.
actuacións responsables recursos tempos indicadores
Promover o uso da app AbalarMobil como medio de comunicación e 
recepción de novas. 

ED, TIT, CL, App Abalar 
Mobil

21/22 x % de redución de envíos en 
formato papel.22/23 x

23/24 x
24/25 x
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Informar a través da web ou blogues sobre notificacións, eventos e 
peticións a toda a comunidade educativa e dependendo do carácter 
da información, realizarase a través dun ou outro dos medios 
mencionados con anterioridade, propiciando así unha mellor 
transparencia nas xestións dos diversos sectores educativos.

ED, TIC, 
ANPA

Web 
coorporativa

21/22 x Número de publicacións e grado 
de satisfacción das familias nos 
medios empregados.

22/23 x
23/24 x
24/25 x

Realización de cuestionarios de valoración a final de curso relativos 
ao funcionamento do centro, así como aqueles solicitados dende a 
Consellería. 

ED, TIT, 
Familias

Google 
forms.

21/22 % de enquisas cubertas en 
relación ao número de familias.22/23 3T

23/24 3T
24/25 3T

Utilización por parte do alumnado de todos os recursos informáticos 
dispoñibles e ao seu alcance no centro para investigar, coñecer e 
desenvolver materias do currículo.

ED, ALUM, 
CL, TIC

Profesorado
Edixgal
Material 
informático

21/22 x % de utilización dos medios TIC.
22/23 x
23/24 x
24/25 x

Cursos de formación de centro, onde o profesorado sexa formado 
para coñecer a utilización das novas tecnoloxías de maneira eficiente 
e práctica, partindo das súas inquietudes e necesidades para chegar 
ao consenso e concreción dos devanditos cursos.

ED, CFR, 
CCP, CL

CFR 21/22 x Número de cursos realizados e 
constatados na memoria final do 
curso.

22/23 x
23/24 x
24/25 x

Actualizar e renovar o equipamento tecnolóxico e educativo. ED, CEUFP Material 
informático

21/22 x % de reposición e sustitución 
anual de equipos obsoletos. 22/23 x

23/24 x
24/25 x

Establecemento dun sistema de traballo colaborativo online (Google 
Drive e Google Calendar), para compartir e usar documentos de 
uso diário, así como establecer datas de interese xeral para toda a 
comunidade educativa. 

ED, CCP, CL, 
TIC

Espazo na 
nube

21/22 x Número de docentes que usan a 
plataforma. 22/23 x

23/24 x
24/25 x
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área de mellora Recursos materiais
obxectivo 3
Manter as instalacións do centro limpas, ordenadas e operativas co fin de conseguir un mellor aproveitamento do espazo, e recursos dispoñibles 
xerando así, unha contorna máis cómoda e agradable que persiga a mellora do rendemento escolar.
actuacións responsables recursos curso indicadores
Todos os membros da nosa comunidade poderán poñer en 
coñecemento da dirección aqueles danos, carencias ou deficiencias 
das instalacións, a fin da súa corrección a través dos formularios de 
valoración de fin de curso.

ED, TIC Google 
forms

21/22 3T Na memoria de final de curso.
22/23 3T
23/24 3T
24/25 3T

Petición ao Concello por parte da dirección e o  ANPA do  centro 
para ampliar os recursos humanos dos que dispoñemos actualmente 
para desempeñar labores de limpeza.

ED, ANPA Persoais 21/22 x Conseguida a ampliación de 
persoal.  22/23

23/24
24/25

"Fagamos o noso colexio un cole mellor" 
O alumnado a través das titorías pensará en medidas para aproveitar 
e mellorar os recursos do colexio coa fin de facelo máis sostible. 

ED, TIT, 
ALUM

Formularios 
e material 
funxible

21/22 1T % de aportacións de cada grupo-
titoría22/23 1T

23/24 1T
24/25 1T

Compromiso por parte do alumnado a levar adiante aquelas medidas 
que acordaron na iniciativa "Fagamos o noso colexio un cole 
mellor". 

TIT, ALUM Instalacións 
do centro

21/22 x Observación das medidas e 
melloras alcanzadas.22/23 x

23/24 x
24/25 x

Supervisar por parte do profesorado o aproveitamento dos recursos e 
espazos coa finalidade de darlles unha mellor usabilidade e desbotar 
aqueles que non son útiles. 

CL Materias 21/22 x Número de espazos e recursos 
analizados. 22/23 x

23/24 x
24/25 x

Realización de obras de mantemento (pintado de espazos, limpeza 
de canalóns, pintado das zonas de xogo de infantil e patios cubertos, 
cambiar acristalamento do edificio para que sexa máis eficiente 
enerxéticamente, etc). 

ED, Concello, 
CEUFP

Materiais
Económicos

Durante os 
4 anos de 
mandato

Obras realizadas.
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área de mellora Recursos persoais
obxectivo 4
Promover e favorecer a formación colectiva e individualizada do profesorado, adaptada aos seus intereses e ás necesidades do centro, mediante o 
acceso a cursos,información e publicacións educativas e asegurando a repercusión desta formación na calidade da práctica docente.
actuacións responsables recursos curso indicadores
Promover o plan de formación segundo as necesidades reais da 
maioría do claustro e segundo o plan de mellora no apartado de 
formación, que cada curso se elabore.

ED, CCP, CL, 
CFR

Materias 21/22 x Nas memorias de final de 
curso grado de participación e 
actividades realizadas.

22/23 x
23/24 x
24/25 x

Fomentar a procura, a innovación educativa e as boas prácticas. ED, CL PFPP 21/22 x Número de cursos completados. 
% de profesorado implicado22/23 x

23/24 x
24/25 x

área de mellora Rendemento escolar
obxectivo 5
Manter e promover unha oferta diversificada e racional de acordo ás necesidades e intereses do alumnado de actividades complementarias e 
extraescolares que repercutan na súa formación integral.
actuacións responsables recursos curso indicadores
Facilitar aos pais e nais do centro, antes de finalizar o curso, unha 
sondaxe de oferta actividades extraescolares tratando de achegarse o 
máximo posible ao interese xeral das familias.

ED, ANPA, 
Concello

Sondaxe 
coa oferta 
formativa

21/22 3T % de participación das familias.
22/23 3T
23/24 3T
24/25 3T

Crear uns formularios de valoración de actividades complementarias 
e extraescolares coa finalidade de mellorar ou consolidar aquelas que 
teñan un interese xeral. 

ED, TIC, 
Familias

Plantilla do 
formulario-
acta

21/22 x Número de actas completadas. 
22/23 x
23/24 x
24/25 x

Crear un dossier coas actividades complementarias realizadas, 
analizando aspectos como o interese do alumnado e as familias, 
adecuación aos distintos niveis e melloras para vindeiras edicións ou 
saídas. 

ED, TIT Plantilla do 
formulario.

21/22 x Número de actividades 
inventariadas22/23 x

23/24 x
24/25 x
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área de mellora Organización e xestión
obxectivo 6
Impulsar o coñecemento de hábitos de vida saudables e respectuosos co medio ambiente de toda a comunidade educativa.

actuacións responsables recursos curso indicadores
Construción dunha conciencia ecolóxica e consumo responsable no 
alumnado, profesorado e familias.

ED, 
Comunidade 
escolar

Materias 
Persoais

21/22 x Número de accións realizadas en 
relación coa ecoloxía. 
Participación no Plan Proxecta 
(Aliméntate ben, Recíclate con 
Sogama, etc).

22/23 x
23/24 x
24/25 x

Visibilización e concienciación da existencia nas zonas comúns 
de depósitos para a reciclaxe: papel/cartón, envases, pilas, …e a 
importancia do seu uso. 

Comunidade 
escolar

Materiais 21/22 x Incremento % cada ano do uso 
respectuoso e axeitado destes 
contedores. 

22/23 x
23/24 x
24/25 x

Creación dun horto escolar e ubicación dunha compostera para 
material orgánico. 

ED, ANPA Materiais
Persoais

21/22 Posta en marcha do horto e 
participación das distintas titorías.

área de mellora Organización, planificación e xestión
obxectivo 7
Mellorar os procesos de organización e xestión do centro, elaborando un catálogo de procesos, documentos e responsables, favorecendo o acceso á 
información e facilitando a eficiencia e a eficacia nos diversos ámbitos de traballo. 
actuacións responsables recursos curso indicadores
Actualización e adaptación do Proxecto Educativo do Centro á 
lexislación vixente .

ED, CCP, CL, 
CE

PE antiguo 21/22 1T Proxecto actualizado.
22/23
23/24
24/25
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Actualización e adaptación do Plan de autoprotección á lexislación 
vixente .

ED, CCP, CL, 
CE

Plan de au-
toprotección

21/22 1T Plan actualizado
22/23
23/24
24/25

Actualización e modificación das axendas de uso docente e revisións 
anuais.

ED, CCP, TIC Axenda 21/22 x Grado de satisfacción cos cambios 
introducidos.22/23 x

23/24 x
24/25 x

Unificar o formato de presentación dos documentos de centro (actas, 
programacións curriculares, etc).

ED, CCP, TIC Materiais 21/22 x Documentos realizados.
22/23
23/24
24/25

Creación dun plan de comunicación interna e externa. ED Materiais 21/22 x Plan elaborado
22/23
23/24
24/25

Establecemento dun sistema de traballo colaborativo online (Google 
Drive e Google Calendar), para compartir e usar documentos de 
uso diário, así como establecer datas de interese xeral para toda a 
comunidade educativa. *do obxectivo 2

ED, CCP, CL, 
TIC

Espazo na 
nube

21/22 x Número de docentes que usan a 
plataforma. 22/23 x

23/24 x
24/25 x
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área de mellora Organización, planificación e xestión
obxectivo 8
Poñer en valor e potenciar a utilidade do Museo do Xogo Popular como recurso dinamizador de experiencias colaborativas, cooperativas, 
cooeducativas e igualitarias entre os membros da comunidade educativa e institucións da contorna. 
actuacións responsables recursos curso indicadores
Confección dun material sobre o Museo do Xogo Popular que 
poidamos utilizar nas visitas.

ED, TIC Materias 
Multimedia

21/22 Presentación creada.
Catálogo de xogos elaborado.22/23 x

23/24 x
24/25

Prepararación a varios profesores e profesoras ou alumnado para ser 
guías.

TIT, ALUM Persoais
Materiais

21/22 x Número de persoas participantes e 
interesadas. 22/23 x

23/24 x
24/25 x

Mellorar o aspecto pedagóxico das diferentes vitrinas ED, TIT Materiais 21/22 x Grado de satisfacción cos 
cambios.22/23 x

23/24 x
24/25 x

Paticipar nas actividades que propón anualmente a organización 
BRINQUEDIA á que pertencemos. Asambleas, Encontros Escolares 
anuais..

Comunidade Materias
Transporte

21/22 x Número de familias participantes.
22/23 x
23/24 x
24/25 x

Creación do pasaporte dos Xogos Populares que comeza en 
Educación Infantil e remata en 6º de Educación Primaria.

ED, TIC Materiais
TIC

21/22 Número de alumnado interesado 
en conseguir o pasaporte. 22/23 x

23/24
24/25
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A LOMLOE recoñécelle aos centros educativos a capacidade de decisión sobre a organización e 
funcionamento dos distintos recursos para a consecución dos obxectivos planificados e artellados 
arredor de distintas accións. Este é un proxecto que pretende crear unha estrutura organizativa 
que permita aproveitar o potencial dos recursos persoais, materiais, funcionais e económicos. A 
figura da dirección abrangue unha faceta administrativa e outra pedagóxica que deben funcionar en 
paralelo, sendo un xestor dos recursos económico-materiais e persoais, pero tamén da innovación, 
inclusión e dinamización pedagóxica da comunidade. Para poder levar adiante accións efectivas 
debemos contar con todos os axentes e programas-plans dos que dispoñemos e coordinalos de 
forma consensuada e participativa. 
Partiremos da idea que este é un proxecto para e con todos e todas, polo que analizaremos os 
seguintes recursos:
1. Funcionais: os documentos de organización e programáticos.
2. Persoais: persoal docente, persoal non-docente, alumnado, familias e organismos.
3. Económicos e materiais: ingresos-gastos e instalacións.

6.1. Recursos funcionais- documentos de organización escolar
6.1.1. O Proxecto Educativo (PEC)
As señas de identidade ou carácter propio e o proceso educativo veñen marcados neste documento. 
Os distintos principios educativos de integración, participación, dinamismo, labor familia-
comunidade-profesorado e alumnado, educación para a convivencia e democracia marcan os piares 
fundamentais. Os distintos plans e proxectos que forman parte do PEC aportan sentido ao proceso 
educativo e constitúen unha parte esencial do dinamismo e continuo cambio: o proxecto lingüístico, 
o plan xeral de atención á diversidade, o plan de convivencia, o plan de acción titorial, o proxecto 
de educación dixital, etc.

6.1.2. As Normas de Organización e Funcionamento (NOFC)
Un documento que permite concretar e adecuar as normas ás necesidades do funcionamento do 
centro dentro dos cauces legais. Nel recóllense protocolos, procedementos e medidas que abranguen 
a toda a comunidade educativa.

6.1.3. O Plan de xestión 
Documento por elaborar que concretará a utilización dos recursos económicos, materiais e persoais 
do centro.

6.1.4. A Programación Xeral Anual (PXA)
Un documento programático da planificación académica de cada curso escolar, no que se concretan 

'[6] RECURSOS A EMPREGAR
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as accións que derivan do PEC. Establécense os obxectivos específicos para o curso, as medidas 
que se van desenvolver para a súa consecución, os recursos previstos para o efecto e o plan xeral de 
avaliación do centro. 

6.1.5. A Memoria Anual
Avaliar a planificación e organización docente compételle ao Consello Escolar e en relación aos 
aspectos educativos ao Claustro, así coma os proxectos que conforman o PEC coma a actividade 
docente e os resultados acadados. Todos os datos aportados nesta memoria anual establecen un 
punto final e de partida para introducir plans de mellora de cara ao seguinte ano académico.

6.1.6. As Concrecións Curriculares
Os docentes planifican a actividade académica anual tendo en consideración o PEC e a PXA. 
Neste documento analízanse os obxectivos, competencias, estándares de aprendizaxe, criterios de 
avaliación, etc en distintas unidades de programación. 

6.2. Recursos persoais
A axeitada organización dun centro está determinada polo rol de cada un dos seus membros ou 
colectivos e as funcións que deben cumprir. 
A comunidade educativa ten a súa representación no Consello Escolar sendo o diálogo e consenso 
nas relacións as directrices principais, coa representación do Concello e ANPA como axentes 
dinamizadores e motivadores nas accións de cambio (actividades extraescolares, obradoiros, 
charlas, etc). 
O Equipo Directivo e o Claustro con cada un dos seus membros velará polo correcto funcionamento 
do centro dentro das súas funcións; asumindo a xestión do persoal docente e non docente, a 
formación, a posta en marcha de diferentes proxectos, a xestión administrativa, as actividades 
complementarias en colaboración cos diferentes equipos docentes, etc. Todo isto planificado dentro 
dun calendario con reunións mensuais nas que os distintos equipos ou comisións (de biblioteca, 
TIC, de convivencia, de orientación, de dinamización da lingua galega, docentes, da comisión 
de coordinación pedagóxica) se coordinen para desenvolver aspectos organizativos, didácticos e 
pedagóxicos.

6.3. Recursos económicos e materiais
O aproveitamento e reorganización dos espazos físicos do centro son precisos dado o pouco 
espazo do que dispoñemos, tendo que facer dalgún un uso múltiple para poder dar cabida a 
diferentes actividades nun mesmo periodo de tempo. Asimesmo en canto aos recursos económicos, 
de procedencia maioritaria da Consellería de Cultura,Educación e Universidade para gastos de 
funcionamento, o reparto orzamentario faráse acorde a unha análise dos últimos anos fiscais; sendo 
o reparto o seguinte:



24 Proxecto de Dirección

Concepto Porcentaxe Cantidade

Arrendamentos 11% 5.419,00 €

Reparacións, mantementos e conservación *9% 22.031,80 €

Material de oficina 12% 5.735,19 €

Subministracións 23% 8.054,58 €

Comunicacións 5% 2.476,76 €

Transporte 5% 5.470,75 €

Traballos realizados por outras empresas *0% 1.500,00 €

Axudas de custo de locomoción 1% 555,00 €

Gastos diversos 2% 751,51€

Mobiliario e utensilios inventariables 13% 6.052,47 €

Outros materiais inventariables 19% 8.081,44 €

Total 66.129,11 €

A avaliación é un factor clave para medir os resultados obtidos e para propoñer melloras de cara 
outros anos, asimesmo este é un proxecto que ten en conta todos aqueles proxectos incluídos no 
proxecto educativo de centro e os distintos plans da programación xeral anual. 
Neste sentido debemos ter en conta aos distintos sectores da comunidade educativa, administración, 
alumnado, profesorado e familias que deben participar nesta avaliación a través dunha diversidade 
de ferramentas:

• Cuestionarios de avaliación: que se debe realizar no último trimestre de cada curso académico 
para poder incluir os resultados na memoria final. Están enfocados ao claustro e ao consello 

'[7] AVALIACIÓN
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escolar.
• Enquisas de satisfacción e mellora: realizadas anualmente ás familias sobre aspectos 

organizativos e materiais do centro. 
• Diario do equipo directivo: documento moi valioso onde se anotarán as accións levadas adiante 

e as posibles melloras ou cambios para o futuro.
• Autoavalaición do equipo directivo, onde cada membro fará unha análise cada ano e ao remate 

do mandato dos aspectos positivos e negativos. 
• Folla de rexistro coas distintas liñas de actuación e os indicadores de logro de cada curso 

escolar.

• Orde do 21 de abril de 2021 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o 
nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas 
na Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 
de maio, de Educación.

• Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro nos artigos 133, 134 e 135 relativos a selección da 
dirección dos centros docentes públicos.

• Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade entre homes e mulleres, nos seus artigos 9º e 
10º.

• Lei 3/1983, do 15 de xullo, de normalización lingüística; Decreto 247/1995, do 14 de setembro; 
Decreto 124/2007 do 28 de xuño polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema 
educativo.

• Decreto de plurilingüismo 79/2010 do 20 de maio.
• Decreto 374/1996 do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Orgánico das
• escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria así como a orde do 22 de 

xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento dos 
centros citados, naqueles aspectos que non estean derogados por normativa anterior.

• Lei 13/2007 do 27 de xullo de modificación da Lei 4/1988 do 26 de maio da función pública de 
Galicia.

• Decreto 85/2007 do 12 de abril polo que se regula o observatorio da convivencia.

'[8] REFERENCIA NORMATIVA E BIBLIOGRÁFICA
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