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1. INTRODUCIÓN

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación establece que os centros

disporán de autonomía pedagóxica, de organización e de xestión. No Título V,

capítulo II, artigo 120, queda establecido que os centros docentes disporán de

autonomía para elaborar, aprobar e executar o seu propio proxecto educativo,

partindo  do  seu  contexto  sociocultural  e  considerando  os  principios  que

orientan a etapa educativa  e os correspondentes currículos.  A  LOMCE, Ley

Orgánica 8/2013 do 9 de decembro para a Mellora de Calidade Educativa,  no

seu preámbulo VII,  coincide na necesidade de que cada centro debe poder

tomar  as  decisións  necesarias  para  mellorar  a  a  súa  oferta  educativa  e

metodolóxica.

Partindo das necesidades educativas do noso alumnado, das características do

contorno escolar  e  do  centro  mesmo o noso PE fixará  obxectivos,  valores,

prioridades e procedementos de actuacións que se terán en conta en todas as

actividades  do centro. Este documento pretende garantir a coherencia e  a

eficacia  para  conseguir  unha educación  integral  de  calidade,  obxectivo  que

precisa da  colaboración de toda a Comunidade Educativa.

Consta de varios apartados que recollen os diversos aspectos que inflúen no

proceso de ensinanza-aprendizaxe, dende o propio centro e a súa organización

ata o persoal, alumnado, familias, metodoloxía e plans e proxectos que axudan

a conseguir o obxectivo definitivo: unha ensinanza de calidade.

Neste  documento  tense  en  conta  a  lexislación  educativa  vixente  e  será

avaliado  e  sometido  a  revisións  periódicas  necesarias  para  axustalo  ás

novidades  lexislativas  que  xurdan,  así  como  ás  demandas  da  comunidade

educativa.
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2. CARACTERÍSTICA DO CONTORNO ESCOLAR

O CEIP "Labarta Pose" está situado na localidade de Baio, do Concello de Zas,

na comarca de Soneira (A Coruña). Esta localidade ten a particularidade de

atoparse dividida polo Río Grande en dúas partes, unha pertencente a Zas e

outra a Vimianzo.

 O concello de Zas está situado na zona central da Costa da Morte e linda cos

municipios de Cabana de Bergantiños ao norte; Coristanco e Santa Comba ao

leste; Mazaricos ao sur e Vimianzo e Laxe ao oeste. É un territorio de forma

moi alongada na dirección norte-sur. Conta cun total de 16 parroquias e con

tres núcleos urbanos destacados, que son Baio, Zas e Brandomil.

É un concello eminentemente agrícola e gandeiro, aínda que tamén hai unha

poboación adicada á industria, ao comercio e á hostalaría, concentrada, sobre

todo, en Baio. A capital municipal é a vila de Zas, situada a 9 quilómetros de

Baio

 Nas  últimas  décadas,  Baio  converteuse  na  localidade  con  maior

desenvolvemento socioeconómico do Concello. Agás neste núcleo, na zona de

influencia  do  colexio  a  poboación  distribúese proporcionalmente  por  todo  o

territorio, presentando un tipo de poboamento espallado e polinuclear agrupado

en núcleos menores de 100 habitantes na meirande parte. 

3. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO

3.1.-  LOCALIZACIÓN E DATOS BÁSICOS

O CEIP Labarta Pose está situado na localidade de Baio, Concello de Zas,

provincia de A Coruña. 

Centro: CEIP LABARTA POSE

Código do Centro: 15019086

Enderezo: Rúa Meste Platas, s/n

Teléfono: 8819-600-44
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Fax: 8819-600-45

Correo E: ceip.labarta.pose@edu.xunta.es

Páxina web:http://centros.edu.xunta.es/ceiplabartapose

Localidade: Baio

Concello: Zas

Provincia: A Coruña

3.2.- INSTALACIÓNS

O noso centro conta con dous edificios: o edificio de Educación Infantil  e o

edificio de educación Primaria. 

O edificio de Educación Infantil é o máis antigo. Conta con planta baixa e un

andar.

Na  planta  baixa  atópanse  as  tres  aulas  de  Educación  Infantil,  a  aula  de

psicomotricidade e a aula de apoio. No primeiro andar temos as aulas de Inglés

e  Música  así  como  a  sala  de  audiovisuais,  dúas  ludotecas  e  a  sala  de

mestr@s.  Como anexo a este edificio  temos o patio  cuberto,  a  cociña e o

comedor escolar.

O edificio de Primaria é máis recente e conta con planta baixa e dous andares.

Na planta baixa atópanse os despachos de secretaría, dirección e xefatura de

estudos, reprografía e dúas bibliotecas (Sala Amarela, destinada ao alumnado

de Educación Infantil, primeiro e segundo  de Primaria e Sala Laranxa, para o

alumnado de  terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria). No primeiro andar

contamos coas aulas de primeiro e segundo, o departamento de orientación, un

laboratorio e a aula de informática. No segundo andar atópanse as aulas de

terceiro, cuarto, quinto e sexto así como unha titoría e o arquivo de secretaría.
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Ambos edificios están rodeados dunha zona pavimentada que constitúe o patio

do colexio, cunha parte delimitada para Educación Infantil. Tamén contamos

con zonas de herba, así como un pequeno horto.

Ademais,  preto do centro contamos cun pavillón municipal  que se emprega

para as clases de Educación Física e tamén como salón de actos na zona

adicada a auditorio.

3.3.- XORNADA LECTIVA

A xornada escolar do centro é continuada, en horario de 9:30 a 14:30. 

Para os alumnos/as que se incorporan ao centro en 4º de Educación Infantil,

haberá un periodo de adaptación que terá a duración recollida no calendario

escolar que a Consellería de Educación  establece cada curso académico.

Segundo acordo tomado na reunión do claustro ordinario do día 7 de setembro

de  2010, a xornada lectiva organízase en cinco sesións de cincuenta minutos

e unha sesión de vinte minutos adicada á hora de ler. O Decreto 105/2014 do 4

de setembro polo que se establece o currículo da educación primaria, no seu

artigo15 referido a principios metodolóxicos advirte que co fin de fomentar o

hábito  de lectura os centros deben garantir  un tempo diario  de lectura non

inferior a trinta minutos diarios. Por organización de horarios, a hora de ler do

noso  centro  ten  unha  duración  de  vinte  minutos,  mais   a  lectura  é

imprescindible  a  diario  na  maioría  das  áreas  do  currículo  polo  que

consideramos que o tempo diario establecido no citado decreto é superado.

3.4.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

O CEIP Labarta Pose conta co servizo de comedor escolar na modalidade de

xestión directa que funcionará atendendo á lexislación vixente, de acordo co

decreto 132/2013 do 1 de agosto e a orde do 21 de febreiro de 2007, así como

as instrucións recibidas ao comezo de cada curso académico. Segundo a orde

do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento de admisión

do alumnado, na súa disposición adicional segunda, punto 2 e a corrección de
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erros da mesma (DOG 24/04/2013),durante o  mes de abril  o alumnado con

garantía de permanencia no centro deberá manifestar por escrito o uso dos

servizos de comedor e transporte escolar. Tras a reserva de praza e dacordo

coas  instrución  recibidas,  os  admitidos  deben  cubrir  un  modelo  de

autodeclaración da renda neta per cápita familiar do ano anterior. En función

desta  o uso do comedor pode resultar gratuíto ou cun  importe a pagar  que

pode oscilar entre 0 euros, 1 euro, 2.50 euros ou 4.50 euros .

Contamos tamén co servizo de  transporte escolar que funciona con  catro

autobuses,  en  catro  itinerarios  diferentes,  realizados  polas  empresas  Autos

Facal  (itinerarios  1,  2  e  3)  e  Autos  Fondo  e  Hijos  (itinerario  4).Todos  os

itinerarios  teñen un acompañante.

O servizo de transporte funciona en horario de mañá e de mediodía, unha vez

rematada a xornada lectiva e o comedor escolar.

Dado que os autobuses contan con prazas libres e a lexislación vixente sobre

xestión do servizo de transporte escolar o permite, desde o centro solicítase,

cada  curso,  á  Xefatura  Territorial  da  Coruña,  o  uso  deste  transporte  por

alumnos/as do centro, que normativamente non teñen dereito a el, recibindo a

autorización excepcional de uso para o curso en que se solicita. Tal solicitude

tramitarase cada curso escolar mentres a lexislación non o impida.

4. CADRO DE PERSOAL

4.1.-   PERSOAL DOCENTE

O CEIP Labarta Pose conta con nove unidades, tres de Educación Infantil e

seis de Educación Primaria.

O persoal docente está composto por:

- 4 especialistas en Educación Infantil (tres titores e un apoio)
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- 5 especialistas en Educación Primaria

- 1 especialista en Francés

- 1 especialista en Inglés

- 1 especialista en Educación Física

- 1 especialista en Educación Musical

- 1 especialista en Relixión - 1 especialista en Pedagoxía Terapéutica.

- 1 Orientador/a (compartido/a)

- 1 especialista en Audición e Linguaxe (compartido).

 A adscrición do profesorado aos distintos niveis e unidades do centro, terá en

conta o indicado na lexislación vixente.  En todo caso será competencia última

do Director/a do centro a asignación das distintas titorías ao persoal docente.

En  función  das  necesidades  organizativas  do  centro  os  mestres/as

especialistas poderán ser adscritos a un grupo de alumnos/as como titor/a. 

Cada grupo de alumnos/as terá asignado un titor/a  que será designado na

primeira reunión do claustro de cada curso.

4.2.-   PERSOAL NON DOCENTE

O persoal non docente está formado por:

- 1 cociñeira.

- 1 axudante de cociña

- 1 persoal de limpeza, contratada polo Concello de Zas.

- 1 coidador, encargado de atender a un neno con necesidades específicas de

apoio educativo.

- 1 encargado de mantemento, operario municipal, que non está no centro en

horario completo.
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5. ESTRUTURA ORGANIZATIVA

5.1.- ÓRGANOS DE GOBERNO

 5.1.1.- ÓRGANOS UNIPERSOAIS

Os órganos unipersoais de goberno constitúen o Equipo Directivo do Centro,

que traballará de forma coordinada no desempeño das súas funcións e está

composto polo director/a, secretario/a e xefe/a de estudos. O horario de cada

un destes membros será fixado ao comezo de cada curso escolar e reflectirase

na PXA. Así  mesmo as súas competencias están recollidas  na LOE e no

Regulamento das escolas de Educación Infantil e dos  colexios de Educación

Primaria (decreto 374/1996).

5.1.2.- ÓRGANOS COLEXIADOS

Os órganos colexiados son os seguintes:

 CONSELLO ESCOLAR:  É o órgano no que os distintos sectores da

Comunidade  Educativa,  a  través  dos  seus  representantes,  poden

participar  na  xestión  do  Centro.  A  súa  función,  composición  e

funcionamento están establecidas no Regulamento de centros de EI e

EP (decreto  374/1996)  e  na LOMCE (Ley  Orgánica  8/2013  do  9  de

decembro para a Mellora de Calidade Educativa.

No seo do Consello Escolar existirán as seguintes comisións:

- Comisión Económica: integrada polo director/a, un mestre/a, un pai/nai

e o secretario/a.

- Comisión de Convivencia: segundo o decreto 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

CEIP. LABARTA POSE                                                                                             10



PROXECTO EDUCATIVO                                                                 CURSO 201  5  /1  6  

escolar,  estará  integrada por  representantes  do  profesorado,  das

familias  e  do  persoal  de  administración  e  servizos  e  presidida  por  o

director/a  do  centro.  O  seu  funcionameto  e  competencias  están

regulados no citado decreto.

 CLAUSTRO DE PROFESORES: É o órgano propio de participación do

profesorado no goberno do centro e ten a responsabilidade de planificar,

coordinar,  decidir  e,  se  é  o  caso,  informar  sobre  todos  os  aspectos

docentes. Está integrado pola totalidade dos profesores/as que prestan

servicio  nel  e  será  presidido  polo  director/a  do  centro.  As  súas

competencias están recollidas no Regulamento de centros de EI e EP

(decreto 374/1996).

5.2.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

As  súas  funcións,  composición  e  funcionamento  están  establecidas  no

Regulamento de centros de EI e EP (decreto 374/1996). Son os seguintes:

 Equipos de ciclo ( existentes só na etapa de Educación Infantil  a raiz

da implantación da LOMCE)

 Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP).

 Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG).

 Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares (EACE).

 Departamento de Orientación(DO)

  Titorías.
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5.3.- OUTROS ÓRGANOS 

 No centro existe  a  Comisión de Biblioteca,  formada por profesorado dos

distintos ciclos, constituída  no ano 2009/10 cando o centro foi incluido no Plan

de Mellora de Bibliotecas Escolares, seguindo as orientacións establecidas na

convocatoria  do  mesmo.  Desde  entón,  cada  curso  escolar  desde  o  centro

solicítase a  continuidade neste  plan e cúbrense os postos vacantes   nesta

comisión como resultado da mobilidade do profesorado no concurso xeral de

traslados.

6. ALUMNADO E FAMILIAS

Ao noso centro, acode o alumnado que, por proximidade, lle corresponde este

e  que  pertence  ás  parroquias  de  Baio,  San  Cremenzo  de  Pazos  e  O  Allo

(concello  de  Zas),  de  Tines  e  Bamiro  (Vimianzo)  e  de  Anos  (Cabana).

Contamos  tamén  cunha  minoría  de  alumnos  pertencentes  a  concellos

limítrofes, aos que non lles correspondería este centro por área de influencia e

outros procedentes do estranxeiro.

Máis do 50% do noso alumnado utiliza o transporte escolar  para acudir  ao

centro debido a dispersión da poboación.

Unha boa parte do alumnado do colexio procede de núcleos de poboación de

carácter rural, onde predominan as vivendas unifamiliares e as actividades do

sector primario, mentres que os restantes viven no centro de Baio, en vivendas

con  marcado  carácter  urbano,  e  con  ocupacións  relacionadas  co  sector

servizos.

6.1.- DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO

O  alumnado  disporase  segundo  as  dúas  etapas  educativas,  EI  e  EP,  que

conforman a oferta educativa do centro.
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O alumnado de EI ocupará as aulas da planta baixa do Edificio de Educación

Infantil. O primeiro Ciclo de Primaria ocupará o primeiro andar do edificio de

Educación Primaria e o segundo e terceiro Ciclo de Primaria o segundo andar

deste mesmo edificio.

Os grupos poderán ser  atendidos en diferentes lugares e dependencias do

centro  ou  pavillón  municipal,  dependendo  da  actividade  a  realizar,  sempre

baixo a supervisión dun mestre/a.

6.2.- CRITERIOS DE AGRUPAMENTO

O noso centro conta con 139 alumnos/as, distribuídos nas tres unidades de EI

e nas seis de EP. Ningún dos grupos existentes supera a ratio establecida por

lei, polo que son escolarizados no grupo que lles corresponde por idade.

6.3.- RELACIÓN COAS FAMILIAS

Existe unha boa relación e colaboración entre o colectivo docente e os demais

membros da comunidade educativa. 

En relación ás familias, na maioría dos casos, o contacto e comunicación é

diario, aproveitando as horas de entrada e saída, e sempre  que o solicite unha

das partes na hora semanal asignada na PXA cada curso, para atención de

pais/nais.  Cabe  destacar,  que  se  dan  facilidades  cando  por  circunstancias

persoais as familias non poden acudir no día e hora sinalados.

Existe  tamén  reciprocidade  nesta  boa  relación  xa  que,  habitualmente,  os

pais/nais colaboran cando se lles solicita. 

Así mesmo o colectivo de pais/nais están representados no Consello Escolar

por  catro  membros  elixidos  e  coas  funcións  que  lles  asigna  a  lexislación

vixente. 

Trimestralmente,  tanto  en  EI  como en  EP,  as  familias  son  informadas  dos

resultados acadados polos seus fillos e fillas na avaliación correspondente, a

través dun boletín informativo que recolle as cualificacións en cada unha das

materias  cursadas,  así  como  as  faltas  de  asistencia  xustificadas  e
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inxustificadas acumuladas durante o trimestre. Estes datos son cargados polo

titor/a de cada grupo na aplicación informática Xade, xerando dende a mesma

o informe correspondente que se lles envía ás familias.  Naqueles casos de

alumnos/as con ACI,  o  informe trimestral  vai  acompañado doutro elaborado

polo  titor  correspondente  aclaratorio  dos resultados obtidos en relación coa

adaptación do currículo feita.  

Como  norma  xeral,  ante  calquera  problema  no  proceso  de  ensinanza  –

aprendizaxe,  as  familias  son  informadas  polo  titor/a  correspondente  e

convocadas  a  unha  reunión  onde  se  establecerán  as  bases  para  a

colaboración de ámbalas partes coa fin de mellorar os resultados do alumno/a,

sen prexuízo das medidas pedagóxicas que dende o centro sexan tomadas

segundo a dimensión do problema.

6.4.- ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS

Existe no centro unha Asociación de Nais e Pais  legalmente constituída e con

un  representante  no  Consello  Escolar  coas  funcións  que  lle  asigna  a

lexislación.

Desde a dirección do centro existe unha estreita comunicación e colaboración

coa  ANPA  en  canto  a  solventar  necesidades  do  centro,  así  como  na

colaboración en distintas actividades e celebracións levadas a cabo no centro.

7. COMPROMISOS EDUCATIVOS

7.1.- CONFESIONALIDADE

Como institución pública, e respectando o indicado na lexislación vixente,  o

CEIP  Labarta  Pose,  maniféstase  aconfesional  e  respectuoso  con  tódalas

crenzas, respectando as decisións individuais ao respecto.

Garántese o dereito dos pais/nais a  que, segundo as súas conviccións, elixan

para os seus fillos/as, recibir ensinanza relixiosa ou actividades alternativas,

opción que se deberá reflectir na formalización da matrícula.
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7.2.- LINGUA DE APRENDIZAXE

A lingua materna predominante entre o alumnado que acode ao noso centro é

o  galego  polo  que,  respectando  a  lexislación  vixente,  esta  será  a  lingua

utilizada na maioría  das situacións educativas.  A lingua predominante  nos

núcleos rurais da contorna do centro é o galego, mentres que na vila de

Baio conviven o galego e o castelán. O colexio é un axente compensador de

desigualdades para que os nosos alumnos/as acaden o mesmo nivel  de

competencia en ámbalas dúas linguas na Educación Primaria.

O galego é a lingua habitual de comunicación do centro, tanto a nivel oral como

escrito nas comunicacións que desde el se fagan.

O Equipo de Dinamización  da Lingua Galega do centro,  ten  entre  as  súas

funcións fomentar o uso do idioma galego e dar a coñecer ao alumnado as

tradicións e a cultura galegas. Por iso, cada curso, se solicita á Secretaría Xeral

de  Política  Lingüística  unha  axuda  económica  para  poder  levar  a  cabo

actividades de fomento do galego, elaborando  un proxecto no que se recollen

ditas actividades. 

O  decreto  79/2010  do  20  de  maio,  para  o  plurilingüismo  no  ensino  non

universitario  de  Galicia,  marca as  liñas  xerais  de  actuación  para  garantir  a

competencia en igualdade nas dúas linguas oficiais de Galicia. No noso centro,

o uso das linguas está reflectido no Proxecto Lingüístico do Centro, que se

inclúe entre os plans e proxectos que conforman este Proxecto Educativo.

Este mesmo decreto 79/2010 para o plurilingüismo recolle tamén a posibilidade

de impartir unha materia non lingüística noutra lingua. Durante o curso 2013/14

púxose en marcha unha sección bilingüe na área de plástica  en 6º de E.P.

impartindo esta materia en inglés.

7.3.- LIÑA METODOLÓXICA

Consideramos a educación como un proceso integral que se desenvolve ao

longo  de  toda  a  vida,  tal  como  se  establece  na  LOE,  e  que  facilita  o

desenvolvemento personal  e a integración social  (LOMCE).  Ademais neste
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proceso o alumno/a é o principal protagonista, o protagonista da súa propia

aprendizaxe, en todos os eidos e non soamente no meramente académico.

Para acadar estes dous grandes principios, consideramos que a metodoloxía

debe  ser  activa  e  participativa.  O  alumno/a  debe  aprender  actuando,

observando, participando, facendo…, en definitiva, que acade as competencias

clave en función do seu grao de madurez e a través da súa propia actividade.

Consideramos o uso  das tecnoloxías da información e comunicación na aula

un medio didácitco axeitado e valioso no proceso de ensino-aprendizaxe polo

que o noso centro é pioneiro no Proxecto ABALAR, contando con ordenadores

ultraportátiles para todo o alumnado de quinto e sexto de primaria. Ademais no

curso 2014-15 unímonos tamén a un novo proxecto EDIXGAL, levado a cabo

nos mesmos cursos e baseado no emprego de libros en formato dixital.

 7.4.- COEDUCACIÓN

Fomentarase  no  centro  a  convivencia  sen  prexuízos  ou  actitudes

discriminatorias entre os dous sexos. Incluiranse na práctica docente, valores e

actitudes  que  fomenten  a  superación  de  roles  e  estereotipos  asignados

tradicionalmente a cada un dos sexos. 

Por outra banda, desenvolverase un tipo de educación que garanta a igualdade

de  oportunidades,  sen  discriminación  por  razóns  de  sexo,  raza,  condición

social…  actuando  así  como  elemento  compensador  de  desigualdades

persoais, culturais, económicas e sociais.

7.5.- VALORES DEMOCRÁTICOS

O sistema educativo está configurado de acordo cos valores da Constitución e

asentado nos dereitos e liberdades recoñecidos por ela.

Dende o noso centro, pretendemos transmitir ao  noso alumnado  os valores

básicos dunha sociedade democrática: respecto aos demais e a un mesmo,

sentido  da  liberdade  unido  á  responsabilidade,  tolerancia,  solidariedade,

defensa da paz, diálogo, igualdade, xustiza, non discriminación, convivencia,
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esforzo  persoal…  e  motivar  a  súa  actuación  na  mellora  da  comunidade

educativa e da sociedade en xeral.

       8. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

Desde o contexto do noso centro e en base aos principios e fins da educación

establecidos na LOE/LOMCE, consideramos prioritarios os seguintes puntos:

 Formación integral do noso alumnado que o capacite para afrontar

o futuro.

 Atención  á  diversidade,  sen  diferenzas  por  razóns  de  sexo,

desigualdades sociais ou necesidades educativas especiais.

 Elemento compensador  das desigualdades do noso alumnado e

das carencias do entorno.

 Reflexo social, tratando desde as aulas e do centro en si mesmo a

problemática social e fomentando a convivencia e igualdade.

 Contorno,  favorecendo  o  coidado  do  medio  natural,  empezando

polo coidado do propio centro.

 Saúde, potenciar  un  estilo  de  vida  saudable  e  previr  hábitos  e

costumes prexudiciais para o benestar.

 Motivación  do noso alumnado para  a  asistencia  ao  centro  e  na

planificación  e  realización  de  actividades  que  esperten  o  seu

interese

 Identificación  cultural,  fomentando  os  costumes e  tradicións  do

noso contorno e en xeral de Galicia.

 Lecer,  potenciando  actividades  saudables  e  bos  hábitos  para

ocupar o tempo libre.

 Recursos,  optimizando  todos  os  recursos  existentes  no  centro,

humanos e materiais para acadar unha ensinanza de calidade.

 Valores, que favorezan a convivencia democrática.

 Colaboración  de todos os membros da comunidade educativa na

consecución dos obxectivos propostos.
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 Formación  docente,  buscando  a  actualización  e  a  formación

permanente do profesorado do centro para enriquecer así a práctica

docente.  Para  iso  realizaranse  diferentes  cursos,  grupos  de

traballos, proxectos de formación en centro, seminarios… tanto no

propio centro como a distancia ou noutros lugares, sobre temas de

interese en cada momento.

 Novas tecnoloxías,  fomentando o uso das mesmas en todas as

actividades do centro  que o  permitan,  recollidas  moitas  delas  no

Plan de Introdución das TICS, documento do centro que forma parte

deste PE. O noso centro é pioneiro no proxecto ABALAR dende o

inicio do mesmo, no curso 2010/11. Contamos cunha coordinadora

TICS  que tamén é a coordinadora ABALAR, con liberación horaria

para a dinamización das mesmas e apoiada por algúns membros do

claustro no desempeño desta dinamización. 

  Fomento  da  lectura,  dende  idades  temperás,  xa  que  somos

conscientes da importancia da lectura na consecución de todas as

competencias  básicas.  Para  iso,  dende  a  biblioteca  do  centro

proporanse cada curso actividades variadas e motivadoras para o

fomento da lectura no noso alumnado. Estas actividades recóllense

no Proxecto Lector do Centro, documento que forma parte  deste

PE, e tamén na memoria que, como centro participante no Plan de

Mellora de Biblioteca Escolares (PLAMBE), cada curso, elaboramos.

      Existe no centro unha coordinadora da biblioteca, con liberación  

      horaria para a dinamización da mesma, apoiada na súa función por

      un grupo de profesores/as do claustro que forman a Comisión da   

      Biblioteca. 

9. ATENCIÓN EDUCATIVA / VALORES SOCIAIS E CÍVICOS

Segundo o Decreto  105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o

currículo da  Educación  Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, a

área de Relixión  é de oferta obrigada para os centros educativos e de
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carácter  voluntario  para  os  alumnos.  Os  pais,  nais  ou  titores  legais  do

alumnado deben elixir entre Relixión ou Valores sociais e cívicos.

 Por outra banda o Decreto 330/2009 do 4 de xuño polo que se establece o

currículo da Educación Infantil, recolle que as ensinanzas de Relixión  se

incluirán no segundo ciclo de EI e que ao inicio do curso os pais/nais dos

alumnos/as deben optar pola ensinanza de Relixión Católica ou  Atención

Educativa. 

A ensinanza da Relixión Católica,  ao igual que Valores Sociais e cívicos

serán avaliadas igual que outra área, constando no expediente académico

do alumnado.

A  Atención  Educativa,  en  ningún  caso  comportará  a  aprendizaxe  de

contidos curriculares  asociados ao coñecemento do feito  relixioso nin  a

calquera área da etapa. As actividades a realizar  serán axeitadas á idade

dos nenos/as. Non serán obxecto de avaliación e non terán constancia no

expediente académico dos alumnos/as.

O noso centro conta cun profesor que imparte a área de Relixión na aula

correspondente. 

A Atención Educativa serán impartidas, en horario simultáneo, por cada un

dos  titores/as,  sempre que conten con dispoñibilidade horaria, noutras

dependencias  do  centro  tales  como  bibliotecas,  sala  de  informática,

titoría…  onde, dependendo da idade dos alumnos/as e dos intereses dos

mesmos, se poderán facer actividades tales como lectura de libros, busca

de  información  en  Internet  ou  en  enciclopedias,  xogos  no  ordenador,

puzzles… 

A área de Valores sociais e cívicos, tamén será impartida polo titor/a ou

mestre con dispoñibilidade horaria, ao mesmo tempo que a Relixión, mais

esta área conta con contidos curriculares recollidos no  Decreto 105/2014.

10. TRATAMENTO TRANSVERSAL DA EDUCACIÓN EN

VALORES E OUTRAS ENSINANZAS

Un dos maiores retos que se presentaban coa implantación da LOXSE era o

de abrir o currículum e flexibilizalo para poder respostar ás necesidades das
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persoas, o que esixe centrarse máis nas persoas que nas cousas. De aí que

se  lle  concedese  unha  gran  relevancia  á  educación  en  valores.

Posteriormente, a LOE mantén esta idea da educación en valores, crendo

fundamental buscar o desenvolvemento pleno do ser humano para que así,

xeración tras xeración, se vaia conformando unha sociedade cada vez máis

libre,  tolerante,  respectuosa,  solidaria...  Máis  recente,  a  LOMCE  tamén

contempla a educación en valores.  Polo tanto, a educación en valores ten

como  obxectivo  o  fomento  da  capacidade  crítica  que  permita  un

posicionamento individual  e  colectivo  máis solidario,  ecolóxico,  pacífico e

cooperativo fronte á realidade.

A  educación  en  valores  xorde  coa  necesidade  de  integrar  dentro  do

currículum ordinario unha serie de aspectos de gran interese, que afectan á

sociedade en xeral e a cada individuo en particular. Trátase de non limitar o

currículum  aos  contidos  académicos,  senón  de  incluír  todo  aquilo  que

permita ao neno/a desenvolverse como ser íntegro, social,  con identidade

propia, cunha serie de valores.  

A temática transversal, como o currículum no seu conxunto, require ser

planificada, tratada sistematicamente desde todas as áreas, asumida coma

unha  responsabilidade  compartida.  E  require  tamén  que  a  intervención

educativa proporcione aos alumnos e alumnas experiencias de participación

que  lles  permitan  tomar  decisións  libremente,  adquirir  compromisos,

responsabilizarse  de  actuacións  concretas  (dentro  e  fóra  dos  centros).

Deben  atravesar  todas  as  demais  áreas  e  afectar,  así,  a  todas  as

capacidades da personalidade do neno/a. 

Ademais, deben contemplarse nos distintos proxectos e plans do centro: no

PE, nas das Programacións de Aula, etc. Con todo isto, o fundamental é

levalo realmente á práctica, programar e introducir a educación en valores

no día a día da aula. 

É  fundamental  traballar  prioritariamente  aqueles  aspectos  que  máis  se

requiren  do contexto  no  que se  sitúa  o  centro.  É  dicir,  aproximarnos ás

problemáticas ou necesidades do contorno que nos rodea, o que non implica

prescindir dos demais temas.  

A  temática  que  podemos  relacionar  coa  educación  en  valores  versa

fundamentalmente sobre aspectos como a valoración e respecto do medio, o
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respecto  aos  dereitos  humanos  e  a  consecuente  educación  para  a

convivencia, a transmisión de hábitos de saúde e consumo responsable, o

fomento de condutas refererentes á igualdade entre homes e mulleres ou a

educación vial.

11. COLABORACIÓN CO CONCELLO, OUTRAS INSTITUCIÓNS

E CENTROS EDUCATIVOS

O  CEIP Labarta Pose está adscrito ao IES Maximino Romero de Lema de

Baio. A comunicación e colaboración entre ámbolos dous centros é boa dado

que a maioría do noso alumnado continua os seus estudos nese centro.

O centro ten tamén unha estreita relación co Concello de Zas en numerosos

aspectos. Utilizamos as súas instalacións do pavillón municipal para as clases

de  Educación  Física  e  o  Auditorio,  situado  no  mesmo  pavillón,  para  a

celebración  de  festivais.  Colaboran  connosco  na  organización  do  Entroido,

ofértannos actividades de animación á lectura, concertos didácticos, teatro…

en  datas  sinaladas  como  a  Semana  das  Letras  Galegas  ou  Nadal.  Fan

achegas  económicas  para  cubrir  gastos  de  desprazamentos  nalgunhas

saídas… En xeral a postura desde o Concello é de colaboración e axuda en

todo aquilo que se lles solicita.

O Concello de Vimianzo, ao cal pertence unha parte do noso alumnado,  tamén

fai  achegas para actividades culturais, deportivas ou excursións.

Existe tamén boa relación coas distintas Asociacións da vila contando coa súa

axuda para a realización dalgunhas actividades do centro.

Por último, o centro conta coa axuda da Fundación  Santiago Rey Fernández-

Latorre  a  través  do  proxecto  Voz  Natura  para  levar  a  cabo  actividades

ambientais e o horto do colexio.
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12. OBXECTIVOS XERAIS

Os  obxectivos  xerais  propostos  polo  CEIP  Labarta  Pose  encamíñanse  á

consecución  das competencias  clave por  parte  do  noso  alumnado.  Son os

seguintes:

- Educar no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais.

- Potenciar hábitos de conduta positivos educando na tolerancia, no 

respecto ás opinións dos outros e na diversidade.  

- Fomentar   actitudes  de  solidariedade,  civismo,  non  violencia  nin

discriminación de ningún tipo.

- Educar na liberdade e na responsabilidade dos propios actos.

- Fomentar  o  pleno  desenvolvemento  da  personalidade  e  das

capacidades do noso alumnado.

- Actuar  como  elemento  compensador  de  desigualdades  persoais,

culturais, económicas e sociais, con especial atención ás derivadas de

discapacidades.

- Oraganizar  situacións  de  aprendizaxe  que  favorezan  a  igualdade  de

oportunidades entre o noso alumnado.

- Fomentar  o  coidado do medio ambiente  tanto  no contorno inmediato

como a nivel xeral.

- Potenciar no alumnado hábitos de seguridade, hixiene, alimentación e

consumo.

- Facilitar que o alumnado constrúa e participe activamente na súa propia

aprendizaxe.

- Fomentar  actividades de lectura dentro e fóra da xornada lectiva.

- Potenciar  a  colaboración  entre  todos  os  membros  da  comunidade

educativa.

- Favorecer  a  relación escola – familia  así  como colexio  – estamentos

públicos.

- Formar  grupos  de  traballo  e  seminarios  no  centro  para  fomentar  o

traballo en grupo do profesorado e mellorar a calidade do ensino.

- Potenciar  a  coordinación  de  todo  o  profesorado  para  o  mellor

aproveitamento  de todos os recursos.
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- Favorecer  a  utilización  das  novas  tecnoloxías  por  parte  de  toda  a

comunidade educativa.

13. CONCRECIÓNS CURRICULARES

No  curso  2009/10  foron  elaboradas  as  concrecións  curriculares  do  CEIP

Labarta Pose, no segundo ciclo de Educación Infantil e en Educación Primaria.

Este documento, foi aprobado polo Claustro de profesores do centro reunido en

sesión ordinaria o día 31/05/2010 e atópase depositado  na Dirección do centro

a disposición de todos os membros da comunidade educativa.  Coa recente

implantación dun novo currículo de primaria, este documento queda pendente

de modificación para adaptalo ao mesmo, en canto se reciban as orientacións

necesarias desde a Consellería.

14. PLANS E PROXECTOS

O  noso  centro  conta  cunha  serie  de  plans  e  proxectos  que  recollen  as

orientacións  necesarias  para  o  mellor  desenvolvemento  da  actividade  do

mesmo.  Estes  documentos  forman parte  deste  Proxecto  Educativo  e  están

depositados na dirección do centro,  a  disposición de todos os membros da

comunidade educativa.

 Son os seguintes:

      14.1- PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Elaborado  no  cuso  2011/12 e  adaptado  ao  Decreto  229/2011 do  7  de

decembro,  polo  que  se  regula  a  atención  á  diversidade  do  alumnado  dos

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Este plan foi aprobado

polo  Consello  Escolar  do  centro,  reunido  en  sesión  ordinaria  o  día  26  de

Xaneiro de 2012.
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      14.2- PLAN DE ACOLLIDA

Elaborado  no  curso  2009/10  e  aprobado  polo  Claustro  de  profesores  e  o

Consello Escolar do centro, reunidos en sesión ordinaria o día 31/05/2010.

      14.3- PLAN DE CONVIVENCIA

Elaborado  no  curso  2009/10  e  aprobado  polo  Consello  Escolar  do  centro,

reunido en sesión ordinaria o día 31 de Maio de 2010. Este plan foi modificado

este  curso  para  adaptalo  á  Lei  4/2011,  do  30  de  xuño  de  convivencia  e

participación  da  comunidade  educativa,  sendo  aprobadas  as  súas

modificacións polo Claustro e Consello Escolar do centro, reunidos en sesión

ordinaria o día 26 de Xaneiro de 2012.

       14.4- PLAN DE ACCIÓN TITORIAL

Elaborado no curso 2008/09 e aprobado polo Claustro de profesores do centro,

reunido en sesión ordinaria o día 29 de xuño de 2009.

       15.5- PLAN DE INTRODUCIÓN ÁS TICS

Elaborado  no  curso  2009/10  e  aprobado  polo  Consello  Escolar  do  centro,

reunido en sesión ordinaria o día 31 de Maio de 2010.

       14.6- NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

O RRI foi actualizado no curso 2010/11 e aprobado en sesión ordinaria  do

Consello Escolar do Centro, celebrada o día 27 de Xaneiro de 2011. Pendente

de actualizar para adaptar ao decreto 8/2015 que desenvovle a Lei 4/2011 do

30  de  xuño  de  convivencia  e  participación  da  comunidaade  educativa  en

materia de convivencia escolar.

       14.7- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

Actualizado  no   curso  2011/12,  sendo  aprobado  en  sesión  ordinaria  do

Consello Escolar do Centro, celebrada o día 11 de Outubro de 2011.
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             14.8- PLAN LINGÜÍSTICO

Elaborado  no  curso  2009/10  e  aprobado  en  sesión  ordinaria   do  Consello

Escolar  do  Centro.  Sucesivamente,  cada  curso  escolar  elaboráronse  as

correspondentes addendas a este plan lingüístico seguindo as instrucións do

decreto  79/2010  do  20  de  maio,  para  o  plurilingüismo  no  ensino  non

universitario  de  Galicia.  Seguindo  tamén  este  decreto,  este  plan  debe  ser

actualizado cada catro anos.

             14.9- PLAN LECTOR

Elaborado  no  curso  2009/10  e  aprobado  en  sesión  ordinaria   do  Consello

Escolar do Centro.

           14.10- PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECA ESCOLAR (PLAMBE)

No curso 2009/10 o noso centro incluíuse no PLAMBE e desde ese momento,

cada curso se está solicitando a continuidade no mesmo. Grazas ás achegas

económicas deste plan, remodeláronse as bibliotecas do centro e ampliouse o

seu fondo bibliográfico.

     14.11- PLAN ESPECÍFICO PARA O ALUMNADO QUE PERMANEZA

UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO.

Dende  o  Departamento  de  Orientación  elaborouse  este  plan  neste  curso,

sendo  aprobado en sesión ordinaria  do Consello Escolar do Centro, celebrada

o día 26 de Xaneiro de 2012.

Este documento recolle aqueles aspectos máis importantes a ter en conta

nos casos en que algún alumno/a repita curso. A partir del, cada titor tomará as

decisións oportunas cando se lles déa esta circunstancia na súa titoría. 

         14.12- PROXECTO ABALAR

O noso centro pertence ao proxecto ABALAR dende o inicio do mesmo, no

curso  2010/11,  contando  actualmente  con  dúas  aulas  abalar,  5º  e  6º  de

primaria.
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         14.13- PROXECTO VOZ NATURA

Dende o centro participamos tamén no Programa Voz Natura ofertado pola

Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, que cada curso escolar se centra

nun tema sobre educación ambiental. En base a este proxecto contamos tamén

no centro cun pequeno horto.

15. AVALIACIÓN, DIFUSIÓN E REVISIÓN DO PRESENTE P. E.

O presente Proxecto Educativo do CEIP Labarta Pose será difundido entre toda

a comunidade educativa unha vez aprobado polo Consello Escolar do Centro.

Para  iso  será  exposto  na  páxina  web  do  centro  e  estará  depositado  na

dirección do centro a disposición de toda a comunidade educativa.

O  seguimento  e  avaliación  deste  PE  realizarase  anualmente,  facendo  os

cambios oportunos ante as achegas feitas polos distintos órganos de goberno

do  centro  ou  cando  existan  cambios  significativos  no  seo  da  Comunidade

Educativa ou na propia lexislación. Será o Consello Escolar o encargado de

aprobar as modificacións ou novas incorporacións.
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16. CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Dona Marta Canto Souto, secretaria  do CEIP Labarta Pose de Baio, 

CERTIFICA:

Que  o  presente  Proxecto  Educativo  foi  aprobado  en  sesión  ordinaria  do

Consello Escolar do Centro, celebrada o día 26 de Xaneiro de 2016.

Baio, 26 de Xaneiro de 2016

Vº e Prace                                                                                A secretaria

A Directora

Asdo.: MªJesús López Añón                                              Asdo: Marta Canto
Souto
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