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1.-INTRODUCIÓN

O Proxecto Educativo de Centro é un instrumento que contribúe a dinamizar, organizar os centros educativos e

a mellorar a calidade do proceso ensinanza-aprendizaxe.

O funcionamento dun centro ten como marco xeneral o Proxecto Educativo (PE), que é o "ideario" do centro e

que responde ás preguntas de:

Onde estamos? (Análise do contexto), Quen somos? (Principios de identidade), Que queremos? (Obxectivos

xerais a conseguir) e Como nos imos a organizar para conseguilo?

A elaboración do presente Proxecto implica reflexión, participación e crítica, e o resultado debe ser asumido

por todos os que interveñen no proceso de educativo.

Unha ensinanza de calidade so é posible se se comparten determinados criterios entre todos os  membros da

comunidade educativa especialmente entre todos os mestres.Sen criterios compartidos e negociados respecto a

principios metodolóxicos, estratexias organizativas ou posicionamentos ideolóxicos, dificilmente poderá

garantirse a coherencia no desenvolvemento da labor educativa.

2.- CARACTERÍSTICAS DO CENTRO, CONTEXTO E DAS FAMILIAS.

Denominación: CEIP Manuel Rodríguez Sinde

Domicilio: Rúa Tui s/n. A Guarda 36780. Pontevedra

Teléfono: 886110086/88

Código do Centro: 36003959

Cif: Q8655424C

E-mail: ceip.manuel.sinde@edu.xunta.es

Páx web: www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelrodriguezsinde/

2.1 – ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO

O CEIP Manuel Rodríguez Sinde é un centro situado no centro da vila de A Guarda. O concello de A

Guarda ten unha poboación aproximada de 10.300 habitantes e ocupa unha superficie de 20,5 Km2 con unha

densidade de poboación de 500 hab./km2.

É un dos municipios da provincia de Pontevedra que integran a Comarca do Baixo Miño xunto con Oia,

O Rosal, Tomiño e Tui.

A vila de A Guarda conta cunha Biblioteca Municipal, unha Centro Cultural, o Museo do Mar, Museo do pobo

Castrexo, a Casa dos Alonsos onde se ofrecen todo tipo de actividades culturais e exposicións. Conservatorio

mailto:sinde@edu.xunta
www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelrodriguezsinde/
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de música, centros  de idiomas, centro de saúde, piscina municipal, residencia da terceira idade, e unha

sociedade recreativa privada, entre outros.

En canto a colexios públicos contamos con tres e dous concertados, con un IES e un centro de educación

especial, para os máis pequenos unha gardería municipal que é insuficiente  para atender a todos/as nenos/as da

vila, polo que os centros concertados acollen a gran parte da poboación en idade do primeiro ciclo de educación

infantil.

Unha parte do alumnado procede de familias onde o pai realiza o seu traballo no sector primario, en traballos

relacionados coa pesca.

Outra parte tanto o nai como o pai dedícanse ao sector servizos(comercio,empregados..)

Actualmente a crise afecta notablemente as familias do centro , atopándose nalgúns casos o pai e a nai en paro.

Por todo o anterior cremos que as familias dos nosos alumnos están dentro dunha clase social media e media-

baixa.

2.2.- CARACTERISITICAS DO CENTRO

O edificio está distribuído en tres andares. No andar inferior (soto) atópase o ximnasio, os vestiarios

correspondentes e unhas dependencias pouco ventiladas que serven de almacén.

Na planta baixa atópanse as aulas de educación infantil, a aula de psicomotricidade, o comedor escolar ,o

departamento de orientación, almacén  de material escolar, a secretaría e xefatura de estudos, a dirección, a sala

de profesorado, as dependencias da ANPA ,un cuarto de baño adaptado e os baños do profesorado.

Na primeira planta atópanse o resto das aulas de 1º a 6º de primaria, aula de música, aula de pedagoxía

terapéutica, aula de audición e linguaxe, aula de inglés, aula de informática , a biblioteca, un cuarto de baño

adaptado e os cuartos de baño dos nenos e das nenas.

O centro escolar conta cun pavillón polideportivo no seu recinto. Patio de recreo ao aire libre que arrodea o

edificio escolar, e un patio posterior ao pavillón.

O centro a pesar da dificultade que presenta o seu acceso  pola imposibilidade de acceder cun vehículo as

instalacións, por atoparse nun alto e ter que acceder por escaleiras , podemos dicir que cumpre coa lexislación

vixente en canto ás barreiras arquitectónicas, conta con ascensor que comunica as tres plantas do edificio, e

cuartos de baño adaptados.

O centro Manuel Rodríguez Sinde conta con seis unidades de educación primaria e tres de educación infantil,

mestra de Pedagoxía terapéutica, Xefe de Departamento de Orientación e mestra de Audición e linguaxe

ambos compartidos co CEIP Nicolás Gutiérrez Campo.

A plantilla do profesorado por catálogo é de quince mestres:

5 titores de educación primaria

1titor especialista en filoloxía francesa

1 mestre especialista en filoloxía inglesa
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Tres mestras titoras de educación infantil

Unha mestra de apoio de educación infantil

Un especialista en educación física

Un especialista en educación musical

Unha mestra de pedagoxía terapéutica

Unha mestra de relixión.

3-VALORES

Obxectivo: Educar en VALORES orientados a conseguir persoas libres, solidarias, democráticas, responsables,

autocríticas, tolerantes e comprometidas socialmente.

• Solidariedade

• Respecto á diversidade

• Tolerancia

• Liberdade

• Xustiza e igualdade

• Autoestima e equilibrio persoal

• Amor e esforzo ao traballo

• Respecto á natureza e coidado do medio ambiente

• Aprender a apreciar a beleza das cousas

• Aprender a compartir

4.-OBXECTIVOS

1. Educar para a  igualdade, baseándonos no principio de coeducación, e evitando calquera tipo de

discriminación por razón de sexo, raza, relixión eliminando roles e estereotipos sociais de carácter

sexista.

2. Programar e realizar actuacións encamiñadas a  integración de todos os/as alumnos/as.

3. Proporcionar as/os alumnas/os unha adecuada orientación persoal e escolar mediante a función titorial.

4. Tomar as medidas organizativas e/ou curriculares que sexan precisas para asegurar o principio de

equidade, sen prexuízo de garantir unha educación común para todo o alumnado.
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5. Facilitar a igualdade de oportunidades de acceso, permanencia e promoción dos/as alumnos/as con

independencia de súas condicións persoais, sociais, económicas, culturais ou de procedencia,

favorecendo a súa integración.

6. Traballar na consecución e desenvolvemento das competencias clav e un axeitado grao de madurez do

alumnado.

7. Coordinar todas as actuacións entre titores, apoios e equipos co fin de propiciar a coherencia e eficacia
nas súas accións educativas.

8. Desenvolver nos alumnos/as o espírito crítico para coñecer, valorar e comprender o entorno social

permitíndolle unha participación activa.

9. Propoñer actividades globalizadas, próximas aos intereses dos/as alumnos/as e orientadas ao

coñecemento do seu contorno.

10. Participar en proxectos, programas, plans de mellora e experiencias de carácter institucional.

11. Deseñar e planificar experiencias, proxectos e actividades desde o propio centro, co fin de promover e

potenciar a formación permanente do profesorado.

12. Dinamizar o funcionamento dos órganos colexiados e equipos didácticos convocando e coordinando

reunións.

13. Potenciar o traballo en equipo tanto dos alumnos como dos profesores.

14. Estimular ao profesorado para que participe activamente na marcha e funcionamento do centro,

integrándose nos diversos órganos de xestión e  equipos docentes.

15. Fomentar e valorar o esforzo polo traballo diario como factor necesario para a consecución do éxito en

calquera ámbito da vida.

16. Favorecer o traballo cooperativo e participativo, con compromiso democrático e resolución pacífica de

conflitos.

17. Coñecer e practicar estratexias para xestionar conflitos de forma positiva e creativa por

medio do diálogo e a participación responsable.

18. Favorecer a participación e implicación das familias nos aspectos relacionados coa educación dos seus

fillos/as.

19. Manter unha comunicación fluída bidireccional coas familias.

20. Realizar unha xestión económica e administrativa do centro participativa e transparente.

21. Xestionar de xeito democrático e participativo coa integración dos membros da comunidade educativa

en todas as estruturas de tomas de decisión respectando as funcións e responsabilidades legais dos

diferentes órganos.
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5-PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

Segundo a orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do

complemento específico por función titorial e outras funcións docentes.

Establécense como outras actividades nas que pode participar o profesorado as DINAMIZACIÓNS.

No noso centro actualmente traballamos nas seguintes dinamizacións:

a) Dinamización das novas tecnoloxías da información e comunicación.

1. Dinamizar e impulsar o uso das TIC do centro.

2. Mantemento cotián dos equipamentos informáticos do centro, contando co apoio, nesta tarefa, do

asesor ou asesora TIC da zona, sempre que as circunstancias así o requiran.

3. Dar soporte, no uso didáctico, do equipamento informático do centro, ao resto do claustro, contando

co apoio, nesta tarefa, do asesor ou asesora TIC da zona, sempre que as circunstancias así o requiran.

4. Elaborará, o proxecto TIC e a organización e xestión dos medios e recursos tecnolóxicos do centro.

5. Asesorar, de ser o caso, no mantemento do sitio web do centro.

b) Dinamización de biblioteca.

1. Elaborar o proxecto anual de biblioteca escolar e a memoria final.

2. Coordinar a elaboración e posta en práctica do proxecto lector de centro, coa participación de todo o

profesorado.

3. Realizar o tratamento técnico dos fondos (seleccionar, organizar, clasificar e catalogar).

4. Informar o claustro das actividades da biblioteca e integrar a súas suxestións.

5. Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a comunidade escolar.

6. Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo xunto co equipo de apoio.

7. Asesorar o profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de dinamización, formación de

usuarios e traballo documental, seleccionando e elaborando materiais, xunto co resto do profesorado,

para a formación do alumnado nestes aspectos.

8. Representar o equipo de biblioteca na Comisión de Coordinación Pedagóxica

c) Dinamización da lingua galega ,segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo

no ensino non universitario de Galiza.(DOG 25/05/2010).

Artigo 15 Equipos de dinamización da lingua galega

• Para potenciar o uso da lingua galega nos centros sostidos con fondos públicos, constituirase un equipo

de dinamización da lingua galega, nomeado e supervisado pola dirección do centro e formado polo/a

seu/súa coordinador(a) e por profesorado. Na constitución destes  órganos atenderase a unha

composición equilibrada de mulleres e homes
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• Os equipos de dinamización da lingua galega terán un papel fundamental no deseño , posta en práctica e

revisión dos programas de promoción da lingua galega nos centros educativos, contarán co apoio

técnico necesario e os centros educativos terán a debida dotación de recursos didácticos, pedagóxicos e

material en galego.

• A consellería competente en materia de educación, a través da Secretaría Xeneral de Política

Lingüística, coordinará o cometido dos equipos de dinamización da lingua galega e divulgará as

experiencias positivas desenvolvidas nos centros educativos.

d) Dinamización de programas internacionais.

1. Realizar a busca de socios e establecer as comunicacións oportunas coa conseguinte realización, se é o

caso, de visitas preparatorias.

2. Cubrir os formularios requiridos e tramitar as solicitudes diante das axencias responsables.

3. Informar o Consello Escolar e o Claustro do desenvolvemento de cada programa.

4. Cubrir, xunto co secretario ou secretaria do centro, os expedientes académicos e as xustificacións de

gastos.

5. Organizar os desprazamentos necesarios de acordo coa programación realizada.

Ao principio de cada curso repártese o profesorado en grupos para traballar nas dinamizacións, procurando

formar parte dunha soa dinamización para facilitar así as reunións na mesma hora sen solaparse as actividades,

e procurando sempre que sexa posible que haxa un representante de cada un  dos ciclos.

Para favorecer a coordinación entre os equipos de dinamización o primeiro martes do mes reuniranse os

coordinadores dos diferentes grupos, mentres os demais compoñentes seguirán dinamizando no seu respectivo

grupo.

A xefatura de estudos establecerá un horario no que na terceira hora dos martes de obrigada permanencia no

centro, estará dedicada as reunións das dinamizacións.

-OBSERVATORIO  DA 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 escolar (DOG 27-01-

2015)establecese a COMISIÓN DE CONVIVENCIA no seu do Consello Escolar .

Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar, para facilitar o

cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia de convivencia escolar e velará pola correcta

aplicación do disposto neste decreto, no plan de convivencia e nas normas de convivencia da cada centro.

Estará composta por:

- dous representantes do profesorado,

-un representante das familias,



PROXECTO EDUCATIVO CEIP MANUEL RODRÍGUEZ SINDE 2013-2018

9

-un representante do persoal de administración e servizos,

-o/a encargado/a de iniciativas e programas de coeducación,

-o/a orientador/a,

-o/a xefe/a de estudos

Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes actuará como

secretario/a, quen levantará a acta das súas reunións. Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar,

pero non teñen que ser os mesmos necesariamente.

A comisión de convivencia exercerá por delegación do consello escolar as seguintes funcións:

a) Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade educativa,

incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, desenvolvemento e seguimento do

citado plan.

b) Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os membros da comunidade

educativa e o cumprimento das normas de convivencia do centro.

c) Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de actitudes para garantir a

igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos os membros da comunidade educativa e a

resolución pacífica de conflitos.

d) Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a convivencia, así como dar

conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das actuacións desenvolvidas e das correccións e

medidas disciplinarias impostas.

e) Propor, de ser o caso, á persoa titular da dirección do centro persoas que poidan formar parte do equipo de

mediación.

f) Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en que fosen impostas e

informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da normativa vixente.

g) Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro.

h) Elaborar unha memoria anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no centro, na cal se reflictan as

iniciativas no ámbito do centro sobre a materia. Este informe será trasladado ao consello escolar do centro e ao

correspondente servizo territorial de Inspección Educativa.

i) Aqueloutras que lle sexan encomendadas polo consello escolar do centro docente ou polo órgano da

Administración educativa con competencias na materia.

6.-ASPECTOS ORGANIZATIVOS

O CEIP Manuel Rodríguez Sinde é un Colexio dunha liña, con tres unidades de educación infantil e seis de

educación primaria, polo que os criterios de agrupamento de alumnos non son moi necesarios, sempre se

respectarán os principios de coeducación, cooperación  e igualdade.
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A ratio por aula será de 25 alumnos/as.

A admisión do alumnado farase segundo Decreto 254/2012 do 13 de decembro, polo que se regula a admisión

de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

-Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros

docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2o ciclo de educación infantil, de

educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do

3 de maio, de educación.

- Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o

procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan

ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de

bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

En cuanto aos espazos, no claustro da adscrición do principio de cada curso será asignada unha aula a cada

nivel, onde se impartirán a maioría das actividades docentes dese grupo. A materia de inglés , artística (plástica

e música) e educación física serán impartidas nas aulas correspondentes.

A biblioteca e a aula de informática son espazos compartidos por todo o centro, polo que ao principio de curso

establecerase un horario, na que todos os cursos terán asignada unha hora semanal para biblioteca e outra para

informática.

A atención educativa, valores cívicos e sociais e relixión impartiranse na mesma sesión, permanecerá na aula

o grupo con maior número de alumnos/as, o outro grupo no horario terá outro espazo asignado, que pode ser a

biblioteca, aula de inglés, unha aula que se atope libre ...

-As normas de uso dos espazos comúns quedan recollidas no NOFC.-

6.1.- CRITERIOS PARA O AGRUPAMENTO DO ALUMNADO E PARA A PLANIFICACIÓN EDUCATIVA
DOS ESPAZOS E A ORGANIZACIÓN DO TEMPO EN EDUCACIÓN INFANTIL

6.1.1. Criterios para o agrupamento do alumnado.

Tal e como indica a Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de

organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria

establecemos os seguintes criterios para o agrupamento do alumnado:

- O agrupamento será mixto e flexible.

- Favorecerase a coeducación e a aprendizaxe cooperativa, evitando calquera tipo de discriminación por

razón de raza, sexo, relixión, rendemento escolar, etc.

- Evitarase calquera clasificación deles polos seus coñecementos, nivel intelectual ou rendemento.

- Sempre que a dispoñibilidade horaria do profesorado e maila organización do centro o permitan, os

grupos poderanse desdobrar para a realización de determinadas actividades.
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- De maneira especial prestarase atención á flexibilidade que permita a aplicación de adaptacións

curriculares co alumnado que teña necesidades educativas especiais (minusvalías, dificultades de

aprendizaxe, alumnos con sobre dotación intelectual, etc.)

Tendo en conta tamén a Orde de 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, desenvolvemento e a

avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, tal e como indica no

seu artigo 4º, o número de alumnos por aula será de 25 alumnas e alumnos como máximo.

No caso de ter, nalgún momento, agrupamentos mixtos nas aulas, nas que se escolarizase alumnado dos

distintos niveis a ratio máxima reducirase a 20 alumnos e alumnas por aula.

Tendo en conta todos os criterios anteriores, no noso centro contamos co 2º ciclo de Educación Infantil.

Constituído polos tres niveis (4º, 5º e 6º curso de educación infantil), sen grupos mixtos nas aulas.

6.1.2. Planificación educativa dos espazos.

A distribución e organización de espazos no centro realízase en función, e de acordo, coas necesidades

pedagóxicas. Deste xeito quedan distribuídos os espazos da seguinte forma:

- Un aula para cada nivel do 2º ciclo de Educación Infantil (máis concretamente, aula nº 11 para 4º E.I.,

aula nº 13 para 5º E.I. e aula nº 10 para 6º E.I.)

- A aula de psicomotricidade é empregada especialmente nas horas nas que se da a Educación Física en

Educación Infantil. Tamén se utiliza:

*  como recreo para os alumnos desta etapa educativa nos días de choiva.

*  como lugar onde realizar segmentos de lecer, con actividades ou xogos dirixidos.

- A aula de informática empregarase unha vez á semana. Cada mestre establecerá una hora semanal no

calendario de audiovisuais para unha mellor organización.

- O recreo desta etapa educativa realizarase na parte traseira do centro, no patio de infantil.

6.1.3. Organización do tempo.

Baseándonos igualmente na Orde citada anteriormente (22 de xuño de 1997):

- Neste 2º ciclo de Educación Infantil, dado o seu carácter globalizador e integrador do modelo curricular,

o horario da aula recollerá de forma flexible a sucesión de todo tipo de actividades que se realizan nela

nos distintos días da semana.

- Os horarios axustaranse para que, dentro das vintecinco horas lectivas semanais, queden incluídos os

períodos destinados a recreo.

- A duración dos períodos de recreo fixarase atendendo a razóns pedagóxicas e de acordo coas instalación

do centro. O tempo destinado ao período do recreo é de 30 minutos. Poderase programar ademais

segmentos de lecer, con actividades ou xogos dirixidos, en períodos que non superen globalmente os 30

minutos.
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- O noso centro educativo planificará un período de adaptación do alumnado para favorecer a transición

dende a familia ou dende a escola infantil do primeiro ciclo á nova situación de ensinanza aprendizaxe.

A organización deste período garantirá a integración gradual do alumnado de nova incorporación dende

o inicio das actividades lectivas. En todo caso, están establecidas nas normas de organización e

funcionamento do centro, as medidas organizativas e pedagóxicas para este período. Este período en

ningún caso poderá superar o mes de setembro e se concretará anualmente segundo a  orde na que se

establece o calendario escolar para cada curso académico.

- A temporalización da lingua estranxeira será dunha hora semanal para cada un dos cursos do segundo

ciclo de educación infantil. No centro impártese a lingua estranxeira en dous períodos de 30 minutos

facéndoas coincidir na 4ª e 5ª sesión que teñen unha duración de 45 minutos.

- As ensinanzas de relixión impartiranse ao alumnado cuxos pais/nais/titores legais así o soliciten dentro

da xornada escolar nun horario específico dunha hora semanal en cada curso agás en 2º de primaria que

serán dúas sesións.

6.1.4.-Medidas organizativas e pedagóxicas para o período de adaptación en educación infantil.

O equipo docente de Educación Infantil, coa supervisión do/a Xefe/a de Estudos e a colaboración da/o

orientador/a redactará segundo se establezan as datas no calendario escolar, unha planificación do período de

adaptación  na que se recollan, entre outros aspectos, a organización do ambiente de traballo, os obxectivos

específicos para os alumnos/as e para os pais, as actividades a realizar, a orde de entrada, as quendas , as

orientacións e normas para os pais e a avaliación do período.

Este plan de adaptación debe ser coñecido polas familias en xuño do ano no que van entrar na escola.

7.-ASPECTOS CURRICULARES

7.1 -A CONCRECIÓN DOS CURRÍCULOS.

Recollidos na xefatura de estudos

7.2-OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA.

A)Obxectivos do   2º ciclo de educación infantil.

Artigo 4º do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na

Comunidade Autónoma de Galicia.

A educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades que lles permitan:

a) Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción e aprender a respectar as

diferenzas.
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b) Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social.

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas.

e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e relación social, así

como exercitarse na resolución pacífica de conflitos.

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión.

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lectura e escritura como medio de comunicación,

información e gozo.

h) Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a comunicación.

i) Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da información e da comunicación.

B) Obxectivos da educación primaria.

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade

Autónoma de Galicia.

Artigo 3. Obxectivos da educación primaria

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan:

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse

para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha

sociedade democrática.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como

actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na

aprendizaxe, e espírito emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles permitan

desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se

relacionan.

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de

dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por

outros motivos.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en

ambas as linguas.

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita

expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.
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g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a

realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen

de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a

cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación,

desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e

audiovisuais.

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as diferenzas e utilizar a

educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que

favorezan o seu coidado.

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas

demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos

sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual.

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico.

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de

relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas.

7.3.-CRITERIOS SOBRE  A METODOLOXÍA E A SÚA CONTRIBUCIÓN Á CONSECUCIÓN DAS

COMPETENCIAS CLAVE.

As competencias clave do currículo serán as seguintes:

– 1º. Comunicación lingüística (CCL).

– 2º. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).

– 3º. Competencia dixital (CD).

– 4º. Aprender a aprender (CAA).

– 5º. Competencias sociais e cívicas (CSC).

– 6º. Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE).

– 7º. Conciencia e expresión cultural (CCEC).

Para una adquisición eficaz das competencias e a  súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse

actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar hacia os resultados de aprendizaxe en

máis dunha competencia ao mesmo tempo.
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Procurar que o alumnado aprenda a aprender, participando na planificación do traballo, controlando os procesos

e usando  estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente máis autónomo será o noso principal obxectivo,

polo que a nosa metodoloxía basearase nos seguintes principios.

• Favorecer o traballo cooperativo e a práctica vivenciada da participación, compromiso

democrático e resolución pacífica de conflitos.

• Permitirlle ao alumnado moverse con seguridade na fonte superabundante de información,

fomentando habilidades para a busca, selección, procesamento, tratamento e comunicación

dela. Adquirir actitude crítica e responsable ante o uso das TIC.

7.4-ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  E ORGANIZATIVAS

• A metodoloxía proposta, será global e activa, que potencie a construción de aprendizaxes significativas.

Basearase no desenvolvemento en espiral e globalizado dos contidos.

• A práctica docente e a  selección de contidos, deben atender á diversidade do alumnado.

• Na aprendizaxe cómpre a participación activa e dinámica do alumnado para chegar a acadar unhas

destrezas, actitudes e conceptos xunto ás do resto de compañeiras e compañeiros, nun ambiente de

cooperación.

• Buscar nos alumnos a necesidade de información, saber localizala, seleccionala e recoñecer as fontes

máis apropiadas e saber facer un bo uso da información.

• O enfoque didáctico permitirá ao alumno/a utilizar máis as bibliotecas e as TICS como recursos de

aprendizaxe e fontes de información.

• O rol do profesorado debe ser de guía e mediador para facilitar a construción de aprendizaxe partiremos

de contextos cotiáns, familiares e habituais para que o alumnado aprenda comprobando o interese e a

utilidade do que aprende, de maneira que poidan transcender do contexto en que se produciron e ser

aplicadas a contextos múltiples.

• A organización das aulas favorecerá o traballo en grupo e cooperativo, fomentarase igualmente o

traballo individual na procura de autonomía e valoración persoal.

7.5- CRITERIOS XERAIS SOBRE AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO ALUMNADO

Todos os procesos de avaliación realizados no centro axustaranse á normativa vixente:

-Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade

Autónoma de Galicia.

-Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo

ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.

-Decreto105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade
Autónoma de Galicia.
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-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 Galiza.

a)Avaliación das aprendizaxes

• Nas programacións didácticas, cada mestre concretará: os estándares de aprendizaxe en relación coas

competencias clave, os criterios de avaliación, os criterios de cualificación e  os tempos máis adecuados

para realizala e para asegurar a necesaria información tanto aos propios alumnos/as como ás familias e

ao resto do equipo educativo.

• A avaliación será global, continua e formativa

• Ao longo de cada un dos cursos 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

as dificultades atopadas, as medidas de atención a diversidade e propostas de mellora, en relación co

grupo ou en relación cos alumnos e coas alumnas, acta que entregará a xefatura de estudos.

As consideracións derivadas do proceso de avaliación deberán ser comunicadas periodicamente ás

familias ou titores legais, unha vez por trimestre: Boletín AL009

• Ao comezo de cada curso e durante o primeiro mes do curso escolar, a facilitar a progresión

adecuada no seu proceso de aprendizaxe, incidindo na obtención de información sobre o

grao de desenvolvemento das competencias clave. Informe AL007(só para Educación infantil).

• Cando o alumnado teña autorizada unha adaptación curricular, os criterios de avaliación e os estándares

de aprendizaxe serán os establecidos na dita adaptación.

• Os resultados da avaliación das competencias clave reflectiranse na acta de avaliación final de cada

curso, expresándose nos termos de «Insuficiente (IN)», para as cualificacións negativas, e «Suficiente

(SU)», «Ben (BE)», «Notable (NT)» ou «Sobresaliente (SB)», para as cualificacións positivas.

• Os equipos docentes poderán propoñer o outorgamento dunha mención honorífica aos alumnos e ás

alumnas que superasen todas as áreas da etapa e obtivesen sobresaliente ao rematar educación primaria

nunha área ou en varias e que demostren un rendemento académico excelente. A proposta de «Mención

honorífica» farase constar na acta de avaliación.

• O calendario  das avaliacións será proposto pola xefatura de estudos e aprobado polo claustro de

profesores/as.

b)Informes:

• Informe AL007 de AVALIACIÓN INICIAL no primeiro ano do ciclo de educación infantil.

• Ao finalizar o ciclo de educación  infantil cúbrese e imprímese o informe DE AVALIACIÓN FINAL

DE ETAPA , AL031.
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• Historial académico AL016.Ao remate de cada curso imprimirase en papel oficial a folla

correspondente do historial académico, levará o visto e prace da dirección do centro docente e terá

valor acreditativo dos estudos realizados.

• Informe persoal por traslado elaborado polo/a titor/a cando o alumno/a se traslade a outro centro.

AL017.

Documentos oficiais de avaliación:

• Actas de avaliación

• Boletín de notas.

• Expediente académico

• Historial académico de educación primaria

• Informe persoal por traslado

c)Promoción do alumnado:

Ao remate de cada un dos cursos e como resultado do proceso de avaliación, o equipo de mestras e mestres que

imparten docencia en cada grupo, na sesión final de avaliación, decidirá sobre a promoción do alumnado. A

decisión será adoptada de forma colexiada, primando o criterio da persoa titora.

O alumnado promocionará ao curso seguinte sempre que alcanzase o desenvolvemento adecuado das

competencias clave e un axeitado grao de madurez consoante a súa idade.

Accederase igualmente ao curso seguinte cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstáculo para

seguir satisfactoriamente o novo curso. Neste caso, o centro educativo adoptará as medidas precisas para que o

alumnado reciba os reforzos e apoios necesarios para a recuperación das ditas aprendizaxes.

Permanecerá un ano máis no mesmo curso o alumnado que non cumpra as condicións anteriores. Esta

medida só poderá ser adoptada unha soa vez ao longo de toda a etapa educativa e irá acompañada dun plan

específico de reforzo e recuperación(Anexo I) organizado polos centros arredor das competencias básicas e a

aquelas áreas que faciliten a superación das dificultades de aprendizaxe. (Artigo 9 do Decreto 130/2007)

O alumnado promocionará á etapa de educación secundaria obrigatoria se alcanzou o desenvolvemento

correspondente das competencias básicas, os obxectivos da educación.

Criterios de promoción:

No caso de que o/a alumno/a non obteña avaliación positiva nalgunha das áreas, os profesores

decidirán sobre a promoción de acordo coas seguintes premisas:

PROMOCIÓN AO SEGUINTE CURSO

Por imperativo legal: O/A alumno/a  promocionará ao curso ou etapa seguinte aínda cando non teña acadados

os obxectivos do mesmo se xa permaneceu un ano máis na Educ. Primaria, agás en casos de NEE e con permiso

de inspección educativa.

Unha área avaliada negativamente: promocionará
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DÚAS ÁREAS

avaliadas

negativamente

PROMOCIONARÁ si:

-Non se trata de dúas áreas instrumentais.

NON PROMOCIONARÁ si:

-Se trata das áreas instrumentais:

LG/LC e MAT

LG e LC

- Supón unha oportunidade para lograr unha maior solidez nos  aprendizaxes básicos.

Terase en conta ademais dos criterios anteriores para promocionar ou non os seguintes puntos:

-A conveniencia ou non da separación do/a alumno/a do grupo, coas repercusións, positivas ou negativas, que

esta medida poda ocasionar.

-O asesoramento do Equipo de Orientación.

TRES ÁREAS

avaliadas

negativamente

PROMOCIONARÁ:

Sempre que dúas non sexan

lingua e matemáticas, ou as

dúas linguas

NON PROMOCIONARÁ si dúas son áreas

instrumentais.

MÁIS de tres ÁREAS

avaliadas

negativamente

NON PROMOCIONARÁ

Os  pais ou titores legais, serán informados e escoitados previamente ás decisións que se adopten.

d)Adaptacións curriculares.

As referencias lexislativas que falan das ACS son: a Orde de 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as

adaptacións do currículo nas ensinanzas de réxime xeral e o 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. Coa

entrada en vigor da LOMCE, e desaparecer os ciclos e falar de promoción de nivel e de etapa, as ACS terán

unha duración dun curso escolar.

Entendese por adaptación curricular as modificacións dun ou máis elementos prescriptivos do currículo como

son os estándares, os contidos e os criterios de avaliación, para atender as necesidades educativas do alumnado

motivadas tanto por unha determinada dificultade persoal como polas súas capacidades excepcionais.

1.O referente de toda adaptación curricular serán os obxectivos xerais de etapa, concretados no proxecto

curricular do centro para cada ciclo(curso LOMCE). Os estándares poderán pertencer, si procede, a outro

ciclo(curso en LOMCE)ou etapa distinto do que curse o alumno obxecto de adaptación curricular.

2. Decidirase a conveniencia de elaborar unha adaptación curricular para un alumno determinado, unha vez

esgotadas outras medidas ordinarias de intervención educativa.

3. A elaboración e desenvolvemento da adaptación curricular, salvo en casos excepcionais, levarase a cabo no

contexto educativo ordinario.

4.As adaptacións curriculares precisarán a autorización da inspección educativa correspondente.
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As condicións de realización serán as seguintes:

a)Os elementos do currículo susceptibles de modificación serán os estándares, os contidos que poderán ser

reducidos, suprimidos, complementados ou ampliados, e os criterios de avaliación, que poderán ser adaptados,

complementados, modificados e incluso suprimidos.

b) Estarán dirixidas a alumnos e alumnas que por diversas razóns educativas, sociais, culturais, por padecer

déficits de calquera índole o por posuír calidades excepcionais, no poden seguir o proceso ordinario de

ensinanza-aprendizaxe sen medidas de modificación esencial do currículo de referencia.

c) A súa elaboración  será responsabilidade do profesor ou profesora que imparte a área ou materia ao alumno,

co asesoramento do responsable de orientación educativa, da mestra de pedagoxía terapéutica do centro e

calquera outro profesional que participe na atención do mencionado alumno.

d) Terán unha duración mínima dun ciclo educativo(curso en LOMCE).

e) Desenvolverase na medida do posible, nas accións educativas ordinarias do grupo de alumnos de referencia.

Proceso de elaboración.

1. Realizarase unha avaliación psicopedagóxica na que se recollerán datos relevantes sobre a situación socio-

familiar do alumno ou alumna e sobre seu proceso de aprendizaxe, aportados tanto polo equipo educativo

responsable do alumno ou alumna, como polo orientador do centro, o equipo de orientación específico o

calquera outro profesional que estea participando na atención do mencionado alumno.

Será responsabilidade do profesor da materia que imparta clase ao alumno no momento no que se decida a

posibilidade de realizar a AC, a elaboración desta avaliación psicopedagóxica.

2. Realizarase unha reunión coordinada polo xefe de estudos á que asistirán o/a titor/a, os profesores que

imparten as áreas ou materias que se consideran obxecto de adaptación curricular e os profesionais que

participaron na avaliación psicopedagóxica, onde se decidirá a pertinencia da adaptación curricular, así como

aqueles elementos do currículo que, no seu caso, deberán ser modificados.

3. O documento de adaptación curricular consignarase, a información relativa a:

-Datos persoais do alumno ou da alumna.

-Datos físicos e de saúde.

-Datos psicosociais máis relevantes.

-Datos del entorno sociofamiliar.

-Datos do entorno escolar.

-Datos pedagóxicos.

-Profesionais participantes.

Este documento será elaborado polos membros do departamento de orientación coa participación dos/as

mestres/as implicados que impartan as materias obxecto de adaptación.
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A dirección do centro enviará a proposta de adaptación curricular ao correspondente servizo provincial de

inspección.

Posta en práctica da adaptación curricular

-Para as aulas con alumnado co AC adoptaranse medidas de apoio coa mestra de PT ou con profesorado de

apoio sempre que a dispoñibilidade horaria o permita.

-Procurarase sempre que sexa posible unha hora de garda dos mestres implicados na AC, para a  coordinación

semanal ou ben realizaríase nas horas de permanencia obrigada.

-Revisarase trimestralmente en infantil e anualmente en educación primaria, nas sesións de avaliación.

-Revisarase ao final do ciclo(curso en LOMCE), valorando a  posibilidade da súa continuidade .

7.6-ASPECTOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DOCENTES

As programacións docentes elaboraranse durante o mes de setembro polos diferentes ciclos e departamentos e

serán entregadas na xefatura de  estudos dentro dos prazos establecidos e logo remitidas a Inspección

Educativa.

Os documentos que se deben realizar durante o mes de setembro son os seguintes:

-Programación Xeral.

Para a elaboración da PXA cada titor/a, mestres especialistas, e diferentes departamentos entregaran en prazo á

dirección do centro os OBXECTIVOS, MEDIDAS e RECURSOS a desenvolver no curso académico.

-Programacións didácticas de ciclo.

1.-Infantil :Decreto 330/2009 , e na Orde do 25 de xuño pola que se regula a avaliación na educación infantil.

2.-Primaria: Decreto 374/1996  do Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de

educación primaria(artigo 57) e no Decreto105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

Será unha programación conxunta do mestre titor/a do curso e os mestres especialistas que impartan docencia,

tratarán de unificar criterios, procedementos, instrumentos  de cualificación, metodoloxía...

O índice a seguir na elaboración das programacións é o seguinte:

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CICLO –PRIMARIA-
1. Introdución e contextualización.
2. Contribución ao desenvolvemento das competencias clave.
3. Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos
perfís competenciais.
4. Concreción dos obxectivos por curso.
5. Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de:
a) Temporalización.
b) Grao mínimo de consecución para superar a materia.
c) Procedementos e instrumentos de avaliación.
6. Concrecións metodolóxicas que require a materia.
7. Materiais e recursos didácticos.
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8. Criterios sobre a avaliación, cualificación e promoción do alumnado.
9. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente.
10. Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados.
11. Medidas de atención á diversidade.
12. Actividades complementarias e extraescolares.
13. Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas en
relación cos resultados académicos e procesos de mellora.
Incorpora modificacións propostas na memoria do curso anterior.
Estar en galego.
Estar entregada en prazo.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CICLO –INFANTIL-
1. Introdución e contextualización
2. Contribución desde as áreas ao desenvolvemento das competencias.
3. Obxectivos.
4. Secuencia de contidos.
5. Actividades.
6. Temporalización.
7. Criterios de avaliación.
8. Procedementos de avaliación.
9. Instrumentos de avaliación.
10. Metodoloxía didáctica, considerando as competencias básicas como elemento
organizador.
11. Materiais e recursos didácticos.
12. Medidas de atención á diversidade.
13. Accións de contribución ao plan TIC.
14. Accións de contribución ao plan de convivencia.
15. Educación en valores.
Segue as directrices da CCP
Incorpora modificacións propostas na memoria do curso anterior.
Está en galego.
Está entregada en prazo.

-Programacións de aula:

Programación detallada por materias e áreas durante o curso escolar.

Esta programación será entregada na xefatura de estudos.

8.-OS CRITERIOS PARA A SELECCIÓN E USO DOS RECURSOS MATERIAIS

A elección dos libros de texto realizarase nos  equipos de ciclo tendo en conta os seguintes criterios:

– Que se axusten ao currículo da Comunidade Galega.

– Que se axusten ao Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo.

– Que exista adecuación dos contidos, procurando continuidade nos diferentes ciclos
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– Manter os mesmos libros durante seis anos, segundo a  Orde do 29 de maio de 2013 pola que se

determina o período de vixencia dos libros de texto e demais materiais curriculares

– Ter decidido antes do 15 de maio as modificacións cara ao próximo curso.

– Antes do 15 de xuño as listas deberán estar aprobadas e enviadas a inspección.

– Cada mestre/a pode tomar a decisión de usar ou non libros na súa materia sempre respectando a

lexislación vixente

A distribución por materias axustándonos ao Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísimo, é o

seguinte:

1º DE PRIMARIA

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS
lingua galega   4h lingua castelá  4h lingua inglesa: 2h
ciencias sociais  3h matemáticas  5h plástica 1h
ciencias da natureza  2h relixión / valores  1h
educación física  2h
música  1h
TOTAL:  12 TOTAL: 10h TOTAL: 3h

2º DE PRIMARIA

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS
lingua galega   4h lingua castelá 4h lingua inglesa: 2h
ciencias sociais  2h matemáticas  5h plástica 1h
ciencias da natureza  2h relixión / valores  2h
educación física  2h
música 1h
TOTAL:  11h TOTAL: 11h TOTAL: 3h
3º DE PRIMARIA

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS
lingua galega  4h lingua castelá  4h lingua inglesa  3h
ciencias sociais  3h matemáticas  4h
ciencias da natureza  2h relixión / valores  1h
educación física  2h plástica 1h

música  1h
TOTAL: 11 TOTAL: 11 TOTAL: 3h
4º DE PRIMARIA

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS
lingua galega  4h lingua castelá 4h lingua inglesa  3h
ciencias sociais  2h matemáticas 4h
ciencias da natureza  2h relixión / valores  1h
educación física  2h plástica  1h
música  1h *libre configuración 1h
TOTAL: 11h TOTAL: 11h TOTAL:  3h
*Libre configuración: esta sesión dedícase ás matemáticas.

5º DE PRIMARIA
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EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS
lingua galega  4h lingua castelá  4h lingua inglesa 3h
ciencias sociais  2h matemáticas  5h
ciencias da natureza   2h relixión / valores  1h
educación física  2h plástica  1h
música  1h
TOTAL: 11h TOTAL:  11h TOTAL: 3h

6º DE PRIMARIA

EN LINGUA GALEGA EN LINGUA CASTELÁ EN INGLÉS
lingua galega 3h lingua castelá 3h lingua inglesa  3h
ciencias sociais 3h matemáticas  5h
ciencias da natureza   2h relixión / valores  1h
educación física  2h plástica  1h
música  1h *Libre configuración 1h
TOTAL: 11h TOTAL:  11h TOTAL: 3h
*Libre configuración, esta sesión dedícase as linguas.

9.-O TRATAMENTO TRANSVERSAL DA EDUCACIÓN EN VALORES

Tendo en conta que pretendemos unha educación integral, a educación en valores debe formar parte de todos os

procesos de ensinanza-aprendizaxe. Valores que teñen un tratamento transversal, e dicir que debemos

traballalos en todos os cursos e en todas as áreas.

Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade

Autónoma de Galicia.

Artigo 11. Elementos transversais

3. Así mesmo, a consellería competente en materia educativa promoverá o desenvolvemento dos valores que

fomenten a igualdade efectiva entre homes e mulleres e a prevención da violencia de xénero, e dos valores

inherentes ao principio de igualdade de trato e non-discriminación por calquera condición ou circunstancia

persoal ou social.

Do mesmo xeito, promoverá a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os

ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a

igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto polos dereitos humanos e o rexeitamento da

violencia terrorista, a pluralidade, o respecto polo Estado de dereito, o respecto e consideración polas vítimas

do terrorismo, e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia.

A programación docente debe comprender, en todo, caso a prevención da violencia de xénero, da violencia

terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do Holocausto xudeu como

feito histórico.
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Evitaranse os comportamentos, estereotipos e contidos sexistas, así como aqueles que supoñan

discriminación por razón da orientación sexual ou da identidade de xénero, favorecendo a visibilidade da

realidade homosexual, bisexual, transexual, transxénero e intersexual.

Os currículos de educación primaria incorporan elementos curriculares relacionados co desenvolvemento

sostible e o medio ambiente, os riscos de explotación e abuso sexual, as situacións de risco derivadas da

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación, así como a protección ante urxencias e

catástrofes.

4. Os currículos de educación primaria incorporan elementos curriculares orientados ao desenvolvemento e

afianzamento do espírito emprendedor. A consellería con competencias en materia de educación fomentará as

medidas para que o alumnado participe en actividades que lle permitan afianzar o espírito emprendedor e a

iniciativa empresarial a partir de aptitudes como a creatividade, a autonomía, a iniciativa, o traballo en equipo,

a confianza nun mesmo e o sentido crítico.

5. No ámbito da educación e da seguridade viaria incorpóranse elementos curriculares e promóvense accións

para a mellora da convivencia e a prevención dos accidentes de tráfico, co fin de que o alumnado coñeza os

seus dereitos e deberes como usuario/a das vías, en calidade de peón ou peoa, persoa viaxeira e persoa

condutora de bicicletas, respecte as normas e os sinais, e de que se favoreza a convivencia, a tolerancia, a

prudencia, o autocontrol, o diálogo e a empatía con actuacións axeitadas tendentes a evitar os accidentes de

tráfico e as súas secuelas.

10.-PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (Aprobado polo C.E. 7/4/2015).ANEXO

11.-ACCIÓN TITORIAL: (Aprobado polo C.E. 28/06/2013).ANEXO.

12.-PLAN DE CONVIVENCIA (Aprobado polo C.E. 30 de xuño de 2016) ANEXO.

13.-OUTROS PLANS E PROXECTOS

13.1.-PLANS ESPECIFICOS PARA O ALUMNADO QUE PERMANEZA UN ANO MÁIS NO MESMO CURSO

Segundo a Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade

Autónoma de Galicia, o centro deberá elaborar un plan especifico de reforzo e recuperación arredor das

competencias clave e aquelas áreas que faciliten a superación das dificultades de aprendizaxe, para o alumnado

que deba permanecer un ano máis no mesmo curso.

O programa consistirá nunha serie de actuacións de reforzo para este alumnado, desenvolverase no marco da

aula ordinaria e actuará sobre os/as alumnos/as que manifesten problemas de retraso escolar.

Perséguense os seguintes obxectivos:
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1. Favorecer o rendemento e o aprendizaxe do alumnado en situación de desventaxa escolar.

2. Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado ao que se dirixe o programa, nos distintos ámbitos:

físico, social, emocional, cognitivo e lingüístico.

3. Motivar ao alumnado cara a consecución de logros na súa aprendizaxe, partindo dun certo grao de éxito nas

tarefas formativas que se lle encomenden.

4. Implicar as familias na posta en marcha das actuacións previstas no programa.

Fases do plan:

1ª .-Diagnóstico da situación (mes de xuño).

Na última sesión de avaliación na que o/a titor/a decide  que un/ha alumno/a debe permanecer un ano máis no

curso, o/a titor/a deixará recollida toda a información relevante aos alumnos/as: carencias, situación familiar,

motivación, desenvolvemento das competencias básicas...

Información que debe quedar recollida na acta de avaliaciónde final de curso e no informe final de etapa.

2ª Fase de Inicio: ( setembro – outubro)

Partindo do informe da fase diagnóstica (acta de avaliación e informe final do curso), e unha avaliación inicial,

planificaranse as actuacións e recursos ordinarios para a atención do alumnado que participe en dito

programa.

3ª.Fase de seguimento: (resto do curso)

Dentro da aula levaranse a cabo  un seguimento personalizado de cada alumno/a para comprobar a efectividade

das estratexias planificadas ou a recondución no seu caso, das mesmas.

Documentos para facer este seguimento no Departamento de Orientación do centro.

13.2.-PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (Aprobado polo C.E. xuño do 2017) ANEXO

13.3.-PLAN DE INTERGACIÓN DAS TIC. ANEXO

13.4.-PROXECTO LECTOR DE CENTRO. ANEXO

14.- AS MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA OS QUE NON OPTEN POLAS ENSINANZAS DE
RELIXIÓN.

"Os centros docentes desenvolverán as medidas organizativas [...] para que os alumnos cuxos pais ou titores

non optaran polas ensinanzas de Relixión reciban a debida atención educativa, de modo que a elección dunha

ou outra opción non supoña discriminación algunha."

(Decreto de 7 de septiembre de 2007 Currículo Educación Primaria)

Isto complementase co disposto no Real Decreto 1513/2006, que engade:

Dita atención, en ningún caso, comportará a aprendizaxe de contidos curriculares asociados ao coñecemento do

feito relixioso nin a calquera  área da etapa.
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No Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na

Comunidade Autónoma de Galicia, quedan modificadas as horas de relixión. Unha sesión semanal en todos os

cursos de infantil e primaria agás en 2º de primaria que serán dúas sesións semanais.

Neste Decreto presentase o currículo da materia de valores cívicos e  sociais para o alumnado que opta por esta

materia

As  medidas organizativas en cuanto a esta materia  quedan incluídas neste proxecto educativo para que

pais e titores as coñezan con anterioridade. Son as seguintes:

o No momento da  Matrícula no Colexio, presentarase á familia a oferta educativa do Centro, en cuanto á

ensinanza de Relixión.

o Poderán os pais nese momento, elixir por escrito que o/a fillo/a reciba a ensinanza relixiosa. (Esta

opción poderá ser modificada, soamente ao comezo de cada curso escolar).

o Os alumnos, cuxos pais non soliciten a ensinanza da Relixión, pasarán a recibir educación en valores,

conforme establece a normativa.

o O/a Xefe/a de Estudos compaxinará os tempos nos horarios para que os/as alumnos/as dun mesmo

grupo e segundo a opción das familias, podan simultaneamente recibir ambas ensinanzas.

o Do mesmo xeito, o/a profesor/a da área de relixión terá coñecemento dos listados de aqueles/as

alumnos/as participantes na ensinanza da súa área, ao comezo de cada curso escolar.

o A educación en valores e a atención educativa en infantil dos/as alumnos/as, preferiblemente, correrá a

cargo do/a titor/a ou profesorado do ciclo, na  medida da dispoñibilidade horaria.

O profesorado encargado desenvolverá o plan de actividades de educación infantil fixado para o ciclo neste

Proxecto Educativo, podendo ser adaptado para cada curso na PXA.O profesorado encargado da educación en

valores para primaria desenvolvera o currículo establecido no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, para esta materia.

Plan de actividades para desenvolver no ciclo de educación infantil:

2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

4º E.I. Normas do centro e aula

5º E.I.-Autoestima

6º E.I.-Formas de comunicación verbal e non verbal.

15.-PROTOCOLO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN OS PROXENITORES DOS/AS ALUMNOS/AS QUE

NON FORMAN UNHA UNIDADE FAMILIAR.
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Este protocolo ten como base legal “Orientaciones de actuación en casos de patria potestad compartida” de SIE

MADRID ESTE, na CIRCULAR Nº1/1997 da Dirección Xeral de Centros e Inspección Educativa sobre

información ós pais separados ou divorciados dos resultados de avaliación dos seus fillos e no protocolo de

protección de datos da Xunta de Galicia.

-Dende a secretaria do centro facilitarase a información da situación familiar do alumnado, facilitándolle ao

titor/a a resolución xudicial reguladora legal das relacións entre os proxenitores e o/a neno/a.

-Dende a titoría informarase á secretaria do centro de calquera modificación na situación familiar do/a

alumno/a.

-Documentación acreditativa da situación legal dos pais respecto aos seus fillos:

As circunstancias relevantes que afectan ao menor en relación á patria potestade e á garda e custodia no caso de

separación ou divorcio veñen establecidas nas resolucións xudiciais pertinentes que cumpran dous requisitos

básicos:

a. Estar asinadas por unha autoridade xudicial.

b. Son de coñecemento das partes afectadas.

-Dereito á información dos proxenitores.

Os proxenitores que ostenten a patria potestade teñen dereito a estar informados do proceso de

aprendizaxe dos seus fillos/as. Polo tanto o Centro está obrigado a garantir a duplicidade da  información

relativa ao proceso educativo dos menores. O procedemento a seguir é o seguinte.

1.- O pai ou nai “non custodio” deberá solicitar esta información por escrito ao centro, acompañando a esta

solicitude, se o centro non conta con ela, de copia da resolución xudicial na  que se recolla que se ostenta a

patria potestade, e fotocopia do DNI.

2.- Da solicitude de información deberase dar traslado ao outro proxenitor para que no prazo de dez días aporte

as alegacións que estime oportunas.

Non se tomaran en consideración demandas, querelas, reclamacións extraxudiciais ou denuncias sobre as que

non se emitira unha resolución xudicial.

Transcorrido este prazo sen que se presenten alegacións, ou presentadas se non modifican o exercicio da patria

potestade, darase información ao proxenitor solicitante  do proceso de aprendizaxe dos seus fillos.

-Relación dos proxenitores cos seus fillos durante e ao finalizar o horario lectivo.

Con carácter xeral non se facilitará comunicación algunha co menor dentro da xornada escolar nin nos

momentos no que o menor estea baixo a custodia do centro, a non ser que as circunstancias ou resolucións

xudiciais expresas aconsellen o contrario.

Salvo que exista resolución xudicial expresa, o proxenitor que ten que recoller aos menores pode delegar noutra

persoa a recollida, non podendo negarse a elo o outro proxenitor. A negativa a entregar aos menores podería ser

obxecto de denuncia.
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En todo caso o centro deberá aplicar os protocolos que se utilicen con outras familias, que xeralmente consisten

en autorización asinada  para delegar a recollida.

-Informacións que deben darse a ambos proxenitores.

 Cualificacións escolares, finais e trimestrais.

 Convocatorias trimestrais xerais e individuais á reunións de titoría.

 Informes psicopedagóxicos.

 Calendario escolar, programa de actividades complementarias e extraescolares.

 Urxencias médicas de carácter grave acaecidas ao alumno/a en horario escolar.

 Ausencias, e o seu carácter de xustificadas ou non para o centro, na forma establecida no centro con

carácter xeral.

 Inscrición no servizo de comedor e/o transporte.

 Menú do comedor escolar.

 Calendario de eleccións  ao Consello Escolar.

 Outras informacións que se fagan chegar ao alumnado.(Mensario)

Non se emitirán informes por escrito con contido distinto ao oficialmente previsto derivados do

desenvolvemento das competencias educativas, salvo que se esixa  por orde xudicial, en cuxo caso emitiranse

con plena veracidade e independencia. En ningún caso darase información a terceiros, aínda que estes sexan

avogados dun dos pais, salvo que fosen designados como seus representantes legais.

Estas orientacións resultan igualmente de aplicación aos supostos nos que os pais dos alumnos non formen

parte da mesma unidade familiar e non tiveran anteriormente vínculo matrimonial entre eles ou se prodúcese a

nulidade do matrimonio.

Anexos: Solicitude de información, información da solicitude.

16.-COMPROMISOS EDUCATIVOS.

• Educar para a  igualdade, baseándonos no principio de coeducación, e evitando calquera tipo de

discriminación por razón de sexo, raza, relixión eliminando roles e estereotipos sociais de carácter

sexista.

• Procurar unha progresiva socialización dos individuos coa aprendizaxe de condutas, normas e valores.

• Traballar na consecución e desenvolvemento das competencias clave e un axeitado grao de madurez do

alumnado.

• Coordinar todas as actuacións entre titores, apoios e equipos co fin de propiciar a coherencia e eficacia

nas súas accións educativas.

• Estimular ao profesorado para que participe activamente na marcha e funcionamento do centro,

integrándose nos diversos órganos de xestión e  equipos docentes.
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• Favorecer a participación e implicación das familias nos aspectos relacionados coa educación dos seus

fillos/as, mantendo unha comunicación fluída.

• Xestionar de xeito democrático e participativo coa integración dos membros da comunidade educativa

en todas as estruturas de tomas de decisión respectando as funcións e responsabilidades legais dos

diferentes órganos.

• Canalizar a actividade académica do centro de xeito que se desenvolva un clima de convivencia

democrática baseada na participación, o pluralismo, a tolerancia, o respecto.

APROBADO POLO CONSELLO ESCOLAR O DÍA 3 DE ABRIL DE 2014

A directora

Mª Isabel de la Stma Trinidad Gómez

Modificado en xaneiro de 2018.

Avaliado e aprobado polo Claustro e polo Consello Escolar do CEIP M.R. Sinde o día___ de xaneiro de 2018

A directora

Mª Isabel de la Stma Trinidad Gómez
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-Anexos do protocolo para solicitar información os proxenitores dos/as alumnos/as que non forman unha unidade
familiar.

SOLICITUDE  DE INFORMACIÓN  ESCOLAR

D/Dna. _____________________________________________con DNI_____________

Pai/nai/titor/a legal do/a alumno/a ___________________________________________

matriculado no CEIP Manuel Rodríguez Sinde en ____curso de educación____________

atopándose na seguinte situación familiar:

Separado/a ou divorciado/a con sentencia xudicial.

SOLICITA:

No exercicio da patria potestade e ao amparo da lexislación vixente ser informado sobre o proceso de

aprendizaxe e actividades académicas do meu fillo/a:

o Cualificacións escolares trimestrais e finais.

o Convocatorias de reunións e titorías.

o Informes psicopedagóxicos.

o Calendario escolar (web do centro).

o Programa de actividades extraescolares e complementarias.

o Urxencias médicas urxentes acaecidas no horario lectivo.

o Inscrición en actividades extraescolares e comedor escolar.

o Menú do comedor escolar (web do centro)

o Calendario de eleccións ao Consello Escolar.

o Calquera outra información que se envíe ás familias.(Mensario)

DOCUMENTACIÓN  QUE SE ADXUNTA:

-Fotocopia do DNI

-Copia de resolución xudicial.

DATOS DE CONTACTO:

Nome do pai/nai_________________________________________________

Rúa:________________________________________Nº_____Piso________

Código postal ______________Poboación_____________________________

E-mail:_________________________________________________________

Tfno:_________________________Móbil:____________________________

En A Guarda a ............ de ...............................de 201...

Sinatura:



PROXECTO EDUCATIVO CEIP MANUEL RODRÍGUEZ SINDE 2013-2018

31

INFORME SOBRE SOLICITUDE DE INFORMACIÓN

A dirección do CEIP Manuel Rodríguez Sinde INFORMA a:

D./Dna.____________________________________________ con DNI_________________________

Nai, pai, titor/a legal do alumno/a________________________________________________________

De ____curso de educación________________ matriculado neste centro,

que o/a outro/a proxenitor/a

D/Dna.__________________________________________________ con DNI____________________

no exercicio da patria potestade e ao amparo da lexislación vixente solicita ao centro ser informado/a sobre

o proceso de aprendizaxe e actividades académicas do meu fillo/a.

De non presentar alegacións no prazo de dez días o centro procederá a duplicar  a información relativa ao

proceso educativo do/a  menor.

En A Guarda a             de              de  201

O/A  director/a

RECIBÍN D./Dna.____________________________________DNI________________

Sinatura.


