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 Datos do centro: 

 

 Colexio Plurilingüe de Educación Infantil e Primaria “O Mosteirón” 

Lugar  Esperela S/N, 15168 Mosteirón- Sada- A Coruña 

 881.880.973 

 

 881.880.979 

 ceip.mosteiron@edu.xunta.gal 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmosteiron/ 
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 Características da contorna. 

 

O centro atópase na parroquia de San Nicolás de Mosteirón, situada a uns 5 kms do centro de 

Sada. Dita parroquia está caracterizada por un ámbito semi urbano, no que predominan os espazos 

verdes e o ámbito natural. 

Na mesma parroquia atópase  ASPACE, entidade sen ánimo de lucro que se adica á atención de 

persoas con parálise cerebral. 

O Concello de Sada conta, ademais con outras 7 parroquias: Carnoedo, Meirás, Mondego, 

Osedo, Sada, Soñeiro e Veigue. 

Sada é un concello  que conta con unha superficie total de 27,49 Km cadrados e ten arredor de 

15.495 habitantes (segundo datos do ano 2018).  

Está situado nas Rías Altas , dentro da ría de Betanzos e a uns 20 km da cidade de A Coruña. 

Caracterízase por ser un pobo costeiro que ten como actividades predominantes a pesca 

(desembarco de peixe e bateas mexilloeiras situadas entre as praias de Veigue e Carnoedo) e a 

industria, aínda que tamén ten como fonte de ingresos dos cidadáns actividades do sector primario: 

actividades agrícolas (caracterizadas por invernadoiros, pequenas hortas, pequenas granxas 

gandeiras).  

Entre os aspectos que destacan en Sada pola súa riqueza cultural destácanse: 

- A fábrica do Castro, máis coñecida por “Sargadelos”, é unha empresa adicada ao traballo da 

cerámica principalmente (deseño, confección, modelaxe e distribución) cunha  ampla 

traxectoria; actualmente tamén se adica ao téxtil, aos complementos (realización de bolsos, 

carteiras, chaveiros...). Dita empresa ofrece obradoiros de traballo de cerámica para nenas e 

nenos. 

- A terraza de Sada:  É un edificio que deixa constancia da pegada modernista no Concello; 

inicialmente non foi construído no lugar no que se atopa, senón que foi trasladado pedra a 

pedra ao lugar no que está (1920). Caracterízase polos seus elementos modernistas: 

vidreiras, arcos.... está realizado principalmente en madeira, ferro forzado e vidro. 

- Os castros de Meirás e Samoedo, que sinalan o feito de que na antigüidade, Sada, estivo 

poboada por fenicios e gregos. 

A poboación do Concello fala maioritariamente o castelá, así o reflexan os estudos 

sociolingüísticos.  
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 Historia do colexio. 

 

Baixo a dirección e tutela do Ministerio de Traballo e Seguridade Social foi un Centro 

adicado ao sector marítimo pesqueiro, en cumprimento das función de promoción e asistencia dos 

familiares e traballadores do mar. A orixe do proxecto xurde no ano 1953, coa idea de crear un 

orfanato para fillas de pescadores falecidos en accidentes do mar. 

Para este fin, adquiriuse unha finca ubicada no lugar de Esperela, Parroquia de Mosteirón, no 

Concello de Sada da provincia de A Coruña, cunha superficie de 11.314 m2 na que se adapta o 

edificio que xa existía, "una casa de indiano" e se prolonga esta edificación pola súa parte posterior 

para facer un módulo destinado a dormitorios, comedores, capela e outros servizos. Nace así o 

Colexio-Residencia "Carmen Polo de Franco", con capacidade para 30 alumnas das que se fai cargo 

unha Comunidade Relixiosa, as Fillas de María Auxiliadora-Calasancias. 

En anos posteriores vanse adquirindo novos terreos ata chegar a unha superficie de 34.391 m2. 

Pouco a pouco, sucesivas ampliacións da Residencia inicial van conformando o actual recinto 

Escolar: 

 1958 - 1959: Ampliación da Residencia para instalar un patio cuberto, "o patio andaluz", 

servicios de tren de lavado e planchado (coñecido polas alumnas como "planchero") e un 

almacén xeneral, na planta baixa. Tamén neste ano se levanta un novo dormitorio na 

primeira planta para 50 alumnas e unha segunda planta destinada exclusivamente a aulas. 

 1960-1961.- Construción, a esquerda do "Patio andaluz", dun edificio independente 

destinado a garaxe na súa planta baixa, vivenda do chofer-garda na primeira planta, e 

habitacións para hospedaxe na segunda planta. 

 1965.- Constrúese un novo depósito de abastecemento de auga, á vez que se fai unha nova 

instalación.  

 1966-1967. - Ampliación do edificio cun anexo na parte posterior para instalar na planta 

baixa da mesma os servicios de cociña, office, almacén, cámaras frigoríficas, etc, e nas 

plantas 1ª e 2ª máis dormitorios e outros diversos servicios, co que a capacidade da 

Residencia pasa a ser de 200 pazas. 

 1969.- Instalación de auga quente e calefacción central. 

 1971.- Completa transformación das instalacións do Centro e da estrutura do mesmo, 

pasando a ser a súa capacidade de 270 alumnas. Instálase tamén neste momento unha 

centraliña telefónica e unha rede de teléfonos interiores. 

 1975.- Ampliación do comedor e transformación dalgúns despachos en aulas. 

 En 1976.- Construción, na mesma finca, dun novo edificio de tres plantas destinado a aulas 

despachos e oficinas. Trasládase neste ano toda a actividade de ensino a este edificio 

quedando así separados o Centro de Ensino e a Residencia. 
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  En 1986.- Construción dun edificio de tres plantas, noutra parcela da mesma finca, 

destinado a só a Residencia de alumnas con capacidade para 264 camas. 

No ano 2007 o centro educativo pasa a ser de titularidade pública, sendo primeiro un Centro 

Público Integrado e logo o que é hoxe, un Colexio de Educación Infantil e Primaria.  

 

 

 

 

 Área de influencia do centro e área limítrofe: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Influencia: 
- Mosteirón, Soñeiro, Osedo, Sada. 

Área de limítrofe:  
- Meirás, Mondego, Carnoedo, Veigue.  
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 Horarios do colexio: 

o Ten unha xornada continua, de 09:00 a 14:00, seguindo o establecido pola  Orde do 

29 de maio de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da 

xornada lectiva en sesión única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, 

colexios de educación infantil e primaria, colexios rurais agrupados, centros públicos 

integrados, centros de educación especial e centros privados concertados. As sesións 

distribúense do seguinte xeito: 

-1ª sesión: de 09.00 a 09.50 h. 

-2ª sesión: de 09.50 a 10.40 h. 

-3ª sesión: de 10.40 a 11.30 h. 

-Tempo de lecer: de 11.30 a 12.00 h. 

-4ª sesión: de 12.00 a 13.10 h. (os primeiros 20 minutos estarán adicados ao momento 

lector). 

-5ª sesión: de 13.10 a 14.00 h. 

 

o Titorías coas familias: Luns de 16:20 a 17:20. 

 

 Servizos que se ofertan:  

o Transporte escolar: Chega ao centro educativo entre as 08:45 e as 09:00. Sae do 

colexio ás 15:20. A maioría dos mestres realizan a garda e custodia do alumnado 

transportado seguindo o lexislado a través da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que 

se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte 

as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación .O 

servizo de transporte escolar do centro educativo corre a cargo de dúas empresas 

adxudicadas: Autocares Cal Pita S.A. e Autocares Castilla León SAU. As rutas son as 

seguintes: 

 

Autobús nº 1: Escolares Castilla León SAU (ALSA)  

Saída da primeira parada ás 08’30 horas 

Percorrido.- 
Edreira (Parada Taxis) - Coiro – O Castro (Estanco García) – Samoedo (P.Bus) – 

Polideportivo (Sada) – Sada (correos) 

Autobús nº 2: Autocares Castilla León SAU (ALSA)  

Saída da primeira parada ás 08’35 horas 

Percorrido.- 
 Pazos (P.Bus) – Fontán (Casa mariñeiros) – Sada e contornos (fronte ao colexio) – 

Xeitosiña – Panadeira Osedo 
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Autobús nº 3: Autocares Castilla León SAU (ALSA) 

Saída da primeira parada ás 08’40 horas 

Percorrido.- Sada (Concello) - Igrexa de Sada (P.Bus) 

  

Autobús nº 4: Autos Cal Pita S.A.   

Saída da primeira parada ás 08’40 horas 

Percorrido.- Sada (Correos) – Chaburra (P.Bus) 

Autobús nº 5: Autos Cal Pita S.A 

 Saída da primeira parada ás 08’40 horas 

Percorrido.- Sada (Correos) - Tarabelo 

 

o Comedor: Segundo marca a Orde do 21 de febreiro de 2007 pola cal se regula a 

organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor nos centros docentes 

públicos non universitarios dependentes da Consellería e o Decreto 132/2013 del 1 

de Agosto, polo cal se  regulan os comedores escolares dos centros docentes 

públicos non universitarios dependentes da Consellería con competencias en 

materia de educación(cuxa xestión recae no IES O Mosteirón. Modalidade de Xestión 

directa por parte da Consellería. Dende as 14:00 horas ate as 15:20 horas. Destacar 

que, segundo a citada Orde e o Decreto 132/2013, teñen dereito ao emprego do 

comedor escolar o alumnado procedente da área de influencia do colexio e , se 

houbese prazas suficientes ofertarase ao resto do alumnado. 

o Servizo de madrugadores, xestionado pola ANPA do colexio: 07:30 a 09:00 horas. 

o Actividades extraescolares xestionadas pola ANPA do colexio: Outubro a maio de 

15:20 a 17:20. 

o Servizo de canguros: Os meses de setembro e xuño mentres que o alumnado este en 

período lectivo de 15:20 a 17:20. 
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 Oferta educativa: 

Tal e como se establece na modificación da Orde 12 de Agosto de 2010 feita a través da 

orde 20 de xullo de 2012, consta cun total de 15 unidades, sendo 3 elas de educación infantil e 

12 de educación primaria. 

 

 

 
 

 Das 25 horas lectivas á semana o alumnos recibe: 

o 1 hora semanal de inglés (seguindo a Orde do 25 de xuño 2009). 

o 1 hora semanal de psicomotricidade,  impartida por unha mestra especialista en 

educación física. 

o 1 hora semanal de relixión ou atención educativa seguindo a Orde do 25 de xuño 

2009). 

o 1 hora de educación musical por parte dun mestre especialista. 

o O resto das sesións trabállanse de xeito globalizado en base á metodoloxía por 

proxectos. 

As sesións de inglés e psicomotricidade lévanse a cabo coa metade do grupo coa finalidade 

de ter unha atención máis individualizada. 

 

Educación 
Infantil 

1 aula de 4º Ed. Infantil 
(máx 25 alumnas/os) 

1 aula de 5º Ed. Infantil 
(máx 25 alumnas/os) 

 

1 aula de 6º Ed. Infantil 
(máx 25 alumnas/os) 
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*Estase comezando a impartir música en inglés de xeito progresivo. No curso 2018/2019 

comezouse en 1º Ed. Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación 
Primaria 

2 aulas de 1º 
Ed. Primaria. 

Plástica e 
música 

bilingüe. 

2 aulas de 2º 
Ed. Primaria. 
Plástica e ed. 

física 
bilingüe 

2 aulas de 3º 
Ed. Primaria. 
Plástica e ed. 

física 
bilingüe 

 

2 aulas de 4º 
Ed. Primaria. 

Plástica e 
ed. física 
bilingüe 

 

2 aulas de 5º 
Ed. Primaria. 
Plástica e ed. 

física 
bilingüe 

 

2 aulas de 6º 
Ed. Primaria. 

Plástica e 
ed. física 
bilingüe 
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 Persoal do centro: 

 

Na actualidade e seguindo a Orde 12 de Agosto de 2010 feita a través da orde 20 de xullo de 

2012, o cadro de persoal docente é o seguinte: 

 

➢ 4 mestras de Educación Infantil. 3 delas son titoras dun grupo de educación infantil e a 

outra mestra é exerce de mestra de apoio. 

➢ 11 mestres/as de Ed. Primaria. 

➢ 1 mestra de lingua francesa. 

➢ 2 mestras de lingua inglesa. 

➢ 2 mestras de educación física. 

➢ 1 mestra de pedagoxía terapéutica. 

➢ 1 mestre de audición e linguaxe. 

➢ 1 orientadora. 

➢ 1 mestre de educación musical. 

➢ Este curso veñen ao colexio 2 mestres de relixión de outro centro educativo para 

impartir as horas de dita asignatura.  

 

Polo que respecta ao persoal non docente, o centro conta con: 

➢ Unha administrativa. 

➢ Unha subalterna. 

 

O persoal de limpeza que realiza labores no centro é persoal contratado pola Xunta de 

Galicia, que depende administrativamente ao IES O Mosteirón, ao que está adscrito o centro. No 

noso colexio traballan dúas persoas a tempo completo e unha a media xornada. 
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 Organización pedagóxica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directora        Claustro 

 Xefa de Estudos       Consello Escolar. 

 Secretaria 

 ** No seo do Consello Escolar confórmase unha Comisión de Convivencia, Comisión 

Económica e Comisión de promoción da igualdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órganos de goberno 

Unipersoais Colexiados 

Órganos de coordinación docente 

Comisión de 
Coordinación 
Pedagóxica 

Departamento de 
Orientación 

Equipo de ciclo EI/ nivel 
EP 

Titores/as 

X. departamento actividades 
extraescolares e 

complementarias 

Eq. Dinamización da 
lingua galega 
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Ademais de ter esta organización destacamos que no equipo temos formado un equipo de 

urxencias Sanitarias seguindo o Protocolo de Urxencias Sanitarias e Enfermidade Crónica e a 

addenda da diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamizacións e equipos de traballo 

Eq.Plurilingüismo Eq.biblioteca 

Eq.TIC e ABALAR 
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 Instalacións: 

 

O colexio consta dun edificio principal no que se desenvolven as principais actividades diarias. 

Está distribuído en 3 plantas que albergan os seguintes espazos: 

 

➢ Planta baixa: 

o Despacho da administrativa do colexio. 

o Aula de usos múltiples. 

o Aseos interiores- un deles adaptado para persoas con discapacidade. 

o Sala de visitas. 

o Comedor- De Xestión directa por parte da Consellería, cuxa xestión leva a cabo o IES 

O Mosteirón. 

o 2 aulas de educación primaria. 

o 3 aulas de educación infantil, con aseos para cada unha delas. 

o Un almacén. 

 

➢ Primeiro andar: 

o Sala de mestres. 

o Aula de informática. 

o Despacho do equipo directivo. 

o Aseos para adultos e aseos para alumnado. 

o Espazo destinado para o apoio da mestra de pedagoxía terapéutica. 

o Espazo destinado á departamento de inglés e plurilingüísimo. 

o Espazo para as clases de relixión católica. 

o Aula de convivencia. 

o 8 aulas de educación primaria. 

o Aula de educación musical. 

o Aula de inglés. 

o Almacén de aulas. 

o Almacén do centro. 

o Almacén de resgardo do fondo de libros de texto. 

o 2 cuartos de limpeza. 

o Cuarto de material do centro. 

o Aulas para realización de actividades extraescolares: pintura. 
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➢ Segundo andar: 

o Biblioteca do centro. 

o Aula de audición e linguaxe. 

o Departamento de orientación. 

o Arquivo. 

o Sala de reunións. 

o 2 aulas de educación primaria. 

o Almacén de aula. 

o 1 espazo en proxecto de emprego para actividades experimentais. 

o Atópase tamén a antiga residencia con 33 habitación, dotadas con camas, duchas, 

espazos para o estudo, cuarto de descanso para o persoal que traballaba realizando 

estas labores, almacén con material.  

➢ Na parte traseira do centro atópase anexa unha aula para realización de psicomotricidade e 

sesións de educación física.  

➢ O alumnado tamén emprega o ximnasio do IES O Mosteirón para as clases de educación 

física. 

No que respecta aos espazos exteriores e interiores de xogo, o centro conta cos seguintes: 

o Patio para o alumnado de educación infantil exterior. 

o Espazo cuberto denominado “Patio andaluz”, no que o alumnado de educación infantil 

realiza os recreos os días de choiva. 

o Espazo cuberto denominado “Patio planchero”, no que o alumnado de educación 

primaria realiza os recreos os días de choiva. 

o O resto dos espazos exteriores son compartidos co IES O Mosteirón: Zona de pistas, zona 

de xogos, zona do bosque e zona dianteira do centro.  
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 Programas e proxectos nos que participa o colexio: 

 

o Plan Proxecta DAFIS- Proxecto Deportivo de Centro:  “Unha milla diaria”: No curso 

2018/2019 comezouse a realizar no centro o Proxecto Deportivo de centro, fomentando 

a actividade física diaria e a incorporación de hábitos saudables (tanto físico como 

alimenticios). Así pois, pretende evitar os prexuízos derivados dun sedentarismo, 

incrementando a actividade física en idade escolar. É preciso engadir que a difusión 

entre a comunidade educativa de levar a cabo unha actividade activa e propiciar  que o 

alumnado incremente a carga de actividade física levada a cabo no centro educativa é 

fundamental experimentando novas formas e modelos para conseguir unha condición 

física máis saudable.  

o Proxecto Abalar: Participamos no Proxecto Abalar nos cursos de 5º e 6º de Educación 

Primaria dende case o seu inicio, tendo un ordenador por alumno/a coa finalidade de 

aprender tamén a través das novas tecnoloxías.  

o Programa de educación ambiente “Educando na biosfera” da Reserva da Biosfera: Dende 

o curso 2017/2018 os últimos cursos de educación primaria participan en dito programa 

destinado a concienciar ao alumnado da importancia do coidado do  medio ambiente. 

Para iso reciben charlas de expertos na materia no aula, realizan unha visita relacionada 

coa temática (cada curso vai cambiando o lugar a visitar) e realízase unha exposición de 

traballos cos demais centros educativos do Concello de Sada que participan no mesmo. 

Así pois destacar que é un programa promovido dende o propio Concello en 

colaboración coa reserva da Biosfera.  

o Edulingüe: O colexio é plurilingüe no cal se imparte plástica en inglés en toda a 

educación primaria, educación física dende 2º de EP ate 6º EP e estase incorporando 

educación musical progresivamente.  

o Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares: Dende o curso 2017/2018 este centro está 

inmerso en dito programa, cuxo obxectivo principal é potenciar e fomentar o emprego 

da biblioteca escolar, fomentando a lectura dende idades máis temperás. 

o Contratos programa: Convocados dende a Consellería de Educación, Universidade e FP 

coa finalidade de desenvolver as capacidades de todo o alumnado conforme ás 

posibilidades e circunstancias e, para isto, invita a organizarse dun xeito diferenciado, 

planificando recursos e desenvolvendo actuacións para o logro duns obxectivos 

concretos. Participamos en dúas liñas de actuación do mesmo: 

o Reforzo, Orientación e Apoio (PROA). Desenvolto unha mañá á semana e polas 

tardes (cada curso dependerán as tardes da cantidade de alumno que este 

dentro do programa) en horario de 15:20 a 17:20, dende o tempo que sexa 
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aprobado pola Consellería. Así pois trabállase con alumnado que precisa dun 

apoio maior no día a día. 

o Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros.  

o Voz Natura: Programa de educación medioambiental promovido pola Fundación Juan 

Fernández Rey Latorre,  a través do cal se senbiliza ao alumnado da importancia de 

coidar a nosa natureza, se realizan experimentos, promove o emprego do invernadoiro 

do centro... cada curso escolar o programa está destinado a unha temática concreta, coa 

finalidade de que cada curso se afonde nun tema de especial interese: coidado dos 

bosques, construír un futuro sen plásticos, natureza como forma de identidade, hortos 

ecolóxicos... 

o Plan Director: O Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros 

educativos e nos seus contornos, pretende sensibilizar ao alumnado sobre temáticas que 

hoxe en día están moi patentes na sociedade. A Garda Civil acode ao centro educativo 

coa finalidade de impartir  charlas sobre diversas temáticas de interese e especial 

sensibilización para o alumnado: Acoso escolar, pandillas, os perigos de internet.... 

o Programa de Titoría Entre Iguais (TEI): O Programa TEI é un medio mediante o cal o 

alumnado de 5º de Ed. Primaria se converte en titor/a emocional do alumnado de 3º EP, 

axudándolle a resolver situación que lle poidan acontecer no centro, darlle consellos... e 

crear deste xeito vínculos de colaboración, sempre coa supervisión de docentes.  
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 Relacións con outras institucións. 

o Concello de Sada: Dende inicio do ano 2017 o Concello encárgase do mantemento do 

centro, tras a asumición das competencias que lle foron asignadas. Así pois colaboramos 

tanto no mantemento do centro, como tamén en actividades que se organizan: día do 

libro, programas como a reserva da biosfera, actividades culturais... Dentro do concello 

de Sada, destacamos a coordinación cos seguintes departamentos e concellerías: 

o Oficina Municipal de Información Xuvenil.  

o Alcaldía. 

o Concellería de Educación e Cultura. 

o Servizos Sociais. 

o Normalización Lingüística. 

o Casa da Cultura. 

o Biblioteca Municipal: Ramón Suárez Picallo. 

o ASPACE: Dende o curso 2018/2019 véñense realizando actividades de colaboración con 

dita asociación coa finalidade de sensibilizar ao alumnado no trato e colaboración coas 

persoas con discapacidade. 

o Club de atletismo de Sada: Participa con nós na carreira anual de San Silvestre, 

realizando actividades co alumnado. 

o IES O Mosteirón: Dado que compartimos recinto tamén colaboramos no eido do 

comedor escolar, na xestión dos espazos e recursos, na organización de actividades 

puntuais. Así pois, o noso alumnado de 6º de EP, asiste a unha xornada de portas 

abertas no segundo trimestre para coñecer o centro e o seu funcionamento.  

Posteriormente unha vez matriculado o alumnado neste centro (ao igual que no outro 

IES de Sada)  ten lugar unha reunión coa finalidade de dar a coñecer aspectos relativos 

ao procedemento educativo do alumnado.  

o Centro de Formación e Recursos do Profesorado: A través do cal permite ao centro ter 

unha formación continuada. 

o Hospital Materno Infantil de A Coruña: Coa finalidade de ter coordinación á hora de 

enfocar o desenvolvemento do noso alumnado con maiores dificultades. 

o Atención temperá: Seguindo o Decreto 182/2013 e o Protocolo de Coordinación, 

Intervención, e derivación interinstitucional con atención temperá. 

o Entidades/ Asociacións que atenden ao noso alumnado para tratar determinadas 

dificultades. Só atendemos a aqueles que ten permitido a Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional, dado que, tras a publicación do protocolo de 

protección de datos, non se pode realizar un traspaso de información a entidades 

privadas que non teñan establecida a colaboración con dita consellería:  

o Fundación María José Jove e INGADA. 
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o Asociación de Trastornos de Espectro Autista de Vigo (TEAVI). 

o Federación de Autismo de Galicia. 

o Federación Galega de Institucións para o Síndrome de Dowm. (DOWM Galicia). 

o Asociación de Bulimia e Anorexia de Galicia. (ABAC). 

o Asociación de Pais de Persoas con Parálise Cerebral (ASPACE). 

o Organización Nacional de Cegos Españois (ONCE). 

o Fundación Paidea Galicia. 

o ASPANAES. 

o Asociación Raiolas. 

o Asociación galega de persoas con Discapacidade ( COGAMI). 

o Fundación Secretariado Xitano. 

o Federación de Asociacións Galegas de Familiares de Alzheimer e outras 

demencias. 

o Federación Galega de Asociacións de persoas con TDAH. 

o Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia.  

o Asociación de familias  de Persoas con parálise cerebral.  
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 ¿Que pretendemos? 

 

 O CEIP Plurilingüe O Mosteirón preséntase como un centro no que a imaxinación, a innovación, 

a colaboración e o traballo en equipo son piares básicos para o traballo do día a día. 

Entendemos que tal e como se promulga na Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa 

(LOMCE),  debemos de formar cidadáns competentes por e para a vida, formando uns cidadáns que 

entendan, comprenden, interioricen e apliquen as competencias básicas (ed. Infantil), clave (ed. 

Primaria) no seu día a día, que fuxan deste xeito dunha aprendizaxe tradicional na que se aprendía 

de xeito memorístico; isto ven sendo pois que as teorías de Ausubel sobre a aprendizaxe 

significativo se leven a cabo no centro e o alumno entenda pois, que non se asimilan contidos para 

pasar un exame, senón que aprendan contidos por e para a vida, para poder desenvolverse nunha 

sociedade cambiante.  

A sociedade é un ente en constante cambio, á que o centro e este proxecto de centro se teñen 

que adaptar, dado que, a innovación que abrangue ámbitos pedagóxicos, tecnolóxicos, sociais 

forman un conxunto que se debe impulsar dende o colexio. 

Para esta adaptación temos como piares básicos: 

 O traballo da competencia lingüística en ambas linguas, principalmente na lingua galega 

(lingua non vehicular do colexio), para iso a amplitude de coñecemento de textos, o traballo 

da comprensión e expresión son fundamentais. 

 O traballo nos dereitos fundamentais do alumnado: Todas e todos debemos ser 

coñecedores dos dereitos e tamén dos deberes como parte dunha comunidade escolar, por 

iso favorecerase a liberdade de expresión e o diálogo. 

 A igualdade efectiva entre mulleres e homes: cada día debe facer máis patente a igualdade e 

combater os prexuízos xerados anteriormente na sociedade. Por iso no centro atendemos 

ao Decreto Lexislativo 2/2015. 

 Evitar en todo o momento o acoso escolar. Como ben sinalamos antes debemos ir acorde á 

sociedade e este é un aspecto moi preocupante na mesma, por iso poñemos en 

funcionamento os mecanismos necesario para evitalo. 

Indicar que, no apartado de obxectivos se explicaran todos eles coas medidas que temos 

previsto desenvolver para que, deste xeito se cumpran. 

 Dende o curso 2018/2019 no centro comezan a funcionar dous ámbitos de traballo que 

definen, xunto con outros presentes (O programa plurilingüe, o proxecto abalar e o TEI) o que é 

o noso colexio: 

 O Proxecto Documentado de Centro: Estanse establecendo os inicios do Traballo Por 

Proxectos Coordinados, tendo como eixo vertebrador a biblioteca. Así pois, anualmente 
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trabállase baixo unha mesma temática que é aproveitada en conmemoracións oficiais e 

festividades, ademais de ser traballada acorde ás programacións de aula. 

 O Proxecto Deportivo de Centro: Proxecto tendente á mellora dos hábitos saudables 

(Ver apartado correspondente). 

 

 Valores e principios prioritarios. 

 

Partindo dos principios establecidos dende o preámbulo da LOE “ A educación é o medio de 

transmitir e, ao mesmo tempo, de renovar a cultura e o acervo de coñecementos e valores que 

a sustentan, de extraer as máximas posibilidades das súas fontes de riqueza, de fomentar a 

convivencia democrática e o respecto ás diferenzas individuais, de promover a solidariedade e 

evitar a discriminación, co obxectivo fundamental de lograr a necesaria cohesión social. 

Ademais, a educación é o medio máis adecuado para garantir o exercicio da cidadanía 

democrática, responsable, libre e crítica, que resulta indispensable para a constitución de 

sociedades avanzadas, dinámicas e xustas. Por ese motivo, unha boa educación é a maior 

riqueza e o principal recurso dun país e dos seus cidadáns.”, o CEIP Plurilingüe O Mosteirón 

alude á lexislación e basease nuns principios democráticos, que fagan ao alumnado pensar por 

si sos, que lle permitan ter unhas responsabilidades para a vida en sociedade. Para isto é clave 

fomentar o diálogo e o traballo baseado na educación emocional, como promedio fundamental 

para coñecerse a si mesmo e aos demais, de xeito que poidan desenvolver actitudes empáticas. 

“Moitas mans xuntas aínda que sexan pequenas poden facer grandes cousas” . Mar Romera. 
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 Obxectivos e medidas de actuación prioritarias: 

 

 Dinamizar o emprego da biblioteca do centro, da aula, e locais considerándoa como 

principal fonte de coñecemento e aprendizaxe. 

Coa finalidade de acadar este obxectivo o centro pon a disposición de todo o alumnado a 

biblioteca de centro na hora de lecer de media mañá, as visitas acompañados/as dos Mestres/as do 

centro nas cales realizar consultas, lectura, actividades dinamizadoras, introducir no alfin…. 

A biblioteca do centro está inmersa no Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares dende o curso 

2017/2018 e o obxectivo do centro é continuar no mesmo, atendendo aos requisitos do programa 

e dinamizando a biblioteca coa visita de escritoras/es, ilustradoras/as, contacontos e calquera 

persoa que fomente a lectura. 

Dende o curso 2018/2019 todo o colexio comezou a realizar o momento lector á volta do 

recreo, dende as 12:00 ate as 12:20, no cal se fomenta dende as idades máis temperás o inicio á 

lectura coa lectura de contos, invención de relatos, dramatizacións, recitacións… ate o último curso 

de educación primaria. 

Ao longo deste mesmo curso o equipo de biblioteca comezou a realizar a actividade 

“mochilas viaxeiras”. Cada aula ten unha/dúas mochilas viaxeiras con diverso material para 

compartir en familia en cada casa, están con ela uns días e logo volve ao colexio para que a leve 

outro/a compañeiro.  

Coa finalidade tanto de dinamizar o emprego da biblioteca e o impulso da lectura como de 

favorecer a axuda, a cooperación… realízanse apadriñamentos lectores, mediante os cales, 

alumnado de maior idade lee contos cos máis pequenos e establece diálogos de comprensión de 

contos con elas/es. 

 Potenciar a competencia lingüística, centrándonos na oralidade, comprensión e a expresión 

oral e escrita en ambas linguas oficiais 

O colexio pretende formar a cidadáns competentes en ambas linguas oficiais de Galicia e 

para iso unha parte moi importante é o traballo referido ao ámbito lingüístico, para o cal se 

desenvolven actividades de exposición oral, comprensión oral e escrita en base a diversos textos, 

dada a importancia do traballo dos mesmos(poesía, narrativa....). Neste eido lévanse a cabo 

obradoiros de expresión escrita, debates favorecendo a liberdade de opinións. Por outra banda 

sinalar que en todos os cursos da educación infantil e nalgúns cursos de primaria lévanse a cabo 

diariamente asembleas, algunhas delas incluído o traballo da filosofía para nenos. 

Poténciase tamén a expresión escrita a través de concursos de relatos e a expresión oral a 

través de exposición entre os membros da mesma clase e outras clases. 
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 Impulsar o uso da lingua inglesa no día a día do centro. 

Atopámonos nun colexio plurilingüe, no que dende 1º de educación primaria se imparten 

materias (a maiores da lingua inglesa) en inglés, co cal é algo que se está potenciando 

progresivamente  a través de diversas actividades impulsadas polo equipo de plurilingüísimo. O 

plurilingüísimo non o entendemos só como un aumento de contidos da gramática, ortografía e 

léxico da lingua inglesa, senón que tamén de cara a incorporación de costumes propios dos países 

de fala inglesa, de xeito que fagamos ao noso alumnado coñecedor dos mesmos: dende 

coñecemento de festividades (halloween, Easter, San Patrick..), pasando polo coñecemento de 

comidas típicas (mesmo elaborándoas), deportes, música.... de xeito que para iso, en coordinación 

coa biblioteca do centro, vanse ampliando os fondos bibliográficos para que o alumnado poida 

consultar, ler, investigar... e mesmo realizar sesións de conta contos en lingua inglesa. 

Realízanse e pretende impulsarse as exposicións do centro en lingua inglesa. 

 Crear un clima de convivencia e resolución pacífica dos conflitos a través do pensamento 

crítico e da conciencia emocional 

A convivencia é un factor clave na vida e como tal, dende a entrada na escola ocupa un lugar 

esencial na educación das/os nenas/os. Por ese motivo a convivencia no CEIP Plurilingüe O 

Mosteirón é traballada tanto con adultos como con nenos/as. 

Actualmente o colexio atópase no segundo ano do Programa de Titoría Entre Iguais (TEI), co cal o 

alumnado de 5º de educación primaria é titor/a emocional do alumnado de 3º de Ed. Primaria, 

factor que sempre está en constante revisión, para valorar a reformulación do programa, 

ampliación... 

Cada vez que chega un novo alumno/a lévase a cabo o Plan de Acollida coa Familia e co /coa 

alumno/a, de xeito que se favoreza a integración do alumnado na vida do centro. 

Lévase a cabo un Contrato Programa dirixido a favorecer a igualdade e convivencia nos centros 

educativos, sempre tamén en constante revisión, onde se impulse tamén a igualdade de xénero. 

Xogos cooperativos 

NEAE. 

 Velar pola integración e a atención individualizada co alumnado con necesidades específicas 

de apoio educativo 

A atención á diversidade planificada, deseñada e cunha posta en práctica axeitada favorece a 

aprendizaxe do alumnado, por iso, coa finalidade de acadar este obxectivo de gran peso a 

optimización dos recursos tanto persoais como materiais é e será un punto clave. 

Terase en conta a obtención de recursos colaborando con centros de educación especial e as 

colaboración entre centros e asociación de cara a sensibilización do alumnado . Neste eido 

incluímos as colaboracións con ASPACE. 
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Para facilitar o estudo do alumnado, no colexio hai un programa de técnicas de estudo, un 

programa de atención ao alumnado inmigrante e de desenvolvemento socio emocional para 

alumnado con TDHA. Así pois destacar que cada mestre realiza funcións de reforzo titorial coa 

finalidade de abarcar unha atención máis individualizada. 

 

 Desenvolver no alumnado aspectos científico-matemáticos de xeito significativo e amplialo 

ao seu día a día. 

O coñecemento científico e matemático integra unha serie de contidos que se enmarcan 

principalmente dentro do eido procedimental , por iso a base está en que o alumnado aprenda 

facendo, experimentando, manipulando, que traballe en base a ensino erro e que poida, sobre todo 

vivenciar sobre o que se lle está falando. Farase emprego de xogos e elementos manipulativos, 

introdúcense nalgunhas aulas o método ABN, trabállase o día da ciencia en galego.... 

 Concienciar ao alumnado do respecto ao medio ambiente e da potenciación de hábitos de 

coidado e limpeza.  

O cambio climático é un feito que cada vez é máis patente na sociedade e é  unha situación que 

non pode quedar allea á escola, senón que , debe estar patente e debe estar traballada dende o 

centro escolar.  

Coa finalidade de traballar dito obxectivo, intentarase anualmente acceder ao programa Voz 

Natura, que cada curso escolar adica a programa a unha temática diferente, aproveitar o potencial 

de zonas verdes que temos no noso colexio e sensibilizar o seu coidado e conservación, crear 

patrullas de medio ambiente. 

Na parte traseira do colexio hai un invernadoiro, o cal é unha fonte de recursos que permite aos 

menos/as vivenciar o proceso de plantación e recollida de verduras. 

Por outra banda o reciclaxe é fundamental, co cal intentaranse colocar diversos contedores de 

reciclaxe polos colexio e ir reducindo pouco a pouco o uso do plástico (sobre todo as merendas, 

traendo utensilios reutilizables). 

 Favorecer o traballo cooperativo entre todo o alumnado tendo como fío condutor o pdi 

Traballar en equipo, axudarse, apoiarse, respectar, comprender, ter outro punto de vista é 

fundamental ; dadas estas premisas fomentase este tipo de traballo a través do deporte, dos 

traballos grupais (entre clases, niveis.. centros..) con técnicas de traballo cooperativo.... de xeito 

que aprendan destrezas básicas de traballo en grupo colaborativo e grupo cooperativo. 

 Concienciar ao alumando no emprego hábitos saudables a través do traballo da dieta sa e 

equilibrada e da promoción da actividade física. 

Día a día faise patente a necesidade de fomentar os hábitos de vida saudables que van dende  a 

dieta sa e equilibrada, ate a práctica de deportes , pasando pola importancia de evitar o 
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sedentarismo, por favorecer que o tempo de ocio en compaña se realice baixo unha dinámica 

saudable. Dende o centro tense elaborado un calendario de merendas saudables para que cada día 

da semana, para a hora da merenda , se traia un alimento diferente, evitando a bolería industrial e 

as graxas saturadas, tendo presente sempre as posibles alerxias e/ou intolerancias. 

Paralelo a isto preséntase un proxecto deportivo de centro que pretende fomentar os xogos 

tradicionais e o exercicio físico diario.....  

 Crear entornos virtuais onde se avance no emprego das tics como tecnoloxías de 

aprendizaxe e do coñecemento. 

As tecnoloxías da información e comunicación avanza de xeito moi rápido e nós, debemos 

avanzar con elas, dentro das posibilidades ás que temos acceso. Isto debe comezar por facer 

conscientes aos alumnos do seu uso, dunha utilización prudente e pautada, poñendo nas súas mans 

ferramentas de busca de información, de recompilación, xogos interactivos cos que traballas 

contidos de aula... é para iso bríndase a aula de informáticas, as tabletas, un robot e a dotación de 

ordenador e pizarra dixital en todas as aulas.... 

 Implicar á comunidade educativa en actividades do centro que axuden a favorecer a 

experimentación, observación e manipulación do alumnado.  

A innovación metodolóxica é considerada como unha formación continua, dado que á hora de 

traballar os aspectos curriculares tanto de educación infantil como de educación primaria, as 

técnicas e métodos a empregar poden ser moi diversos. A importancia radica en chegar a espertar 

o interese do noso alumnado e crear neles unha aprendizaxe significativa; para iso este curso 

incorporáronse a nivel de centro O Proxecto Documentado Integrado, independentemente das 

técnicas de cada grupo aula emprega na súa aula. 

Incorpóranse deste xeito nalgúns cursos o traballo por proxectos, as pequenas investigacións 

dentro do aula, e cada curso iranse variando en base á aprendizaxe constructivista. Á vez que se 

pretende traballar con materiais novidosos, manipulativos, experimentais, polivalentes que 

favorezan a comunicación, a aprendizaxe cooperativa e que teñan en conta a conversación do 

medio ambiente. 

 Afianzar a igualdade efectiva entre homes e mulleres evitando calquer acto discriminativo 

por razóns de sexo en toda a contorna do centro. 

Na sociedade na que nos atopamos a escola debe ser clave para acadar unha verdadeira 

igualdade de xeito que todas e todos participemos en distintos sectores, actividades... no mesmo 

grao. Por iso no día a día vai estar moi presente este traballo, tanto en actividades de aula, como en 
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actitudes, convater estereotipos (coa súa explicación e comprensión) e sen olvidarnos dos aspectos 

deportivos. 

 Favorecer o desenvolvemento da lingua galega, así coma o seu patrimonio cultural 

desenvolvendo unha actitude positiva de cara ao seu emprego.  

É preciso ter presente que, atopámonos nun centro maioritariamente castelá falante, por iso 

debemos recuperar a tradición da cultura e da lingua galega que se está perdendo. Así pois, unha 

misiva clave é a de impulsar o emprego da lingua galega en diversas actividades, en momentos de 

ocio, momentos de compartir e ensalzando en todo momento a importancia do noso realizándoo a 

través de actividades motivadoras e dinámicas. Verase ampliado no Proxecto Lingüístico.  
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 Plan de actividades complementarias. 

 

As actividades complementarias son aquelas actividades didácticas que, formando parte da 

programación docente e realizándose fundamentalmente no horario lectivo, teñen un carácter 

diferenciado, ben polo momento o polo lugar no que se realizan, ben polos recursos ou a 

implicación do centro. 

Considéranse actividades extraescolares as encamiñadas a potenciar a apertura do centro a súa 

contorna e a procurar a formación integral do alumnado en aspectos referidos á ampliación do seu 

horizonte cultural, a preparación para a súa inserción na sociedade ou o seu uso do tempo de lecer. 

Tanto as actividades complementarias como as extraescolares contribúen de forma decisiva ao 

desenvolvemento do proceso educativo, tanto no seu aspecto académico como no ámbito referido 

á socialización do alumnado e a súa integración no entorno. 

Entre as actividades complementarias do centro, destacamos por unha banda as 

Conmemoracións de obrigado cumprimento que anualmente se indican no artigo 8 da orde que se 

desenvolve o calendario escolar para cada curso escolar. Anualmente decídense cales delas se 

conmemoran con actividades grupais e cales a nivel aula.  

As actividades complementarias que se desenvolven de carácter fixo son: a carreira de San 

Silvestre, a celebración do entroido e a actividade coas familias de final de curso. 

Fíxanse tamén, dentro das actividades complementarias as saídas relacionadas con contidos do 

currículo, así pois unha saída que se ven realizando habitualmente en algúns cursos de educación 

primaria é a saída ao CEIP Mosteiro de Caveiro onde se traballa a convivencia co alumnado dese 

centro que se encarga de ensinar ao alumnado xogos tradicionais. 

Por outra banda destacamos as actividades ofertadas a nivel cultural dende o Concello: 

actuacións teatrais e literarias. 
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 Materias de libre configuración. 

 
Tendo presente o artigo 8 do Decreto 105/2014 acórdase que a materia de libre configuración 

en 4º e 6º de Educación Primaria sexa expresión escrita e oralidade en lingua galega.  
 

 Criterios de promoción do alumnado. 

Por acordo de claustro do 4 de setembro de 2018, os criterios de promoción do alumnado son os 

seguintes: 

• 1º Se un alumno/a é avaliado negativamente nas áreas troncais de Lingua Castelá e 

Literatura ou Lingua Galega e Literatura e Matemáticas non poderá promocionar ao curso 

ou etapa seguinte. 

• 2º Se un alumno/a é avaliado negativamente en tres áreas ou máis, sendo unha delas Lingua 

Castelá e Literatura Lingua Galega e Literatura ou Matemáticas, non poderá promocionar ao 

curso ou etapa seguinte. 

 Atención á diversidade: 

A detección e valoración das necesidades educativas especiais realízase mediante as 

seguintes actuacións:  

Avaliación inicial, sesións de avaliación continua a partir da observación do traballo diario na 

aula ordinaria por parte do titor/ora  e avaliación psicopedagóxica realizada polo departamento de 

orientación. 

A partir das distintas avaliacións realizadas durante o curso obteranse unha serie de datos e, en 

función deles, axustarase a resposta educativa. 

Daranse prioridade ás medidas ordinarias sobre as medidas extraordinarias que só se 

utilizarán cando, estando esgotadas as vías anteriores, non existan outras alternativas ou cando a 

avaliación psicopedagóxica así o determine dado a gravidade da problemática que presentase o 

alumno/a. 

A aplicación de medidas extraordinarias non exclúe a aplicación das medidas ordinarias que se 

determinen. Evitarase asociar de xeito automático necesidades a medidas, debéndose aplicar, en 

cada caso, as que más conveñan á situación do alumno. 

Para a posta en marcha das medidas extraordinarias relacionadas co profesorado de apoio, os 

encargados de levalas a cabo son a mestra de pedagoxía terapéutica e o mestre de audición e 

linguaxe.  

É preciso ter presente que para atender á diversidade no centro tamén existen programas de 

técnicas de estudo, relaxación... 

No Plan Xeral de Atención á Diversidade concrétanse todas elas.  
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 Relación coas familias. 

Os docentes de hoxe en día nunca deben actuar en solitario, senón que, por formar parte dun 

claustro e de unha comunidade educativa, na que ademais dos mestres, teranse en conta as 

determinadas institucións e as familias, parte indispensable do proceso. Os alumnos chegan ao 

centro escolar cunha historia persoal que o mestre debe coñecer en canto ao referido ao que poida 

afectar ao ámbito escolar (Lei 15/99 e Protocolo de Protección de datos persoais) coa finalidade de 

evitar xuízos de valor incorrectos e actuar de xeito incorrecto, cobrando, neste senso, gran 

importancia o aspecto emocional, tan patente dende que o neno chega ao mundo. Así pois, 

determinadas características veranse influenciadas tanto por factores internos como externos, que 

tal e como se reflexa dende a LOE e dende a LOMCE, no seu artigo 80, a escola debe actuar como 

compensadora de desigualdades. 

Así pois atendendo ás seguintes funcións manteranse canles de comunicación abertos: 

» LOE/LOMCE, artigo 91: funcións profesor: 

o c)A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio 

no seu proceso educativo, en colaboración coas familias. 

o H) a información periódica ás familias sobre o proceso de ensinanza dos seus 

fillos/as, así como a orientación para a cooperación no mesmo. 

» Decreto 374/96, artigo 81: 

o S. facilitar a cooperación educativa entre profesores e pais de alumnos. 

o X. Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio ao aprendizaxe 

e a orientación de los alumnos. 

Coa finalidade de manter unhas canles de comunicación abertas e fluídas, o centro pon a 

disposición das familias os seguintes medios: 

- Comunicación vía abalarmóbil: Coa finalidade de que poidan xustificar as faltas de 

asistencia, solicitar titorías, recibir información por parte tanto do/da titor/a como do 

equipo directivo e mestres especialistas. 

- Correo electrónico do centro: ceip.mosteiron@edu.xunta.es  

- Horario de titorías: Luns de 16:20 a 17:20. 

mailto:ceip.mosteiron@edu.xunta.es
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- Horario de atención ás familias por parte do equipo directivo: Anualmente concretarase na 

PXA en base aos horarios que se establezan para o profesorado. 

É de destacar que, dende o curso 2018/2019 as comunicacións ás familias (comúns a todo o 

centro)  realízanse vía e mail e ou vía abalarmóbil, a excepción de, aquelas familias, que carezan 

deste medio ou teñan problemas para empregalo e que así o soliciten.  

A inicio de curso cada titor/a realiza unha reunión grupal con todas as familias do alumnado 

que titoriza na que se traen como mínimo os seguintes temas: 

 Obxectivos para o curso escolar. 

 Metodoloxía que se vai empregar. 

 Criterios de cualificación e de promoción (para educación primaria). 

 Horarios do centro. 

 Xeito de comunicación coas familias. 

 Canles de participación das familias no centro. 

 Normas de organización do centro. 

 Días de participación das familias nas festividades do centro. 

 

A reunión de educación infantil realizarase antes do inicio das clases e a de educación 

primaria ao longo do mes de setembro ou máis tardar a inicio de outubro. 

En relación á participación das familias no centro destacamos: 

- Consello Escolar. 

- ANPA. 

- Participación nas festividades abertas ás familias: Anualmente, en setembro fíxanse as datas 

nas que as familias poden participar en actividades de centro: Unha delas é na festa de fin 

de curso. 

- Actividades en aula: As familias poden realizar actividades na aula dos seus fillos/as que 

apoien o currículo do alumnado. 
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 ANPA 

A Asociación de Nais e Pais do colexio é unha asociación moi activa e con moita iniciativa e 

participación do centro. Así pois sempre se tenta que a comunicación coa mesma sexa fluída e 

establecendo vías de traballo comúns. 

Encárgase da xestión do servizo de madrugadores do colexio (este programa está pensado 

para conciliar a vida laboral e familiar das familias, teñen contratada a unha empresa 

especializada nestes servizos de coidado e atención de nenos/as e temos a unha coidadora).  e 

das actividades extraescolares. 

Anualmente convoca un concurso sobre un deseño de algo en concreto relacionado co 

centro. 

Participa activamente na festa de final de curso. 

 

 Plan de utilización das instalación do centro. 

No relativo á utilización das instalacións do centro seguirase o proceso en marcado na Orde 22 

de Xullo 1997 no capítulo III, no punto 9: 

Para a utilización das instalacións do colexio por parte de entidades ou persoas alleas á 

comunidade escolar do centro, deberá presentarse unha solicitude ante a dirección do centro, que 

solicitará do consello escolar o preceptivo informe para a súa posterior tramitación á Xefatura 

Territorial de Educación, que resolverá o que proceda, despois de informe da inspección educativa.  

Para uso ocasional e con carácter excepcional, o director poderá autorizar o uso das instalacións 

sempre que non se altere o normal desenvolvemento das actividades docentes.  

Para a utilización das instalacións por parte das asociacións de pais e nais de alumnos, 

asociación de antigos alumnos e as súas respectivas federacións, sindicatos, movementos de 

renovación pedagóxica e grupos de profesores, só se require a solicitude previa á dirección do 

centro, cunha antelación mínima de tres días, quen concederá a autorización no marco das 

directrices fixadas polo consello escolar, se o seu destino é a finalidade propia de ditas institucións, 

sempre que non se altere o normal funcionamento do centro.  

 As instalacións dos centros poranse sempre a disposición da Administración para a formación 

do profesorado, cursos para a educación de adultos  presencial ou a distancia, etc.  

Documento aprobado en claustro o 27 de xuño de 2019. 

 


