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As seccións bilíngües

O proxecto Abalar

Os nosos Proxectos

   12 meses, 12 paisaxes

   Recíclate con SOGAMA

   Meteoescolas

25N. Día Internacional contra
a violenxia de xénero.

Gallaecia Petrea.

Recitando a Celso Emilio.

O Magosto.

O conto da Castaña.

Exposición do CPI de Trazo.

Investigamos na clase. 5ºA

Obradoiro. 6ºB

Investigamos na clase. 5ºC

As enerxías alternativas

Os planetas ananos

...de libros e de letras

Escribimos. 3ºC

Adiviñas. 1ºB

No país dos cinco sentidos

Libros recomendados
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Maria Carmen AbelendaO día 27 de novembro celebráronse no centro as eleccións ao Consello Escolar. 
No proceso renováronse catro postos, dous do sector de nais e pais e outros dous 
do sector de profesorado. A composición do organismo é a que de seguido se 
reflicte, aparecendo en suliñado as novas incorporacións.

Informamos tamén a toda a comunidade escolar que no Consello Escolar 
celebrado o día 28 de xuño de 2012, aprobaronse as Normas de Organización e 
Funcionamento do Centro que conteñen os seguintes documentos:

?Plan de convivencia.
?Plan de autoprotección do centro.
?Normas de funcionamento do centro.

Esta documentación poderá visualizarse na web do 
centro no seguinte enderezo:

http://www.edu.xunta.es/centros/ceippio12/category/2/98

Canón de vídeo Pantalla táctil 

EI. 3 anos ?

EI. 4 anos ?

EI. 5 anos ??
1º EP ??

2º EP ??

3º EP

4º EP

5º EP ??

6º EP …?Abalar 13-14

??

??

Non ABALAR ?11-12 ?12-13

Iniciamos un novo curso marcado por 
un novo proxecto de lei de educación.

Desde a Lei Xeral de Educación (LXE), 
en vigor desde 1970 ata 1990, de xeito 
parcial, que estableceu a EXB, o BUP, a 
FP e a ensinanza obrigatoria ata os 14 
anos, pasando pola LOECE (1978), Lei 
Orgánica do Estatuto dos Centros 
Escolares; a LODE (1985) que 
incorporou o sistema de colexios 
concertados; a LOXSE (1990) que 
ampliou a escolaridad obligatoria ata os 
16 anos, introducíu a ESO e o BAC de 
dous anos, regulou a educación especial e 
permitiu ás comunidades autónomas 
xestionar os centros educativos e unha 
porcentaxe dos contidos curriculares; a 
LOPEG (1995); a LOCE (2002); a LOE 
(2006)... Chegamos á LOMCE.

Coa nova lei, serán oito os marcos 
normativos desde os anos 70, a unha 
media de un cada cinco anos. 

Estes cambios, depararannos a curto 
prazo variacións nos libros de texto, 
supresión de materias e aparición 
doutras con contidos propios, cambios 
nos decretos curriculares e adaptacións 
das concrecións curriculares, das 
programacións didácticas...

A sensación de transitoriedade que 
xeneran os continuos cambios, tanto 
entre o profesorado como entre as 
familias, non son positivos para o 
funcionamento dun sistema que necesita 
ademáis de estabilidade, a financiación e 
o compromiso das as administracións 
para garantir a calidade educativa do 
ensino público nun estado plural.

Cinguíndonos ao noso centro, e tomando 
como eixo o antes expresado, seguimos a 
tentar de implantar todas aquelas 
melloras que nos permitan incrementar a 
calidade tanto desde o punto de vista das 
infraestruturas como nos proceso de 
ensino-aprendizaxe..

Iniciabamos o curso pasado, solicitando 
a visita ao noso centro do Xefe Territorial 
da Consellería de Educación co obxecto 
de presentarlle a proposta dun patio 
cuberto así como doutras necesidades 
non menores pero en comparación 
secundarias. Puidemos ler recentemente 
nos medios de comunicación, así como na 
web do Concello, o compromiso deste e 
da Xefatura Territorial co proxecto dun 
novo patio cuberto para o CEIP Pío XII. 
Desde o centro esperamos con ansia 
poder convertir este compromiso nunha 
realidade máis que necesaria.

Tamén comenzamos o curso pasado 
mellorando o equipamento do centro no 
relativo ás novas tecnoloxías. Démoslle 
continuidade. Todo o centro dispón xa de 
canón de vídeo e instaláronse pizarras 
dixitais nos cursos pendentes de EP (3º e 
4º, agás 6º que será Abalar en 2013) así 
como en 6º de EI. Quédannos pendentes 
só dous niveis de infantil.

A respecto dos idiomas, durante o 
p re s e n t e  c u r s o  p ú x é ro n s e  e n  
funcionamento nove seccións bilingües 
en 4º, 5º e 6º de EP e estamos á espera de 
que a Consellería nos facilite un auxiliar 
de conversa.

En 2012-2013 inciamos o Proxecto 
Abalar en 5º de EP,  participamos en tres 
plans Proxecta da Consellería de 
Educación, continuamos co Plan de 
Mellora das Bibliotecas Escolares, Voz 
Natura, o coro escolar, etc.

Todos  es tes  programas que  se  
desenvolven no centro, así como outros 
proxectos menos visibles, non teñen outro 
obxectivo que constatar o noso 
compromiso co ensino público e facer 
deste un referente na nosa sociedade.

Esperamos que así se comprenda. 


