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1 INTRODUCCIÓN 

Xestionar un centro escolar de forma eficaz esixe unha acción coherente, coordinada e 

solidaria de todos os membros da Comunidade Educativa. 

O Proxecto Educativo do CEIP Ponte dos Brozos pretende ser un reflexo do que é o 

obxectivo da Comunidade Educativa, algo así coma unha declaración de intencións. Para 

formular este obxectivo é preciso facer unha análise do contexto, estudar as necesidades 

educativas do noso centro, clarexar e definir as súas notas de identidade, delimitar os fins e 

obxectivos, estudar a estrutura organizativa e por último definir os elementos avaliables do 

proceso de ensino (dicimos de ensino e non de aprendizaxe), verificando o axeitado do proceso 

con tódalas súas características e necesidades. É dicir adquirimos o compromiso de facer unha 

avaliación e metaavaliación contrastada en tódolos ámbitos e con tódolos elementos do proceso 

e en cada curso escolar, aínda que sabemos que os procesos educativos necesitan longos 

períodos de tempo para callar. Tampouco esqueceremos as especiais características do noso 

colexio. 

Este Proxecto Educativo é o instrumento que orienta e facilita a xestión, que define a 

identidade do noso centro, recollendo os valores, obxectivos e prioridades establecidas e 

expresa a súa estrutura organizativa. Debe establecer, polo, tanto, o marco de referencia para 

asegurar a coherencia do proceso educativo e potencialo na medida do posible. Respecta o 

principio de non discriminación, coeducación e de inclusión educativa como valores elementais, 

así como o resto de principios e obxectivos recollidos na Lei Orgánica 8/1985 e na Lei Orgánica 

2/2006. 

É froito do diálogo e do consenso entre os distintos estamentos da comunidade escolar 

que participan na súa elaboración, que se comprometen a aceptalo e aplicalo, sen menoscabo de 

que sexa unha referencia flexible e susceptible de ser revisada en función das necesidades que 

se detecten, único e con carácter integrador e abarcará tódolos ámbitos da xestión escolar. Así 

mesmo actuará de xeito coherente coa identidade do centro e da Comunidade Educativa, 

sinalando claramente o rumbo a seguir, as liñas directrices e as estratexias de actuación. 
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2 MARCO LEGAL 

 Lei Orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación (LODE) (BOE 

4/7/85) 

 Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (LOE). (DOG 4/5/06). Artigos 120 - 

121 – 124 – 125. 

 Lei 7/2004,do 16 de xullo, galega para á igualdade de mulleres e homes. (DOG 3/8/04). 

Artigos 9 - 10. 

 Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e tratamento integral da violencia 

de xénero. (DOG 7/8/07). Artigo 21. 

 Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento das escolas de 

educación infantil e dos colexios de educación primaria. (DOG, 21/10/96). Corrección de 

erros, (DOG, 06/11/96, 08/01/97 e 26/02/97). Artigos 86 – 87 – 88. 

 Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

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

dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. 

 Decreto 30/2007, do 15 de marzo pola que regula a admisión do alumnado en centro 

docentes sostidos con fondos públicos. 

 Orde do 17 de marzo de 2007 (DOG 4/4/07) pola que se regula o procedemento para á 

admisión do alumnado. 

 Decreto 79/2010, do 20 de maio (DOG 25/5/10), para o plurilingüísmo no ensino non 

universitario de Galicia. 

 Decreto 229/2011, do 7 de decembro (DOG 21/12/11). Que regula a atención á 

diversidade. 

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño (DOG 23/6/09), polo que se establece o currículo de Ed. 

Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 25 de xuño de 2009 (DOG 10/7/09) da implantación, desenvolvemento e a 

avaliación do segundo ciclo da Ed. Infantil. Artigo 8. 

 Decreto 130/2007 (DOG 9/07/2007), polo que se establece o currículo de Educación 

Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Convención dos Dereitos do Neno. 

 Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 Declaración Universal dos Dereitos da Infancia. 

 Pacto Internacional dos Dereitos Civís e Políticos das Nacións Unidas. 
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3 ANÁLISE DE CONTEXTO 

3.1 SITUACIÓN XEOGRÁFICA E SOCIO-ECONÓMICA-CULTURAL. 

O Concello de Arteixo está situado no extremo occidental do golfo Ártabro, preto da 

Coruña. Linda ao norte co Océano Atlántico e ao nordeste co Concello da Coruña, ao sur e 

suroeste co Concello da Laracha 

e ao leste co Concello de 

Culleredo.  

Ten unha extensión de 

9.350 hectáreas e comprende 

trece parroquias: San Martiño de 

Suevos (1), Santa María de 

Pastoriza (2), San Tirso de Oseiro 

(3), Santo Estevo de Morás(4), 

Santa María de Loureda(5), 

Santiago de Arteixo(6), Santa 

Mariña de Lañas(7), Santo Estevo 

de Larín(8), San Pedro de 

Armentón(9), San Tomé de 

Monteagudo(10) , Santa Baia de 

Chamín(11), San Pedro de 

Sorrizo(12) e San Xian de 

Barrañán(13), superando o seu 

número de habitantes actualmente 

a cantidade de 32.000 persoas, 

que se agrupan 

fundamentalmente nos núcleos de 

Arteixo, Vilarrodís, Galán,Pastoriza e Meicende.  

O relevo destaca polo contraste de zonas áridas con verdes vales abrigados por cortadas 

ladeiras. A costa presenta unha harmónica conxunción de montaña e mar. De oeste a leste, 

esténdese desde o regato de Augacai á Punta Langosteira, conta cos portos de Sorrizo e Suevos 

e cos grandes areais do Raeiro, Barrañán, Valcovo, O Rañal e Alba.  

O clima é marítimo con choiva abundante. O tipo atlántico responde mellor ás súas 

características que, en xeral, poden resumirse en invernos chuviosos e suaves xunto cuns veráns 

pouco cálidos nos que poden aparecer períodos de choivas e nubes.  

Dúas estradas e unha autovía penetran no municipio procedentes da Coruña; a vella que 

vai por Meicende, Pastoriza e Oseiro e a outra por A Grela (C-552) confluíndo as dúas no 

Seixedo, onde conflúen asemade, a autovía Arteixo – Lugo - Madrid (A - 6) e a autoestrada A 

Coruña - Carballo (A - 55).  

http://www.arteixo.org/lecer/praias/index.html
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As zonas de influencia do C.E.I.P. “Ponte dos Brozos”, son: 

- Santiago de Arteixo (Zona ao oeste da liña divisoria) 

- Santa Mariña, Lañas 

- San Estevo, Larín 

- San Pedro, Armentón 

- San Xian de Barrañán 

- Santo Tomé, Monteagudo 

- San Pedro, Sorrizo 

- Santa Baia, Chamín 

Nas tres parroquias de: San Estevo - Larín, San Pedro- Armentón, San Pedro - Sorrizo, 

existen tres escolas unitarias que escolarizan alumnos de Educación Infantil e 1º ciclo de 

Educación Primaria, e son os centros adscritos ao C.E.I.P. Ponte dos Brozos: 

- A escola de educación infantil A Lagoa 

- A escola de educación infantil Rorís 

- A escola de educación infantil Larín de Arriba 

O C.E.I.P. Ponte dos Brozos é centro adscrito ao I.E.S. Manuel Murguía para os alumnos 

que cursen educación secundaria obrigatoria. 

Áreas Limítrofes 

- Santiago de Arteixo (parcial) 

- Parroquia de Loureda 

- Termo Municipal de A Laracha 

Actividade económica prioritaria 

Este concello converterase nos vindeiros anos nunha potente zona industrial e empresarial 

coa posta en marcha do Polígono Industrial de Morás e do Porto Exterior. Dos seus habitantes 

poucos son os que viven de actividades agrarias ou gandeiras; polo contrario son as actividades 

industriais e de servizos do Polígono de Sabón e da Coruña as que empregan ao maior número 

de persoas, pasando as actividades do sector primario a ser un complemento, en  moitos casos 

destinado ao autoconsumo. A maioría do alumnado provén do medio urbano, con escasa 

incidencia do rural. 

Perfil demográfico 

Poboación nova, en constante crecemento, pola súa proximidade á capital . A destacar o 

aumento constante da poboación inmigrante, de todas as nacionalidades, culturas e relixións, 

aínda que destacamos a comunidade de procedencia marroquí e sudamericana. 

Arteixo é unha vila con grande expansión demográfica (30.255 habitantes) dos que 

soamente o 31,3% son nados no concello. A poboación é heteroxénea, cun mosaico de 

nacionalidades dos cinco continentes. Así, os países máis representados de América son 

Colombia, Brasil, Uruguai e Arxentina. Tamén existe, dende fai anos, un gran colectivo de 

Marrocos, Senegal, Portugal e Romanía. Máis aló das distintas nacionalidades que viven no 

concello, Arteixo é un concello xove. A densidade de poboación é de 324 h/km
2
 e o sector 

maioritario de poboación son as persoas de 30 a 34 anos. 
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Lingua 

Constátase que a metade da poboación é castelán falante ou ten esta lingua como 

preferente. A outra metade utiliza preferentemente o galego ou indistintamente as dúas linguas. 

A porcentaxe sobe ate ao redor das tres cuartas partes da poboación que utiliza 

preferentemente o castelán cando se lles pregunta en que lingua aprenderon a falar ou que 

lingua usan habitualmente os fillos/as no ámbito social ou familiar. 

Como aspecto positivo poderíamos ter en conta que hai un apoio maioritario da poboación 

favorábel ou moi favorábel ao uso do galego na escola e a súa normalización social. 

Ámbalas dúas linguas están totalmente normalizadas na escola, aínda que existe maior 

preponderancia no uso do castelán. 

Costumes 

Os costumes están arraigados en tódalas zonas, gustando os seus habitantes de mantelos e 

celebrar festas. Nós,como ensinantes, debemos contribuír ás celebracións que existen na zona, 

importando á escola estes costumes para que sexan vehículo dunha aprendizaxe máis 

significativa, e, ao mesmo tempo, sexa unha ventá aberta á vida e a veciñanza. 

Existen na zona poucas asociacións xenuinamente culturais. Hai variedade en canto aos 

seus propósitos e, nalgúns casos preocúpanse seriamente polo mundo da educación e a cultura. 

Dotación Educativa 

No entorno próximo do colexio atópase a seguinte dotación educativa: 

Edificio Actividade Educativa 

CEIP Arteixo 
2º Ciclo de Educación Infantil 

Educación Primaria 

Gardería Municipal 1º Ciclo de Educación Infantil 

IES Manuel Murguía 
Educación Secundaria 

Bacharelato 

IES Sabón Bacharelato 
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Historia do centro 

Situado na zona escolar do Polígono Industrial de Sabón. 

No curso académico 1972/73 foron instaladas neste edificio as escolas da localidade de 

Barrañán. 

Polo Decreto 2215/1973 de 17 de agosto, foron creados dous colexios de EXB, un deles 

de 16 unidades e outro de 8. 

No mes de setembro de 1974 comeza a funcionar co nome “Carrero Blanco”. 

Anos despois, dado o incremento de matrícula, vanse transformando en aulas distintos 

espazos: corredores, almacéns, laboratorios, comedor ... 

Pola Orde de 9 de xullo de 1993, pola que se modifican centros de educación infantil e 

primaria, autorízase a posta en funcionamento do Pavillón III, inicialmente con alumnado de 

educación infantil e primaria. Con posterioridade e por necesidade de matrícula foi necesario 

habilitar neste Pavillón a todo o alumnado de educación infantil do centro.  

No curso 1997/98 o Colexio “Carrero Blanco” desaparece como tal e pasa a denominarse 

“CEIP Ponte dos Brozos” 

Este centro conta cunha longa traxectoria no uso das Tecnoloxías da Información e 

Comunicación. Foi centro pioneiro no Proxecto Abrente que a Consellería de Educación da 

Xunta de Galicia puxera en funcionamento que supuxo no seu momento un punto de inflexión 

en relación á incorporación das TIC. 

En xaneiro de 2002 e en virtude dun convenio establecido entre a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Amancio Ortega nace o Proxecto Ponte 

dos Brozos cun obxectivo fundamental: a incorporación das tecnoloxías da información e 

comunicación no sistema educativo. Dende o seu nacemento no curso 2001/2002 por iniciativa 

da Fundación Amancio Ortega, aínda que nel participan tamén o Concello de Arteixo e a 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, este proxecto vén contribuíndo de xeito 

esencial na determinación e desenvolvemento dunha rede comunitaria educativa cun potencial 

de proxección cívica e moral de extraordinaria importancia. 

Durante o curso 2011/2012 prodúcese o traspaso na xestión do Proxecto Ponte dos Brozos 

da Fundación Amancio Ortega ao Concello de Arteixo. 

3.2 TIPOLOXÍA DO CENTRO 

Denominación: C.E.I.P. Ponte dos Brozos.  

Titularidade: Centro público dependente da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

Código do centro: 15000363 

Niveis educativos que imparte:  

 Segundo ciclo de Educación Infantil 

 Educación Primaria (1º, 2º e 3º ciclo) 
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Servizos complementarios:  

 Transporte escolar: O servizo de transporte escolar é realizado por un total 

de 3 autobuses que dan servizo a tres liñas. 

 Comedor escolar: Servizo xestionado pola A.N.P.A. en horario de 7:00 h. a 

19:45 h. 

 

Ofertas Educativas: 

 Lévase a cabo a realización do Proxecto de Anticipación dunha Lingua 

Estranxeira na etapa de Educación Infantil. 

 Impártense clases de Relixión Católica, Relixión Evanxélica e actividades 

alternativas á relixión para aqueles alumnos/as que non reciban esta área. 

 Actividades Complementarias e Extraescolares. 

 Seccións Bilingües. 

 Linguas estranxeiras: inglés e francés.  

 Actividade de Biblioteca. 

 Programa de Lingua Árabe e Cultura Marroquí. 

 Participación no Proxecto Ponte dos Brozos de dinamización das TIC. 

 Conta cunha aula de informática con equipos conectados á rede. 

 Participación no Programa de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA) 

 Programa de gratuidade solidaria para a adquisición de libros de texto da 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 Departamento de Orientación. 

 Actividades complementarias e extraescolares. 

 

Dirección: Avda. Arsenio Iglesias , 34. Arteixo - 15142 

Teléfono/Fax: 981 600 249 

Fax: 981 600 249 

Correo electrónico: ceip.ponte.brozos@edu.xunta.es 

Páxina web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceippontebrozos/ 

Polas súas características xeográficas e sociais, pode incluírse na categoría de “centros de 

carácter pluricultural” e macrocentro, xa que estamos a falar de máis de mil alumnos, 71 

profesores e 44 unidades, neste curso 2012/2013. Ademais, desempeñan as súas tarefas no centro, 

un administrativo, un técnico informático, dúas persoas de mantemento, dous coidadores, sete 

limpadoras e o persoal encargado do servizo de comedor escolar, de xestión directa da ANPA. 

mailto:ceip.ponte.brozos@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceippontebrozos/
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4 CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

4.1 PROFESORADO 

O claustro está formado por un total de 71 profesoras e profesores, de educación infantil e 

primaria, dos cales 52 teñen destino definitivo no centro, 10 son propietarios provisionais, 3 están 

en comisión de servizos, 2 mestres/as interinos, e 3 profesores/as de relixión católica e 1 de 

relixión evanxélica. Así mesmo, fóra do horario lectivo, hai un profesor de lingua árabe e cultura 

marroquí. Estes datos estarán suxeitos á variación dependendo do número de unidades en 

funcionamento. 

A estabilidade do cadro de persoal é un elemento diferenciador que favorece a continuidade 

no labor docente. En xeral, o profesorado está aberto ás innovacións no ámbito pedagóxico e á 

incorporación de novos recursos nas tarefas didácticas. 

4.2 ALUMNADO 

No centro impártense dúas etapas: 

 Educación Infantil: 2º ciclo. (3, 4 e 5 anos) 

 Educación Primaria: 1º, 2º e 3º ciclo. (Entre 6 e 12 anos) 

A maioría viven no entorno próximo ao centro. Aínda que non  é posible xeneralizar en 

canto ás características deste alumnado, os intereses e finalidades varían en canto á idade. O 

alumnado dos centro adscritos proceden dun entorno rural. 

É da salientar que no catálogo do centro constan 39 unidades aínda que o colexio está a 

funcionar con 44. 

4.3 FAMILIAS 

Consideramos aos pais e nais como os principais responsables da educación dos seus 

fillos/as. Son os transmisores de valores, actitudes, hábitos …, que logo repercutirán na vida 

educativa. Por iso a participación no centro debe ser un intercambio de información e apoio, é 

dicir, unha unión de esforzos para aproximar o colexio ao entorno social. 

As familias participan no centro do seguinte xeito: 

 A través dos seus representantes no Consello Escolar. 

 A través da representación no Observatorio de Convivencia. 

 Mediante a participación a través da ANPA. 

 Mediante reunións canalizadas polo titor/a. 

Respecto ao nivel de instrución poucos teñen estudos superiores. A profesión nunha alta 

porcentaxe é de traballador cualificado ou sen especialización. 

A maioría dos pais e nais preocúpanse polo rendemento escolar dos seus fillos/as e 

implícanse nas tarefas educativas e consideran boa a relación que manteñen co profesorado e 

acoden ao centro cando se estima oportuno. 
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4.4 RELACIÓN COA COMUNIDADE E INSTITUCIÓNS 

 Xuntanzas coa xunta directiva da ANPA, ao fin de intercambiar información, 

escoitar propostas, suxerencias … e mutuamente traballar xuntos para a boa marcha 

do colexio. 

 Realizaranse reunións periódicas cos pais e nais, co obxecto de mellorar ata onde 

sexa posible as relacións coa comunidade escolar, coa finalidade de que o alumnado 

viva o colexio  máis preto do seu contorno, e non o vexan como algo aparte onde só 

se vai estudar. 

Colabórase coa Asociación Cultural “Monte da Estrela” en actividades educativas para o 

centro. 

O Colexio mantén boas relacións co Concello, ben sexa a través da súa representación no 

Consello Escolar como dos Departamentos de Educación, Cultura, Deportes, Servizos Sociais, 

Policía Local, Protección Civil, Normalización Lingüística, CIM,  … na realización de diversas 

actividades. 

Destacar o labor do persoal de mantemento e limpeza, que se encarga de que o centro estea 

nas mellores condicións posibles, dos monitores e monitoras de actividades extraescolares de 

tarde, que imparten as distintas actividades ao noso alumnado. 

A relación coa Biblioteca, a cal visitamos para actividades de animación á lectura. 

A relación cos outros centros do concello: CPR Agarimo, EEIs, CEIPS, IES, cos cales 

mantemos unha estreita comunicación, colaboración e coordinación. 

Así mesmo debemos ter en conta organizacións como a Garda Civil, Bombeiros, e os 

distintos departamentos da Administración Educativa. 
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4.5 SITUACIÓN DAS INSTALACIÓNS 

As dependencias do C.E.I.P. “Ponte dos Brozos”,durante o curso escolar, están distribuídas 

da seguinte maneira : 

Pavillón  I (Castelao) 

Planta baixa: 

- 10 aulas do 1º ciclo de Ed. Primaria 

- 1 aula de Música 

- 1 aula de A.L. 

- 1 aula de P.T. 

- 1 aula de G.A.L. 

- 1 Biblioteca 

- 1 aula de material escolar 

- 1 reprografía 

- 1 titoría 

- 1 Arquivo 

- 2 almacéns 

- 1 sala Racs 

- 1 cuarto limpeza 

- 1 sala de caldeiras 

- Servizos 

Planta alta: 

- 5 aulas do 2º ciclo de Ed. Primaria 

- 1 aula de Inglés 

- 1 aula Relixión Católica 

- 1 aula Usos Múltiples 

- 1 aula de Relixión Evanxélica 

- 1 titoría 

- 1 recursos 

- 1 cuarto limpeza 

- 1 almacén 

- Servizos 

Pavillón II (Manuel Murguía) 

Planta baixa: 

- 4 aulas do 2º ciclo de Ed. Primaria 

- 1 aula de Inglés 

- 1 aula de P.T. 

- 1 aula de Usos Múltiples 

- 1 titoría 

- 1 recursos 

- 2 comedores 

- 1 cociña 

- 5 almacéns 

- 1 cuarto Audiovisuais 

- 1 sala Racs 

- 1 sala de caldeiras 

- Servizos 

Planta alta: 

- 9 aulas do 3º ciclo de Ed. Primaria 

- 1 aula de Francés 

- 1 aula de Inglés 

- 1 aula Relixión Católica 

- 1 titoría - Proxecto Ponte dos Brozos 

- 1 titoría – Alternativa ensino relixioso 

- 1 aula de música 

- 1 aula de Informática 

- 1 laboratorio 

- 3 titorías 

- 1 recursos 

- 2 cuartos limpeza 

- Servizos 
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Pavillón III (Rosalía) 

Planta baixa: 

- 5 aulas de 4º Ed. Infantil 

- Departamento de Orientación 

- 1 aula de psicomotricidade 

- 1 aula de Inglés 

- 1 sala profesores  

- 1 sala reprografía 

- 1 sala vídeo 

- 1 aula usos múltiples 

- 1 Ximnasio 

- 2 dependencias ANPA 

- 1 sala caldeiras 

- 1 conserxería 

- 1 vivenda conserxe  

- 1 cuarto limpeza 

- Servizos 

Planta alta: 

- 5 aulas de 5º  Ed. Infantil  

- 6 aulas de 6º  Ed. Infantil 

- 1 aula de A.L. 

- 4 aulas de Usos Múltiples 

- 1 aula de inglés 

- 1 aula de – laboratorio / sala profesores 

- 1 aula EDLG / aula de P.T. (condutuais) 

- 1 aula Relixión Católica 

- Servizos 

Pavillón Administrativo 

- Dirección 

- Secretaría 

- Xefatura de Estudios 

- Sala de Racs 

- Sala Reprografía 

- Conserxería 

- Sala de Reunións 

- Sala de Profesorado 

- Servizos 

Ximnasio Vello 

- 1 pista polideportiva 

- almacéns 

- 1 despacho  

- Servizos 

Pavillón Polideportivo 

- 1 pista polideportiva 

- almacéns 

- 1 despacho  

- Servizos 

Conserxería 

- 1 sala actividades extraescolares 

- Servizos 

- 1 sala persoal mantemento 

Nota: O Centro conta cun ascensor no Pavillón 3 que comunica as dúas plantas. 
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4.6 HORARIOS 

 O CEIP Ponte dos Brozos conta cun horario de xornada continuada de 9:30 h. a 

14:30 h. 

 A xornada diaria de atención ao alumnado será a seguinte: 

 De 7:00 h. a 9:30 h.: Programa Madrugadores organizado pola ANPA. 

 De 9:30 h. a 14:30 h.: Xornada lectiva atendida polo profesorado do centro 

 De 14:30 h. a 16:00 h.: Atención de comedor escolar organizado pola ANPA. 

 De 16:00 h. a 18:00 h.: Actividades Extraescolares organizadas polo Concello de 

Arteixo e ludoteca organizada pola ANPA. 

 De 18:00 h. a 19:30 h.: Merenda e atención organizado pola ANPA. 

O día común de presenza simultánea de profesorado no centro é os luns pola tarde en 

horario de 16:15 h. a 18:15 h. 

As actividades lectivas desenvolveranse en 4 sesións de 50 minutos de duración cada unha, 

unha de 55 minutos, un recreo de 25 minutos e a aplicación do plan lector de 20 minutos. 

O horario do profesorado está regulado pola Orde de 23 de xuño de 2011, na que se 

especifica que a xornada semanal será de trinta e sete horas e media, das cales dedicaranse trinta 

horas ás actividades do centro con presenza no mesmo. Das ditas horas, 25 terán carácter lectivo, 

a razón de cinco horas diarias de luns a venres. 

4.7 RECURSOS TECNOLÓXICOS.: 

No momento actual o equipamento de material responde ao seguinte esquema: 

Aulas de Educación Infantil: 

Cóntase cun recuncho do ordenador dotado de dous equipos informáticos de sobremesa en 

cada unha delas.  

Varias aulas desta etapa educativa dispoñen de encerado dixital interactivo e preténdese 

acadar esta dotación en tódalas clases. 

Aulas de 1º e 2º ciclo de Educación Primaria: 

Continúase co esquema do recuncho de ordenador en cada aula.  

Empézase a introducir a utilización dos ordenadores portátiles seguindo un esquema 1:1. 

Utilízase para isto dous carros de 25 portátiles que son utilizados tamén polo profesorado de 

lingua inglesa  lingua francesa, relixión católica e o ensino alternativo ao estudo da relixión. 

Aulas do 3º ciclo de Educación. Primaria: 

 O alumnado non ten recuncho de ordenador, comparten 3 carros de ordenadores portátiles 

con 25 ordenadores cada un. Cun horario de  utilización semanal por cada clase.  

Todas estas aulas dispoñen de encerado dixital. 
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Existe a posibilidade de conectarse a unha rede wifi. 

As aulas de Francés, Relixión Católica, Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica e 

Minorías Étnicas contan con equipos de sobremesa. 

Así mesmo, preténdese que todas as aulas de Educación Primaria dispoñan, alomenos, cun 

proxector e un adaptador interactivo tipo Mimio. 

As aulas de Lingua Inglesa, Francesa, Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe 

contarán cun encerado dixital interactivo 

Os lugares de uso común contarán con proxector. 

Ademais, como material de uso compartido entre o alumnado de varias aulas, cóntase con 

dous carros de ordenadores portátiles que utiliza o profesorado de lingua inglesa, francesa, 

relixión católica e de ensino alternativo ao estudo da relixión. 

Tamén se dispón de dous carros de teclados AlphaSmart para utilizar como tecnoloxía de 

transición entre o recuncho de ordenador e o uso de ordenador portátil. 

Estase aplicando un programa experimental de utilización de taboíñas dixitais. 

4.8 ESTADO E UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS 

Remitíronse á Xefatura Territorial de Educación e ao Concello de Arteixo as deficiencias 

observadas nas instalacións do centro, que impiden o normal desenvolvemento das actividades 

educativas. 

Poderán utilizar as instalacións a ANPA, o Concello de Arteixo e outras organizacións 

cando dispoñan de autorización do Equipo Directivo ou do Consello Escolar, para realizar 

actividades complementarias e/ou extraescolares nos espazos acordados para cada fin. 
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5 NECESIDADES EDUCATIVAS 

Partindo da realidade socioeconómica e cultural esbozadas, é factible propor unha mellora e 

desenvolver respostas correctoras naqueles puntos ata onde é posible a chegada do labor do 

colexio. Non só os aspectos estritamente docentes do acto académico , senón a evolución dos 

logros que se atinxen no centro son obxectivos que deben figurar no presente proxecto. Pensamos 

que a súa natureza ha de ser tal, que permitan a avaliación fácil dos rendementos e da eficacia na 

xestión. 

Antes de enumerar unha escolma deses obxectivos enumeramos os indicadores que serven de 

pauta para elaborar este proxecto: 

5.1 PROCESO DE ELABORACIÓN 

 A participación de todos os implicados. Fanse reunións para elaborar pautas de actuación. 

 Esforzo para chegar a consensos e a acordos. 

5.2 GLOBALIZADE DO PROXECTO 

 Adecuación á realidade e ao contorno. Este proxecto é para o noso centro, coas súas 

peculiaridades tan definidas e singulares. 

 Relación e interdependencia coas outras programacións. 

5.3 ADECUACIÓN DE OBXECTIVOS 

 Consenso nas definicións destes. 

 Priorización dos mesmos. 

 Contextualización. Recursos e posibilidades cos que se contan. 

 Secuencia e equilibrio. 

5.4 LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 Coherencia no desenvolvemento. 

 Redefinición de criterios. O PEC debe elaborarse para cumprilo, pero tamén para 

cambialo á luz de futuras avaliacións. 

5.5 METAAVALIACIÓN 

 Adecuación dos criterios. 

 Evolución dos rendementos. 

 Mecanismos utilizados para a recollida de información e o seu tratamento. 

5.6 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 Implicación dos titores. 

 Recadar das autoridades educativas atención especializada e o apoio necesario. 

 Relación cos equipos de Orientación Específicos recadando destes pautas de actuación, 

cando sexa necesario, para actuar cos nenos con NEE. 
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5.7 IMPLICACIÓN COA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DOS CICLOS 

 Referidos aos criterios de promoción. Fixar estes criterios para o final de ciclo e que se 

plasmarán nas PDC. 

 Relacións cos centros interdependentes. Tentar de conseguir a rápida integración dos 

alumnos/as das escolas adscritas. Reflectir na PDC os posibles acordos referentes a 

obxectivos e a criterios de promoción. 

 Debater e consensuar os obxectivos na PDC de acordo co contorno do centro e os 

intereses dos alumnos. 

 Contemplar o desenvolvemento das distintas capacidades. Dinamización das tarefas e da 

coordinación de metodoloxías e estratexias. 

 Distribución e secuenciación entre os contidos e obxectivos. 

5.8 SITUACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA 

 Acadar unha competencia lingüística nas dúas linguas. 

 O contorno inmediato é castelán falante, aínda que hai pais que se dirixen aos seus fillos 

en galego e incitan indirectamente a que se expresen en castelán por consideraren a esta 

lingua con máis prestixio social. 

 Aínda que temos a convicción de que a normalización lingüística está acadada non 

podemos esquecer que Galicia aínda está a vivir unha situación diglósica; polo tanto 

explicitamos que as posibilidades do noso centro referidas a superar este fenómeno son 

grandes. 

5.9 SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL E FAMILIAR 

 Implicar aos pais na educación dos seus fillos dun xeito mancomunado. 

 Mellorar a autoestima e o autoconcepto, ao tempo que salientar nos alumnos expectativas 

de logros. 

 Conseguir melloras nos hábitos hixiénicos e alimentarios e no consumo responsable. 

 Fomentar as actividades intra e extraescolares. 

 Implicar ás familias nos aspectos nos que son capaces de aportar axuda e colaboración. 

 Fluidificar as relación a través da ANPA e o Consello Escolar. 

5.10 ESPAZOS E INSTALACIÓNS 

 N

ecesidade neste centro dun salón de actos, espazo necesario e imprescindible, que 

aportaría unha gran mellora no labor docente e pedagóxico. 

 Habería que dar resposta ás deficiencias observadas nas instalacións do centro, ao fin de 

mellorar o normal desenvolvemento das actividades educativas. 
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5.11 RELACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS 

 Seguir mantendo unha estreita relación cos centros adscritos e cos demais centros 

escolares do Concello. 

 Soster as boas relacións co Concello en campañas de animación a lectura, organización de 

concursos, actividades extraescolares … e moi particularmente coas Concellerías de 

Educación e Cultura, Deportes e Servizos Sociais. 

 Hai outras asociacións como “Monte da Estrela” coas que se manteñen relacións moi 

proveitosas. 

 Proseguir o bo entendemento coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria e en xeral con todas aquelas institucións tanto públicas como privadas coas 

que se puideran sustentar relacións tanto estables coma puntuais. 

 Estas relacións abren o centro ao entorno que o rodea, fomenta o coñecemento de novas 

realidades, ofrece unha aprendizaxe activa a través doutro tipo de actividades e 

experiencias e vivencia aprendizaxes a través de experiencias directas. 
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6 NOTAS DE IDENTIDADE DO CENTRO 

Este centro pertence á rede de centros de ensino público da Comunidade Autónoma de 

Galicia e concibimos a educación como un servizo á sociedade desenvolvendo nos nosos 

alumnos as capacidades necesarias para a súa incorporación á sociedade, a través dunha 

formación integral como persoa. 

Recoñecemos os nosos centros como escolas libres e independentes de toda carga política, 

económica ou relixiosa, calidades que deben adornar a tódolos centros educativos de 

titularidade pública. 

6.1 DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

Este centro está aberto a tódolos alumnos/as independentemente da súa raza, sexo ou 

crenzas relixiosas e identifícase principalmente cos seguintes valores: 

Lingua 

O respecto e o emprego da lingua propia é un dereito recoñecido por 

todos os membros da comunidade educativa. En todo caso deberase 

garantir que ao finalizar a escolaridade o alumnado teña un correcto 

dominio oral e escrito das dúas linguas oficiais: galego e castelán. 

Pluralismo e valores 

democráticos 

O centro debe respectar as opcións familiares e non impoñer aos 

alumnos nin na relación coas súas familias ningunha concepción 

política. 

Tamén destacamos a necesidade dunha educación integradora que 

recoñeza a diversidade da poboación escolar. Por tanto os nosos 

esforzos estarán encamiñados a superar discapacidades, diferenzas 

ou contrastes na presenza física ou moral de calquera alumno 

baseándonos na ética e nos dereitos humanos. 

Destacamos a intención do centro en transmitir ademais de 

coñecementos, os principios básicos de toda sociedade democrática 

como a tolerancia e a comprensión e invitar aos alumnos, xa desde 

pequenos, á mellora e espallamento destes ideais comezando polo seu 

propio traballo, pedíndolles responsabilidade, solidariedade e sentido 

da liberdade. Estamos pois comprometidos na defensa dos valores 

democráticos, na formación no respecto dos dereitos e das liberdades 

fundamentais e no exercicio da liberdade dentro dos principios 

democráticos de convivencia. 

Respectuosos con tódalas ideas, crenzas e razas. A formación no 

respecto da pluralidade e formación para a paz, e a cooperación. 

O colexio debe actuar como compensador de desigualdades. 
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Opción aconfesional 

e valores éticos 

Desde a postura da aconfesionalidade somos respectuosos coa 

diversidade de prácticas ou crenzas de cada quen, é polo que non 

impregnaremos o ensino con ningunha opción, relixiosa ou atea. 

Si cremos nunha educación baseada nunha escala axiolóxica coroada 

pola dignidade da persoa, do respecto aos dereitos humanos, do trato 

igual para todos, da liberdade, da non discriminación de calquera 

diferenza e do rexeitamento da violencia e de calquera outra 

degradación dos valores das persoas. Independencia de calquera grupo 

político, relixioso ou económico e renuncia a todo tipo de 

adoutrinamento. 

Non discriminación 

por razón de sexo 

A coeducación non consiste en ter nenos e nenas na mesma aula, é 

algo máis profundo. É a plena aceptación da sexualidade do outro, 

sen que na realidade social esta aceptación das diferenzas supoña 

discriminación e abusos. Non fomentaremos a tradicional división de 

papeis masculinos e femininos e consideramos a formación sexual, 

xa desde pequenos, coma unha ferramenta moi valiosa. 

Liberdade 

Respecto pola liberdade de conciencia e de cátedra do profesorado 

de modo que ningunha doutrina poida obrigar aos mesmos. Respecto 

á liberdade de conciencia do alumnado, absténdose de todo tipo de 

proselitismo. 

Ecoloxía e Medio 

Ambiente 

Responsabilidade cara o noso medio ambiente, adoptando unha 

actitude crítica ante as súas agresións, respectando e colaborando no 

seu mantemento. 

Humanismo 

Ser considerados e respectuosos con tódalas persoas, sexan da 

mesma ou de culturas diferentes, así como contribuír ao pleno 

desenvolvemento da personalidade do alumnado. 

Solidariedade 
Ser compañeiros, apoiar e participar nas actividades, problemas e 

inquietudes que teñan outros. 

Responsabilidade 

Buscar a responsabilidade de tódolos membros da comunidade 

educativa no exercicio das súas funcións, aceptando e cumprindo as 

normas de convivencia. Fomentar o esforzo individual do alumnado 

como factor de superación e a satisfacción do traballo ben feito. 

Recoñecer o esforzo compartido de toda a comunidade educativa 

para acadar os obxectivos propostos. 

Coxestión e 

participación 

Pais e nais son partícipes dos problemas do colexio. É un imperativo 

legal a participación dos pais e nais na xestión dos centros 

educativos, ocorre que esta colaboración no noso centro ademais de 

dereito é de feito. 
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6.2 ESTILO DE FORMACIÓN 

A educación é igual para todos, sen diferenciar sexo, raza ou relixión. Serán prioritarios os 

seguintes valores: 

Igualdade 
Procurar a efectiva igualdade de dereitos, obrigacións e posibilidades 

entre ambos sexos e o rexeite a todo tipo de discriminación. 

Calidade 
Impartir un ensino de calidade, estimular no esforzo, a atención, a 

motivación e unha formación integral. 

Personalización 
Promover unha metodoloxía activa, participativa, flexible, 

globalizadora, individualizada e personalizada. 

Esforzo 

Inculcar no alumnado o sentimento de satisfacción polo traballo ben 

feito e o afán de superación como unha forma de enriquecemento 

persoal. 

Coeducación 

Procurar  a efectiva igualdade de dereitos, obrigacións e 

posibilidades entre ambos sexos e o rexeite de todo tipo de 

discriminación. Isto conleva o desenvolvemento de valores como o 

respecto aos demais, a tolerancia e a xustiza. 

Inclusión 

Entendemos a diversidade de capacidades, ritmos e estilos de 

aprendizaxe, motivacións, necesidades, situacións sociais ou 

expectativas coma un valor en si mesmo e dende esta convicción 

tratamos de percorrer un proceso educativo axustado á 

individualidade de cada alumno/a con medidas educativas de 

atención á diversidade que benefician a todos e perseguen o máximo 

desenvolvemento da cada un. 

Educación como 

formación integral 

Dada a pluralidade dos diferentes grupos sociais que asisten a este 

centro e as carencias que algúns deles mostran, a educación debe ser 

o mellor elemento para compensar estas desigualdades. Levarase a 

cabo a través dun trato personalizado, adecuándose en cada momento 

ao ritmo educativo do alumnado e ás súas capacidades. 

Espírito crítico 

Potenciarase a actividade crítica construtiva dos membros da 

comunidade educativa, especialmente dos alumnos/as no 

desenvolvemento da súa formación integral. 
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6.3 ESTILO DE ENSINO E APRENDIZAXE 

Pretendemos que a actividade de ensino-aprendizaxe e a metodoloxía que se poña en 

práctica respondan ás seguintes características: 

Activa 

Estimular tódolos aspectos da actividade do alumnado para que 

sexan o motor da súa propia aprendizaxe e alcancen un alto grao de 

autonomia. 

Participativa 

Terase en conta a opinión da comunidade educativa á hora de toma 

de decisións, que os conflitos se solucionen por medio do diálogo e 

que se fomente o respecto mutuo e a liberdade de expresión por parte 

de todos. 

Integradora 
Respectar e axudar a calquera membro da comunidade educativa na 

súa diversidade, sen esquecer os dereitos e deberes que todos temos. 

Integral 

A actividade de ensino-aprendizaxe contémplase como integral, pois 

non se limita á transmisión de conceptos, senón que inclúe a 

adquisición de valores éticos e morais e as adecuadas técnicas de 

traballo intelectual. 

Personalizada 

Para conseguir a verdadeira calidade no ensino intentarase atenden 

ao alumnado nas súas necesidades humanas, intelectuais e afectivas, 

procurando recuperar aos que corran risco de quedar ao marxe do 

sistema educativo. 

Aberta 
A actividade do centro dirixirase e terá en conta o entorno, partindo 

do máis próximo ao alumnado. 

Disciplina 
Todo o ámbito disciplinario e convivencial está contemplado no 

Regulamento de Réxime Interno e no Plan de Convivencia. 

Tecnoloxías  

da Información  

e Comunicación. 

Este centro participa no Proxecto Ponte dos Brozos de incorporación 

das TIC no sistema educativo que pretende o desenvolvemento 

integral das tecnoloxías da información e a comunicación en todos os 

niveis educativos. Este proxecto se concreta no noso centro, a nivel 

tecnolóxico, na utilización de recunchos  de ordenador desde Ed. 

Infantil de 3 anos ata 4º de Ed. Primaria, e no uso de portátiles (1:1) 

desde 3º de Ed. Primaria hasta 6º de Ed. Primaria. 

O centro incorpora o uso das TIC na didáctica das diversas materias, 

de modo que alumnado e profesorado aproveitan os recursos 

pedagóxicos que ofrecen, así mesmo como recurso didáctico en 

todas as áreas curriculares e na atención á diversidade, capacitación 

técnica do profesorado para o uso e creación de material educativo e 

utilización destes sistemas como recurso na avaliación educativa. 
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Liña metodolóxica 

Presentación dos obxectivos dende un enfoque integrador 

promovendo a globalización. 

Buscar os contidos que sexan máis relevantes para acadar as 

competencias. Os contidos a introducir partirán da realidade inmediata 

e faremos fincapé sobre os procedementos e actitudes, xa que os 

conceptos levaron o peso máis grande na distribución destes contidos 

debido, quizais, a unha inercia e viscosidade na que está mergullado 

moitas veces o desenvolvemento do proceso do ensino. 

A acción educadora debe ser axeitada ás necesidades educativas de 

cada individuo, buscando sempre optimizar tódolos recursos e 

atendendo á diversidade para desenvolver as potencialidades de 

tódolos alumnos de forma individualizada. Procuramos que o 

currículo sexa aberto e flexible para introducir as modificacións 

necesarias en cada momento para atender mellor a individualidade de 

cada neno ou nena e as circunstancias que poidan propiciar eses 

cambios para atanguer os logros que a nosa tarefa ten coma obxectivo, 

non esquecendo nunca o contorno onde nos desenvolvemos. 

A metodoloxía será activa, socializadora e individualizada. O proceso 

de aprendizaxe deberá resultar significativo para o alumno e 

motivador.  

Centrarémonos na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara a 

súa aplicación en contextos diferentes. 

Deberase procurar que o alumnado aprenda a aprender e promover a 

aprendizaxe cooperativa. 
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6.4 SECCIÓNS BILINGÜES 

As seccións bilingües regúlanse pola Orde do 12 de maio de 2011. 

Son a organización do ensino nunha área ou materia non lingüística, que se cursa nun nivel 

por un grupo de alumnos/alumnas dun xeito bilingüe: na lingua cooficial que corresponda, 

segundo a normativa vixente, e nunha lingua estranxeira (inglés) que é impartida como área ou 

materia a eses grupos de alumnos/as. 

A avaliación e promoción do alumnado axustarase en todos os casos aos procedementos 

establecidos na normativa vixente con carácter xeral. Ao remate de cada curso o alumnado que 

sexa cualificado positivamente na área ou materia obxecto da sección bilingüe, recibirá unha 

credencial oficial expedida polo centro conforme participou na sección bilingüe, que se fará 

constar mediante dilixencia no seu historial académico. 

Poderá acceder ás seccións bilingües o alumnado matriculado en calquera dos cursos das 

etapas que se imparten no centro.  

A etapa na que se desenvolverán as Seccións Bilingües é a da Educación Primaria, no 

primeiro nivel do terceiro ciclo (5º). A área implicada e a de Educación Artística e a materia 

correspondente é a de Plástica. 

OBXECTIVOS 

 Promover a percepción e a expresión de ideas, emocións, sentimentos e vivencias logo de 

analizar diversas creacións artísticas. 

 Apreciar e valorar elementos constitutivos das artes e obras artísticas; desenvolver un 

xuízo crítico e pluralista na aproximación a obras artísticas e ás autoras e autores. 

 Explorar e coñecer materiais e instrumentos diversos e adquirir códigos e técnicas 

específicas das diferentes linguaxes artísticas para utilizalos posteriormente. 

 Aplicar os coñecementos artísticos na observación e na análise de situacións e de obxectos 

da realidade cotiá e de diferentes manifestacións do mundo da arte e da cultura para 

comprendelos mellor e formar un gusto propio. 

 Fomentar  a percepción, a reflexión, a imaxinación e a sensibilidade á hora de realizar e 

gozar de diferentes producións artísticas.  

 Recoñecer que as diversas manifestacións da arte e da cultura son fonte de coñecemento, 

foron realizadas por homes e por mulleres e reflicten a súa experiencia e percepción da 

vida.  

 Coñecer algunhas das posibilidades artísticas dos medios audiovisuais e das tecnoloxías 

da información e da comunicación  e empregalas como recursos para a observación, para 

a formación estética e para a elaboración de producións propias.  

 Valorar e compartir manifestacións artísticas do patrimonio cultural galego apreciando a 

súa riqueza e diversidade e comprometéndose na súa defensa, conservación e difusión. 

 Coñecer, valorar e recrear diferentes manifestacións artísticas do patrimonio cultural 

doutros pobos. 

 Desenvolver unha relación de autoconfianza coa produción artística persoal e allea, 

respectándoas, valorándoas na súa xusta medida, apreciando o esforzo realizado  e 

amosando unha actitude de interese, ou cando menos respecto, ante o distinto e o novo 

 Participar activamente en producións artísticas de forma cooperativa, asumindo distintas 

funcións e responsabilidades. 
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Inclúense neste apartado os obxectivos lingüísticos, así como os socioculturais, que se van 

traballar dende a materia de Plástica. 

 Utilizar o inglés como vehículo de aprendizaxe e de coñecemento doutras áreas 

curriculares. 

 Desenvolver no alumnado o coñecemento e uso apropiado, tanto da lingua materna como 

da lingua inglesa, na súa manifestación oral e escrita, que permita adquirir a 

competencia comunicativa necesaria para desenvolverse en  situacións cotiáns. 

 Reflexionar sobre o funcionamento lingüístico e comunicativo de ambas linguas o que 

facilitará a aprendizaxe das mesmas. 

 Mellorar a competencia lingüística na área de inglés, proporcionándolles vocabulario e 

fluidez e integrando ao alumnado no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 Desenvolver estratexias que axuden á contextualización da lingua no país, así como tamén 

estratexias comunicativas dos países anglosaxóns. 

 Permitir ao alumnado coñecer outras culturas, costumes e institucións, que lle axudarán a 

formarse nun ambiente de tolerancia e solidariedade propia dunha sociedade 

pluricultural, e desenvolvendo un espírito crítico. 

 Proporcionar ao alumnado as estratexias necesarias para enfrontarse á situación da vida 

ordinaria, a través dun maior dominio do inglés, idioma presente nas novas tecnoloxías e 

na informática. 

 Pasar de forma progresiva a unha ensinanza sistemática da lectoescritura na materia de 

inglés (Literacy), para lograr unha decodificación nas áreas non lingüísticas e así 

comprender e asimilar os diferentes coñecementos que nelas se imparten. 

 

MEDIOS PREVISTOS 

O mestre que impartirá e coordinará estas seccións bilingües posúe a especialidade de Lingua 

Estranxeira (Inglés). 

MATERIAL 

 Bibliografía específica da materia de Plástica. 

 Material funxible. 

 Material Multimedia (vídeos, recursos informáticos,…) 
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7 FINS E OBXECTIVOS DO CENTRO 

A misión do CEIP Ponte dos Brozos é proporcionar aos nosos alumnos/as un 

desenvolvemento humano e integral, colaborando mestres e familias en estreito contacto e no 

marco da realidade cultural, social e lingüística do noso contorno. 

Non se trata aquí de formular principios da Filosofía da Educación, amais que moitos 

destes xa están recollidos na Constitución e Leis Orgánicas en materia educativa, senón de 

proporcionar ao alumnado un desenvolvemento das súas capacidades técnicas e humanas, para 

que as etapas educativas que ofertamos o leven a unha formación integral como persoa 

adquirindo unhas competencias básicas necesarias para a súa integración á sociedade. 

7.1 FINS 

Da xuntanza das notas de identidade do noso centro e das necesidades educativas nacen 

estes fins coma guía do proceso: 

 O pleno desenvolvemento da personalidade do alumno. 

 A formación no respecto aos demais e no exercicio da tolerancia e nos principios 

democráticos da convivencia. 

 A adquisición de hábitos intelectuais, habelencias, técnicas de traballo, coñecementos 

técnicos e humanísticos dentro do mínimo nivel que esta cuestión é aplicable a idade 

dos nosos alumnos, para que lle poidan permitir no futuro participar activamente na 

vida social, cultural e do mundo de traballo. 

 A preparación do alumnado para aprenderen por si mesmos ao longo de toda a súa 

vida. 

 Que a súa formación lingüística contribúa a normalización da lingua no país. 

 A formación para a paz, a cooperación e a solidariedade entre os pobos. 

 Proporcionar una ampla base formativa adecuándoa á idade dos alumnos sobre a 

especificidade da cultura galega, sen que supoña atrancos no futuro para ter acceso á 

universalidade da cultura. 
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7.2 OBXECTIVOS 

Os obxectivos son referencias de difícil medición, pero que amosan unha clara 

intencionalidade no debandar cotián e que comportan unha vontade de planificación e de 

desenvolvemento dunhas actividades específicas susceptibles dunha avaliación tanto do proceso 

da aprendizaxe coma do proceso do ensino. 

A. Ámbito pedagóxico 

 Propiciar un ensino activo que permita desenvolver a autonomía persoal, a orixinalidade 

e a creatividade. 

 Procurar un ambiente democrático e participativo. 

 Acadar a plena normalización lingüística. 

 Potenciar o desenvolvemento das habelencias metacognitivas (observación, inferencia, 

experimentación, …) 

 Fomentar a capacidade crítica. 

 Potenciar unha educación baseada no diálogo, a cooperación e a tolerancia, non sexista 

que vaia máis aló da simple coeducación. 

 Fomentar valores sobre a igualdade de sexos erradicando pensamentos e/ou 

comportamentos baseados en prexuízos. 

 Propiciar a interculturalidade coma un valor. 

 Coñecer e valorar o patrimonio cultural galego e contribuír á súa conservación e mellora. 

 Desenvolvemento da autoestima e do coñecemento de si mesmo. 

 Respecto, concienciación e compromiso coa conservación e mellora do medio ambiente. 

 Actuación do profesorado con criterios comúns sobre a metaavaliación do proceso e da 

aprendizaxe. 

 Acadar unha educación integral que teña por base a motivación e o interese do 

alumnado. 

 Procurar a diagnose temperá do alumnado con NEAE cara unha mellor atención 

educativa. 

 Adecuar os métodos de traballo á diversidade e dar a mellor resposta educativa posible 

aos casos de NEAE. 

 Desenvolver no alumnado a capacidade de aprender a aprender. 

 Favorecer unha personalidade cada vez máis responsable, independente e autónoma. 

 Utilizar unha metodoloxía globalizadora partindo do contorno máis cercano e 

aproveitando os recursos que nos ofrece. 

 Fomentar o uso da biblioteca de centro e/ou aula e as TIC como fonte de información. 

 Fomentar actitudes solidarias e tolerantes participando en actividades de grupo e 

rexeitando todo tipo de discriminacións. 

 Desenvolver o sentido crítico do alumnado diante da realidade social, cultural e técnica. 

 Adoptar medidas encamiñadas a fomentar un clima de respecto mutuo entre o alumnado, 

así como entre o alumnado e o profesorado. 

 Respectar os dereitos do alumnado ao mesmo tempo que esixir o cumprimento dos seus 

deberes. 

 Avaliar periodicamente o desenvolvemento das capacidades do alumnado. 
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B. Relación coa comunidade. 

 Potenciar o uso de bibliotecas, actividades de lecer e lúdico-culturais da zona. 

Aproveitar neste eido tamén as actividades que poida ofertar o Concello. 

 Celebrar e facilitar a participación de festas e costumes tradicionais. 

 Realizar saídas e excursións para aproveita-los recursos didácticos que se poidan 

atanguer. 

 Promover cantas actividades con persoal especializado poidan contribuír ao mellor 

desenvolvemento dos nosos alumnos/as. 

 Utilizar a lingua galega como vehículo de expresión nas relacións do centro, de carácter 

oficial, tanto internas como externas. 

 Facilitar á comunidade educativa o acceso á información sobre os aspectos relevantes 

para a práctica educativa. 

 Colaborar co Concello, ANPA e outras entidades de cara a desenvolver no centro 

actividades educativas coherentes coa programación educativa. 

 Favorecer o achegamento e a comunicación entre os membros da comunidade educativa 

propiciando a participación en actividades conxuntas. 

 Fomentar a participación familiar no funcionamento e organización do centro mediante 

o Consello Escolar e a ANPA. 

 Acadar un ambiente de respecto e diálogo tanto coas familias como coas entidades 

colaboradoras. 

 Facilitar a integración e o labor do persoal non docente que traballa no centro. 

 

C. Xestión e organización. 

 Revisar periodicamente tódolos elementos curriculares a partir dos resultados. 

 Demandar do Departamento de Orientación, cando se precise, as actuacións necesarias e 

eficaces. 

 Avaliar o PEC cada curso escolar. 

 Colaborar cos Servizos Sociais do Concello na problemática do absentismo escolar. 

 Demandar das autoridades correspondentes os recursos necesarios para unha educación 

de calidade.  

 Apoiar e incentivar iniciativas de formación, innovación e renovación educativa.  

 Impulsar a convivencia e a participación de todos os sectores da comunidade educativa. 

 Acadar unha actitude de implicación e responsabilidade sobre as necesidades do centro e 

do alumnado, tratando de darlles resposta do mellor xeito posible. 

 Potenciar o traballo en equipo do profesorado do centro. 

 Procurar a maior e mellor rendabilidade dos recursos dispoñibles. 

 Promover a mellora das instalacións e requirir novos medios ás administracións de ser 

necesarios. 

 Avaliar a práctica docente e o proceso de ensino-aprendizaxe, así como o propio 

funcionamento do centro. 

 Procurar unha organización transparente, eficaz e operativa que permita a boa xestión e 

optimice os recursos dos que se dispón, conservando, renovando e empregando 

axeitadamente as instalacións, dependencias e materiais. 
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D. Ámbito institucional. 

 Fomentar a colaboración entre as familias e o equipo docente de cara o funcionamento 

do centro como unha auténtica comunidade educativa. 

 Insistir nas relacións co centro de acollida do alumnado cando acaban a Educación 

Primaria. 

 Transmitir e fomentar a información necesaria aos pais sobre o proceso formativo dos 

seus fillos, coa necesaria implicación no proceso instrutivo dos seus fillos/as. 

 Favorecer e estimular a formación do profesorado. 

 Establecer relacións de colaboración e coordinación co Concello e con outras entidades 

de carácter público ou privado. 

 Fomentar a relación e compartir experiencias con outros centros educativos. 

 Manter unha relación fluída coas autoridades educativas. 
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8 ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

Unha vez definida a estrutura do centro, é preciso non esquecer a súa dimensión 

formalizadora, regulada polo conxunto de procedementos, regras e normas do Regulamento de 

Réxime Interno. 

Mencionar que a área didáctica é competencia exclusiva do profesorado. O órgano 

colexiado de goberno é o Consello Escolar, con funcións xa establecidas no Regulamento 

Orgánico dos Centros de Educación Infantil e Primaria e que a organización do currículo, será 

plasmada nos documentos curriculares (PDC, PXA, ... ), sendo este que nos ocupa un documento 

de xestión. 

A estrutura organizativa do CEIP Ponte dos Brozos é a seguinte: 

8.1 ÓRGANOS DE GOBERNO 

8.1.1. DIRECCIÓN 

Son competencia da dirección todas aquelas que se establezan na legalidade vixente e que 

principalmente están recollidas no artigo 27 do Decreto 374/1996. Entre elas: 

 Representar oficialmente á Administración Educativa e ao centro. 

 Dirixir e coordinar tódalas actividades do centro. 

 Visar as certificacións e documentos oficiais do centro. 

 Designar o/a xefe/a de estudos e o/a secretario/a. Nomear os/as coordinadores/as de ciclo, 

de normalización lingüística, titores/as. 

 Executar os acordos dos órganos colexiados no ámbito da súa competencia. 

 Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro. 

 Favorecer a convivencia e impoñer as correccións que correspondan, de acordo coa 

normativa vixente. 

 Xestionar os medios humanos e materiais do centro. 

 Coordinar e fomentar a participación dos distintos sectores da comunidade escolar. 

En ausencia do director/a as súas competencias serán asumidas pola xefatura de estudos. 

8.1.2. XEFATURA DE ESTUDOS 

Son competencia da xefatura de estudos todas aquelas que se establezan na legalidade 

vixente e que principalmente están recollidas no artigo 34 do Decreto 374/1996. Entre elas: 

 Exercer, por delegación da dirección, a xefatura do persoal docente en todo o relativo ao 

réxime académico. 

 Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de orientación 

de profesores e alumnos. 

 Elaborar, cos restantes membros do equipo directivo, os horarios segundo de acordo cos 

criterios aprobados polo claustro. 

 Coordinar as actividades dos/as coordinadores/as de ciclo e titores/as. 

 Coordinar a actividade docente do centro. 

En ausencia do/a xefe/a de estudos, farase cargo temporalmente das súas funcións o/a 

mestre/a que designe a dirección, logo de comunicación ao consello escolar. 
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8.1.3. SECRETARÍA 

Son competencia do secretario/a todas aquelas que se establezan na legalidade vixente e 

que principalmente están recollidas no artigo 35 do Decreto 374/1996. Entre elas: 

 Ordenar o réxime administrativo do centro. 

 Actuar como secretario/a dos órganos colexiados de goberno, levantar acta das sesións e 

dar fe dos acordos. 

 Custodiar os libros e arquivos coa colaboración dos/as coordinadores/as de ciclo. 

 Expedir as certificacións. 

 Realizar o inventario xeral do centro, mantelo actualizado e dispoñer a utilización do 

material. 

 Ordenar o réxime económico. 

En ausencia do/a secretario/a, farase cargo temporalmente das súas funcións o/a mestre/a 

que designe a dirección, logo de comunicación ao consello escolar. 

8.2 ÓRGANOS COLEXIADOS 

8.2.1. CONSELLO ESCOLAR 

É o órgano a través do que participan na xestión do centro tódolos membros da comunidade 

escolar. 

Estará composto polos seguintes membros: 

a. O director/a, que será o seu presidente/a. 

b. O xefe/a de estudos. 

c. Un concelleiro/a ou representante do concello. 

d. Un representante do persoal de administración e servizos. 

e. Cinco mestres/as elixidos polo claustro. 

f. Cinco representantes dos pais/nais de alumnos/as. 

g. O secretario/a do centro, que actuará como secretario do consello, con voz, pero sen 

voto. 

Son atribucións do Consello Escolar todas aquelas que se establezan na legalidade vixente e 

que están recollidas no artigo 43 do Decreto 374/1996. Entre elas: 

 Elixir ao director/a do centro. 

 Decidir sobre a admisión do alumnado, con suxeición ao establecido na lexislación 

vixente. 

 Adoptar criterios para a elaboración do Proxecto Educativo de Centro, do regulamento de 

Réxime Interior e da Programación Xeral Anual, así como aprobalos, avalialos e 

modificalos, respectando en todo caso os aspectos docentes de competencia do Claustro. 

 Informar a Memoria Final Anual sobre as actividades e situación xeral do centro. 

 Aprobar o proxecto de orzamento do centro e a execución do mesmo. 

 Promover a renovación das instalacións e equipamento do centro, e vixiar a súa 

conservación. 

 Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro. 
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8.2.1.1. COMISIÓN ECONÓMICA 

No seo do consello escolar existirá unha comisión económica, integrada polo director/a, un 

mestre/a, un pai/nai de alumno/a e o secretario/a. coas seguintes atribucións: 

 Supervisar o presuposto anual. 

 Supervisar a xestión económica do centro. 

 Informar ao Consello Escolar sobre o presuposto e de cantas cuestións económicas lle 

sexan encomendadas por este. 

8.2.1.2. OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA 

A composición do Observatorio da Convivencia, como órgano do Consello Escolar queda 

recollido no artigo 7º do Decreto 85/2007. 

a. O director/a do centro, que exercerá a presidencia. 

b. O xefe/a de estudos, a quen lle corresponderá a vicepresidencia. 

c. 4 representantes do profesorado 

d. O orientador/a 

e. Unha persoa da ANPA con maior representatividade no centro ou, no seu defecto, unha 

persoa representante de nais/pais. 

f. A persoa do consello escolar que desempeñe a función de desenvolver os programas e 

iniciativas de coeducación. 

g. Unha persoa representante do persoal non docente. 

h. Unha das persoas anteditas, con destino no centro, actuará como secretario/a e levantará 

acta. 

i. Estarán abertos á participación o profesorado titor relacionado co tema que se analice e 

dos profesionais de sanidade, dos servizos sociais e das asociacións do sector que poidan 

colaborar na mellora da convivencia escolar. 

As funcións deste Observatorio están especificadas no Plan de Convivencia do Centro. 

8.2.1.3. COMISIÓNS 

Poderán constituírse outras comisións para asuntos específicos, nas que estarán presentes, 

polo menos, un mestre/a e un pai/nai de alumno/a. 
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8.2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES 

É o órgano propio de participación do profesorado no goberno do centro que ten a 

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

docentes. 

Son competencia do Claustro todas as que establece a legalidade vixente e que están 

recollidas no artigo 47 do Decreto 374/1996. Entre elas: 

 Elevar ao equipo directivo propostas para a elaboración do proxecto educativo, 

programación didáctica dos ciclos e da programación xeral anual. 

 Aprobar e avaliar as programacións didácticas e os aspectos docentes da programación 

xeral anual, conforme ao proxecto educativo do centro. 

 Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na 

formación do profesorado do centro. 

 Promover todo tipo de iniciativas que tendan a mellorar o funcionamento do centro en 

xeral. 

 Aprobar os criterios pedagóxicos para a elaboración dos horarios do alumnado. 

 Aprobar a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación. 

 Analizar e valorar o rendemento escolar do centro. 

 Coordinar as funcións referentes a orientación, titoría, avaliación e recuperación do 

alumnado. 

Serán compoñentes do claustro todos o profesorado do centro. 

A asistencia aos claustros será obrigatoria para todo o profesorado. As ausencias deberán 

ser xustificadas. 

8.2.3. EQUIPO DIRECTIVO 

 

Estará composto polo director/a, xefe/a de estudos e secretario/a do centro. 

Son competencias do equipo directivo: 

 Elaborar a Programación Xeral, recollendo as aportacións do Consello Escolar e do 

Claustro 

 Avaliar a Programación Xeral Anual. 

 Elaborar a Memoria Final do Curso 

 Elaborar o presuposto de gastos que recolla, na medida do posible, as necesidades para ese 

curso. 

 Oído o Claustro propoñer a distribución da xornada escolar e o horario xeral a incluír na 

Programación Xeral Anual para a súa posterior aprobación polo Consello Escolar. 

 Elaborar ao final do curso unha avaliación das actividades extraescolares e 

complementarias realizadas e que se incluirá na Memoria final. 
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Convocatoria de reunións dos órganos colexiados: 

 As reunións dos órganos colexiados poderán ser convocadas pola Dirección do Centro ou 

cando o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. 

 As reunións ordinarias deberán ser convocadas cunha semana de antelación como 

mínimo. As extraordinarias convocaranse cunha antelación mínima de corenta e oito 

horas e sen suxeición a prazo previo nos casos de urxencia. 

 As notificacións faranse por escrito, podendo utilizar o correo electrónico, coa indicación 

da orde do día, a data, a hora e o lugar da reunión. 

 Naquelas reunións que así o requiran poderase enviar aos compoñentes a documentación a 

tratar coa suficiente antelación. 

Acordos: 

 Cando no consello haxa que realizar algunha votación, realizarase segundo o criterio que 

estipule a maioría. 

 Os acordos deberán ser adoptados por maioría absoluta dos presentes. En caso de empate 

na votación, esta repetirase e se persiste o empate decidirá o voto do 

presidente/a/director/a. 

 Un acordo soamente poderá ser revocado ou modificado mediante unha reunión posterior. 

Acta das reunións dos órganos colexiados: 

 De todas as sesións que celebren os órganos colexiados, levantará acta o Secretario/a  nos 

libros correspondentes, que serán custodiados na Secretaría do Centro e estarán a 

disposición dos membros de ditos órganos colexiados. En caso de ausencia o 

presidente/a/director/a nomeará a un profesor/a para que levante acta. 

 Calquera membro terá dereito a solicitar a transcrición íntegra da súa intervención ou 

proposta, sempre que aporte no acto, ou no prazo que sinale o Presidente/a/Director/a, o 

texto que se corresponda fielmente coa súa intervención, facéndose constar na acta ou 

uníndose copia á mesma. 

 Debido ao contido diverso do documento, a confidencialidade está garantida no noso 

ordenamento xurídico, no caso de que algún membro o solicitara por escrito, o Secretario 

do Centro expedirá certificación da acta correspondente no relativo ao punto ou puntos da 

sesión á que se refira dita solicitude, debendo acreditar un interese lexítimo concreto. En 

ningún caso se facilitarán fotocopias das mesmas. 

 A entrega ao interesado/a efectuarase nun prazo máximo de 5 días dende a data de 

presentación da solicitude. 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

CEIP Ponte dos Brozos Páx. 35 
 

 

8.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

8.3.1. EQUIPOS DE CICLO 

 

Os equipos de ciclo quedan regulados pola lexislación seguinte: 

 Título III, Capítulo I do Decreto 374/1996. 

 Capítulo VI, Apartado 1 da Orde do 22 de xullo de 1997. 

 Pola normativa específica establecida neste regulamento. 

 

Os equipos de ciclo, que agruparán a tódolos mestres e mestras que imparta docencia nel, 

son os órganos básicos encargados de organizar e desenvolver, baixo a supervisión da xefatura de 

estudos, as ensinanzas propias do ciclo. 

Son competencias do equipo de ciclo as establecidas no punto 2 do artigo 54 do Decreto 

374/1996 e no apartado 1.5 do capítulo VI da Orde do 22 de xullo de 1997. Entre elas: 

 Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

 Elaborar, coordinar e controlar a programación didáctica das ensinanzas que ten 

encomendadas, valorando os resultados da avaliación. 

 Secuenciar os obxectivos mínimos que deberán conseguirse en cada área e ciclo 

educativo. 

 Propoñer o material didáctico en función da programación didáctica do ciclo. 

 

Cada equipo de ciclo estará dirixido por un coordinador/a, que desempeñará as súas 

funcións durante dous cursos académicos, sempre que siga formando parte do ciclo, e será 

designado/a polo director/a do centro, por proposta do equipo de ciclo. Deberán ser mestres/as 

que impartan docencia no ciclo, preferentemente con destino definitivo e horario completo no 

centro. 

Son funcións do coordinador/a de ciclo as establecidas no artigo 56 do Decreto 374/1996. 

Cando cese algún coordinador/a antes de finalizar o prazo para o que foi nomeado, o 

director/a nomeará un profesor/a que o substitúa ata o 30 de xuño, oído o equipo de ciclo. 

 

Os equipos de ciclo reuniranse alomenos unha vez cada mes e a asistencia será obrigatoria 

para todos os seus membros. Das devanditas sesións levantarase acta por parte do coordinador/a 

co resultado tratado. 

 

Cando nunha reunión de ciclo haxa que realizar algunha votación, realizarase segundo o 

criterio que estipule a maioría. 

 

Os acordos de ciclo deberán ser adoptados por maioría absoluta dos presentes. En caso de 

empate na votación, esta repetirase e se persiste o empate decidirá o voto do coordinador/a. 
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8.3.2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

A organización e as competencias da comisión de coordinación pedagóxica son as que se 

establecen nos artigos, 61 e 62, do Capítulo II, Título III, do Decreto 374/1996 e no apartado 2, 

do Capítulo VI da Orde do 22 de xullo de 1997. 

Esta comisión ten unha función vital para o bo funcionamento do centro ao servir de nexo 

entre o ámbito pedagóxico, o de organización e funcionamento e ordenación de actividades a trav 

A comisión de coordinación pedagóxica estará integrada polo director, como presidente; o 

xefe/a de estudos; os catro coordinadores/as de ciclo; o xefe/a do Dpto. de Orientación, o 

profesorado de apoio á atención de alumnos con necesidades educativas especiais, o 

coordinador/a do equipo de dinamización da lingua galega e o coordinador/a da Biblioteca do 

centro. Actuará como secretario/a un membro da comisión, designado polo director/a, oídos os 

restantes membros. 

Terá, entre outras, as seguintes competencias: 

 Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do centro, as programacións didácticas 

dos ciclos e a programación xeral anual. 

 Elevar propostas e establecer as directrices xerais para a elaboración e velar polo 

cumprimento das programacións didácticas dos ciclos e do plan de acción titorial. 

 Canalizar as necesidades de formación do profesorado. 

Cando nunha reunión sexa necesario realizar algunha votación, realizarase segundo o 

criterio que estipule a maioría. 

Os acordos nas reunións deberán ser adoptados por maioría absoluta dos presentes. En caso 

de empate na votación, esta repetirase e se persiste o empate decidirá o voto do presidente/a. 

8.3.3. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 
 

Os equipos de dinamización da lingua galega quedan regulados pola lexislación seguinte: 
 

 Título III, Capítulo III do Decreto 374/1996. 

 Artigo 15 do Decreto 79/2010. 

De acordo co disposto no artigo 63 Decreto 374/1996, co obxecto de potenciar o uso da 

lingua galega, constituirase no centro un Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

Este equipo estará constituído por un profesor/a de cada ciclo, nomeado polo director/a por 

proposta da comisión de coordinación pedagóxica, podendo incorporarse ao traballo do equipo, 

para temas puntuais, outros membros da comunidade educativa. 

Do artigo 64 ao 68 do Capítulo III, Título III do Decreto 374/1996, fíxanse as súas 

competencias, así como as do coordinador/a, que será nomeado polo/a director/a, por proposta 

dos compoñentes do equipo por un período de dous anos renovables. 

Cando nunha reunión haxa que realizar algunha votación, realizarase segundo o criterio que 

estipule a maioría. 

Os acordos nas reunións deberán ser adoptados por maioría absoluta dos presentes. En caso 

de empate na votación, esta repetirase e se persiste o empate decidirá o voto do coordinador/a. 
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8.3.4. EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Do artigo 69 ao 79 do Capítulo IV, Título III do Decreto 374/1996, defínese o que se 

entende por actividades complementarias e extraescolares e sinálanse as súas competencias e as 

do seu xefe/a. 

Este equipo estará constituído por un xefe/a, nomeado polo director/a a proposta da 

xefatura de estudos, oída a comisión de coordinación pedagóxica e, para cada actividade 

concreta, polo profesor/a que participe nela podendo, de ser o caso, estar constituído pola 

totalidade do profesorado do centro. 

Cando nunha reunión haxa que realizar algunha votación, realizarase segundo o criterio que 

estipule a maioría. 

Os acordos nas reunións deberán ser adoptados por maioría absoluta dos presentes. En caso 

empate na votación, esta repetirase e se persiste o empate decidirá o voto do xefe/a do equipo. 

8.3.5. TITORES 

Cada grupo de alumnos terá un titor/a que será designado polo director/a por proposta do 

xefe/a de estudos de acordo co establecido no artigo 80 do Decreto 374/1996. 

A titoría de cada grupo de alumnos/as recaerá preferentemente no mestre/a que teña maior 

horario semanal co dito grupo. A asignación de titorías aos especialistas farase sempre aos que 

teñan máis horas dispoñibles, procurando -ao mesmo tempo– que imparta o máximo de horas de 

docencia no grupo do que vai ser titor/a. 

Co fin de facilitar a relación do profesorado cos pais/nais fixarase na programación xeral 

anual unha hora semanal para a atención aos pais/nais dentro do horario non lectivo de obrigada 

permanencia no centro. Programaranse, igualmente, reunións globais cos pais por titorías, niveis 

ou ciclos, encamiñadas a expoñer as liñas xerais do plano de traballo. En todo caso unha terá 

lugar antes do mes de novembro. 

A titoría é un compromiso colectivo coa educación e a orientación dos alumnos/as, unha 

responsabilidade compartida pola comunidade educativa salientando no posible os aspectos de 

relación afectiva que debe presidir estas actuacións. 

Serán funcións propias do titor/a as indicadas no artigo 81 do Decreto 374/1996, entre elas: 

 Respecto ao alumnado: 

 Coordinar o proceso de avaliación 

 Detectar dificultades de aprendizaxe e colaborar na mellora de habilidades 

escolares. 

 Colaborar no asesoramento vocacional. 

 Respecto ao grupo-clase: 

 Facilitar a integración social do grupo e o desenvolvemento persoal e afectivo dos 

alumnos. 

 Potenciar a organización cooperativa e o clima da aula. 

 Desenvolver actitudes positivas na área social, cultural, medio ambiental, ... 
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 Respecto á comunidade educativa: 

 Informar e cooperar coas familias e demais ámbitos educativos. 

 Participar na elaboración e avaliación do PAT. 

8.3.6. OUTRAS FUNCIÓNS DE COORDINACIÓN 

O profesorado poderá ser proposto pola xefatura de estudos para coordinar actividades 

dinamizadoras deportivas, musicais, de biblioteca, plan TIC, invernadoiro, convivencia etc.. Dita 

xefatura de estudos determinará as tarefas específicas a realizar. 

8.3.7. PROFESORADO 

O profesorado, naqueles aspectos que lle afecte, rexerase polo establecido na lexislación 

xeral vixente, especialmente polo capítulo V da Orde do 22 de xullo de 1997 (DOG do 2 de 

setembro) así como pola normativa específica establecida no presente Regulamento. 

A Orde de 23 de xuño de 2011 regula a xornada de traballo do profesorado. 

Garantirase o dereito de reunión do profesorado sempre que non perturbe o normal 

desenvolvemento das actividades docentes, previa comunicación á dirección. 

O labor do profesorado non remata nos límites da súa clase senón que se estende a todo o 

alumnado do centro. 

ADSCRICIÓN FUNCIONAL 

A Dirección por proposta motivada da Xefatura de Estudos, no primeiro claustro do curso e 

unha vez oído este, asignaralle ciclo, curso e grupo de alumnado a cada un dos mestres e mestras 

do centro. A proposta da Xefatura de Estudos construirase sobre as tres premisas seguintes: 

1. Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado do Centro. 

2. Rendibilizar ao máximo o capital humano dispoñible, actualizando o potencial creativo 

do grupo de mestres/as do colexio. 

3. Consensualizar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a concorrencia de 

capacidades e esforzos. 

No caso de non acadar o consenso do profesorado, a xefatura de Estudos fará a súa proposta 

sobre os seguintes criterios: 

1. Respectar en todo caso o posto de traballo e/ou a especialidade que cada mestre teña 

asignado pola súa adscrición ao Centro.  

2. Respectar o dereito de cada grupo de alumnado a manter o/a mesmo/a titor/a durante 

todo o Ciclo, incluíndo o 2º ciclo da Educación Infantil. 

3. No suposto de que no Centro haxa varios mestres aspirantes ao mesmo ciclo ou curso, a 

proposta de adscrición farase de acordo coa seguinte orde de prioridades: 

a. Maior antigüidade como propietario definitivo no Centro. 

b. Maior antigüidade no corpo como funcionario de carreira. 

c. Menor número de rexistro persoal ou de orde de lista, se é o caso. 

Excepcionalmente, cando a xuízo do equipo directivo existisen razón pedagóxicas 

suficientes para obviar o criterio de permanencia co mesmo grupo de alumnos/as no ciclo, a 

dirección disporá a asignación do mestre/a ou mestres/as afectados a outro ciclo, curso, área ou 

actividade docente, oídos o interesado/a e o Claustro, e coa conformidade da Inspección 
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Educativa. 

O profesorado poderá interpor recurso diante do Xefe/a Territorial contra a adscrición nun 

prazo de 10 días. 

O Centro realizará os axustes horarios necesarios e terá en conta a estrutura física do 

Colexio para facilitar a sincronización nos cambios de clase e o menor desprazamento do 

profesorado. Cando as instalacións do Centro o permitan, pode terse en conta a posibilidade de 

que as especialidades se impartan nunha dependencia determinada. 

8.3.8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

FUNCIÓNS: 

As funcións do Departamento de Orientación e os seus membros aparecen recollidas na 

normativa establecida na nosa Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 120/1998 do 23 de abril polo que se regula a orientación educativa e profesional 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

A lexislación educativa mais recente outórgalle á función orientadora un papel relevante, 

considerándoa un piar esencial e básico do sistema educativo con decisiva incidencia na calidade 

dos procesos que nel se desenvolven: 

 A orientación educativa e profesional dos alumnos/as debe ser un dos principios que 

inspiran a actividade educativa como medio necesario para o logro dunha formación 

personalizada que propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores 

(Artigo 1º da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación). 

 A orientación educativa e profesional é un dos factores que favorecen a calidade da 

ensinanza, aos que os poderes públicos prestarán unha atención prioritaria (LOE, artigo 

2º). 

 A orientación educativa, académica e profesional do alumnado como función do 

profesorado, en colaboración, no seu caso, cos servizos ou departamentos 

especializados. (LOE, artigo 91º.d). 

 O dereito básico do alumnado de recibir orientación educativa e profesional e o dos 

pais/nais a ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e 

profesional dos seus fillos e fillas (Disposición derradeira primeira da LOE. 

Modificación da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do dereito á educación) 

Nesta liña, queremos para o noso centro unha orientación que incida sobre a comunidade 

educativa no seu conxunto (alumnado, profesorado e familias), que atenda aos problemas e 

dificultades de aprendizaxe e preste apoio e asesoramento ante a diversidade de retos cos que se 

enfronta a escola, animando e impulsando a súa acción, as relacións entre os seus elementos e co 

entorno, contribuíndo, en definitiva, á mellora da calidade dos procesos que se desenvolven nela 

e, conseguintemente, da acción educativa.  

A orientación é un deber compartido por todos os mestres/as que traballamos no centro 

coas responsabilidades propias das diferentes tarefas que desempeñamos e debe estar 

coidadosamente planificada, marcándose uns obxectivos a partir da análise da realidade, 

programándose actuacións concretas, deseñándose estratexias específicas e organizándose os 

espazos e os tempos nos que se desenvolverá o planificado. Unha previsión que, ademais, debe 
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contemplar a avaliación e seguimento necesarios para constatar o grao de consecución dos 

obxectivos e, no seu caso, as propostas de mellora.  

O Plan de Orientación é o instrumento pedagóxico-didáctico que articula, a medio e longo 

prazo, as actuacións relacionadas coa orientación e a acción titorial. Pero esta planificación non 

pode facerse de maneira illada, é parte da organización pedagóxico-educativa do centro e, 

consecuentemente, debe incardinarse coa actividade e estrutura xeral deste. O Plan de 

Orientación conforma pois,  un epígrafe propio do P.E. como documento que planifica e estrutura 

a acción orientadora dos equipos docentes e do centro educativo no seu conxunto, con especial 

incidencia na atención á diversidade, na orientación persoal e académica e na acción titorial, 

sendo o Departamento de Orientación  o responsable de elaborar a proposta do mesmo de acordo 

coas directrices establecidas polo Claustro de Profesores e a CCP. 

ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

1. 1 Xefe/a do Dpto. de Orientación. 

2. 2 Mestres/as Especialistas en Pedagoxía Terapéutica. 

3. 1 Mestre/a Especialista en Pedagoxía Terapéutica (Condutuais). 

4. 2 Mestres/as Especialistas en Audición e Linguaxe. 

5. 1 Coordinador/a de Educación Infantil. 

6. 1 Coordinador/a de 1º Ciclo de Educación Primaria. 

7. 1 Coordinador/a de 2º Ciclo de Educación Primaria. 

8. 1 Coordinador/a de 3º Ciclo de Educación Primaria. 

9. 1 Mestre/a do Centro Adscrito E.E.I. de Larín. 

10. 1 Mestre/a do Centro Adscrito E.E.I. de A Lagoa. 

11. 1 Mestre/a do Centro Adscrito E.E.I. de Rorís. 

12. 1 Mestre/a especialista en Grupos de Adquisición de Linguas. 

COLEXIOS ADSCRITOS: 

O CEIP Ponte dos Brozos ten departamento de orientación ao contar co número suficiente 

de unidades para ter un posto de traballo catalogado con horario completo, e así mesmo ten 

adscritas tres escolas infantís por non contares estas coas unidades suficientes para posuír D.O.: 

Escola de Educación Infantil de Larín, Escola de Educación Infantil de A Lagoa e Escola de 

Educación Infantil de Rorís. 

E, por outra  banda, está adscrito ao Departamento do Orientación do I.E.S. “Manuel 

Murguía”. 

A orientadora exerce a xefatura do departamento dos catro centros realizando o seu traballo 

neles cun reparto do horario, recursos, etc, proporcional ao número de unidades e organizando o 

seu traballo para prestar a debida atención a cada un dos centros asignados.  

8.4 ALUMNADO 

8.4.1. ADMISIÓN DE ALUMNADO 

A admisión do alumnado estará regulada polo disposto no Decreto 30/2007 do 15 de marzo, 
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polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes e pola ORDE do 17 de marzo de 

2007, Corrección de erros (DOG 04/04/2007, pola que se regula o procedemento para a admisión 

de alumnos en centros docentes sostidos con fondos públicos. 

A admisión de alumnado no Centro non poderá establecer ningunha discriminación por 

razón ideolóxica, relixiosa, moral, de raza , sexo , nacemento ou calquera outra circunstancia de 

carácter persoal ou social. 

O alumnado procedente do estranxeiro rexerase pola Orde de 20 de febreiro de 2004 (DOG 

26/2/2004) pola que se establecen as medidas de atención específica para este alumnado. 

Polo Decreto 229/2011, do 7 de setembro, regúlase a atención á diversidade do alumnado. 

Pola Orde do 27 de decembro de 2002 establécense as condicións e criterios de 

escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais. 

8.4.2. AGRUPAMENTOS 

CRITERIOS DE AGRUPAMENTO DE ALUMNOS/AS 

 O agrupamento do alumnado será mixto e flexible, favorecerá a coeducación e a 

aprendizaxe cooperativa, evitando calquera tipo de discriminación por razón de sexo, 

relixión, rendemento escolar, … 

 Na formación dos grupos de alumnos/as evitarase a clasificación por coñecementos, nivel 

intelectual ou rendemento. 

 Como criterio xeral e prioritario establécese que o alumnado sexa agrupado seguindo a 

orde alfabética. 

 Procurar igualar o número de alumnado por aula. 

 Equilibrar, na medida do posible, o número de alumnos e alumnas. 

 Cando nun mesmo grupo coincidan dous irmáns, xemelgos/as ou non, e xustificado por 

razóns pedagóxicas, sempre que sexa posible un deles será adscrito no grupo coa letra do 

abecedario anterior ou posterior ao que lle correspondería. 

 Cando un alumno/a retorna ao colexio no mesmo curso/ciclo daráselle prioridade a 

escolarizarse no mesmo grupo que estivera con anterioridade, sempre e cando a aula siga 

estable. 

 Procurarase non illar ou separar do seu grupo aos alumnos/as procedentes das E.E.I. 

adscritas ou de Educación Infantil. 

 Co alumnado de novo ingreso, sen historial académico, seguirase o criterio de orde 

alfabética. 

 O alumnado inmigrante de lingua estranxeira integrarase nas súas aulas nas áreas de: 

educación física, educación plástica, educación musical, coñecemento do medio e lingua 

galega. 

 O profesor/a do Grupo de Adquisición de Linguas e o Orientador/a valorarán en que 

momento se pode ir incrementando ou flexibilizando a permanencia en aula. 

 O alumnado procedente do estranxeiro repartirase en máis dunha aula, previa valoración 

do Orientador/a.  

 O alumnado de orixe estranxeira poderá ser integrado nas súas aulas ordinarias, sen a 

catalogación, atendendo a tres criterios: 

o Temporal: 

 Alumnado de lingua común: 2 anos de permanencia neste país. 

 Lingua diferente: 3 anos de permanencia no país. 
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o Curricular: O alumnado que supere a área de lingua non quedaría incluído neste 

criterio de agrupamento. 

o Valoración global: que do alumno/a fai o equipo de profesores no informe 

ordinario de final de curso na xunta de avaliación do 3º trimestre. 

 Cando nun mesmo grupo incidan dous ou máis alumnos/as con dificultades de 

aprendizaxe, ou algunha outra problemática que se considere, integrarase no grupo coa 

letra do abecedario anterior ou posterior á que lle correspondería. 

 Tentarase o reparto proporcional de alumnos/as con problemas ou necesidades educativas 

especiais: 

 Procurarase equiparar o número de alumnos/as que presenten problemas de conduta ou de 

personalidade. 

 Pretenderase equilibrar o número de alumnos de distinta lingua. 

 Harmonizarase o número de alumnos con informe psicopedagóxico: adaptacións 

curriculares e apoios. 

 Intentarase a paridade no número de alumnos/as procedentes doutras comunidades ou 

países con lingua común á nosa: 

▫ Sen escolarizar 

▫ Escolarizados 

 Cando nun grupo incidan dous ou máis alumnos/as repetidores valorarase a incorporación 

en distintos grupos. 

 En casos moi específicos poderíanse adoptar medidas excepcionais. 

 

8.4.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Tomando como punto de referencia a importancia da normalización do alumnado en todos 

os ámbitos sociais, o centro participa e promove diferentes actividades que procuran acadar este 

obxectivo. O Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares encargarase de promover, 

organizar e facilitar este tipo de actividades, tendo como referencia a normativa vixente. 

8.5 RELACIÓN COAS FAMILIAS 

8.5.1. ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS 

 No Centro poderán existir asociacións de nais e pais de alumnos, de acordo co establecido 

no artigo 105, título VI, do Decreto 374/1996 e o regulado no apartado 3º, capítulo VII, da 

Orde do 22 de xullo de 1997. 

 Estas asociacións terán, entre outras, as seguintes competencias: 

a. Elevarlle propostas ao consello escolar para a elaboración do proxecto educativo, 

modificación do regulamento de réxime interno, e ao equipo directivo para a 

elaboración da programación xeral anual. 

b. Informar ao consello escolar daqueles aspectos da marcha do centro que consideren 

oportuno. 

c. Informar aos asociados da súa actividade. 

d. Recibir información, a través dos seus representantes no consello escolar, sobre os 

temas tratados nel. 

e. Elaborar informes para o consello escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 
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f. Formular propostas para a realización de actividades complementarias e 

extraescolares que, unha vez aceptadas, deberán figurar na programación xeral anual. 

g. Coñecer os resultados académicos referidos ao centro e a valoración que deles realice 

o consello escolar. 

h. Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa.  

 

 De acordo co establecido no artigo 39 do Decreto 374/1996, dos representantes que lles 

corresponden aos pais no Consello Escolar un será proposto pola asociación de pais máis 

representativa. 

 As asociacións de pais de alumnos que poidan existir no Colexio rexeranse polos seus 

propios estatutos. 

 Logo do acordo do Consello Escolar, as asociacións de pais de alumnos poderán utilizar 

as instalacións do Centro para a realización de actividades que lle son propias, 

responsabilizándose en todo caso dos gastos ou estragos que se poidan ocasionar. 

 O programa de actividades que organicen as asociación de nais e pais no recinto escolar e 

dirixidas ao alumnado do Centro deberá ser aprobado polo Consello Escolar e figurar na 

programación xeral anual. 

 

8.5.2. RELACIÓNS COAS FAMILIAS DO ALUMNADO 

 Fixarase na programación xeral anual unha hora de atención do profesorado aos 

pais/nais dentro do horario non lectivo de obrigada permanencia no centro. O lugar da 

visita será a aula do alumno/a previa petición de hora. 

 Fixaranse tamén na programación xeral anual reunións conxuntas cos pais/nais do 

alumnado por titorias, niveis ou ciclos encamiñadas a expoñer as liñas xerais do plan de 

traballo de cada clase. 

 Ademais dos boletíns informativos de avaliación trimestrais, os pais/nais recibirán 

información complementaria do Centro, escrita e/ou telefónica, sempre que se produza 

calquera necesidade no proceso de ensinanza-aprendizaxe ou de funcionamento do 

Centro. 

 Durante o horario lectivo prohíbese o acceso aos espazos didácticos pedagóxicos dos 

pais/nais e persoal alleo ao Centro, incluídos corredores sen a debida autorización. De ser 

necesaria unha entrevista urxente cun profesor/a procederase segundo determina o 

equipo directivo. 
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8.6 PERSOAL NON DOCENTE 

Na estrutura e funcionamento do centro requírese e interveñen, ademais do alumnado e 

docentes, outro grupo de persoas que teñen diferentes competencias e responsabilidades 

igualmente importantes para o bo funcionamento do colexio. Todos traballan no mesmo espazo 

físico e todos contribúen desde cada posto no quefacer educativo e aportan a súa colaboración a 

tódolos membros da comunidade educativa. 

Funcións xerais 

 Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as 

normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos 

os membros da comunidade educativa. 

 Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas contrarias á 

convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

 Informar aos responsables do centro docente das alteracións da convivencia, gardando 

reserva e sixilo profesional sobre a información e as circunstancias persoais e familiares 

do alumnado. 

 Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento. 

 Os servizos prestados redundarán en beneficio da boa marcha do Centro. 

 Cumprirán o estipulado na normativa específica que lles afecte. 

Relación de persoal non docente que intervén no CEIP Ponte dos Brozos: 

8.6.1. PERSOAL ADMINISTRATIVO  
 

 Un auxiliar administrativo 
 

- Funcións: 

 Tarefas de apoio administrativo ao equipo directivo 

 Atención e información á comunidade educativa en xeral 

 Colaboración co resto da comunidade educativa para o bo funcionamento do 

centro. 

 Atenderanse os asuntos de secretaría en atención ao público en horario de 9:30 

h. a 12:30 horas. 
 

8.6.2. COIDADORES 
 

 Dúas persoas 
 

- Funcións: 

 Exercer as súas funcións segundo as condicións estipuladas na normativa. 

 Atención a alumnado con necesidades educativas especiais.  

 Atenderase ao alumnado en horario lectivo. 

 Colaboración na vixilancia das clases por razóns inescusables do profesorado 

 Colaboración co profesorado na vixilancia nos recreos. 
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8.6.3. PERSOAL DE MANTEMENTO 
 

 Dúas persoas 
 

- Funcións: 

 Custodia do centro educativo: Apertura, peche de portas e control de accesos e 

saídas. 

 Labores de mantemento do centro. 

 As que determine o equipo directivo no ámbito das súas competencias. 

 Horario de 8:30 h. a 14:50 h. e de 15:55 h. a 18:15 h. 

 

8.6.4. PERSOAL DE LIMPEZA 
 

 Sete persoas 
 

- Funcións: 

 Manter a limpeza e hixiene das instalacións.  

 As que determine o equipo directivo no ámbito das súas competencias. 

 Haberá unha persoa en horario de mañá de 8:00 h. a 14:00 h. 

 En horario de 14:00 h. a 21:00 h. realizarán as súas funcións seis persoas. 
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8.7 HORARIOS: CRITERIOS E PUNTUALIDADE. 

8.7.1. ELABORACIÓN E APROBACIÓN 

Os horarios elaboraranse atendendo aos criterios pedagóxicos que figuran no apartado 4 do 

capítulo IV da Orde de 22 de xullo de 1997 (DOG: 02/09/1997) 

É esencial a elaboración e aplicación duns criterios que garanten o aproveitamento dos 

recursos humanos e a atención á diversidade dos alumnos/as. 

Os criterios pedagóxicos que se tiveron en conta para a elaboración do horario do alumnado 

son os seguintes: 

CRITERIOS XERAIS 

1. Potenciar o traballo en ciclos e titorías. 

2. As substitucións serán realizadas en primeiro lugar polo profesorado con horario a 

disposición do centro e, en casos de necesidade, polos mestres/as de reforzo educativo 

ou por aqueles/as que dispoñan de horas sen alumnado (coordinación, biblioteca, …) 

3. Considerar a especialidade para a que está habilitado o profesorado. 

4. O tempo establecido pola normativa vixente para cada unha das áreas impartidas. 

5. Procurar que as aulas sexan atendidas polo menor número de profesorado posible. 

6. O horario do alumnado estará distribuído de luns a venres, en xornada de mañá,  

dando comezo ás 9:30 horas e rematando ás 14:30 horas, incluíndo neste tempo os 

intervalos de cambios de clase e o período de descanso do recreo de 12:00 horas a 

12:25 horas. 

7. A xornada non lectiva en horario de tarde comeza ás 16:00 horas e remata ás 18:15 

horas. Nesta xornada o alumnado, que libremente o solicite, poderá realizar 

actividades extraescolares. 

8. O horario lectivo obrigatorio para o alumnado de Educación Infantil e de Educación 

Primaria é de 25 horas semanais. 

CRITERIOS PARA EDUCACIÓN INFANTIL 

1. Realízase a distribución horaria dende un tratamento globalizado dos contidos e 

atendendo á normativa vixente. 

2. Incluirase os diversos tipos de actividades (traballo persoal, carácter manipulativo, 

audicións, plásticas …) e experiencias, agrupamentos, períodos de xogo e descanso. 

3. Non toda a xornada estará dedicada exclusivamente ao desenvolvemento da Unidade 

Didáctica programada, xa que se respectará o plan de acción diario, dando cabida aos 

desencadeantes que poidan xurdir. 

4. Terá un tratamento flexible, tanto en actividades coma en tempo. Non obstante 

diariamente marcarase unha orde na realización destas actividades posto que isto 

axuda ao alumnado a interiorizar a secuenciación de tarefas dentro do horario. 

5. Grandes áreas de tempo e espazo que permitan unha gran oferta de actividades nas 

aulas e nos espazos comúns dispoñibles. 

6. Dada a importancia do desenvolvemento da linguaxe contémplanse tempos para o 

diálogo tranquilo, a exposición, a reflexión. Expresar sentimentos e experiencias  

facendo partícipes  aos demais alumnos/as da clase. 
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7. Haberá un período de adaptación para o alumnado que se incorpore por primeira vez 

ao centro (4º de Educación Infantil). 

8. Integrada a lingua inglesa como lingua estranxeira. 

CRITERIOS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

1. Os horarios do profesorado e alumnado elaboraranse axustándose á lexislación 

vixente e ás propostas de mellora elaboradas na Memoria do curso anterior. 

2. Priorizarase preferentemente o traballo das áreas instrumentais nas primeiras sesións 

da mañá, deixando para os períodos de fin de xornada as áreas de experiencia, 

manipulación, … 

3. Deberanse considerar as sesións nas áreas de idioma estranxeiro, relixión, educación 

musical e educación física. 

4. Respéctase o equilibrio horario marcado pola normativa. 

5. A programación de actividades para cada unha das sesións lectivas terá en conta a 

atención colectiva e individualizada de todo o alumnado. 

6. A distribución do horario deberá prever as distintas posibilidades der agrupamento 

flexible para tarefas individuais ou de traballo en grupo. 

7. A distribución das áreas en cada xornada e durante a semana realizarase atendendo 

exclusivamente a razóns pedagóxicas e organizativas. 

CRITERIOS PARA A ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NEAP 

1. A hora de elaborar o horario de cada alumno/a ou grupo de alumnos/as terase en 

conta que non coincidan con actividades nas que este alumnado poida integrarse máis 

facilmente: educación física, educación musical, educación plástica, … 

2. Nos agrupamentos terase en conta:  

a. O curso ou nivel do alumnado. 

b. As súas capacidades. 

c. O nivel de relación persoal. 

3. Procurar que as horas de apoio coincidan coas áreas instrumentais. 

4. Consideraranse as necesidades dos alumnos/as e as posibilidades do horario do 

profesorado para determinar o número de sesións semanais. 

5. Os apoios poderán ser realizados dentro da aula, co grupo clase. Non obstante, o 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que deban sufrir 

modificacións nos contidos básicos das áreas curriculares, poderán realizarse fóra 

dela. 

6. Para o alumnado que se incorpore de maneira tardía ao sistema educativo 

desenvolveranse programas específicos ao fin de compensar as súas carencias 

lingüísticas e/ou coñecementos. Estes programas serán simultáneos á escolarización 

do alumnado nos grupos ordinarios, conforme ao nivel e evolución da súa 

aprendizaxe. 
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8.7.2. CONTROL DE PUNTUALIDADE E ASISTENCIA 

O control de puntualidade e asistencia do profesorado ás clases e demais actividades do 

centro aterase ao contemplado no artigo 34 do Decreto 374/1996 e no apartado 3, capítulo V da 

Orde do 22 de xullo de 1997. 

8.8 SERVIZOS 

8.8.1. COMEDOR ESCOLAR 

A organización, funcionamento e xestión do comedor escolar regúlase polo Decreto 

10/2007 do 25 de xaneiro, pola Orde do 21 de febreiro de 2007 e pola Orde do 13 de xuño de 

2008. 

O comedor escolar está xestionado e desempeñado pola ANPA do centro. 

Este servizo está aberto dende o primeiro ata o último día do curso escolar (ámbolos dous 

inclusive) favorecéndose a conciliación familiar. 

Tódolos nenos/as do servizo matinal, almorzo e gardería, son levados as súas 

correspondentes filas polos monitores/as do comedor. 

As comidas son elaboradas na propia cociña do centro pola empresa contratada a tal efecto. 

realizándose análises de control dietético e bacteriolóxico, así como os de control esixidos pola 

lexislación vixente. 

O persoal do comedor depende da empresa contratada, e responde ás indicacións que recibe 

da Xunta Directiva da ANPA. O menú é único para todos os usuarios/as, coa única excepción das 

indicacións médicas certificadas. 

A empresa que se ocupa do seu funcionamento ten ao seu cargo dúas cociñeiras e sete 

monitoras. Despois do xantar o alumnado ten un momento de lecer no que as monitoras poñen en 

marcha diferentes actividades, utilizando o propio espazo do comedor, e outras instalacións 

cedidas polo centro. 

A ANPA é a xestora de todos os servizos de conciliación 

A zona de comedor e cociña está situada na planta baixa do Pavillón II.. A cifra de usuarios 

varía de ano en ano en función das necesidades dos pais e nais. 

HORARIOS : 

O horario de funcionamento é de 7:00 horas a 19:30 horas (almorzo, comida e merenda), 

coa seguinte planificación: 

 Almorzo de 7:00 a 8:30 h. (Inclúe Gardería) 

 Gardería de 7:00 a 9:30 h. (Sen Almorzo) 

 Xantar de 14:30 a 16:00 h. 

 Ludoteca de 16:00 a 18:00 h. 

 Merenda de 18:00 a 19:30 h. 
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8.8.2. TRANSPORTE ESCOLAR 

Normas de aplicación: 

 Artigo 38 da Orde de 17 de marzo de 2007, pola que se regula o procedemento para a 

admisión de alumnado. 

 Decreto 203/1986 do 12 de xuño, polo que se regulan determinados aspectos do transporte 

escolar. 

 Real Decreto 443/2001 do 27 de abril, sobre condicións de seguridade no transporte 

escolar e de menores e modificacións posteriores. 

 Instrucións da Secretaría Xeral da Consellería de Cultura, Educación e O. U. 

O centro dispón de tres itinerarios de transporte escolar. Este servizo é realizado por un 

total de 3 autobuses. 

Serán usuarios lexítimos do transporte escolar gratuíto e alumnado cuxo domicilio se 

encontre fóra do núcleo urbano no que se radica o centro e, en calquera caso, a unha distancia 

deste superior a 2 km. 

Poderase autorizar excepcionalmente o uso do servizo, sempre que elo non comporte 

modificación das rutas existentes, nin creación de novas paradas, nin incremento de duración do 

traxecto, nin incorporación da figura de acompañante e que existan prazas vacantes aos seguintes 

colectivos: 

1. Alumnado de ensino obrigatorio e segundo ciclo de ensino infantil cuxo domicilio estea 

situado a unha distancia do centro inferior a 2 km e superior a 1 km en zona urbanizada e 

500 m en zona non urbanizada. 

2. O alumnado escolarizado en centros que non lles corresponden por área de influenza. 

3. O alumnado que, por causa de proximidade xeográfica, solicite a utilización de liñas de 

transporte correspondentes a centros distintos a aqueles nos que este matriculado. 

As autorizacións excepcionais serán expedidas pola Xefatura Territorial, concedéndose en 

precario e serán revogables se cambian as circunstancias que as xustifican. 

Este centro dispón actualmente de catro paradas con autorización excepcional, para 

organizar as cales confeccionouse unha listaxe ordenada por rúas e números de edificios, nos que 

se tivo en consideración a distancia que existe entre os domicilios dos solicitantes e o centro. 

O centro dispón de profesorado de garda para custodiar ao alumnado no período de tempo 

que transcorre dende a apertura do recinto e o inicio da actividade lectiva e desde que rematan as 

actividades escolares ata a saída do transporte escolar. 
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ORGANIZACIÓN DA RECEPCIÓN E SAÍDA DE ALUMNADO TRANSPORTADO 

Educación Infantil 

Recepción 

O persoal acompañante do transporte escolar fai entrega dentro do recinto escolar do 

alumnado transportado ao profesorado respectivo. 

Saída 

O profesorado fai entrega ao persoal acompañante do transporte escolar dentro do recinto 

escolar do alumnado transportado. 

Educación Primaria 

Recepción 

O alumnado transportado é recibido no recinto escolar polo profesorado de garda. 

Saída 

O profesorado de garda fai entrega ao persoal acompañante do transporte escolar, dentro do 

recinto escolar, do alumnado transportado. 
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9 CONCRECIÓN CURRICULAR 

Introduciranse nas concrecións curriculares das áreas ou materias que se impartan 

actividades relacionadas con: 

 Tolerancia, a solidariedade, o respecto aos dereitos humanos, o rexeite a calquera tipo de 

violencia, o fomento de hábitos e actitudes cooperativas propias do traballo en grupo e a 

responsabilidade persoal. 

 Hábitos de saúde, hixiene corporal, limpeza na presentación dos traballos, respecto ás 

normas de convivencia e de comunicación oral (saber escoitar, respectar as quendas de 

palabra, …) 

 Interculturalidade para que todo o alumnado teña a sensación de que a súa cultura é 

valorada e está presente no centro. 

 Rigor científico, curiosidade científica, precisión, obxectividade, interese por estar ben 

informado, valorar e conservar o patrimonio artístico. 

 Educación moral e cívica, educación pola paz, igualdade de oportunidades entre os sexos, 

educación ambiental, educación sexual, educación para a saúde e calidade de vida, 

educación para o lecer, educación do consumidor e a educación viaria. 

 Interese e hábito de lectura e a capacidade de expresarse correctamente en público así 

como o uso das tecnoloxías da información e da comunicación. 

9.1 EDUCACIÓN INFANTIL 

9.1.1. OBXECTIVOS 

O artigo 4º do Decreto 330/2009 indícanos que a educación infantil contribuirá a 

desenvolver nas nenas e nenos as capacidades que lles permitan: 

 Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de acción e 

aprender a respectar as diferenzas. 

 Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social. 

 Adquirir progresivamente autonomía e competencia nas súas actividades habituais. 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

 Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e 

de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos. 

 Desenvolver habilidades comunicativas en lingua castelá, lingua galega e lingua inglesa. 

 Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas. 

 Achegarse á lectura e escritura como medio de comunicación, información e gozo. 

 Sentir o aceno, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a comunicación. 

 Achegarse ao uso das tecnoloxías da información e da comunicación. 
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9.1.2 COMPETENCIAS BÁSICAS 

Máis aló do “saber” e do “saber facer” debemos pensar no “saber ser ou estar” .  

A LOE (Lei 2/2006) establece oito competencias básicas que o alumnado debe desenvolver 

e acadar ao longo do ensino básico. 

Aínda que estas veñen indicadas para o ensino obrigatorio, é preciso que o seu 

desenvolvemento se inicie desde o comezo da escolarización, de xeito que a súa adquisición se 

realice de forma progresiva. Estas competencias orientan e impregnan o currículo da educación 

infantil (Decreto 330/2009). 

ESTABLÉCENSE OITO COMPETENCIAS BÁSICAS: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

Desde a educación infantil,  fomentando a participación, respectando a diversidade de 

respostas e ofrecendo un clima no que se anime a ler, escribir e conversar contribuiremos á 

mellora diaria da competencia lingüística. 

2. Competencia matemática. 

Contribuiremos á mellora da competencia matemática na educación infantil na medida en 

que empreguemos os elementos e razoamentos matemáticos  para que o noso alumnado se 

enfronte a situacións cotiás e reais na medida das súas necesidades. 

3. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. 

Cara á adquisición desta competencia iniciaremos ao alumnado no pensamento científico, 

potenciando habilidades de investigación: formular hipóteses, recoñecer evidencias, observar, 

formular interrogantes, descubrir alternativas, verificar, predicir, xerar novas ideas e solucións … 

4. Tratamento da información e competencia dixital.  

Esta competencia, que consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar información e mais para transformala en coñecemento, implica que desde a educación 

infantil se propoñan situacións nas cales sexa necesario resolver problemas reais. É preciso, pois, 

familiarizar ao noso alumnado co manexo dos medios informáticos creando situacións de 

aprendizaxe lúdico dende a súa incorporación ao centro. 

5. Competencia social e cidadá.  

Fomentaremos a práctica do diálogo e da negociación para chegar a acordos e como xeito 

de resolver os conflitos. Contribuiremos ao desenvolvemento desta competencia traballando as 

habilidades sociais  e as normas de convivencia mediante unha actitude construtiva. 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

CEIP Ponte dos Brozos Páx. 53 
 

 

6. Competencia cultural e artística   

Contribuiremos a esta competencia convertendo o centro nun espazo no que se aprecie e 

goce coa arte e coas manifestacións culturais, onde se potencie o emprego de recursos da 

expresión artística para realizar creacións propias; onde se manteña unha actitude aberta, 

respectuosa e crítica  cara a capacidade estética e creadora propia e á dos/as outros/as. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

A poñer as primeiras pedras desta competencia contribuiremos cunha práctica educativa 

que incida na potenciación da comprensión e da expresión lingüística, da memoria, da 

motivación, da observación, do traballo cooperativo e por proxectos e  da resolución de 

problemas mediante a selección e o tratamento da información a través dos diferentes recursos 

que o alumnado teña a súa disposición. 

8. Autonomía e iniciativa persoal.  

Contribuiremos a mellorar esta competencia fomentando situacións nas que  se permita 

imaxinar, emprender accións e  desenvolver proxectos individuais ou colectivos que permitan 

asumir riscos e aprender dos erros e dos acertos. 
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9.2 EDUCACIÓN PRIMARIA 

9.2.1 OBXECTIVOS 

O artigo 3º do Decreto 130/2007 indícanos que a educación primaria contribuirá a 

desenvolver no alumnado as capacidades que lles permitan: 

 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. 

 Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe. 

 Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lle 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais con que se relaciona. 

 Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 

igualdade de dereitos e oportunidades de homes e de mulleres e a non discriminación de 

persoas con discapacidade 

 Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega, a lingua castelá e desenvolver 

hábitos de lectura. 

 Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que 

lle permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 

 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 capaz de aplicalos a situacións da súa vida cotiá. 

 Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural, así como as posibilidades de 

acción e de coidado deste, con especial atención á singularidade de Galicia. Coñecer 

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

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

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora. 

 Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais. 

 Valorar a hixiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo e o dos outros, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para 

favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

 Coñecer e valorar a flora e a fauna, en especial a presente na Comunidade Autónoma de 

Galicia, e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

 Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas 

súas relacións coas demais persoas, o valor da corresponsabilidade no traballo doméstico 

e no coidado das outras persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas 

 Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 



PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

 

CEIP Ponte dos Brozos Páx. 55 
 

 

9.2.2 COMPETENCIAS BÁSICAS 

IDENTIFÍCANSE OITO COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

Esta competencia refírese á utilización da linguaxe como instrumento de comunicación oral 

e escrita, de representación, interpretación e comprensión da realidade, de construción e 

comunicación do coñecemento e de organización e autorregulación do pensamento, das emocións 

e da conduta. 

 

2. Competencia matemática. 

Consiste na habilidade para utilizar e relacionar os números, as súas operacións básicas, os 

símbolos e as formas de expresión e razoamento matemático, tanto para producir e interpretar 

distintos tipos de información como para ampliar o coñecemento sobre aspectos cuantitativos e 

espaciais da realidade, e para resolver problemas relacionados coa vida cotiá e co mundo laboral. 

 

3. Competencia no coñecemento e na interacción co medio físico.  

É a habilidade para interactuar co mundo físico, tanto nos seus aspectos naturais como nos 

xerados pola acción humana, de tal modo que se posibilite a comprensión de sucesos, a predición 

de consecuencias e a actividade dirixida á mellora e preservación das condicións de vida propia, 

das demais persoas e do resto dos seres vivos. 

incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa 

persoal, en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos (saúde, actividade produtiva, 

consumo, ciencia, procesos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o mundo, o que esixe a 

aplicación dos conceptos e principios básicos que permiten a análise dos fenómenos desde os 

diferentes campos de coñecemento científico involucrados 

 

4. Tratamento da información e competencia dixital. 

Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar 

información, e para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde 

o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a 

utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como elemento esencial para 

informarse, aprender e comunicarse. 

 

5. Competencia social e cidadá. 

Esta competencia fai posible comprender a realidade social en que se vive, cooperar, 

convivir e exercer a cidadanía democrática nunha sociedade plural, así como comprometerse a 

contribuír á súa mellora. Nela están integrados coñecementos diversos e habilidades complexas 

que permiten participar, tomar decisións, elixir como comportarse en determinadas situacións e 

responsabilizarse das eleccións e decisións adoptadas. 

 

6. Competencia cultural e artística. 

Esta competencia supón coñecer, comprender, apreciar e valorar criticamente diferentes 

manifestacións culturais, artísticas e deportivas, utilizalas como fonte de enriquecemento e 

desfrute e considera-las como parte do patrimonio dos pobos. 
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7. Competencia para aprender a aprender. 

Aprender a aprender supón dispoñer de habilidades para iniciarse na aprendizaxe e ser 

capaz de continuar aprendendo de xeito cada vez máis eficaz e autónomo de acordo cos propios 

obxectivos e necesidades. 

 

8. Autonomía e iniciativa persoal 

Esta competencia refírese, por unha banda, á adquisición da consciencia e aplicación dun 

conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas, como a responsabilidade, a 

perseveranza, o coñecemento de si mesmo e a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control 

emocional, a capacidade de elixir, de calcular riscos e de afrontar os problemas, así como a 

capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir 

riscos 

Por outra banda, remite á capacidade de elixir con criterio propio, de imaxinar proxectos, e 

de levar adiante as accións necesarias para desenvolver as opcións e plans persoais -no marco de 

proxectos individuais ou colectivos- responsabilizándose deles, tanto no ámbito persoal coma no 

social e no laboral 

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 

ÁREAS: 

 Lingua galega e literatura      

 Lingua castelá e literatura. 

 Linguas estranxeiras.  

 Educación para a cidadanía e os dereitos humanos. 

OBXECTIVOS: 

 Tenderemos a que o alumnado en Educación Primaria, utilice axeitadamente a lingua 

galega, a lingua castelá e desenvolva hábitos de lectura e de respecto a diversidade 

lingüística. 

 Procuraremos que os rapaces adquiran unha competencia básica nunha lingua estranxeira 

que lles permita expresar e comprender mensaxes  sinxelas e desenvolverse en situacións 

cotiás.  

 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA. 

ÁREAS: 

 Lingua galega e literatura. 

 Lingua castelá e literatura. 

 Matemáticas. 

 Coñecemento do medio natural, social e cultural. 
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OBXECTIVOS: 

 Potenciar as competencias matemáticas básicas e a iniciación na resolución de problemas 

que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos a situacións da súa vida 

cotiá. 

 

3. COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACCIÓN CO MEDIO FÍSICO 

ÁREAS: 

 Lingua galega e literatura. 

 Lingua castelá e literatura. 

 Linguas estranxeiras. 

 Matemáticas. 

 Coñecemento do medio natural, social e cultural. 

OBXECTIVOS: 

 Buscar o coñecemento e a valoración do contorno natural social e cultural, as  interaccións 

entre eles, así como as súas  posibilidades  de defensa, mellora e conservación. 

 Intentaremos que os alumnos de Educación Primaria coñezan e valoren os animais máis 

próximos ao ser humano e que interioricen maneiras de comportamento que favorezan o 

seu coidado. 

 

4. COMPETENCIA DIXITAL E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN. (P.TIC) 

ÁREAS: 

 Lingua galega e literatura. 

 Lingua castelá e literatura. 

 Linguas estranxeiras. 

 Matemáticas. 

 Coñecemento do medio natural, social e cultural. 

 Educación artística. 

 Educación física. 

 Educación para  a cidadanía e os dereitos humanos.  

OBXECTIVOS: 

 Buscaremos propostas para que os rapaces e rapazas se inicien na utilización, para os 

aprendizaxes, das tecnoloxías de información e da comunicación desenvolvendo un 

espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora. 

 Intentaremos que os alumnos e alumnas utilicen estratexias persoais e variadas para obter, 

seleccionar, transformar e comunicar información  
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5. COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ. (PLAN DE CONVIVENCIA ANUAL) 

ÁREAS: 

 Lingua galega e literatura. 

 Lingua castelá e literatura. 

 Linguas estranxeiras. 

 Coñecemento do medio natural, social e cultural. 

 Educación artística. 

 Educación para  a cidadanía e os dereitos humanos  

OBXECTIVOS: 

 Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a actuar de acordo con 

elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respecto aos dereitos humanos, así 

como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

 Desenvolver as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e na relación 

co resto das persoas, así como unha actitude contraria á violencia aos prexuízos de 

calquera tipo e aos estereotipos sexistas.  

 Coñecer, comprender, valorar e respectar as diferentes culturas e os seus patrimonios, as 

diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e de oportunidades de homes e 

mulleres e a non discriminacións de persoas por ningunha causa. 

 Coñecer, valorar e disfrutar do seu contorno natural, social e cultural, as interaccións entre 

eles, así como as posibilidades de defensa, mellora e conservación dese contorno. 

 Que os alumnos e alumnas adquiran habilidades para a prevención e para a resolución de 

pacífica de conflitos que lle permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e 

doméstico, así como nos grupos sociais cos que se relacionan os rapaces e rapazas.  

 Fomentar a práctica e o respecto de normas cívicas e de aspectos de educación viaria, 

asumindo comportamentos que incidan na vida saudable, no consumo responsable, na 

seguridade e prevención dos accidentes de tráfico.  

 

6. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA. 

ÁREAS: 

 Lingua galega e literatura. 

 Lingua castelá e literatura. 

 Linguas estranxeiras. 

 Coñecemento do medio natural, social e cultural. 

 Educación artística. 

 Educación física. 

 Educación para  a cidadanía e os dereitos humanos  
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OBXECTIVOS: 

 Potenciar a utilización de diferentes representacións e expresións artísticas, desenvolver a 

sensibilidade artística e a capacidade de disfrute das súas diferentes manifestacións e 

iniciarse na construción de propostas persoais. 

 Coñecer, valorar e disfrutar do contorno natural, social e cultural. 

 Coñecer, comprender, valorar e respectar as diferentes culturas e os seus patrimonios, as 

diferenzas entre as persoal, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e 

a non discriminación de persoas. 

 

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER. 

ÁREAS: 

 Lingua galega e literatura. 

 Lingua castelá e literatura. 

 Linguas estranxeiras. 

 Matemáticas. 

 Coñecemento do medio natural, social e cultural. 

 Educación artística. 

 Educación física. 

 Educación para  a cidadanía e os dereitos humanos.  

OBXECTIVOS: 

 Intentaremos desenvolver nos rapaces e rapazas hábitos de traballo individual e de equipo, 

de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 

sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade nas aprendizaxes. 

 Potenciaremos a utilización de estratexias persoais e variadas para obter, seleccionar, 

organizar, transformar, representar e comunicar a información.  

 

8. COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL. 

ÁREAS: 

 Lingua galega e literatura. 

 Lingua castelá e literatura. 

 Linguas estranxeiras. 

 Coñecemento do medio natural, social e cultural. 

 Educación artística. 

 Educación física. 

 Educación para  a cidadanía e os dereitos humanos  
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OBXECTIVOS: 

 Traballaremos no sentido de que os alumnos valoren a hixiene e a saúde, acepten o propio 

corpo e o do resto das persoas, respecten a diferenzas e utilicen a educación física e o 

deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.  

 Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, 

fomentando a práctica e o respecto das normas cívicas. 

 Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade 

no estudo. 

 Desenvolver as capacidades afectivas, e actitudes contrarias á todo tipo de violencia. 
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10 AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

Seguindo como marco legal a Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil e a Orde 

de 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria, a avaliación, 

que formará parte inseparable do proceso educativo, será global, continua, formativa e 

integradora. 

Global: Deberá referirse ao conxunto das capacidades expresadas nos obxectivos. Debe 

ter en conta o progreso do alumnado en todos e cada un dos procesos de ensino e aprendizaxe. 

Continua: Ten que estar presente en todos os aspectos e momentos do proceso de 

ensino-aprendizaxe, recollendo de forma continua información. 

Formativa: Aportará información ao profesorado e ao alumnado para indicarlles en que 

lugar se atopan respecto das competencias básicas e aos obxectivos programados. Debe facilitar 

constantemente a intervención nos procesos de mellora. 

Entendemos a avaliación como un proceso sistemático, integrador e continuo de valoración 

obxectiva do rendemento académico e da evolución do alumnado. Tratarase que a avaliación se 

conciba como reguladora das aprendizaxes. 

A avaliación do alumnado será comunicada ás familias con carácter trimestral.  

A observación directa e sistemática, a análise das producións das/os alumnas/os e as 

entrevistas cos pais, nais ou titores legais constituirán as principais técnicas e fontes de 

información do proceso de avaliación. 

A avaliación como instrumento regulador, orientador e autocorrector do proceso educativo 

ha de contemplar: 

AVALIACIÓN INICIAL: 

Ao comezo de cada ciclo ou etapa e durante o primeiro mes do curso escolar, os titores/as 

realizarán unha avaliación inicial tendente a aportar unha visión do alumno/a, dos seus 

coñecementos previos e do seu entorno ata o momento da chegada ao centro, coa finalidade de 

adecuar as ensinanzas ao alumnado e facilitar a progresión satisfactoria no seu proceso de 

aprendizaxe.. Farase tendo en conta: 

 Datos recollidos da entrevista coas familias e, se é o caso, informes médicos, psicolóxicos, 

sociais, ... 

 Observación directa por parte dos/as mestres/as. 

 Informes de escolarizacións anteriores. 

 Información sobre o grao de desenvolvemento das competencias básicas. 

AVALIACIÓN CONTINUA: 

Terá como finalidade observar a evolución do alumno/a ao longo do curso, con respecto á 

avaliación inicial. Permitiranos constatar o grao de consecución dos obxectivos, a realización das 

adaptacións individuais oportunas, o grao de desenvolvemento das competencias básicas e 

informar aos pais trimestralmente mediante boletín informativo. Levaremos a cabo unha recollida 

sistemática de datos. 
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AVALIACIÓN FINAL: 

Permitiranos constatar o grao de consecución de obxectivos establecidos tanto a nivel 

individual coma dos grupos- clase. Elaborarase un informe individualizado de cada alumno/a que 

recollerá os aspectos máis relevantes sobre o proceso de aprendizaxe. 

Entre os dereitos do alumnado figura o de que sexa avaliado con plena obxectividade. Co 

fin de garantir este dereito, o profesorado titor/a  deberán facer públicos aos pais os criterios 

xerais que se van a aplicar para a avaliación e promoción do alumnado. 

A valoración positiva do rendemento educativo nunha sesión de avaliación implica que o 

alumno/a acadou os obxectivos programados e ten superadas tódalas dificultades mostradas 

anteriormente. 

Cada titor/a coordinará as sesións de avaliación do equipo de mestres que imparte clases ao 

seu grupo de alumnos/as. As sesións deberán celebrarse antes do Nadal, Semana Santa e final de 

curso. Os acordos dos equipos de avaliación serán tomados de maneira colexiada. 

Despois de cada sesión de avaliación, cada titor/a cubrirá as actas e demais documentos 

oficiais relativos ó seu grupo de alumnos facendo chegar a información ás familias. 

RECLAMACIÓNS CONTRA AS CUALIFICACIÓNS 

Os pais/nais do alumnado poderá reclamar contra as cualificacións outorgadas ao rematar 

un ciclo educativo, baseándose na inadecuación das probas propostas ao alumno en relación cos 

obxectivos ou na incorrecta aplicación dos criterios de avaliación establecidos. 

Os pais/nais que non estean de acordo coa cualificación asignada ao seu fillo/a ao final de 

cada ciclo poderán presentar no prazo de cinco días unha reclamación por escrito ante o director/a 

na que explique as razóns nas que fundamenta a súa solicitude. 

A dirección do centro nomeará unha comisión presidida polo xefe de estudos e integrada 

polo coordinador/a do ciclo e tódolos membros do correspondente equipo de avaliación que, no 

prazo de tres días contados dende a presentación da reclamación, deberá adoptar a correspondente 

decisión que será comunicada de inmediato ao reclamante, e informarao ao mesmo tempo do 

dereito que o asiste de interpoñer recurso contra ela, no prazo de dez días ante o Xefe Territorial 

da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria quen, logo de informe do 

Servizo de Inspección Educativa, resolverá, poñendo fin a dita resolución á vía administrativa. 

Cando unha reclamación ou recurso sexa estimado, procederase a rectificar a cualificación, 

mediante dilixencia estendida polo secretario/a co visto e prace do director/a, facendo referencia 

da resolución adoptada. 

PROMOCIÓN DE CICLO 

A decisión sobre a promoción de ciclo ou etapa será adoptada polo equipo de profesorado 

que imparten docencia en cada grupo de alumnos e alumnas, como resultado do proceso de 

avaliación 

O alumnado promocionará ao ciclo educativo ou etapa seguinte, sempre que alcanzase o 

desenvolvemento adecuado das competencias básicas e un axeitado grao de madurez consonte a 

súa idade. Poderase promocionar así mesmo, cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un 

obstáculo para seguir satisfactoriamente o novo ciclo ou etapa. Neste caso o centro adoptará as 

medidas precisas para que o alumnado reciba os reforzos e apoios necesarios para a recuperación 

de ditas aprendizaxes. 
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O alumnado que non cumpra as condicións anteriores permanecerá un ano máis no 

mesmo ciclo. 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 arredor das 

competencias básicas e aquelas áreas que faciliten a superación das dificultades de aprendizaxe. 
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11 ACCIÓN TITORIAL 

A acción titorial é un elemento inherente a función docente. En Educación Infantil e na 

Educación Primaria configúrase como unha parte inseparable da educación. A acción titorial é 

responsabilidade do equipo docente que atende a cada grupo de alumnos/as e estará coordinada 

polo titor/a do grupo, o cal terá especial protagonismo na tarefa.  

O profesorado titor desenvolverá as seguintes funcións: 

 Organizar actividades de benvida ao principio de curso y especialmente para aqueles 

alumnos que se incorporen por primeira vez ao centro. 

 Facilitar a integración de todo o alumnado no grupo. 

 Proporcionar, ao inicio de curso, información ás familias relativa a calendario escolar, 

horario docente, horario de atención as familias, horario do centro de atención ao 

público e actividades extraescolares. 

 Presentar ao equipo docente que imparte clase no grupo.  

 Informar ao equipo docente do grupo das características especificamente problemáticas 

que se presenten no grupo clase. 

 Efectuar o seguimento o control da asistencia do alumnado do seu grupo. 

 Entrevistarse cos pais/nais de cada alumno/a para recoller información  sobre aspectos 

da súa situación persoal e familiar  que contribúan ao mellor coñecemento do alumno/a e 

do seu entorno así coma dos seus coñecementos previos. Estes datos, xunto coa 

observación de aula, servirá para elaborar a avaliación inicial. 

 Analizar o expediente persoal do alumno/a. 

 Detectar as necesidades puntuais do alumnado e, no seu caso, derivalo ao Departamento 

de Orientación coa información necesaria para, de ser o caso, diagnosticalo. 

 Determinar os apoios, de ser necesarios, para o alumnado: modalidade, temporalización, 

materiais, seguimento. 

 Individualizar a avaliación de cada alumno nas sesións ao efecto e coordinar dito 

proceso. 

 Coordinarse co equipo docente para a aplicación das medidas correctoras necesarias para 

a mellora do rendemento académico , da adquisición de las competencias básicas 

establecidas e do comportamento do alumnado so seu grupo. 

 Facilitar a cooperación educativa entre as familias e o equipo docente. 

 Informar as familias de todos os aspectos relacionados coas actividades docentes e o 

rendemento académico do alumnado do grupo. 

 Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo. 
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12 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, no Título II establece que as 

administracións educativas disporán os medios necesarios para que todo o alumnado alcance o 

máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional, asegurando os recursos 

necesarios para que o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria poida 

acadar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades, así como os obxectivos 

establecidos con carácter xeral para todas as alumnas e alumnos. Igualmente, disponse que as 

administracións educativas establecerán os procedementos e recursos precisos para identificar de 

forma temperá as necesidades educativas específicas do alumnado. 

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 nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, define a atención a diversidade como o conxunto 

de medidas e accións deseñadas que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás 

diferentes características,potencialidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses 

e situacións sociais e culturais de todo alumnado. 

En consecuencia, ningunha circunstancia persoal ou social pode ser motivo de 

discriminación á hora de organizar a atención educativa do alumnado, polo que o centro ofrecerá 

a resposta que compense as diferenzas individuais de todos os alumnos/as. 

PRINCIPIOS XERAIS DE ACTUACIÓN: 

 Normalización e inclusión; equidade, igualdade de oportunidades e non 

discriminación;flexibilidade e accesibilidade; interculturalidade e promoción da 

convivencia; autonomía do centro e participación de toda a comunidade educativa. 

 Abranguerá á totalidade do alumnado, que deberá contar coas medidas e recursos que 

optimicen a acción educativa, que respondan ás súas necesidades e características persoais 

e contribúan á consecución das competencias e dos obxectivos das diferentes etapas e 

ensinanzas. 

 Terase en conta nas decisións pedagóxicas, organizativas e de xestión. 

 Carácter prioritario das accións preventivas e de atención temperá, garantindo un 

tratamento educativo personalizado e adaptado á realidade de cada alumno/a. 

 Nas respostas educativas priorizaranse as medidas de carácter ordinario e normalizador. 

As de carácter extraordinario só se levarán a cabo unha vez esgotadas as anteriores. 

 Desenvolver medidas e actuacións de tipo curricular, relacional e organizativo para 

promover a convivencia, a non discriminación e o respecto polas diferenzas. 

 Enfoque multidisciplinar e de colaboración e coordinación entre os diferentes profesionais 

na intervención educativa. 

 Optimizar a organización dos recursos para atender e dar resposta ás necesidades de todo 

o alumnado, en particular daquel con necesidade específica de apoio educativo. 

 Potenciar a acción titorial e orientadora de todo o profesorado. 

 Promover a implicación das familias no proceso educativo. 

 Os pais/nais ou titores/as legais do alumnado recibirán, de forma individualizada, a 
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necesaria información e asesoramento respecto das características e necesidades dos 

alumnos/as, así como das medidas que se deberán adoptar. 

 Promoverase a formación, innovación, intercambio de experiencias e a difusión de boas 

prácticas, para a mellora continuada da calidade educativa.  

 Adoptar cantas outras actuacións favorezan a atención á diversidade, contando, cando 

cumpra, coa correspondente autorización. 

 

 

 

 

 

 

13 ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E NORMAS DE CONVIVENCIA 

O Regulamento de Réxime Interno (ANEXOS) deste PEC é o instrumento básico para a 

organización e o funcionamento do centro. 

O Plan de Convivencia concreta outros aspectos da vida do colexio. 

Será misión de toda a comunidade educativa velar polo cumprimento das normas recollidas 

no Regulamento de Réxime Interno e no Plan de Convivencia.  

Ao comezo do curso, facilitarase ás familias un listado de normas básicas relativas ao 

alumnado referentes a entradas e saídas, enfermidade, alimentación, ... e ao horario do centro 

tanto docente como administrativo. 
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14 AVALIACIÓN E METAAVALIACIÓN 

14.1 AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

 Valoración da programación. 

 Coordinación do profesorado. 

 Actitude nas aulas, … 

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de ensino-

aprendizaxe e a súa propia práctica docente. As reunións do Ciclo e dos equipos de traballo serán 

momentos propicios para a  avaliación continua da acción educativa.  

Avaliaremos, así mesmo, a función directiva, as instalacións nas que levemos a cabo a 

docencia, os medios dos que dispoñemos,  a asistencia do alumnado, a relación coas familias e a 

relación coas institucións. 

 

14.2 AVALIACIÓN DO PROXECTO. - 

O PEC avaliarase cada curso escolar despois de ser aprobado polo CE, tendo en conta que 

para acadar unha liña educativa coherente os cambios deben ser mínimos, pois os procesos 

educativos necesitan longos períodos de tempo para se consolidar, como xa dixemos. 

Avaliaranse os obxectivos xa expostos dentro dos seguintes apartados: 

 Funcionamento xeral. 

 Avaliación da organización: 

 Dimensión organizativa coas variables psicodidácticas (espazos, horarios. 

dependencias .... ) 

 Dimensión organizativa de orde estrutural (dirección, canles de comunicación ... ) 

 Dimensión organizativa do medio exterior e das relacións co ámbito institucional 

(mencionada na tipoloxía do centro, control de asistencia, .... ) 

 Dimensión organizativa dos servizos e actividades paracurriculares (asociacións, 

equipos psicopedagóxicos e departamento de orientación .... ) 

 

O seguimento realizarase atendendo a: 

 Nivel de logro atanguido. 

 Grao de implicación de tódolos que interveñen na elaboración e desenvolvemento do 

proxecto. 

 Grao de aplicación práctica. 

 Nivel de aprendizaxe e de formación, e grao de satisfacción de tódolos implicados 
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15 CONCLUSIÓNS 

 Este proxecto debe ter un fluxo de dobre sentido entre a teoría e a práctica. A teoría e a 

Filosofía da Educación deben fundamentar a práctica, pero esta non debe ser escrava 

daquelas. 

 O PEC é a concreción nun documento dun proceso de reflexión da comunidade educativa, 

e como todo labor humano é mudable e mellorable. 

 Este proxecto é a vontade e a declaración de intencións de quen o fixemos. Esperamos a 

aprobación de tódolos integrantes da comunidade educativa. 

 A concreción deste proxecto so será posible, se tódolos implicados participan nun clima 

de diálogo no seu mellor desenvolvemento. 

 Este documento non é algo inamovible senón que está suxeito a revisións e avaliacións, 

que poden xerar cambios ou modificacións en función dos resultados obtidos. Neste PEC 

reflíctese o que pretende o noso centro dentro da súa realidade e tendo en conta a toda a 

comunidade educativa. 

 E para todo isto será imprescindible un clima de diálogo e participación que tome como 

referencia o Centro en xeral. 

 

 

 

 

 

 

16 ANEXOS 

 Proxecto Lingüístico  

 Proxecto Lector  

 Plan de Convivencia  

 Plan TIC  

 R.R.I.  

 Plan de Orientación  

 Plan de Acción Titorial  

 Plan Xeral de Atención á Diversidade 
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E para que así conste asino a presente en Arteixo, a 28 de xaneiro de 2013. 
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Asdo.: Ana Isabel Sevilla Blanco 
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Que segundo consta na Acta correspondente, o presente Proxecto Educativo de Centro 

foi aprobado polo Claustro de Profesores na reunión celebrada o día 28 de xaneiro de 2013. 

 

E para que así conste asino a presente en Arteixo, a 28 de xaneiro de 2013. 

 

O Secretario 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: José Antonio Mera Bustelo 
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