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1.  MARCO LEGAL: 

     A comunidade escolar está formada por persoas con plenos dereitos e deberes 

recoñecidos no marco da Constitución Española.  O artigo 27 da Constitución Española 

di: 

1.- Todo os españois teñen dereito á educación. Recoñécese a liberdade de 

ensino. 

2.- A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade 

humana no respecto aos principios democráticos de convivencia e aos dereitos e 

liberdades fundamentais. 

3.- Os poderes públicos garanten o dereito que asiste aos pais para que os seus 

fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias 

conviccións. 

4.- O ensino básico é obrigatorio e gratuíto. 

5.- Os poderes públicos garanten o dereito de todos á educación, mediante unha 

programación xeral do ensino, coa participación efectiva de tódolos sectores 

afectados e a creación de centros docentes. 

6.- Recoñécese ás persoas físicas e xurídicas a liberdade de creación de centros 

docentes, dentro do respecto ós principios constitucionais. 

7.- Os mestres, os pais e, no seu caso, os escolares intervirán no control e xestión 

de tódolos centros sostidos pola Administración con fondos públicos, nos termos 

que a lei estableza. 

8.- Os poderes públicos inspeccionarán e homologarán o sistema educativo para 

garantir o cumprimento das leis. 
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9.- Os poderes públicos axudarán aos centros docentes que reúnan os requisitos 

que a lei estableza. 

10.- Recoñécese a autonomía das universidades, nos termos que a lei estableza.. 

     A esta primeira referencia legal debemos engadir as leis educativas e normas básicas 

que, en diferente grao, conforman o marco legal que orienta a vida dos centros 

escolares. Segundo o artigo 121 da Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), 

modificada pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE), para a mellora da 

calidade educativa: 

    O Proxecto Educativo do centro recollerá os valores, obxectivos e prioridades de 

actuación. Así mesmo, incorporará a concreción dos currículos establecidos pola 

Administración educativa que corresponde fixar e aprobar ao claustro, así coma o 

tratamento transversal nas áreas, materias ou módulos da educación en valores e outras 

ensinanzas. 

   Dito proxecto, que deberá ter en conta as características do contorno e cultural do 

centro, recollerá a forma de atención á diversidade, así como o Plan de Convivencia, e 

deberá respectar o principio de non discriminación e de inclusión educativa como valores 

fundamentais, así como os principios recollidos nas ditas leis. 

No marco establecido polas administracións educativas, os centros establecerán os 

seu proxectos educativos, que deberán facerse públicos co obxecto de facilitar o seu 

coñecemento polo conxunto da comunidade educativa.  

Así mesmo, corresponde ás administracións educativas contribuír ao 

desenvolvemento do currículo favorecendo a elaboración de modelos abertos de 

programación docente e de materiais didácticos que atendan ás distintas necesidades 

dos alumnos/as e profesorado. 

A normativa a ter en conta á hora da elaboración do Proxecto Educativo é a seguinte: 
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 - Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE), modificada pola Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro (LOMCE) 

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

educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia 

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

orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria. 

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

universitario de Galicia. 

- Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa. 

- 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. 

- Decreto 8/2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia  de convivencia 

escolar. 

- ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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O Proxecto Educativo do Centro (PEC) será elaborado polo equipo directivo tendo en 

conta as propostas de concrecións curriculares aprobadas polo claustro. Posteriormente 

será aprobado polo director/ra do centro. 

 

2.  ANÁLISE XEOGRÁFICA, HISTÓRICA E SOCIOLÓXICA DO CONCELLO DE  

QUIROGA 

2.1.- O MEDIO FÍSICO.- 

     O concello de Quiroga enmárcase nunha zona rural do sueste da provincia de Lugo 

que abrangue unha superficie de 317,4 km2 e ten unha poboación de 3 328 hab. (2017). 

Posúe 123 entidades singulares de poboación agrupadas en 22 parroquias situadas:  na 

montaña, Vilar do Lor, Vilarmel, Paradaseca, Cereixido, Seara, Outeiro e Pacios da Serra; 

nas terras intermedias, Fisteus, Bustelo, Bendilló, Bendollo, Sequeiros, Quintá de Lor,  

Enciñeira e Vilaester; e no val, Montefurado, Nocedo, Quiroga, Hospital, A Ermida e 

Augasmestas. Todas as  parroquias do concello son de carácter rural  a excepción da de 

Quiroga na que está emprazada a capitalidade municipal e o centro escolar. Quiroga 

atópase a 85 Km da capital da provincia. Limita ao norte con  Folgoso de Caurel, ao sur 

con Ribas de Sil e Pobra de Trives, ao este con A Rúa e ao oeste con  Pobra de Brollón. 

Pertence á Ribeira Sacra.     

A capital do concello está situada na parroquia de San Martín de Quiroga, na falda 

do monte Conchada e nunha altitude aproximada de 300 m sobre o nivel do mar  e de 35 

metros sobre o nivel do río Sil. 

A estrutura física do concello de Quiroga ven definida polas elevacións montañosas 

da Serra do Caurel, entre as que cabe destacar: o “Alto do Boi (1.061 m), o Pía Paxaro 

(1.616 m), onde a vista panorámica é impresionante. Por outro lado está a rede fluvial 

constituída polo río Sil, como principal colector, e os ríos Soldón, Quiroga e Lor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Folgoso_de_Caurel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ribeira_Sacra
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Son os factores xeográficos os que fan posible a existencia dun clima oceánico-

mediterraneo, cunha oscilación térmica entre o máis frío e o máis quente de 13º C. A 

vexetación é variada, posto que podemos observar dende especies tipicamente 

mediterráneas como son as oliveiras, laranxeiras, aciñeiras ..., ata especies 

centroeuropeas como son as faias, teixos, xardóns etc. Ademais o abrigo que lle 

proporcionan as montañas circundantes, fan do Val do Sil un lugar excepcional para o 

cultivo do viño e a castaña. 

A fauna desta zona vai ligada ás características naturais xeográficas, destacando a 

existencia nos montes de Quiroga de lobos, raposos, martas, donicelas, xabarís, corzos, 

lebres, ademais de cegoñas, curuxas, azores, ou aguias reais que aniñan nas súas 

árbores. 

 2.2.- A HISTORIA: 

 As terras de Quiroga (Carioga ou Queiruga, como se lle chamou no pasado) e as 

súas montañas quebradizas, constitúen de por si un valioso baluarte defensivo das 

estreitas cañadas e produtivos vales desta bisbarra, que serviron de asentamento a 

distintos pobos ao longo da historia. 

 Tense constancia de restos arqueolóxicos procedentes de primitivos pobos 

paleolíticos de hábitat en cova. Construcións megalíticas atópanse en Vilar de Lor e 

Quintá de Lor. A cultura castrexa latente nestas terras procedente dos séculos V e VI 

caracterizouse por un tipo peculiar de asentamento, o castro, con varias mostras en 

distintos montes: Castro de Ares, Castro de Abaixo, Castro da Roda, etc. 

 Cara a o século I ten lugar a romanización da bisbarra, o seu motivo foi a 

explotación de ouro da ribeira do Sil. Sendo emperador Trajano e prefecto de Gallaecia, 

Tito Prifernio, construíuse en Montefurado un túnel de case 400 m. de longo, atravesando 

o monte co obxectivo de desviar o curso do río para un mellor aproveitamento das areas 
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auríferas. Esta obra tal vez sexa o lavadoiro máis grande que construíron os romanos, e 

está considerado como unha obra de gran transcendencia mineira. 

 Como restos dos visigodos, debemos destacar o famoso Crismón de mármore que 

se atopou no santuario da Ermida. Suponse que a actual igrexa cristiá desta localidade foi 

construída sobre os cimentos doutro templo precristián. Aínda se poden ver insertos nos 

seus muros capiteis e basas de columnas de mármore o que fai supoñer que se trataría 

dun templo grandioso. 

 A capela de San Xoán do Hospital construída sobre o ano 900, de arte 

prerrománico, ten planta rectangular e ábsida cuadrangular, entronca coa arte visigótica. 

Ten rexios muros reforzados con contrafortes, cuberta por bóveda de medio canón con 

arcos e columnas adosadas. 

 Xa no século XIII, os restos artísticos atopados en Quiroga, fannos pensar nun 

pasado ilustre, basta con observar o fabuloso conxunto artístico que forma a igrexa do 

hospital e as edificacións que constituían “A Encomenda”, así como o antigo Hospital 

onde os monxes exercían a caridade e que, o mesmo tempo, servía de albergue, estivo 

emprazado no medio do pobo, collendo o terreo entre a Encomenda e o Camiño Real, 

pero por desgraza xa non hai restos. 

 Do século XIII é o Palacio dos Comendadores, máis coñecido como Castelo de 

Quiroga ou Castelo dos Novaes, erguido sobre un candil rochoso cerca do río Sil, 

construído sobre edificacións de máis de 500 anos de antigüidade. 

 A Encomenda de Quiroga compóñase por foros e os foratarios eran donos de 

grandes mansións señoriais, destacando pola súa antigüidade, nobreza e rexia execución 

arquitectónica:  Casa-Torre do Hospital, xa existía no século XII. 

- Casa do Navín, titular de varios foros, moi coñecidos xa no século XIV. 

- Casa da Ribeira, é do mesmo século XIV 
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- Dos séculos XV, XVI e XVII, podemos destacar varias, entre outras temos: casa de 

Carballedo, Lamela, Hospital de Abaixo, San Martín de Abaixo... 

O século XVIII podémolo nomear pola bonita e maxestosa igrexa da Montefurado, 

que nesta época foi construída, tamén se cre, sobre os restos doutra antiga. 

 A localidade de San Martín de Quiroga, hoxe capitalidade do concello,  

desenvólvese dentro dunha lenda sobre a súa historia, pensando moitos estudiosos que o 

actual pobo, xurde encima doutro que fora crecendo como palafito e pouco a pouco foi 

fundíndose. O certo é que a verdadeira vila foise facendo no século XIX e no XX. Naquel 

construíuse a igrexa de San Martín de Quiroga e o pazo consistorial. A partir do ano 1950 

é cando foi aumentando a vila ata a actualidade. 

 Non só Quiroga garda os restos do seu pasado nobre, senón que tamén recorda as 

súas tradicións pasadas, temos como exemplo, a festa en honor da Virxe da Ermida, onde 

se mesturan o profano e o relixioso, xa que veneran á Virxe e o mesmo tempo esta vai 

precedida de dous vixiantes de madeira coñecidos como Pampórnigas, e unha máscara 

“O Meco”, personaxe vestido de vermello e con certo aspecto de demo, que serve de 

diversión durante a procesión da Virxe. Tampouco podemos esquecer a festa da Ribeira 

en honor de San Bartolomeu, xa dende moi antigo, acudían os feitizados a fin de ser 

sometidos a rituais de exorcismo. 

 2.3. A POBOACIÓN 

    A poboación, a partir do censo de 1900 no que alcanzou 8.889 habitantes, descendeu 

até unha cifra de 3.328 habitantes no ano 2017 coa seguinte progresión: en 1960 Quiroga 

tiña, 7.115 habitantes; en 1970, 4.881 habitantes; en 1981, 5.154 habitantes; en 1996, 

4.702 habitantes; y en 1998, 4.458 habitantes. 

    A pirámide de poboación resulta deformada cun envellecemento significativo. A 

poboación con máis de 65 anos representa máis do 33 % do total, mentres a nova, con 
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menos de 15 anos, case non chega ó 8,7 %. Estes valores son unha mostra clara da 

realidade demográfica municipal. 

A densidade de poboación do Concello de Quiroga é na actualidade de: 10,80 

habitantes/km2. 

    As principais actividades económicas son a agricultura, destacando o cultivo da vide 

(Denominación de Orixe Ribeira Sacra), a gandería e a minería (conta cunha canteira de 

lousa). Tamén se cultiva a oliveira, facéndose aceite de forma artesanal. Son cultivos 

importantes as hortas e as zonas de pastizal. Ademais hai dúas importantes centrais 

hidroeléctricas. O sector servizos ocupa al maior porcentaxe de poboación activa do 

municipio. 

2.4. OS SERVIZOS: 

O concello de Quiroga conta cun número importante de servizos, sobre todo se o 

comparamos con outros concellos da mesma categoría. Todos estes servizos están 

situados na capital do concello: 

- Centro de Saúde 

- Cuartel da Garda Civil 

- Oficina de Extensión Agraria 

- Oficina de Correos e Telecomunicacións 

- Xulgado de Paz 

- Oficina do INEM 

- Pavillón polideportivo, campo de fútbol, piscinas municipais 

- Residencia de anciáns 

- Casa da Cultura 

- Escola Infantil 

- Centro Social 

- Notaría 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_Origen_Ribeira_Sacra
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- Rexistro da propiedade 

- Instituto de Educación Secundaria 

- Colexio de Educación Infantil e Primaria 

3. O CENTRO 

 

3.1.   DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nome: ...............................................CEIP de Quiroga 

Código do centro:..............................27013703 

Enderezo: ..........................................R/ Río Lor s/n 

Código Postal.....................................27320 

Localidade:.........................................Quiroga 

Provincia:............................................Lugo 

Teléfono:............................................982-828237 / 982-828238 

FAX: ...................................................982-828239 

Correo electrónico: ............................ceip.quiroga@edu.xunta.es 

Sitio Web: ..........................................http://centros.edu.xunta.es/ceipdequiroga 

NIF: ....................................................Q2769010G 

 

Unidades:  

- 3 de Educación Infantil 

- 6 de Educación Primaria 

3.2.  INSTALACIÓNS: 

 O centro foi inaugurado no mes de maio de 1999, substituíndo ao anterior colexio 

que funcionaba dende o ano 1978. O recinto escolar consta dun edificio de dúas plantas, 

de patio de xogos, de pista cuberta e de pista polideportiva descuberta. En canto a 

dependencias no interior, o edificio do colexio conta con 11 aulas de primaria, 4 de ed. 

mailto:ceip.quiroga@edu.xunta.es
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infantil, 2 aulas de pequeno grupo (aula de apoio e  departamento de orientación 

respectivamente). Hai ademais unha biblioteca. Tamén hai ximnasio, comedor, cociña, 

despachos (secretaria, dirección, xefatura de estudios), local para ANPA, sala de 

mestres/as e conserxería. 

3.3. RECURSOS HUMANOS: 

En canto a recursos humanos, o centro conta con 5 especialistas en educación 

primaria, 4 en educación infantil, 1 en educación física, 1 en educación musical, 1 en 

pedagoxía terapéutica, 1 especialista en filoloxía inglesa, 1 especialista en filoloxía 

francesa, 1 especialista en relixión católica (compartido), 1 especialista en audición e 

linguaxe (compartido) e 1 xefe/a do departamento de orientación (compartido). 

 Nos últimos anos a matrícula de alumnos no colexio descende paulatinamente, 

estando actualmente o número de alumnos en torno ós 150 sendo a ratio por clase de 16 

alumnos aproximadamente. O centro conta cos servizos de transporte escolar e comedor. 

No colexio funcionan, como é preceptivo, o equipo de ciclo de educación infantil,  o equipo 

de actividades complementarias e extraescolares (EACE), o equipo de dinamización da 

lingua galega (EDLG), a comisión de coordinación pedagóxica (CCP), o equipo de 

biblioteca  e  o departamento de orientación. Como órganos de goberno: consello escolar 

(coa comisión económica e a comisión de de convivencia), equipo directivo e o claustro 

de profesores. O colexio ten ademais asociación de nais e pais de alumnos (ANPA). 

3.4. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DAS FAMILIAS 

As principais actividades económicas das familias do alumnado do colexio son: a 

agricultura a través dos sectores vitivinícola e oleico, a minería (conta cunha canteira de 

lousa), a pequena industria e o sector servizos que ocupan a maior porcentaxe de 

poboación activa do municipio.  Nos últimos anos a capitalidade do municipio, de onde 

procede a maior parte do alumnado, está a evolucionar cara un tipo de  zona semiurbana, 

converténdose a vila e os seus arredores, no núcleo en expansión principal da poboación, 
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mentres outras parroquias quedan despoboadas ou polo menos non hai xa poboación 

infantil. 

Socioculturalmente, a zona  pódese  caracterizar  en  termos  xerais  como 

pertencente a un estrato baixo a medio - baixo. A desaparición no concello de varias 

industrias extractivas de lousa, a grave crise económica sufrida a nivel mundial, e o 

envellecemento da poboación, supuxeron que parte da poboación se atope en condicións 

salariais precarias ou careza delas. Esta situación vese reflectida no número de familias 

que se declaran con un ou os dous membros da unidade familiar en paro.  

A estes datos debemos engadir  que nos últimos anos chegaron ao concello familias 

emigrantes procedentes de países tan diversos como China, Romanía, República 

Dominicana, Ucraína, Marrocos … Tamén é significativo o número de familias que 

retornaron á vila procedentes doutras comunidades autónomas e o feito de que no noso 

concello hai unha numerosa poboación de etnia xitana asentada nun poboado a dous 

quilómetros do centro escolar.  

Atopámonos con que a maior parte dos pais e nais do alumnado só posúen estudos 

elementais ou medios, sendo unha minoría os que realizaron estudos universitarios. 

Con todos estes datos podemos concluír que o nivel socioeconómico e cultural é, en 

xeral, medio – baixo. 

3.5. LINGUA EMPREGADA  

En relación ao galego no noso concello nunca houbo grandes problemas coa 

competencia oral, cun uso que se mantivo vivo, de maneira xeneralizada, nos círculos 

familiares. Todos o case todos os habitantes do concello entenden o galego e, aínda que 

os que son capaces de falalo son algo menos, representan a inmensa maioría da 

poboación. 
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Outra cousa ben distinta é a capacidade de ler e escribir en galego; así, observamos 

como as destrezas na expresión escrita son minoritarias na poboación de máis idade e 

aumentan considerablemente na poboación mais nova. 

Polo que se refire ao uso habitual que se fai das dúas linguas oficiais de Galicia, 

podemos afirmar que o galego é a lingua maioritaria nas parroquias rurais e nas persoas 

maiores de 30 anos, sendo esta proporción moito menor na capital do concello, onde 

predomina o castelán sobre o galego, e así se constata nas enquisas aos pais dos 

alumnos que se matriculan no 4º curso de educación infantil, onde nos últimos cursos 

maniféstase a lingua castelá como lingua de uso maioritario nas familias. 

No centro educativo a presenza da lingua galega na documentación administrativa, no 

rotulado do centro, nas notas informativas, nas informacións dos taboleiros etc. é do 

100%. 

O emprego da lingua galega nas comunicacións orais e escritas co alumnado, coas 

familias e con outras institucións é moi alto. 

Nas interaccións co alumnado en contextos informais emprégase ambas linguas. 

O persoal non docente utiliza maioritariamente a lingua galega. A ANPA utiliza ambas 

linguas. 

Nas actividades complementarias utilízase o galego. 

3.6. OFERTA EDUCATIVA 

O noso centro, é dunha liña, un aula por nivel, escolariza a nenos e nenas dende os 3 

anos ata os 12, impartindo as ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil e os seis 

cursos de  educación primaria.  

 O alumnado de 6º curso de primaria continua normalmente os seus estudios de 

Educación Secundaria Obrigatoria no IES de Quiroga.  
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3.7. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

3.7.1. Comedor escolar: 

O centro dispón de comedor escolar tipo B, de xestión directa, o persoal de cociña é un 

oficial de 2ª e unha axudante. O comedor escolar dispón de 143 prazas de comensais. 

Presta servizo de comida a mediodía, de atención ao alumnado durante a comida e o 

período posterior a esta. O persoal colaborador está formado por seis mestres/as, 

ademais está o mestre encargado do comedor e a directora do centro.  

Os alumnos/as usuarios/as do comedor  e as  súas familias teñen dereito a:  

 Un servizo adecuado, cunha dieta equilibrada e variada.  

 Recibir, ao comezo de curso, información das normas de organización do servizo 

de comedor.  

 Ser informados, mensualmente, dos menús.  

 Ser beneficiario de axuda total ou parcial, concedida pola Consellería de 

Educación, se cumpre os requisitos de renda económica establecidos nas 

instrucións ditadas pola Secretaría Xeral Técnica a comezo de cada curso escolar.  

 Recibir cantas explicacións demanden sobre o servizo de comedor e/ou as súas 

incidencias. Que sexan oídas as súas queixas, reclamacións, observacións  e/ou  

suxestións.  

 Dispoñer de tempo suficiente para gozar da comida de forma relaxada.  

 Realizar actividades para o desenvolvemento de hábitos saudables de 

alimentación e hixiene e condutas sociais adecuadas para unha boa educación da 

saúde.  

 A realizar actividades de ocio e tempo libre despois da comida.  

 Menús especiais, previamente autorizados polo Consello Escolar, por motivos de 

alerxias ou intolerancias alimentarias etc.  
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 Conservar en frío e quentar posteriormente a comida achegada ao comedor por 

alumnos/as con problemas de saúde ou que por motivos relixiosos non poidan 

comer o menú dese día.  

 Recibir atención e un trato correcto antes, durante y despois da comida, polos 

coidadores do comedor e persoal de cociña.  

Os alumnos/as usuarios/as do comedor  e/ou as  súas familias están obrigados a:  

 Solicitar a praza no comedor escolar nos prazos abertos a tal fin para o curso 

seguinte. Así mesmo, poderán presentarse novas solicitudes de praza ao longo 

largo do curso escolar cando existan novas matriculacións o se dean 

circunstancias que acrediten a necesidade deste servizo. 

  Comunicar á directora do centro a súa baixa como usuario do servizo . 

 Comunicar ao centro se o seu fillo padece algunha alerxia ou intolerancia 

alimentaria. Nestes casos será necesario aportar documentación médica. 

 Utilizar correctamente lo materiais e os espazos do centro.  

 A asistir diariamente ao comedor, salvo causas xustificadas.  

 Manter unha conduta adecuada e respectar ás persoas e as normas de 

convivencia. As condutas irregulares terán o mesmo tratamento que no resto de 

actividades e espazos do centro, podéndose chegar á expulsión dun alumno/a do 

servizo de comedor.  

 Atender en todo momento as instrucións dos/as coidadores/as.  

 Abonar o pago correspondente a cada mes. O pago farase nos primeiros cinco 

días de cada mes. A falta de pago, sen causa xustificada, será causa de baixa no 

servizo, mentres non se realice a liquidación correspondente.  

 Desenvolver hábitos de hixiene en xeral, e bucodental en particular; polo que 

deberán lavarse as mans antes das comidas así como os dentes despois delas.  
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 Colaborar, os alumnos/as de 5º e 6º de primaria, nas tarefas de servizo de comida 

e recollida de mesas. 

3.7.2. Transporte escolar  

No colexio funcionan 4 liñas de transporte escolar. Unha terceira parte dos alumnos e 

alumnas do colexio son transportados, a maioría deles a menos de dous km do centro, 

sendo usuarios autorizados, o resto viven na localidade. 

As liñas de transporte son: 

 Quiroga- Bendollo- Cruce de Covas (Empresa Monforte) 

 Quiroga – Campos de Vila (Empresa Monforte) 

 Quiroga – Leixazós (Empresa Luísa Rodríguez Núñez) 

 Quiroga – Bustelo de Lor (Empresa Luísa Rodríguez Núñez) 

3.8. RELACIÓNS COAS INSTITUCIÓNS DO CONTORNO 

A vida do Centro debe estar presidida polo espírito de pertenza a un colectivo no que 

as relacións laborais e fraternas entre alumnado, persoal docente e  non docente, familias 

e outros axentes formarán parte dos valores que debemos coidar para a máxima 

formación integral dos alumnos. Colaborar coa ANPA, Concello, Casa de Cultura, 

Biblioteca Municipal, IES, cos demais centros do contorno, coa Administración Educativa 

e con organismos que poidan aportar algo á mellora do colexio e do labor educativo serán 

elementos que deben estar presentes en todos e cada un dos profesionais deste centro, 

por favoreceren a súa dinamización e integración plena no contorno e na sociedade. 

3.9. PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

Para ofrecer unha boa calidade de ensinanza e unha consecución de bos niveis de 

aprendizaxe e desenvolvemento de competencias clave o centro se participa curso tras 

curso en programas institucionais e proxectos de innovación educativa: 

- Proxecto de fomento do uso do galego 

- Proxecto ABALAR de integración das TIC na práctica educativa. 
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- Plan de mellora de Bibliotecas escolares (PLAMBE) 

- Plan PROXECTA: (a través de dúas actuacións: Aliméntate ben e educación 

patrimonial) fomentar a innovación educativa nos centros a través de programas 

educativos que desenvolvan as competencias clave como eixe do currículo e os 

elementos transversais, nos cales se inclúe a educación en valores. 

- CONTRATOS-PROGRAMA, coa actuación PROA (Programa de reforzo, 

orientación e apoio, fóra do horario lectivo) 

4.  SINAIS DE IDENTIDADE: 

 4.1.-  PRINCIPIOS PEDAGÓXICOS 

    O CEIP de Quiroga declárase independente de toda ideoloxía política, económica ou 

relixiosa, decidido a orientar a súa actividade cara á mellora da sociedade na que se 

inserta. 

    Para nós, educar é desenvolver no alumnado as competencias necesarias para que 

cheguen a ser homes e mulleres que buscan a súa plena realización e comprométense na 

construción dunha sociedade máis xusta e solidaria. 

As finalidades da educación son: 

 Aprender a SER 

 Aprender a CONVIVIR 

 Aprender a FACER 

 Aprender a APRENDER  

 Aprender a EMPRENDER 

    A idea fundamental que guía o noso Proxecto Educativo oriéntase cara aos seguintes 

fins : 

- Construír a nosa propia identidade. 

- Adaptar o currículo ás necesidades dos nosos alumnos e alumnas 

- Personalizar os obxectivos. 
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- Concibir a educación como un servizo á sociedade e ao contorno. 

- Defender unha continuidade que nos dote de coherencia. 

    As liñas de acción a ter en conta por todos os membros da comunidade educativa no 

desenvolvemento das súas actividades, deberán ter presentes os seguintes principios que 

declaramos como prioritarios: 

- A mellora da calidade da ensinanza 

- A inclusión como elemento compensador de desigualdades sociais. 

- O respecto as leis. 

- A primacía do alumno/a e as súas necesidades. 

- A atención á diversidade. 

- A formación permanente do profesorado. 

A educación personalizada 

Consideramos principio básico da educación a súa concepción personalizada, que 

entende que cada persoa é un ser único e distinto. Por iso, entendemos que para lograr  

os nosos obxectivos de personalización da ensinanza, se deberán ter en conta as 

seguintes accións: 

 Propoñer actividades que favorezan a comunicación, o sentido de pertenza ao 

grupo e a colaboración. 

 Fomentar o respecto e a valoración de todas as persoas, sen discriminación de 

raza, sexo, crenzas, cultura, etc,... 

 Alentar a responsabilidade social e a construción e defensa da paz. 

 Habitualos a realizar por si mesmos aprendizaxes significativas, a reflexionar, a 

analizar, a tomar posturas persoais ante feitos e decisións. 

 Ofrecer recursos variados, adaptables a diferentes aptitudes e intereses. 

 Propoñer distintos niveis de dificultade e actividades de reforzo. 

 Diversidade de métodos e técnicas de traballo. 
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 Favorecer a formación de xuízos persoais fundamentados, ante as situacións da 

vida. 

 Axudar ao profesorado a fomentar a liberdade de acción dos alumnos/as 

respectando as súas decisións e colaborando na súa execución. 

 

 4.2.-   ESTILO EDUCATIVO 

O noso Colexio desenvolverá un modelo educativo: 

 Baseado na aprendizaxe significativa, que se interesa polo proceso curricular  e 

desenvolve a súa autonomía pedagóxica coa elaboración dun Proxecto Educativo 

propio. 

 Será obxectivo último do proceso ensinanza-aprendizaxe que os nosos alumnos e 

alumnas sexan capaces de aprender a aprender, é dicir, a posibilidade de que realicen 

aprendizaxes por si solos en circunstancias e situacións diversas. 

      Para iso, a aprendizaxe debe ser: 

- Significativa, entendido como proceso de construción de significados, percibindo ou 

entendendo un aspecto da realidade ate ese momento non percibido ou entendido, 

e que empeza a cobrar sentido a partir das relacións que alumnos alumnas sexan 

capaces de establecer co que xa sabían, cos esquemas de coñecementos con que 

xa contaban. 

- Funcional, que permita usar os coñecementos adquiridos para resolver problemas 

concretos en contextos diversos. 

 Cremos que é fundamental que o/a alumno/a comprobe que os novos coñecementos 

lle son útiles nun dobre sentido: 

- Para solucionar problemas e situacións extraescolares, da vida diaria. 

- Para entender mellor a realidade presente na que se move, permitíndolle adquirir 

outros coñecementos. 
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- Que utilice a memoria comprensiva en oposición á mecánica ou repetitiva. 

 Requisitos de significatividade das aprendizaxes, por tanto deben ser: 

- Empregar coñecementos potencialmente significativos. 

- Que os contidos estean acordes co nivel de desenvolvemento, á vez que conecten 

cos coñecementos previos. 

- Lograr a motivación ou predisposición favorable do/a alumno/a para relacionar o 

novo concepto co que xa sabe. 

- Memorización comprensiva 

 Coherentemente requírese o seguinte modo de intervención didáctica: 

- Partir dos coñecementos previos dos alumnos/as. 

- Proporcionar estímulos positivos, motivar ao alumno/a. 

- Asegurarse de que o alumno/a sabe o que se fai, o seu por qué, que lle encontra 

sentido. 

- Utilizar unha metodoloxía didáctica adecuada ao individuo, ao grupo e ao contido. 

- Avaliar formativa e constantemente o proceso, en función da marcha procesual, e 

cambiar, no seu caso, as axudas pedagóxicas, (temporalización, actividades, 

intervención do profesorado, organización,..). 

 

5.VALORES 

Inclusividade.  

Queremos un centro educativo que teña como referente ético primordial o valor da 

dignidade humana e que acepte a todas as persoas, sexa cal sexa a súa condición, e as 

axude a desenvolver ao máximo as súas capacidades. 

Igualdade.  

Queremos un centro que, estando atento á singularidade de cada persoa, asegure a 

igualdade de oportunidades e o apoio específico necesario.  
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Respecto ao alumnado.  

Queremos un centro que recoñeza aos alumnos e alumnas como persoas libres en 

período de crecemento e que traballe para que alcancen o maior desenvolvemento na súa 

autonomía persoal.  

Convivencia.  

Queremos un centro que guíe todas as súas actuacións desde o respecto aos dereitos 

humanos e o principio de convivencia democrática. 

 Liberdade, responsabilidade e xustiza. 

 Queremos un centro que poña en práctica valores que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade, a solidariedade, a igualdade e a xustiza.  

Cidadanía.  

Queremos un centro que prepare aos nosos alumnos e alumnas para o exercicio dunha 

cidadanía crítica e responsable, integrado e comprometido co seu contorno cultural e 

social.  

Participación.  

Queremos un centro plural, que acolla a todas as persoas e fomente a colaboración entre 

as familias, o alumnado e os profesionais, e se implique co contorno e o conxunto da 

sociedade. 

 Interculturalidade.  

Queremos un centro que promova a interculturalidade como estratexia para coñecer, 

respectar e aprender a vivir con outras e noutras culturas.  

Competencia profesional docente.  

Queremos un centro que aposte pola mellora continua e se comprometa coa ensinanza e 

coas metodoloxías innovadoras para garantir o desenvolvemento das competencias clave 

por parte de todo o alumnado.  

Coeducación.  
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Queremos un centro que impulse as relacións igualitarias e que eduque no rexeitamento a 

toda forma de discriminación e violencia de xénero.  

Normalización y plurilingüismo. 

 Queremos un centro que favoreza  a normalización do uso do galego y que aposte pola 

formación de alumnos e alumnas plurilingües.  

 

6. OBXECTIVOS 

1. Conseguir un ambiente de traballo gratificante para todos/as.  

2. Fomentar o uso do galego entre todos os membros da comunidade escolar.  

3. Fomentar o pleno desenvolvemento da personalidade de noso alumnado, axudándolles 

a aprender, razoar e tomar decisións por si mesmos.  

4. Ofrecer ao profesorado a posibilidade dunha formación e renovación continua, tendo en 

conta as necesidades e os recursos dispoñibles do centro.  

5. Garantir a comunicación e colaboración entre todos os sectores da Comunidade 

Educativa.  

6. Formar aos nosos alumnos e alumnas no respecto polos dereitos humanos, valores 

éticos e liberdades, evitando actitudes de rexeitamento ou discriminación por sexo, raza o 

relixión.  

7. Impulsar unha xestión democrática en todos os aspectos da vida escolar.  

8. Favorecer un clima de tolerancia e respecto entre todos os membros da Comunidade 

Educativa, resolvendo os conflitos por medio do diálogo e a participación responsable.  

9. Fomentar o traballo en equipo e contraste de ideas.  

10. Formar no compromiso solidario co contorno e a colectividade desenvolvendo hábitos 

cívicos.  

11. Promover metodoloxías que desenvolvan as competencias do alumnado e  respecten 

a globalidade e interdisciplinariedade.  
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12. Formar persoas capaces de resolver as súas discrepancias facendo uso da palabra e, 

por tanto, da reflexión e o razoamento, sen facer uso da violencia.  

13. Facilitar canles de expresión e participación do alumnado, as familias e o profesorado, 

potenciando a colaboración de todos na organización e desenvolvemento do centro, cada 

un desde o seu ámbito de competencias.  

14. Axudar ao alumnado a actuar e desenvolverse con autonomía nas súas actividades 

habituais, potenciando o recoñecemento das súas propias posibilidades e o 

desenvolvemento de su autonomía persoal.  

15. Que os nosos alumnos/as constrúan unha imaxe de si mesmos/as aceptando as súas 

limitacións e coñecendo as súas posibilidades transmitíndolles confianza, seguridade, 

optimismo e trato cordial.  

16. Potenciar o desenvolvemento emocional dos alumnos e alumnas traballando 

habilidades que lles permitan crecer como persoas e establecer relacións interpersoais 

positivas .  

17. Favorecer no alumnado que teña altas expectativas e motivación para as 

aprendizaxes e se esforce en conseguir os maiores éxitos dos que sexa capaz.  

18. Incrementar o uso das novas tecnoloxías (TIC) poñéndoas ao servizo do proceso de 

ensinanza-aprendizaxe e da participación activa dos distintos axentes da comunidade 

escolar.  

19. Lograr que o alumnado aprecie, respecte e desfrute da natureza.  

20. Capacitalos para que responsable e libremente poidan tomar decisións persoais, 

desenvolvendo e exercendo á vez o seu sentido crítico e aumentando a súa autoestima. 

21. Lograr que os alumnos/as escoiten e acepten aos demais polo que son, sen 

prexulgalos nin xulgalos polo seu orixe social, polo seu xénero, opinións....  
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22. Lograr que o alumnado desenvolva o seu sentido da responsabilidade social, 

preocupándose polo que ocorre na súa familia, no seu centro, no seu pobo, no seu país, 

etc.  

23. Lograr que o alumnado goce das artes (música, teatro, literatura, cine, patrimonio 

artístico, etc.) desenvolvendo a súa capacidade creativa.  

24. Desenvolver no alumnado a metodoloxía científica, a necesidade de rigorosidade e de 

toma de decisións a partir de datos e evidencias.  

25. Fomentar a colaboración coas familias na tarefa educativa.  

26. Conseguir unha coordinación do profesorado eficaz e eficiente que teña como 

prioridade a mellora dos resultados escolares e a formación continua.  

27. Lograr unha cultura de implicación e participación que favoreza o reparto de 

responsabilidades.  

28. Propiciar no alumnado a capacidade de convivir nun mundo diverso e de apreciar a 

riqueza que supoñen as diferentes culturas que coexisten na nosa bisbarra  

29. Lograr que todo o alumnado do noso centro alcance o máximo desenvolvemento das 

súas competencias.  

30. Potenciar o seguimento individualizado de cada alumno e alumna como estratexia 

prioritaria de calquera intervención.  

31. Fomentar a colaboración do CEIP con outros centros educativos, asociacións e 

organismos locais tanto educativos como sociais, culturais, laborais … que enriquezan a 

nosa actividade educativa.  

32. Xestionar de maneira adecuada e eficaz todos os recursos humanos e materiais de 

que dispoñemos no noso centro.  

33. Integrar a todos os compoñentes da comunidade educativa neste Proxecto Educativo 

ilusionante, participativo e democrático que queremos para o noso centro. 
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7.  PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

a) Ámbito académico  

1. Fomentar un clima de convivencia adecuado entre todos os membros da comunidade 

educativa. Conseguir que as familias respecten las normas de convivencia do centro, e 

transmitan ese respecto aos seus fillos/as, utilizando sempre o diálogo e ensinándolles a 

que o utilicen como medio para solucionar calquera conflito. Mostrar unha actitude 

positiva ante os avisos e correccións e ensinar aos seus fillos/as a mostrar dita actitude 

positiva.  

2. Mellorar a coordinación entre o profesorado e primar os criterios pedagóxicos na toma 

de decisións, profundando na coherencia metodolóxica do centro. Cooperar para unificar 

criterios en canto ás liñas metodolóxicas do centro. 

3. Desenvolver o respecto cara outras culturas, outros costumes e tradicións, potenciando 

a realización de  actividades culturais e interculturais.  

4. Profundar na atención á diversidade, potenciando o importante labor do departamento 

de orientación 

4.1. Fomentar unha educación máis personalizada, de maneira que cada 

alumno poida desenvolver adecuadamente as súas capacidades.  

4.2. Xestionar de forma óptima por parte do departamento de orientación o 

tempo de dedicación aos alumnos/as para que todos os nenos/as aos que se 

detectan dificultades de aprendizaxe ou sobre dotación poidan ser atendidos 

e diagnosticados nun tempo razoable.  

5. Fomentar o uso da biblioteca escolar e promover a creación de bibliotecas de aula.     

5.1. Desenvolver, dentro do Proxecto Lector planes anuais de lectura 

divertidos, amenos e eficaces.  

5.2.  Impulsar a utilización da biblioteca por parte dos alumnos nos tempos de 

lecer. 
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6. Informar ao profesorado sobre os recursos pedagóxicos existentes no centro.  

7. Facer viable o uso das novas tecnoloxías como recurso pedagóxico-didáctico. Adoptar 

as medidas necesarias para garantir o uso da aula de informática e dos medios 

audiovisuais por todo o alumnado do centro.  

8. Tratar de conseguir un grao máximo de adquisición das competencias clave por parte 

do alumnado do centro 

8. Fomentar e favorecer a formación do profesorado, impulsando proxectos de formación 

no centro. 

b) Ámbito de organización e funcionamento  

9. Conseguir unha comunicación fluída e transparente coa comunidade escolar, coa 

administración educativa e aqueloutras entidades que incidan no funcionamento do centro 

(ANPA, EOE, IES etc.)  

10. Optimizar e axilizar as reunións dos órganos de goberno.  

10.1. Creación dun clima de respecto, diálogo e consenso entre os membros 

dos Órganos de Goberno, Claustro e Consello Escolar.  

10.2. Dinamizar o traballo do Consello Escolar tanto nas reunións como a 

través das súas comisións.  

10.3. Potenciar as reunións da CCP  e outras informativas e de debate de 

temas pedagóxicos, lexislativos, etc… entre o profesorado.  

11. Revisar e actualizar os documentos do centro. Así mesmo facilitar á comunidade 

educativa as novas disposicións legais  e calquera outras que afecten ao centro.  

12. Dotar ao centro dos recursos necesarios para unha óptima utilización das novas 

tecnoloxías.. Solicitar esta dotación á Consellería de Educación e adquirir material deste 

tipo, dentro das nosas posibilidades, con cargo ao orzamento do centro  
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13. Ampliar a dotación de materiais que permita poñer en práctica unha metodoloxía 

dinámica acorde con noso prantexamento pedagóxico e que garanta un axeitado 

desenvolvemento do currículo. 

 

8.  ORGANOS DE GOBERNO: 

 8.1.  EQUIPO DIRECTIVO: 

 A normativa que se refire ao equipo directivo recóllese no capítulo IV, artigos 131 

ao 139 da LOE, modificados pola LOMCE. No artigo 132 enuméranse as competencias 

do/a director/a. 

 As competencias e funcións que corresponden a cada un dos órganos unipersoais 

que forman o equipo directivo recóllense no decreto  374/1996, do 17 de outubro, polo 

que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios 

de educación primaria (DOG do 21/10/96). 

Criterios de funcionamento: 

 As decisións do quipo directivo  asúmense conxunta e colexiadamente, o que non 

contradí o que cada membro do equipo se responsabilice, por cuestións de 

operatividade, de tarefas e ámbitos concretos. 

 Se ben o funcionamento do CEIP ten que aterse á normativa vixente, tanto externa 

(xa sinalada no marco legal), como interna (NOF), o principio de democracia que 

debe impregnar todas as actuacións conleva a toma de decisións compartida cos 

diferentes órganos do centro: consello escolar, claustro, comisión de coordinación 

pedagóxica, ate esgotar todas as posibilidades de acordo e consenso. 

 Impulsar traballos e proxectos creativos en calquera ámbito da vida do centro, tanto 

a nivel colectivo como individual. 

De forma esquemática poderíamos dicir que a actuación do equipo directivo do CEIP 

de Quiroga baséase na corresponsabilidade, distribución de funcións, consenso, 
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transparencia informativa e potenciación das actividades encamiñadas ao 

perfeccionamento profesional. 

 

8.2.-  CLAUSTRO DE MESTRES/AS 

       É o órgano pedagóxico supremo do centro, cuxas competencias veñen recollidas no 

capítulo III, sección 2ª, artigo 129 da LOE, modificado pola LOMCE; e, no Regulamento 

Orgánico dos colexios de educación infantil e primaria (Decreto 374/1996 do 17 de outubro) 

 Participa así mesmo, de responsabilidades de goberno e xestión, a través dos seus 

representantes no consello escolar.  

 Para cumprir as súas funcións o claustro reunirase, como mínimo, unha vez ao trimestre 

e sempre que o convoque o/a director/a ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus membros. 

 Nas reunións do claustro buscarase unha dinámica que, ademais da intervención do 

equipo directivo, os coordinadores dos diferentes equipos e o profesorado a título individual, 

fagan intervencións construtivas sobre os temas a debater. 

 

 8.3.- CONSELLO ESCOLAR 

 É órgano máximo de participación dos diferentes sectores da Comunidade Educativa, 

capítulo III, sección 1ª da LOE, modificado pola LOMCE. A cota detallada de cada sector ven 

recollida no artigo 126. 

 As competencias do consello Escolar, artigo 127, deben entenderse como 

complementarias coas propias do claustro e das dos órganos unipersoais de goberno. 

 O consello reunirase sempre que haxa temas que tratar e, polo menos, unha vez aos 

trimestre. No seo do mesmo funcionarán, con carácter permanente, a comisión económica e a 

comisión de convivencia, así como outras comisións que se consideren necesarias. 
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9.  ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA: 

    

 9.1.- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

 É o órgano de coordinación docente responsable de velar pola coherencia 

pedagóxica entre niveis,  entre as dúas etapas do centro e entre este e outros centros. 

 A súa composición, organización e competencias están reguladas no decreto  

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

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

 Reúnese mensualmente, segundo o calendario que se organiza a principio de 

curso, para establecer as directrices xerais para a elaboración e revisión do Proxecto 

Curricular do Centro e propoñer ao Claustro a planificación dos aspectos docentes e os 

criterios de avaliación dos mesmos. 

  

   9.2.-  EQUIPO DE CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Coa LOMCE desaparecen os equipos de ciclo, agás o equipo de ciclo de 

educación infantil. O equipo de ciclo é o órgano pedagóxico básico, responsable de 

organizar e desenvolver as ensinanzas propias do ciclo. A súa composición, organización 

e competencias están reguladas no decreto  374/1996, do 17 de outubro, polo que se 

aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de 

educación primaria (DOG do 21/10/96). 

 Para o desenvolvemento destas funcións recolleranse na PXA (Programación Xeral 

Anual) as datas de reunión do equipo de ciclo, cunha periodicidade mensual. 

       

 9.3.-  EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Regulado polo decreto 79/2010 de 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia. As súas funcións aparecen no Regulamento orgánico das escolas 
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de educación infantil e dos colexios de educación primaria (Decreto 374/1996, do 17 de 

outubro. DOG 21-10-96. Corrección de erros DOG 06-11-96 e DOG 08-01-97). 

O EDLG  será nomeado e supervisado pola dirección do centro e formado polo seu 

coordinador(a), por profesorado, e por persoal non docente. O seu papel fundamental é o 

deseño, posta en práctica e revisión dos programas de promoción da lingua galega no 

centros educativo.  

    9.4.  EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  

    O equipo de actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, 

organizar e facilitar este tipo de actividades.  Estará integrado polo coordinador/a e, por 

decisión tomada en claustro, por todos os mestres do centro. Reunirase cunha 

periodicidade trimestral e realizará unha sesión extraordinaria ao comezo do curso e outra 

ao finalizar este, así como tantas outras se consideren necesarias. 

     As competencias deste equipo figuran no decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG 

21/10/96) da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

9.5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

A orientación educativa está regulada polo Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo 

que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia; 

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

da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo 

decreto 120/1998; e, pola Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e 

Innovación Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se 

ditan instrucións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos 

servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia. 

O departamento de orientación é o órgano que apoia o labor do centro e do 

conxunto do profesorado en todas aquelas actuacións encamiñadas a asegurar unha 
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formación integral do alumnado e á adaptación dos procesos de ensinanza ás 

características e necesidades de todos os alumnos e alumnas. 

          O departamento de orientación participa na planificación e desenvolvemento das 

actuacións que se desenvolven no centro  para facilitar a atención á diversidade do 

alumnado tanto a través dos procesos de ensinanza que se desenvolven nas distintas 

áreas curriculares como a través da acción titorial e da orientación académica 

      

  9.6. EQUIPO DE BIBLIOTECA 

Está formado polo mestre/a responsable da biblioteca, que actuará como 

coordinador/a do equipo, e por outros mestres e mestras do centro, cinco como mínimo, 

para dar atendido suficientemente o horario da biblioteca, procurando que coincida con 

todo o horario lectivo, se os recursos así o permiten. No equipo de biblioteca procurarase 

ter representantes das dúas etapas do centro. 

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), modificada pola Lei 

orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE), no 

seu artigo 113 fai unha mención específica ás bibliotecas escolares sinalando que os 

centros de ensino disporán dunha biblioteca escolar. 

O proxecto lector de centro será un documento deseñado para desenvolver a 

medio prazo en que, a partir da análise do contexto en materia de lectura, se articulen 

todas as intervencións que se van realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e 

as habilidades informativas, coa participación do profesorado das distintas áreas, materias 

e ciclos, incorporando a biblioteca escolar e as bibliotecas de aula como recursos 

fundamentais para a súa posta en marcha. O proxecto lector de centro será a referencia 

para a elaboración de programas ou plans anuais de lectura, que se incluirán na 

programación xeral anual. O seu deseño e posta en marcha son competencia de todo o 
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equipo docente e estarán coordinados preferentemente pola persoa responsable da 

biblioteca escolar. 

 

  9.7. O/A TITOR/A  

 Cada grupo de alumnos e alumnas terá un mestre/a titor/a designado polo/a 

director/a no primeiro claustro do curso atendendo aos criterios que marca a lexislación 

vixente. 

 As funcións do titor/a abarcan tanto aspectos docentes como de orientación do 

alumnado (Decreto 374/1996, do 17 de outubro. DOG 21/10/96 da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria). 

 O/A xefe/a de estudos coordinará o traballo dos titores/as velando polo bo 

funcionamento da acción titorial. 

 O prantexamento xeral do CEIP e as actuacións concretas dos/as titores/as quedan 

recollidas no Plan de Acción Titorial, así como na Programación Xeral Anual. 

   

   9.8.- OUTROS MESTRES/AS 

 A actual composición das plantillas dos centros de educación infantil e primaria, 

ademais dos titores e titoras inclúen mestres e mestras que interveñen na titoría cunha 

finalidade específica: idiomas, educación física, pedagoxía terapéutica, relixión, educación 

musical.  

 Son considerados membros do equipo do nivel no que interveñen, a todos os 

efectos, coordinación, decisións, avaliación ...  de tal forma que calquera deles/as podería 

exercer de titor/a ou cubrir outras tarefas. 

 Preténdese garantir unha actuación coordinada entre o equipo. Nin o equipo debe 

verse privado do aporte destes mestres/as,  importantes na faceta da súa especialidade, 

nin  
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o mestre especialista pode renunciar á responsabilidade de participar e 

corresponsabilizarse nas decisións do equipo ou do centro como unidade educativa. 

10. AUTONOMÍA PEDAGÓXICA: CONCRECIÓN CURRICULAR 

A Concreción Curricular é un dos documentos que integran o Proxecto Educativo 

do centro e debe recoller un conxunto de actuacións articuladas entre si e compartidas 

polo claustro do centro, mediante as que se desenvolven e concretan as prescricións 

xerais contidas nos decretos dos currículos. 

Que é a Concreción Curricular : 

 Un instrumento de reflexión e mellora. 

 Un documento concreto e de fácil uso. 

 O produto da reflexión e toma de decisións autónomas e responsables. 

 A identificación explícita e clara de criterios compartidos. 

 El elemento que da cohesión, coherencia e continuidade ao proceso 

educativo. 

 A adaptación do currículo á realidade concreta do centro educativo. 

 A concreción dos aspectos curriculares do Proxecto Educativo. 

 Un conxunto de propostas globais, vinculantes e realistas. 

 Un documento público ao servizo da Comunidade Educativa. 

 Un documento avaliable e suxeito a melloras. 

A concreción curricular, reflectida nas programacións didácticas das distintas áreas 

de infantil e primaria, foi elaborada por todo o profesorado do centro no curso 2015-2016 

e é revisada cada curso académico, adaptándoa as características do alumnado de cada 

curso.  

A Concreción Curricular contén os apartados seguintes: 
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 11.  ASPECTOS CURRICULARES XERAIS:  

      11.1.-   ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS XERAIS AO CONTEXTO DO CENTRO 

             A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as 

capacidades que lles permitan:  

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

con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos 

humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

1 Aspectos xerais da programación 

2 Conceptos clave da programación 

3 Contexto 

   Características do centro e do alumnado. 

   Obxectivos adaptados ao contexto 

4 Secuenciación e temporalización 

   Secuenciar e temporalizar os contidos por unidades e /ou proxectos  

5 Relacionar para cada unidade:                                                                            

   Contidos, criterios de avaliación, competencias clave e estándares  

6 Establecer para cada estándar:                                                                            

   Grao mínimo de consecución  

   Peso na cualificación 

   Instrumentos de avaliación  

   Temas transversais 

7 Metodoloxía didáctica:                                                                                          

   Estratexias metodolóxicas 

   Outras decisións metodolóxicas: agrupamentos, tempos, espazos, materias, recursos 

8 Avaliación 

9 Avaliación inicial                                                                                                     

    Procedemento para a avaliación inicial  

     

10 Avaliación continua 

   Procedemento para a avaliación continua : Número e tipo de probas a valorar 

11 Avaliación do proceso de ensino e da práctica docente                                   

    Indicadores de logro da planificación e do proceso de ensino 

    Indicadores de logro da práctica docente 

12 Avaliación da programación didáctica                                                                

    Indicadores de logro  sobre a  programación didáctica  

13 Atención á diversidade 

    Medidas ordinarias: Organizativas 

    Medidas ordinarias: Curriculares 

    Medidas extraordinarias: Organizativas 

    Medidas extraordinarias: Curriculares 

14 Actividades complementarias e extraescolares 

   Referencia ás actividades complementarias e extraescolares recollidas na PXA. 

 Datos do nivel/Curso 
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 b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor.  

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

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 

grupos sociais cos que se relacionan. 

 d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e de mulleres e  a non-

discriminación de persoas con discapacidade. 

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

hábitos de lectura. 

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

que lle permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 

cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos 

xeométricos e estimacións, así como ser capaz de aplicalos a situacións da súa vida 

cotiá. 

h) 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. 

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

comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora. 

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

propostas visuais. 
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k) 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. 

l) 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. 

m) 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. 

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

accidentes de tráfico.  

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

Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes 

á cultura e á sociedade galegas.  

 Os obxectivos establecen as capacidades que os alumnos e as alumnas deben 

conseguir ao finalizar o proceso educativo, e referírense, como mínimo, a cinco grandes tipos 

de capacidades humanas: cognitivas ou intelectuais, psicomotrices, afectivas, de relación 

interpersoal e de actuación e inserción social. Para a súa mellor organización, administración, 

definición e axuste á realidade educativa, están estruturados en diferentes niveis, desde os 

máis xerais (etapas, ciclos e áreas) aos máis específicos (terminais ou didácticos). 

 A partir dos obxectivos xerais da etapa, cada equipo docente ten a misión de fixar os 

obxectivos de nivel, adaptándoos ás características do centro e do seu contorno; aínda que, 

verdadeiramente, o currículo se dinamiza e adquire maior relevo a través da formulación dos 

obxectivos terminais, por parte de cada titor ou titora na súa programación de aula. 
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 11.2.  AS COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias: as capacidades para aplicar de forma integrada os contidos propios de 

cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización axeitada de actividades e a 

resolución eficaz de problemas complexos. Son as seguintes: 

1. Comunicación lingüística (CCL). 

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

3. Competencia dixital (CD).  

4. Aprender a aprender (CAA).  

5. Competencias sociais e cívicas (CSC).   

6. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).  

7. Conciencia e expresións culturais (CCEC).  

  Potenciarase o desenvolvemento da competencia de comunicación lingüística e da 

competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. Para unha 

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

deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao alumnado avanzar 

cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo. 

 

11.3. CONTRIBUCIÓN DE CADA ÁREA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 

DA ETAPA 

As competencias, para o decreto 105/2014, son capacidades para aplicar de forma 

integrada os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, con fin de lograr a 

realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos. 

A competencia clave constitúe a dotación cultural mínima que calquera cidadán 

debe adquirir. A competencia e a forma en que as persoas logran mobilizar todos os seus 

recursos persoais cognitivos, afectivos,sociais, etc.) para acadar o éxito na resolución 
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dunha tarefa en diferentes contextos definidos. As competencias constitúen un tipo de 

aprendizaxe que se sitúa entre os comportamentos e as capacidades. 

A contribución de cada área ao desenvolvemento das competencias claves pódese 

contemplar dende un dobre enfoque. En primeiro lugar, resaltando aqueles aspectos das 

competencias que poden ser desenvolvidos. E, en segundo lugar, dende a óptica dos 

criterios de avaliación como referentes fundamentais. 

Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no 

currículo, deberan deseñarse actividades de aprendizaxe integradas que permitan ao 

alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en mais dunha competencia ao 

mesmo tempo. 

A adquisición dunha competencia clave supón: a adquisición de habilidades practicas, 

coñecementos, motivación, valores éticos, actitudes, emocións e outros compoñentes 

sociais e de comportamentos que se mobilizan conxuntamente para lograr unha acción 

eficaz. 

Caracterízanse pola súa transversalidade, xa que non se adquiren nun determinado 

momento e permanecen inalterables, senón que e van adquirindo vanse desenvolvendo 

maiores niveis de desempeño, o seu carácter integral, debe abordarse dende todas as 

areas de  coñecementos. 

As competencias clave deben de estar integradas nas areas ou materias das 

propostas curriculares. 

a). COMPETENCIA COMUNICACION LINGUISTICA (CCL) :  

É a habilidade para expresar ou interpretar conceptos, pensamentos, sentimentos, 

feitos e opinións de forma oral e escrita, para interactuar lingüisticamente dun xeito 

axeitado. Mediante esta competencia o alumnado pode expresar as súas propias 

vivencias, falar de comportamentos e establecer vínculos co seu ámbito. Adquirir esta 
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competencia supón o uso eficaz da lingua en contextos múltiples, orais e escritos, e o uso 

funcional da lingua estranxeira (inglés). 

Finalidade: 

Supón que alumnado ao rematar a E.P debe ser quen de: Utilizar a lingua oral e 

escrita en múltiples contextos e empregar de forma funcional a lo menos unha lingua 

estranxeira. 

Contribución de distintas areas: 

 Ciencias sociais e naturais:análise do entorno, textos informativos, explicativos e 

argumentativos 

 E. Artística:explicación de procesos e solucións. Valoración da obra artística 

 Relixión / valores sociais e cívicos : debates e reflexións 

 Lingua e literatura castelá e galega :competencias sobre o uso xeral da linguaxe. 

 Matemáticas : incorporación da linguaxe matemática a expresión habitual. 

Descrición de razoamentos e procesos: Escoita de explicacións dos/das 

compañeiros/compañeiras. 

Todo isto sempre mediante a utilización do vocabulario especifico das areas, e nos 

distintos intercambios comunicativos que se producen. 

b).- COMPETENCIA MATEMATICA E COMPETENCIAS BASICAS EN CIENCIA E 

TECNOLOXIA (CMCT):  

É a habilidade para utilizar e relacionar os símbolos, os números, as súas 

operacións básicas, e as formas de expresión e razoamento matemático: para producir e 

interpretar diferentes tipos de información, para ampliar o coñecemento sobre aspectos 

cuantitativos e espaciais da realidade, para resolver problemas relacionados coa vida 

cotiá e co mundo laboral. 

Finalidade:  
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Supón que alumnado ao rematar a E.P debe ser quen de: Utilizar 

espontaneamente, nos ámbitos persoal e social, os elementos e razoamentos 

matemáticos para interpretar e producir información para resolver problemas de situacións 

cotiás e tomar decisións 

Contribución de distintas áreas: 

 Ciencias sociais e naturais: técnicas e ferramentas matemáticas en contextos 

significativo de uso escaleiras, mesas, representacións, gráficas, porcentaxes... 

 Lingua e literatura castelá e galega : argumentacións. Lectura, comprensión 

literal, inferencia de enunciados para resolver problemas. Interpretación e 

expresión de informacións e datos. 

 Matemáticas :Aprendizaxe dos contidos, dirixido a súa utilidade por enfrontarse as 

ocasións nas que se empregan as matemáticas fóra da aula. 

c). COMPETENCIA DIXITAL: 

Entraña o uso seguro e crítico das TIC para o traballo en clase, avaliar, almacenar, 

producir, presentar ou intercambiar información. Tamén atende a diversidade de 

necesidades e realidades do usuario. 

Finalidade:  

Supón que o alumnado ao rematar a E.P debe ser quen de: 

– Facer uso habitual dos recursos tecnolóxicos dispoñibles para resolver problemas 

reais de modo eficiente. 

– Avaliar e seleccionar novas fontes de información e innovación tecnolóxicas a 

medida que van aparecendo en función da súa utilidade para acometer tarefas ou 

obxectivos específicos. 

– Ser unha persoa autónoma, eficaz, responsable, critica e reflexiva ao seleccionar, 

tratar e utilizar a información, as súas fontes e as distintas ferramentas 

tecnolóxicas. 



P E C 
 

CEIP de Quiroga Página 42 
 

– Ter unha actitude critica e reflexiva na valoración da información contrastándoa e  

respectando as normas de conduta acordadas socialmente. 

Contribución de distintas areas: 

 Ciencias sociais e naturais: procedementos que requiren códigos e linguaxes 

diversas para ser interpretadas. 

 E. Artística: demostración de procesos. Aproximación a creación de producións 

artísticas. Análise da imaxe , do son e das súas mensaxes. Deseño de situacións 

creativas. 

 E. Física: valoración critica das mensaxes referidas ao corpo. 

 Lingua e literatura castelá e galega : Uso social e colaborador da escrita. 

Composición de textos: planificación/ elaboración/revisión. 

 L. Inglesa: comunicación en tempo real con outras persoas. Acceso a información. 

Contextos reais e funcionais da comunicación. 

 Matemáticas: comprensión de informacións con cantidades e medidas. Linguaxes 

gráficos e  estatísticos. Uso da calculadora e ferramentas tecnolóxicas. 

 Relixión / valores sociais e cívicos: alfabetización dixital, busca de información e 

ampliación de coñecementos. 

d). COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER: 

 É a habilidade para iniciar a aprendizaxe e persistir nel, leva consigo ser 

consciente do propio proceso de aprendizaxe e das necesidades de aprendizaxe de cada 

un, determinar as oportunidades dispoñibles, adquirir, procesar e asimilar novos 

coñecementos e  capacidades, buscar orientacións e facer uso delas. Esta competencia 

fai que o alumnado se apoie en experiencias vitais e coas aprendizaxes adquiridas os 

poida aplicar a novos coñecementos e capacidades en diversos contextos como na vida 

privada, profesional, educación e formación. A motivación e a confianza son cruciais para 

a adquisición desta competencia. 
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Finalidade:  

Supón que alumnado ao rematar a E.P debe ser quen de: 

Xestionar e controlar as súas propias capacidades e coñecementos dende un sentimento 

de competencia ou autonomía persoal. Inclúe tanto o pensamento estratéxico como a 

capacidade de cooperar, de autoavaliarse e o manexo eficiente dun conxunto de recursos 

e técnicas de traballo intelectual, todo isto desenvolvido a través de experiencias de 

aprendizaxes conscientes e gratificantes tanto individuais coma colectivas. 

Contribución de distintas areas: 

 Ciencias sociais e naturais: técnicas para aprender e/ou traballar en equipo, 

tratar a información. Reflexionar sobre o aprendido. 

 E. Artística: experimentación con técnicas e materiais. Exploración sensorial, 

reflexión sobre os procesos de manipulación. Protocolos de indagación e 

planificación de procesos utilizables en outras aprendizaxes. 

 E. Física: coñecemento das propias posibilidades e carencias. 

 Relixión / valores sociais e cívicos: habilidades sociais, traballo en equipo, 

participación e argumentación. 

 Lingua e literatura castelá e galega: reflexión sobre a aprendizaxe persoal e 

regulación das emocións. 

 Matemáticas : uso de ferramentas matemáticas básicas, comprensión de 

información con apoios matemáticos, autonomía, perseveranza e esforzo para 

abordar situacións de complexidade crecente, sistematización, critica e 

comunicación de resultados e verbalización de procesos. Traballar a organización 

do pensamento, a construción de coñecementos e a confianza en si mesmo, 

reforzando e pensamento propio. 

e). COMPETENCIA SOCIAL E CIVICA:  
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Esta competencia prepara as persoas: 

– Para participar dun xeito eficaz e construtivo na vida social e profesional, 

especialmente en sociedades cada vez mais diversificadas e para poder resolver 

conflitos dunha forma eficaz. 

– Para participar plenamente na vida cívica grazas ao coñecemento de conceptos e 

estruturas sociais e políticas, ao compromiso de participación activa e democrática. 

– Para un bo coñecemento do funcionamento social favorecendo a educación en 

valores e actitudes positivas de apertura e acollida cara a todas as persoas 

independentemente da súa raza, cor, sexo ou situación persoal. 

Finalidade: 

 Supón que alumnado ao rematar a E.P debe ser quen de: 

– Comprender a realidade social na que vive 

– Afrontar a convivencia e os conflitos empregando o xuízo ético baseado en valores 

éticos e practicas democráticas. 

– Exercer a cidadanía actuando con criterio propio 

– Contribuír a construción da paz e a democracia, mantendo unha actitude 

construtiva, solidaria e responsable ante o cumprimento dos dereitos e obrigas 

Contribución de distintas areas: 

 Ciencias sociais e naturais: comprensión da realidade social: relacións próximas 

e relacións afastadas 

 E. Artística : recoñecemento da riqueza cultural e artística 

 E. Física : habilidades sociais. Recoñecemento da riqueza cultural: danzas, xogos 

populares... 

 Relixión / valores sociais e cívicos: habilidades para vivir en sociedade. 

Habilidades sociais e relacións interpersoais . Universalización das propias 

aspiracións e dereitos. Impulso dos vínculos persoais. Enfrontar os conflitos por 
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medio do dialogo. Interiorización de valores. Xerar un sentimento de identidade 

compartida. Identificación dos dereitos e deberes dos cidadáns. 

 Lingua e literatura castelá e galega :erradicar os usos discriminatorios da 

linguaxe. 

 L. Inglesa: coñecemento dos feitos culturais das comunidades falantes. Tolerancia 

e integración: interese por coñecer outras culturas, por relacionarse con outros 

falantes 

 Matemáticas: aceptación de outros puntos de vista na resolución de problemas. 

f). SENTIDO DE INICIATIVA E ESPIRITO EMPRENDEDOR:  

Enténdese a habilidade das persoas para transformar as ideas en actos. Desenvolver 

a a creatividade, a innovación e asunción de riscos, así como coa habilidade para 

planificar e xestionar proxectos co fin de alcanzar obxectivos. Ser conscientes do contexto 

no que se desenvolve o seu traballo e ser capaces de aproveitar as oportunidades. 

Finalidade: 

 Supón que o alumnado ao rematar a E.P debe ser quen de: 

– Imaxinar, emprender, desenvolver e avaliar accións e proxectos individuais ou 

colectivos con creatividade, confianza, responsabilidade e espírito critico 

– Chegar a acadar unha serie de calidades e habilidades persoais, sociais e de 

dirección e liderado. 

Contribución de distintas areas: 

 Matemáticas: capacidade de recoñecer oportunidades, capacidade de adaptación 

ao cambio, manexo da incerteza e a resolución de problemas e proxectos. 

Capacidade de análise, planificación, organización, xestión e toma de decisións 

 Lingua e literatura castelá e galega: comunicación, presentación e 

representación e negociación efectiva. Pensamento critico. 
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 Ciencias sociais e naturais: coñecer o contexto no que as persoas viven e 

traballan, comprensión das linas xerais que rexen o funcionamento das sociedades 

e organizacións sindicais e empresariais, así como as económicas e financeiras 

 Relixión / valores sociais e cívicos: predisposición a actuar de forma creadora e 

imaxinativa; autocoñecemento e autoestima; autonomía e independencia; interese 

e esforzo. Motivación a hora de cumprir obxectivos ben sexan persoais ou comúns. 

g). CONCIENCIA E EXPRESIONS CULTURAIS:  

Apreciación da importancia da expresion creativa de ideas, experiencias e 

emocions a traves de distintos medios, incluidos a musica, as artes escenicas, a literatura 

e as artes plasticas. Implica conecer, comprender, apreciar e valorar con espirito critico, 

cunha actitude aberta e respectuosa, as diferentes manifestacions culturais e artisticas 

como fonte de enriquecemento e disfrute persoal e consideralas como patrimonio dos 

pobos.. 

Finalidade:  

Supón que alumnado ao rematar a E.P debe ser quen de: 

– Ter adquirido un coñecemento básico das manifestacións culturais e artísticas 

– Aplicar habilidades de pensamento diverxente e traballo colaborador. 

– Adoptar unha actitude respectuosa e crítica ante as distintas manifestacións 

culturais e artísticas, e o desexo e vontade de cultivar a propia capacidade estética 

e creadora 

– Mostrar interese por participar na vida cultural e por contribuír a conservar o 

patrimonio artístico e cultural. 

Contribución de distintas áreas: 

 Ciencias sociais e naturais: coñecemento e valoración das manifestacións 

culturais. 
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 E. Artística : coñecemento de códigos artísticos. Técnicas e recursos para percibir 

e comprender o mundo, expresarse e comunicarse. Desenvolvemento de criterios 

persoais. 

 E. Física: expresión de ideas ou sentimentos a través da exploración das 

posibilidades e recursos do corpo e do movemento. Recoñecemento das 

manifestacións culturais da motricidade humana ( deportes, xogos tradicionais, 

actividades expresivas...) Apreciación e comprensión do feito cultural. 

 Lingua e literatura castelá e galega: lectura, comprensión e valoración das obras 

literarias. 

 L. Inglesa: introdución de textos e modelos lingüísticos de cariz literario e cultural. 

 

12.   DECISIÓNS XERAIS SOBRE A METODOLOXÍA 

 12.1.- A LÍÑA METODOLÓXICA: 

 O "cómo ensinar", responsabilidade específica do profesorado, entendémolo como o 

conxunto de criterios e decisións que organizan, de forma global, a acción didáctica na 

aula, e deberá referirse a: 

 O papel a desempeñar por alumnos/as e mestres/as. 

- O tipo de actividades e a súa secuenciación, así como o tipo de tarefas .  

- A utilización de medios e recursos 

      -    A organización de espazos e tempos. 

      -    Os agrupamentos do alumnado. 

 A metodoloxía didáctica orientarase ao desenvolvemento xeral do alumnado, 

integrando as súas distintas experiencias e aprendizaxes. A ensinanza terá un 

carácter persoal e adaptarase aos distintos ritmos de aprendizaxe de cada neno ou 

nena. 

 A metodoloxía terá as seguintes características: 
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- A base metodolóxica será eminentemente activa, mediante a realización de 

actividades convenientemente programadas e, en todo caso, que: 

 sexan experimentais 

 aseguren a participación do alumnado no proceso de ensinanza- aprendizaxe. 

- Así mesmo será prioritariamente interactiva, de modo que: 

 Prime a interacción social. 

 Cree ambientes favorecedores de interacción entre mestre/a e alumno/a 

 Favoreza o traballo en equipo. 

 Dea gran importancia a linguaxe. 

 Potencie o diálogo, o debate e a confrontación como eixos do prantexamento 

metodolóxico. 

- A metodoloxía didáctica débese orientar cara a integración das distintas 

experiencias e aprendizaxes. Entendemos que o traballo escolar debe centrarse na 

actividade do alumnado e, por tanto, a metodoloxía deberá orientarse ao 

desenvolvemento xeral dos alumnos e alumnas de modo que: 

 prime a aprendizaxe sobre a ensinanza; 

 favoreza a aprendizaxe por si mesmos, e  

 promova a motivación. 

- A metodoloxía será tamén construtiva, que respectará os requisitos para lograr 

aprendizaxes significativas. 

- A metodoloxía será personalizada; por tanto, favorecerá a adaptación aos distintos 

ritmos de aprendizaxe e a alternancia de actividades. 

- A metodoloxía será individualizada en respecto  á igualdade de oportunidades, que 

obriga á atención á diversidade polo que deberá  

 considerar as peculiaridades individuais, 

 ofrecer a cada alumno e alumna as axudas pedagóxicas adecuadas, 
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 ofertar concrecións curriculares adaptadas 

  12.2.-  PRINCIPIOS PEDAGÓXICOS XERAIS  

O proceso de ensinanza e aprendizaxe debe cumprir os seguintes requisitos: 

 Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado e das súas aprendizaxes previas. 

 Asegurar a construción de aprendizaxes significativas a través da mobilización dos 

seus coñecementos previos e da memorización comprensiva. 

 Posibilitar que os alumnos realicen aprendizaxes significativas por eles. 

 Favorecer situacións nas que os alumnos deben actualizar os seus coñecementos. 

 Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, coa fin de 

que resulten motivadoras. 

 En coherencia co exposto, os principios que orientan a nosa práctica educativa 

son os seguintes: 

 

 Metodoloxía activa. 

Supón atender dous aspectos intimamente relacionados: 

- Integración activa dos alumnos na dinámica xeral da aula e na adquisición e na 

configuración das aprendizaxes. 

- Participación no deseño e no desenvolvemento do proceso de ensinanza e 

aprendizaxe.  

 Motivación. 

Consideramos fundamental partir dos intereses, demandas, necesidades e 

expectativas dos alumnos. Tamén será importante arbitrar dinámicas que fomenten o 

traballo en grupo. 

 Autonomía na aprendizaxe. 

Como consecuencia dos dous puntos anteriores, a metodoloxía favorece a maior 

participación dos alumnos. Concrétase nos seguintes aspectos: 
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- A utilización dunha linguaxe sinxela, clara e estruturada na presentación dos 

novos contidos. 

- A gradación das actividades, a xerarquización varía segundo a natureza de 

cada programa, e aparecen en último lugar as que requiren un maior grao de 

habilidade e autonomía. 

- A énfase nos procedementos e técnicas de aprendizaxe, que inclúen unha 

reflexión sobre os contidos que son obxecto de estudo e unha revisión final. 

 Programación cíclica, perfectamente integrada nos obxectivos xerais da etapa; e 

unha rigorosa selección dos contidos, que reforzan o aprendido nos cursos 

precedentes e abren o coñecemento cara a novos temas. 

 Atención á diversidade do alumnado. 

A nosa intervención educativa cos alumnos asume como un dos seus principios 

básicos ter en conta os seus diferentes ritmos de aprendizaxe, así como os seus 

distintos intereses e motivacións. 

 Sensibilidade pola educación en valores. 

O progresivo acceso a formas de conduta máis autónomas e a crecente socialización 

dos alumnos/as fai obrigada a educación en valores. Esta contémplase na 

presentación explícita de actividades que conducen á adopción de actitudes positivas 

sobre o coidado do propio corpo, a conservación da natureza, a convivencia… 

 Avaliación do proceso educativo. 

A avaliación concíbese dunha forma holística, é dicir, analiza todos os aspectos do 

proceso educativo e permite a retroalimentación, a achega de informacións precisas 

que permiten reestruturar a actividade no seu conxunto. 

  

12.3.  ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS 

     O espazo da aula 
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    O primeiro bloque de decisións contempla a adscrición do espazo de aula ben ao 

grupo, ben á área impartida. Esta decisión tamén implica a elección dos materiais 

integrantes do espazo fundamental de traballo e a súa relación cos agrupamentos 

flexibles, e a aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto e situación de 

aprendizaxe (recunchos de aprendizaxe, grupos de actividade, quendas de roda...). 

Ademais, considérase o problema da disposición das mesas, o lugar ocupado polo 

profesor na aula e a relación kinésica da aula. Algúns dos aspectos que hai que ter en 

conta no modelo de aula son os seguintes: 

 Aula-grupo / aula-área. 

 Materiais integrantes da aula. 

 Ubicación do mestre/a e do alumnado na aula. 

 Recursos para a mobilización. 

 Relación espacial profesor-alumnado. 

 Condicións xerais (iluminación, estado etc.) 

 Os espazos de uso específico 

O segundo ámbito de decisións referentes á distribución de espazos refírese a aqueles 

que teñen un uso específico no centro, e que en definitiva son de uso común por parte de 

todos os alumnos/as. 

Algúns destes espazos son os seguintes: 

 Biblioteca. 

 Aulas de especialidades: Música, Relixión, Inglés 

 Aula de informática. 

 Aula de audiovisuais. 

 Ximnasio 

 Comedor 

12.4.   ORGANIZACIÓN DO TEMPO 
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 A organización do tempo contémplase desde dúas perspectivas claramente 

diferenciadas: a confección dun horario xeral, co correspondente desenvolvemento das 

áreas, acorde coa súa óptima temporización, e a elaboración dun horario de actividade 

docente, no que se presentan as restantes actividades organizativas do centro. En 

consecuencia, teremos en conta as seguintes variables: 

 

ÁREAS: 

 Ciencias da natureza 

 Ciencias sociais 

 Educación artística. 

 Educación física. 

 Lingua galega e Literatura. 

 Lingua castelá e Literatura. 

 Lingua estranxeira. 

 Matemáticas. 

 Valores sociais e cívicos 

 Relixión e moral católica / atención educativa. 

ACTIVIDADE DOCENTE: 

 Coordinación de equipos. 

 Atención a pais. 

 Outras actividades 

 

12.5.    SELECCIÓN DE MATERIAIS E RECURSOS 

Os criterios de selección dos materiais curriculares que sexan adoptados polos equipos 

docentes seguen un conxunto de criterios homoxéneos que lles proporcionan resposta 

efectiva ás propostas xerais de intervención educativa e ao modelo didáctico 
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anteriormente propostos. Dese xeito, establécense oito criterios ou directrices xerais que 

perfilan a análise: 

 Adecuación ao contexto educativo do centro. 

 Correspondencia dos obxectivos promovidos cos enunciados no Proxecto Educativo  

 Coherencia dos contidos propostos cos obxectivos. 

 A acertada progresión dos contidos e obxectivos, a súa correspondencia co nivel e a 

fidelidade á lóxica interna de cada área. 

 A adecuación aos criterios de avaliación do centro. 

 A variedade das actividades, a diferente tipoloxía e a súa potencialidade para a 

atención ás diferenzas individuais. 

 A claridade e a amenidade gráfica e expositiva. 

 A existencia doutros recursos que facilitan a actividade educativa. 

 Atendendo a todos eles, establecemos unha serie de pautas concretas que dirixirán a 

nosa selección e que están plasmadas na seguinte guía de valoración de materiais 

curriculares. 

INDICADORES: 

1. Encádrase con coherencia no Proxecto Educativo de Centro. 

2. Cubre os obxectivos do currículo. 

3. O número de unidades organiza adecuadamente o curso. 

4. Os obxectivos están claramente explicitados. 

5. Os contidos seleccionáronse en función dos obxectivos. 

6. A selección de contidos está adecuada ao nivel de desenvolvemento psicoevolutivo 

dos alumnos. 

7. A progresión é adecuada. 

8. Contribúe ao desenvolvemento das competencias clave. 

9. Parte dos coñecementos previos dos alumnos. 
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10. Asegura a realización de aprendizaxes significativas. 

11. Esperta a motivación cara ao estudo e á aprendizaxe. 

12. Potencia o uso das técnicas de traballo intelectual. 

13. Presenta actividades de reforzo e de ampliación. 

14. A cantidade de actividades é suficiente. 

15. Permiten a atención á diversidade. 

16. As actividades están ben diferenciadas dos contidos. 

17. As informacións son exactas, actuais e cientificamente rigorosas. 

18. A información e as explicacións dos conceptos exprésanse con claridade. 

19. Facilita a memorización comprensiva mediante unha adecuada organización das 

ideas, destacando as principais sobre as secundarias. 

20. A linguaxe está adaptada ao nivel. 

21. As imaxes achegan aclaracións ou ampliacións ao texto. 

22. Recórrese suficientemente á información gráfica mediante esquemas, táboas, gráficos, 

mapas etc. 

23. A disposición dos elementos nas páxinas aparece clara e ben diferenciada. 

24. O aspecto xeral do libro resulta agradable e atractivo para o alumno. 

25. Presenta materiais complementarios que facilitan o desenvolvemento do proceso 

docente. 

12.6. ACORDO SOBRE DEBERES ESCOLARES  

O claustro de mestre, reunido en sesión ordinaria, o día 29 de xuño de 2015, en 

relación aos deberes escolares, tomou os seguintes acordos: 

1. Deixar aberta a posibilidade de propoñer deberes ou tarefas ao alumnado para 

realizar en horario extraescolar, dentro dos criterios que se relacionan: 

1. Completar tarefas que non se remataron na clase. 

2. Realizar exercicios de reforzo. 
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3. Buscar información para traballos propostos no centro. 

4. Realizar esquemas, resumos ou mapas ... 

5. Lecturas 

2. O profesorado coordinará a través do titor/a para que non se acumulen tarefas 

de diferentes materias no mesmo día. 

3. Deberase ter en conta a idade do alumnado, a extensión das tarefas propostas 

e o momento do calendario 

4. Proponse a regra do 10 minutos, consistente en deseñar actividades que 

implique 10 minutos diarios para a súa realización nos alumnos/as de 1º curso 

de EP. A partir de aquí, habería que incrementar en cada curso o tempo 

estimado para o desenvolvemento dos deberes en 10 minutos adicionais, ate 

chegar a 6º curso de EP cun horario estimado de 60 minutos. 

 

13.  CRITERIOS XERAIS DO CENTRO SOBRE A AVALIACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 

13.1. A  AVALIACIÓN 

 Entendemos a avaliación como un elemento fundamental e inseparable da práctica 

educativa, que permite recoller, en cada momento, a información necesaria para poder 

realizar os xuízos de valor oportunos que faciliten a toma de decisións respecto do 

proceso de ensino-aprendizaxe. Por tanto, non se pode circunscribir a un só aspecto ou 

momento, senón que se debe estender ao longo de todo o proceso educativo de forma 

global e sistemática; por unha parte, indicando que obxectivos se conseguen e cales non, 

e, por outra, en que grao de profundidade e ónde, como, cando  e por que se producen os 

problemas ou erros. 
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 13.1.1-  Funcións da avaliación:  

 

- Diagnóstico: Información sobre a marcha do desenvolvemento do currículo, aos 

alumnos e ás alumnas e aos profesores e ás profesoras. 

-  Prognóstico: Avance de expectativas sobre que pode ocorrer, para previr e resolver 

problemas. 

- Adaptación: Acomodación dos diferentes métodos e recursos aos distintos ritmos de 

aprendizaxe dos alumnos e das alumnas, con miras á máxima personalización do 

proceso educativo. 

- Orientación: Guía, paso a paso, do camiño que se debe seguir en cada momento do 

desenvolvemento curricular. 

- Regulación: Facilitación e harmonización de elementos persoais, materiais e 

funcionais para garantir o grao de eficacia do desenvolvemento do currículo. 

-  Control: Certificación da calidade e cantidade dos logros obtidos. 

 

 13.1.2.-  Obxectivos da avaliación: 

- Pescudar a necesidade, a viabilidade, a idoneidade, a oportunidade, o aproveitamento 

e a rendibilidade do deseño e do desenvolvemento curricular. 

- Actuar en función do alumno e da alumna, atendéndoos como persoas, tanto individual 

coma socialmente. 

- Proporcionar datos de todos os participantes no proceso educativo: alumnado, 

docentes, deseños e desenvolvementos curriculares, etc., para poder decidir o que 

mellor conveña. 

- Obter información cuantitativa e cualitativa sobre a asimilación dos contidos e, xa que 

logo, sobre a súa eficacia. 
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- Constatar que se van adquirindo e desenvolvendo as competencias e as capacidades 

previstas nos obxectivos curriculares. 

- Coñecer exhaustivamente os elementos que integran o proceso educativo, en especial 

o alumnado, para poder elaborar diagnósticos o máis axustados posible. 

-  Informar á comunidade educativa, sobre todo aos pais, e solicitar a súa axuda. 

-  Motivar con vistas ao proceso de ensino-aprendizaxe. 

-  Facilitar información ás institucións recoñecidas que o requiran. 

- Prognosticar e orientar as posibilidades dos alumnos e das alumnas e previr o fracaso 

escolar. 

- Coñecer a calidade da actuación docente, individual e grupal, e do sistema educativo. 

-  Establecer programas de reciclaxe ante a detección de malos resultados. 

-  Superar a antiga concepción da avaliación como único control. 

 

13.1.3 - Avaliación do proceso de aprendizaxe dos alumnos/as 

A avaliación concíbese e practícase da seguinte maneira: 

 Continua e global, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os 

diversos momentos ou fases, e ademais, tendo en conta o progreso do alumno no 

conxunto das áreas do currículo. Contémplanse tres modalidades: 

- Avaliación inicial. Proporciona datos acerca do punto de partida de cada alumno, 

proporcionando unha primeira fonte de información sobre os coñecementos 

previos e características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e 

unha metodoloxía adecuada. 

- Avaliación formativa. Concédelle importancia á evolución ao longo do proceso, 

conferindo unha visión das dificultades e dos progresos de cada caso. 

- Avaliación sumativa. Establece os resultados ao remate do proceso total de 

aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos obxectivos. 
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 Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación inicial e 

particularidades. 

 Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións e a 

flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionan. 

 Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada 

situación particular e se avalían de forma equilibrada os diversos niveis de 

desenvolvemento do alumno, non só os de carácter cognitivo. 

 Orientadora, dado que lle proporciona ao alumno ou á alumna a información precisa 

para mellorar a súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas. 

Criterios da avaliación continua 
 

 Criterios 

1. Traballo autónomo (aula, 
outros espazos). 

• Realización sen axuda externa. 
• Estimación do tempo investido para resolver unha actividade. 
• Grao de adquisición de aprendizaxes básicas. 
• Orde e limpeza na presentación. 
• Caligrafía. 
• Destrezas. 
• Revisión do traballo antes de dalo por acabado. 
• Valoración entre o traballo na clase e na casa. 
• Creatividade. 
• ... 

2. Probas orais e escritas. • Valoración da aprendizaxe dos contidos. 
• Valoración dos procesos seguidos e dos resultados. 

• Expresión oral do procedemento seguido ao resolver unha actividade.  
• Coherencia e adecuación. 

• Valoración do tempo investido / tempo necesario para resolver unha 
actividade. 
• Orde, limpeza e estrutura do traballo presentado. 
• Caligrafía lexible. 
• Tempo de realización. 
• Destrezas. 
• ... 

3. Actividades TIC. • Uso adecuado e guiado do ordenador e dalgunha ferramenta telemática. 
• Utilización de Internet, de maneira responsable e con axuda, para buscar 
información sinxela ou resolver unha actividade. 
• Tipo de participación (autónomo, con apoio, ningún). 
• Grao de elaboración da resposta. 
• Interese, motivación. 
• ... 

4. Participación e 
seguimento das clases 
(intervencións orais, tipos de 
resposta...). 

• Nivel e calidade das intervencións. 
• Mensaxe estruturada.  
• Uso de vocabulario apropiado. 
• Comportamento. 
• Esforzo. 
• Interese. 
• ... 
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5. Traballo cooperativo. 
Valoración individual e de 
grupo. 

• Capacidade de traballo cooperativo. 
• Grao de comunicación cos compañeiros. 
• Resolución de conflitos. 
• Interese, motivación. 
• Creatividade. 
• Iniciativa. 
• Opinión persoal do traballo e como se levou a cabo. 
• ... 

6. Arquivo de traballo 
individual.  

• Presentación clara e ordenada. 
• Actualización. 
• Razoamento da selección das producións que forman o arquivo. 
• ... 

 

 

 13.1.4.-  Procedementos e instrumentos existentes para avaliar o 

proceso de aprendizaxe: 

Procedementos de avaliación continua 

 PROCEDEMENTOS 

Escritos Orais Observación directa e 
sistemática 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

 Traballos diversos 
realizados polo alumnado 
na actividade diaria da 
clase. 

 Caderno de clase do 
alumno 

 Arquivo individual 
(PROXECTOS). 

 Actividades de avaliación 
(libro, fichas fotocopiables, 
probas escritas 
individuais...). 

 Traballos en grupo. 

 Resolución de exercicios e 
problemas. 

 Actividades interactivas. 

 • ... 

 Preguntas individuais e en 
grupo. 

 Participación do alumno/a. 

 Intervencións na clase. 

 Postas en común. 

 Entrevistas. 

 Probas orais individuais. 

 Exposicións orais. 

 • ... 

 Escalas. 

 Listas de control. 

 Rexistros anecdóticos 
persoais. 

 Rexistros de 
incidencias. 

 Ficha de rexistro 
individual. 

 ... 

 

 

13.1.5. Criterios para a concesión da Mención Honorífica 

A ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, no artigo 

5, punto 4 di textualmente: Os equipos docentes poderán propoñer o outorgamento dunha 

mención honorífica aos alumnos e ás alumnas que superasen todas as áreas da etapa e 
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obtivesen sobresaliente ao rematar educación primaria nunha área ou en varias e que 

demostren un rendemento académico excelente. 

Os criterios consensuados no centro para a concesión da mención honorífica, 

ademais dos que cita a orde serían: 

a) Ter cursado e superado durante o curso académico da convocatoria 6º curso  de 

educación primaria. 

b) Ter obtido no conxunto da etapa unha nota media igual o superior a 9. 

c) Ter sido proposto como candidato polo equipo docente de 6º curso de educación 

primaria, a proposta da persoa titora, sempre que cumpra os anteriores requisitos. 

d) Concederanse un máximo de 2 mencións honoríficas por curso académico. 

 A efectos de desempate terase en conta: 

- En primeiro lugar, a nota media do 6º curso de primaria. 

- En segundo lugar, a nota media de 3º de primaria. 

- Por último, a nota media para toda a etapa das áreas de carácter instrumental 

(lingua castelá e literatura, lingua galega e literatura e matemáticas). 

 

13.1.6.- Avaliación do proceso de práctica docente 

Algúns dos aspectos aos que atenderá son os seguintes: 

a) Organización e coordinación do equipo. Grao de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

b) Planificación das tarefas. Dotación de medios e tempos. Distribución de medios e tempos. 

Selección do modo de elaboración. 

c) Participación. Ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e aprobación de 

acordos. Implicación dos membros. Proceso de integración no traballo. Relación e 

implicación dos pais. Relación entre os alumnos, e entre os alumnos e os profesores. 

Procedementos e instrumentos existentes para avaliar o proceso de ensinanza: 

 Intercambios orais: 

- Entrevista con alumnos. 

- Debates. 
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- Entrevistas con pais. 

- Reunións con pais. 

 Observador externo . 

 Avaliacións individualizadas de 3º de EP e fin de etapa 

 Resultados do proceso de aprendizaxe dos alumnos. 

 

1.- Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente   Escala   

                                                   (Indicadores de logro)         

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?         

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?         

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?         

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?         

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?         

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?         

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender al alumnado con NEAE?         

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender al alumnado con 
NEAE?         

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?         

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?         

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?         

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do 
grupo?         

 

 

Práctica docente: 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con 
NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e 
expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das 
probas/exames,etc?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, 
etc?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus 
fallos?         
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11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do 
profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, 
ampliaciÓn,..  ?         

 

13.1.7.- Avaliación das programacións didácticas 

Co fin de establecer unha avaliación plena de todo o proceso, avaliaranse os seguintes 

indicadores: 

2.- Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica   Escala   

                                              (Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do 
currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades 
didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secunciación e 
temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a 
materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

 

13.2. CRITERIOS XERAIS DO CENTRO SOBRE A PROMOCIÓN DO ALUMNADO 

1. Ao finalizar cada un dos cursos de primaria, e como consecuencia do proceso de 

avaliación, o profesorado do grupo adoptará as decisións sobre a promoción do 

alumnado, tomándose en especial consideración a información e o criterio do titor ou da 

titora do grupo. 

2. Accederase ao nivel educativo seguinte sempre que se considere que se acadou 

o desenvolvemento correspondente das competencias básicas. Promocionarase, así 

mesmo, sempre que as aprendizaxes non adquiridos non impidan seguir con 

aproveitamento o ciclo posterior. Neste caso, aplicaranse as medidas de apoio educativo 

necesarias para acadar ditas aprendizaxes. 
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3. Cando non se cumpran as condicións sinaladas no apartado anterior, o alumno ou a 

alumna permanecerá un ano máis no mesmo curso. Esta medida poderase adoptar unha 

soa vez ao longo da educación primaria. 

4. Accederase á etapa da educación secundaria obrigatoria se se acadou o 

desenvolvemento correspondente das competencias clave. Promocionarase, así mesmo, 

sempre que as aprendizaxes non adquiridos non impidan seguir con aproveitamento a 

nova etapa. Para acadar ditas aprendizaxes, o alumnado poderase incorporar aos 

programas de reforzo ou a calquera outra medida de apoio educativo que se considere 

necesaria. 

5. Non se poderá promocionar á etapa seguinte se non se esgotaron as medidas de apoio 

educativo previstas, entre as que haberá de encontrarse a permanencia dun ano máis no 

ciclo. 

6. O Titor conseguirá dos pais ou titores legais do alumno a información complementaria 

que poida serlle de interese para a toma da decisión máis axeitada.  

7.  A decisión de que un alumno permaneza un ano máis en educación primaria só poderá 

adoptarse unha vez ao longo da etapa. 

13.2.1.  OS CRITERIOS E PRINCIPIOS DE PROMOCIÓN EN EDUCACIÓN 

PRIMARIA: 

O Claustro de Profesores do centro, de acordo coa lexislación vixente e para orientar ao 

Titor sobre o procedemento a seguir na toma de decisións sobre a promoción dos 

alumnos, establece os seguintes criterios e principios de promoción en Educación 

Primaria. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 CRITERIO PEDAGÓXICO OU DE MADUREZ. 

 Promocionará ao ciclo ou etapa seguinte o alumno que se considere que acadou o 

desenvolvemento correspondente das competencias clave.  
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 Promocionarase, así mesmo, sempre que as aprendizaxes non adquiridos non 

impidan seguir con aproveitamento o ciclo posterior, aínda no caso de que sexa avaliado 

negativamente nalgunha área ou materia. 

 CRITERIO NUMÉRICO. 

Os alumnos e alumnas de Educación Primaria poden promocionar ao ciclo e etapa 

seguinte cun máximo de dúas ou tres áreas avaliadas negativamente : 

Os alumnos/as que suspendan dúas áreas instrumentais, sendo unha matemáticas, 

permanecerán un ano máis no curso. Os alumnos/as que suspendan tres áreas,  sendo 

unha matemáticas, lingua galega ou castelá, repetirán tamén. Os alumnos que suspendan 

mais de tres áreas, repetirán independentemente das áreas que sexan. 

 COMPLEMENTARIEDADE DOS CRITERIOS 

Debido ao carácter global da avaliación nesta etapa educativa, os profesores do centro 

non utilizarán como único criterio de promoción o número de áreas avaliadas 

negativamente. O criterio numérico aplicarase en relación co criterio pedagóxico ou de 

madurez. 

 CRITERIO LEGAL 

Como a decisión de que un alumno permaneza un ano máis no mesmo curso só se 

poderá adoptar unha vez ao longo da educación primaria, os alumnos que permanezan 

unha ano máis nun curso, promocionarán ao curso ou etapa seguinte, aínda cando non 

consigan os obxectivos do mesmo. 

 

13.2.2. PRINCIPIOS DE PROMOCIÓN. 

 PRINCIPIO DE FLEXIBILIDADE NA APLICACIÓN DOS CRITERIOS. 

Cada alumno ou alumna é un caso particular, de forma que a aplicación dos criterios 

de promoción será flexible e valorando obxectivamente as características, 
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posibilidades e intereses dos alumnos/as en relación co que se considera a mellor 

opción para que o  interesado alcance as finalidades da etapa. 

 PRINCIPIO DE REFORZO EDUCATIVO. 

Cando se aprecien nalgún alumno dificultades de aprendizaxe ou promocións con 

algunha materia cualificada negativamente, adoptaranse as oportunas medidas 

educativas complementarias que axuden a dito alumno a acadar os obxectivos 

programados. 

                13.2.3. APLICACIÓN DOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

 Cando a avaliación sexa positiva en todas as áreas ou materias, o alumno/a 

promocionará ao curso ou etapa seguinte. Nos documentos de avaliación recolleranse 

as cualificacións que obtivera. 

No caso en que o alumno non obtivera avaliación positiva nalgunha das áreas ou 

materias, os profesores decidirán sobre a promoción de acordo cos seguintes  

aspectos a considerar: 

- O nivel de desenvolvemento acadado polo alumno/a no concernente ás competencias 

clave necesarias para poder seguir o ritmo do grupo ou progresar nos estudos do curso 

ou etapa seguinte. 

-  O dominio conseguido dos contidos básicos do curso. 

- Actitude positiva do alumno e o esforzo empeñado por progresar na aprendizaxe, 

superar as dificultades e corrixir os erros. 

-  A oportunidade da repetición para lograr unha maior solidez nas aprendizaxes 

básicas, tendo en conta o momento evolutivo do alumno e a limitación a unha soa vez 

da posibilidade de repetir en Educación Primaria. 

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

negativas, que esta medida poida ocasionar, segundo a integración que o alumno tivese 

no grupo, o seu carácter, intereses, etc. 
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- As opinións dos pais ou titores legais, que serán informados e escoitados previamente 

ás decisións que se adopten. 

-O asesoramento do xefe/a do departamento de orientación. 

 

14. LIÑAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

14.1.-  Valoración inicial e vías de actuación: 

Co obxecto de nos axustar ao máximo posible á realidade dos nosos alumnos/as, 

acordamos realizar unha valoración das súas características segundo os seguintes 

parámetros: 

 Que valorar: 

- Rendemento académico do alumno. 

- Personalidade. 

- Afeccións e intereses.  

- Situación económica e cultural da familia. 

- etc. 

 

 Como obter a información: 

- Informes de titores anteriores. 

- Cuestionario previo aos alumnos. 

- Entrevista individual. 

- Cuestionario aos pais. 

- Entrevista cos pais. 

- etc. 

Deste xeito, o centro prevé distintas vías de resposta ante o amplo abano de 

capacidades, estilos de aprendizaxe, motivacións e intereses dos alumnos.  
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Consideramos adaptacións curriculares cantos cambios se produzan no currículo 

co fin de atender as diferenzas individuais dos nosos alumnos. O equipo ou o profesor/a, 

ao establecer cada adaptación, deberá determinar con antelación tanto a estratexia que 

hai que seguir coma as características do alumno ou da alumna que podan axudar ou 

entorpecer a estratexia: en que agrupamentos traballa mellor, que tempo permanece 

concentrado, a que reforzos é receptivo, que autoconcepto ten etc. 

 Dentro das adaptacións curriculares imos diferenciar dous modelos de resposta en 

función das situacións de distinta natureza que imos encontrar: 

 Adaptacións curriculares non-significativas. 

 Adaptacións curriculares significativas. 

 14.2.-  ADAPTACIÓNS CURRICULARES NON-SIGNIFICATIVAS  

Aconséllase o seu uso cando as dificultades de aprendizaxe non son moi importantes. As 

características fundamentais deste tipo de medidas son as seguintes: 

- Non precisan dunha organización moi diferente da habitual. 

- Non lles afectan aos compoñentes prescritivos do currículo. 

Aínda que en cada unha das áreas se aplicarán de forma específica unha serie de 

medidas concretas que permitan a adecuación ás diferenzas individuais dos alumnos/as, 

quixemos establecer unha serie de pautas ou directrices xerais que actúen como marco 

de referencia para o conxunto do profesorado e que sirvan para unificar as actuacións de 

cada profesor/a. 

a)  Programación de contidos e actividades.  

Unha medida aplicable pode ser a diferenciación de niveis nos contidos e nas 

actividades. Esta diferenciación de niveis responderá tanto ás distintas capacidades e 

estilos de aprendizaxe coma aos diverxentes intereses e motivacións dos alumnos. 

- Contidos. 
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Dentro do conxunto de contidos que lle asignaremos para a súa aprendizaxe por 

parte dos alumnos a cada área e curso, estableceremos unha diferenciación entre 

información básica e información complementaria. É dicir, en primeiro lugar 

fixaremos un corpo de contidos esenciais que deben ser aprendidos por todos para 

alcanzar os obxectivos previstos. A partir de aí, consideraremos outra serie de 

contidos que poderán ser traballados ou non en función das peculiaridades e das 

necesidades de cada alumno/a. 

- Actividades. 

As actividades organizaranse por categorías en función da súa distinta finalidade. 

Por un lado, contemplaremos actividades de reforzo, de consolidación daquelas 

aprendizaxes que consideramos básicas; para iso, o nivel de dificultade das tarefas 

propostas estará en consonancia coa asequibilidade media que caracteriza a 

información esencial. Por outro lado, deseñaremos outro tipo de actividades máis 

diversificadas que impliquen ben unha complexidade maior, ben unha ampliación da 

perspectiva do tema traballado. 

b)  Metodoloxías diversas. 

 O mellor método de ensinanza para alumnos/as cunhas determinadas 

características pode non selo para alumnos con características diferentes e á inversa. É 

dicir, os métodos non son mellores ou peores en termos absolutos, senón en función de 

que o tipo de axuda que ofrecen responda ás necesidades que en cada momento 

demandan os alumnos. 

 As adaptacións na metodoloxía didáctica son un recurso que se pode introducir na 

forma de enfocar ou presentar determinados contidos ou actividades, como consecuencia 

de diversas circunstancias: 

- Os distintos graos de coñecementos previos detectados nos alumnos. 
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- A existencia de diferentes graos de autonomía e responsabilidade entre os 

alumnos/as. 

- A identificación de dificultades en procesos anteriores con determinados alumnos/as. 

- etc. 

Estas modificacións non deberían producirse só como resposta á identificación de 

dificultades, senón como prevención das mesmas. 

c) Material didáctico complementario. 

A utilización de materiais didácticos complementarios permite axustar o proceso de 

ensinanza e aprendizaxe ás diferenzas individuais dos alumnos. De forma xeral, este tipo 

de material persegue catro obxectivos: 

- Consolidar contidos nos que a súa adquisición por parte dos alumnos supón unha 

maior dificultade.  

- Ampliar e afondar en temas de especial relevancia para o desenvolvemento da área.  

- Practicar habilidades instrumentais ligadas aos contidos de cada área. 

- Enriquecer o coñecemento daqueles temas ou aspectos sobre os que os alumnos 

mostran curiosidade e interese. 

d) Agrupamentos flexibles e ritmos diferentes. 

A organización de grupos de traballo flexibles no seo do grupo básico permite o 

seguinte: 

- Que os alumnos poidan situarse en distintas tarefas. 

- Propoñer actividades de reforzo ou ampliación segundo as necesidades de cada 

grupo. 

- Adaptar o ritmo de introdución de novos contidos. 

-   Este tipo de adaptacións require unha reflexión sobre dous aspectos: 

- As aprendizaxes básicas e imprescindibles para seguir progresando. 

- A incorporación dunha avaliación que detecte as necesidades de cada grupo. 
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 14.3.-  ADAPTACIÓNS CURRICULARES SIGNIFICATIVAS  

 Consisten basicamente na adecuación dos obxectivos educativos, na eliminación 

ou na inclusión de determinados contidos esenciais e na conseguinte modificación dos 

criterios de avaliación. 

 Destinatarios. 

Estas adaptacións lévanse a cabo para lles ofrecer un currículo equilibrado e relevante 

aos alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo. 

Dentro deste colectivo de alumnos/as, contémplanse tanto aqueles que presentan 

limitacións de natureza física, psíquica ou sensorial, como os que posúen un historial 

escolar e social que produciu “lagoas” que impiden a adquisición de novos contidos e, á 

vez, desmotivación, desinterese e rexeitamento. 

 Finalidade. 

Tenderán a que os alumnos alcancen as capacidades xerais da etapa de acordo coas 

súas posibilidades. O obxectivo último deberá ser proporcionarlle a cada alumno a 

resposta que necesita en función das súas necesidades e tamén dos seus límites, 

tratando que esa resposta se aparte o menos posible das que son comúns para todos os 

alumnos. 

 Avaliación e diagnóstico previo. 

O maior ou menor afastamento do currículo básico dependerá da avaliación e do 

diagnóstico previo de cada alumno, que debe realizar o Departamento de Orientación. 

14.4 - CONDICIÓNS PARA UNHA ATENCIÓN EFECTIVA 

 A integración dos alumnos/as con necesidades educativas especiais e a concreción 

das adaptacións curriculares serán posibles grazas ás seguintes medidas articuladas no 

centro: 

a) A importancia da acción titorial. 



P E C 
 

CEIP de Quiroga Página 71 
 

O profesorado do centro posúe a predisposición, a sensibilidade e a formación 

necesarias para asumir a tarefa de colaborar co Departamento de Orientación e seguir 

as súas directrices. 

b) A metodoloxía.  

 O centro parte da constatación de que os alumnos/as con dificultades de 

aprendizaxe aprenden, basicamente, da mesma forma ca o resto. É dicir, os axustes 

metodolóxicos van responder a uns principios e unhas consideracións sobre a 

aprendizaxe que son comúns a todos os alumnos.  

 Non obstante, convén poñer a énfase na planificación máis rigorosa e minuciosa, 

na flexibilidade, na metodoloxía activa e na globalización. Dentro deste contexto 

metodolóxico fíxanse unha serie de medidas especialmente beneficiosas: 

- O traballo nun pequeno grupo. 

- As visitas e as saídas ao contorno. 

- Diversidade de materiais e recursos. 

c) Espazos. 

Para favorecer o proceso de integración-normalización e para crear as condicións 

óptimas para o fomento de interaccións ricas e fluídas, prevense as seguintes medidas: 

- Aula para as actividades de apoio específico. 

- Posibilidade de modificar a aula e de crear máis dun espazo. 

- Disposición adecuada do mobiliario e coidado das condicións ambientais (acústica, 

visibilidade…). 

- Supresión de barreiras arquitectónicas. 

d) Tempos. 

A xestión do tempo guiarase por dous criterios: a adaptación ás peculiaridades 

especiais de cada alumno/a e a flexibilidade horaria. Así, algunhas actividades 
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requirirán tempos máis prolongados (talleres, saídas etc.) e outras máis reducidos, 

debido á fatiga, falta de concentración ou outros motivos. 

  

15.-  CRITERIOS PARA INTRODUCIR OS VALORES NAS DISTINTAS MATERIAS 

EDUCACIÓN EN VALORES 

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos que interactúan  

en todas as áreas do currículo escolar, e o seu  desenvolvemento afecta á globalidade do 

mesmo; non se trata dun  conxunto de ensinanzas autónomas, senón máis ben dunha 

serie de elementos da aprendizaxe sumamente globalizados, estudados dentro de lingua, 

ciencias sociais, valores etc. A aprendizaxe significativa, que se establece sempre desde 

a realidade inmediata do alumno, propicia ademais esta forma de abordar os valores, 

dado que a mesma situación contextual que introduce os coñecementos dunha área serve 

de base para estes contidos. Ademais, a metodoloxía adecuada debe coidar 

especialmente a coherencia entre os contidos e a forma de actuar na aula. 

Entre os valores que teñen unha presenza máis relevante nestas etapas destacamos os 

seguintes: 

 Educación moral e cívica. 

 Preséntanse contextos nos que os alumnos e as alumnas se ven obrigados a 

xulgar e a xerarquizar valores. En todas as actividades colectivas maniféstase unha 

valoración positiva da participación, o intercambio de puntos de vista, o respecto polas 

opinións e as regras etc.  

 Educación para a paz. 

 O obxectivo é que o neno comprenda que a construción da paz é unha tarefa de 

todos. Igual que sucede cos conflitos cotiáns, moitas veces o odio entre os pobos é froito 

do descoñecemento e da falta de comunicación, e a mellor maneira de superar estes 

problemas é o diálogo. 
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 As diferenzas culturais entre os distintos pobos son un rico patrimonio que hai que 

coñecer para valorar a todas as persoas por igual. O neno debe acercarse ao 

coñecemento doutras realidades, coa finalidade de respectar os costumes e as formas de 

vida que alí se manifestan. 

 Educación para a saúde. 

 O coñecemento do propio corpo é a base para introducir algúns conceptos básicos 

de saúde e de hixiene que deben traducirse en hábitos e manterse durante toda a vida da 

persoa. 

  Educación sexual. 

 Preséntase como esixencia natural da formación integral da persoa. O obxectivo é 

coñecer os cambios corporais que aparecen co crecemento e que diferencian fisicamente 

os dous sexos. 

  Educación ambiental. 

 As grandes cuestións da educación ambiental céntranse no descubrimento do 

contorno e no desenvolvemento dunha actitude favorable á protección e á conservación 

do medio inmediato.  

 Educación viaria. 

 O obxectivo é capacitar o neno na súa faceta de peón autónomo e posible condutor 

de bicicletas. Para iso serven como eixes de globalización as unidades referidas ao medio 

social: a rúa, a cidade, as vilas... Establécense coñecementos acerca dos elementos e os 

signos viarios, e foméntanse outros de tipo condutual que lle permiten a adquisición de 

hábitos precisos para desenvolverse en situacións concretas. Ademais aténdese ao 

coñecemento das redes e das infraestruturas de transporte, facendo partícipe ao neno 

das pautas de actuación no uso de calquera dos medios de transporte, privados ou 

colectivos. 

 Educación do consumidor. 
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 A educación para o consumo responsable comeza con reflexións sobre as 

actitudes dos nenos e das nenas, que deben empezar a distinguir entre aquilo que 

realmente necesitan (a roupa, a comida, o transporte etc.) e aquilo do que poden 

prescindir facilmente. O aproveitamento de elementos que se consideran de refugallo 

proporciona experiencias que desenvolven nos nenos e nas nenas os hábitos adecuados 

de utilización dos recursos que teñen ao seu alcance. 

 Educación non-sexista.  

Preséntase a muller en situacións iguais ás do home, tanto no ámbito da escola coma no 

do traballo e noutros contextos cotiáns. Por outra parte, utilízase unha linguaxe 

coeducativa e non sexista. 

 

16. CRITERIOS XERAIS DO CENTRO PARA A ELABORACIÓN DAS 

PROGRAMACIÓNS 

 Estas directrices teñen  por finalidade facilitar e coordinar os traballos de 

planificación e  programación das ensinanzas que os mestres/as deben realizar así como 

garantir que todas as programacións responden a uns criterios homoxéneos.  Estes son: 

 Propoñerse sempre na súa realización, a utilidade das programacións para os equipos 

docentes. Non convertelas nun mero trámite, deben ser instrumentos útiles para unha 

ensinanza e aprendizaxe de utilidade. 

  Asegurar a continuidade das ensinanzas correspondentes a unha mesma área ao 

longo dos distintos cursos. 

 Existe un modelo para a súa elaboración, de obrigada utilización por todos os 

mestres/as. Será redactada en galego, se ben a área de lingua castelá poderá ser 

redactada en galego ou en castelán. 
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 Guiarse por criterios selectivos de aprendizaxes verdadeiramente relevantes e 

imprescindibles. Realizar unha selección de contidos básicos que melloran 

competencias. 

 Establecer relacións coas distintas áreas e plans (proxecto lingüístico, proxecto lector, 

plan de integración das TIC,  plan de atención á diversidade,…) que posúe o CEIP de 

Quiroga. Levalo a cabo mediante unha secuenciación coherente dos contidos e a súa 

integración coordinada no conxunto  das áreas do curso e da etapa. 

 Incluír os criterios de avaliación e promoción. Seleccionar aqueles criterios que van 

servir para avaliar ao noso alumnado con precisión. Ditos criterios plantexarán sempre a 

realización de tarefas útiles e funcionais que amosen que a aprendizaxe dos contidos  

serven para algo. 

  Indicar con que procedementos e instrumentos de avaliación se vai realizar a 

recollida de información dos progresos. 

 Atender ás necesidades máis perentorias do alumnado do noso centro, ao  seu 

contexto e características xerais. 

 Incluiran as distintas medidas de atención á diversidade que puideran levarse a cabo.  

 Os distintos apartados de cada unha das programacións organizaranse seguindo unha    

mesma orde.  

 As programacións aprobadas serán obxecto de seguimento e avaliación. 

Referencias lexislativas: 

 Real Decreto 1630/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas 

mínimas do segundo ciclo de Educación Infantil 

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

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

  Orde de 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado  que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140909/AnuncioG0164-050914-0005_gl.pdf
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 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 la le i orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. 

 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 (DOG do 02/09/97). 

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

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG do 21/10/96).  

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

de Galicia.  

17. MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

O claustro de mestres do colexio acordou por unanimidade na súa reunión do  29 de 

xuño de 2015, que as materias de libre configuración do colexio serían:  reforzo de 

matemáticas en 4º curso de EP e reforzo de lingua castelá en 6º de EP. Dito acordo foi 

ratificado polo claustro en cursos posteriores. 

 

18. AVALIACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO 

O procedemento inclúe un inventario de indicadores. Dos resultados anotaranse 

todas as alternativas que xurdan para a mellora do proxecto. A valoración 

realizarase ao inicio e á conclusión. 
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Inventario de indicadores para a valoración do proxecto educativo do centro 

1. O PEC é un claro reflexo da identidade do centro  

2. O PEC responde ás necesidades do entorno e do alumnado 

3. O PEC responde ás intencións educativas actuais 

4. O PEC é suficientemente coñecido pola comunidade educativa 

5. As finalidades do PEC son compartidas 

6. A revisión do PEC está organizada e parte da experiencia compartida 

7. Os obxectivos que se desenvolven  no PEC estanse levando á práctica 

8. Compártese a organización e funcionamento do centro reflectido no PEC 

9. Coñécese o NOF 

10. Compártese o contido do NOF 

11. A PXA recolle anualmente eses obxectivos do PEC  

12. A PXA incorpora os aspectos que se valoraron como mellorables o curso anterior 

13. É útil para definir e describir as actuacións que se realizan no centro 

14. É unha ferramenta de consulta e apoio 

15. O Proxecto Curricular está actualizado 

16. O Proxecto Curricular está contextualizado á realidade do centro 

17. O documento do PEC respecta a estrutura determinada pola normativa 

18. O PCE está difundido suficientemente e sirve de referente ás programacións 

19. A revisión do PCE está organizada e vense desenvolvendo de forma continua 

para facilitar a súa adaptación 
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 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. 

 

Este proxecto educativo de centro foi presentado ao claustro e o consello 

escolar o día 29 de xuño de 2018 

 

      Quiroga, 29 de xuño de 2018 

      A directora: 

 

 

 

      Ana Mª Núñez García 


