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DATOS DO CENTRO 
 
 

Denominación: Colexio de Educación Infantil e Primaria Plurilingüe da Rabadeira. 
 
Titularidade: Centro   público   dependente   da Consellería   de Cultura, Educación    
 
Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 
 
Código do centro: 15011026 
 
Enderezo: Rúa do Ensino nº 3, 15173 Oleiros,  A Coruña. 
 
Teléfono: 881 960 270 
 
Correo electrónico: ceip.rabadeira@edu.xunta,es 
 
Páxina web: http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/ 

 

Niveis educativos que imparte:  

Segundo ciclo de Educación Infantil. 

Educación Primaria (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, e 6º). 

 

Servizos complementarios:  

Transporte escolar. 

Comedor escolar: Servizo  de xestión directa en horario de 14:00 h. a 15:00 h. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DO CONTORNO. 

 

 INDICADORES XEOGRÁFICOS. 

           O C.E.I.P. Plurilingüe da Rabadeira encóntrase situado no municipio de Oleiros, na 

provincia da Coruña. Situado a uns trece quilómetros da cidade da Coruña, sendo  o 

segundo concello máis poboado da comarca. Limita ao norte co océano Atlántico, ao 

leste cos concellos de Sada e Bergondo, ao sur cos de Cambre e Culleredo e ao oeste co 

concello da Coruña e coa Ría do Burgo, da cal abrangue a costa da marxe dereita oposta 

mailto:ceip.rabadeira@edu.xunta,es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceiprabadeira/
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á da cidade da Coruña. Pertence a comarca natural das Mariñas. Ten unha poboación 

aproximada de 34.000 habitantes. 

O centro está situado nun contorno semiurbano e a  1 km. do centro do Concello.  

Nos arredores encóntrase o IES Miraflores, a piscina municipal, o centro de saúde, casas 

unifamiliares e algunha urbanización.  

 

 INDICADORES SOCIOECONÓMICOS. 

           A economía de Oleiros estivo centrada tradicionalmente no sector primario, as 

súas condicións naturais facilitaron a actividade agrícola, gandeira e pesqueira. No porto 

de Lorbé existe unha das depuradoras de mexillóns máis importantes de Galicia. 

Nos últimos anos experimentou un considerable crecemento urbanístico, pasando a ter 

unha poboación que depende principalmente do sector terciario. Hoxe en día o turismo 

é un dos motores da economía do municipio que se concentra en praias como Santa 

Cristina, Santa Cruz e Mera. 

INDICADORES SOCIOCULTURAIS. 

           É salientable o elevado número e nivel das actividades culturais que hai no 

Concello (teatro, concertos, contacontos, excursións...) organizadas polas Concellerías 

de Cultura e Ensino e Xuventude do Concello que, por outra banda, colaboran 

activamente cos centros públicos de ensino para os que programan numerosas 

actividades.  

Así mesmo destacar tamén que contamos cunha biblioteca central e oito auxiliares  que 

planifican moitas actividades de animación á lectura  para os centros ao longo do ano. 

O CENTRO E OS SEUS RECURSOS. 

O C.E.I.P. Plurilingüe da Rabadeira está situado nun entorno semiurbano, dentro da 

parroquia de Oleiros,  e a  1 km. do centro do Concello. A parroquia de Oleiros 

ten arredor de 3.000 habitantes e unha extensión de 4,36 quilómetros cadrados.  

A área de influencia do centro esténdese polas parroquias de Oleiros, San Pedro de Nós, 

Iñás, Dorneda e Liáns. 
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RECURSOS MATERIAIS 

 Dentro do recinto escolar hai dous edificios dedicados a aulas, un pavillón 

polideportivo, e a vivenda da conserxe. Ten dous patios separados, un para o alumnado 

de educación infantil e outro para o alumnado de educación primaria.  

O patio de educación infantil é moi amplo contando cun patio cuberto con xogos para 

os/as nenos/as, un espazo verde e unha zona co chan de pedras.  

Dende hai varios anos  temos unha charca que  permite a todo o alumnado do centro 

observar e estudar o seu ecosistema ao tempo que xerou o acondicionamento do seu 

arredor con diferentes plantas ornamentais e aromáticas.  

Este contorno supón un privilexio para o Centro que  conservamos e  utilizamos como 

recurso educativo. 

O  patio de educación primaria está diferenciado en dúas zonas. A zona dedicada ao 

alumnado de 1º e 2º educación primaria e a máis próxima á porta principal de acceso ó 

centro. Ten  xogos de parque, xogos pintados no chan, canastra para baloncesto... 

A  zona dedicada ao alumnado de  3º ata 6º atópase  fronte ao edificio principal, ten  

unha pista de deportes conxunta para xogar a fútbol e a baloncesto, diferentes  xogos 

pintados no chan, unha zona verde con árbores  onde se encontran os baños exteriores. 

O Concello cede de 09:00h. ata 17:00h. o pavillón polideportivo, recentemente 

remodelado, no  que se imparten clases de educación física e actividades extraescolares. 

Despois deste horario escolar tamén hai actividades realizadas polo Concello e outras 

asociacións. 

O edificio principal  data do ano 1967 e nel  atópanse as aulas de primaria.  Consta de 

tres plantas: 

- A planta baixa dispón de sete aulas, dous aseos, o comedor e un  anexo onde se atopan, 

dúas aulas, o salón de actos no que se inclúe unha sala de usos múltiples , a aula de 

música e a aula de informática. 

-A primeira planta ten a secretaría, a dirección, a xefatura de estudos, a sala de 

profesores, a sala de reprografía e aseos. Tamén hai tres aulas, o laboratorio de idiomas,  

e un espazo dividido en tres dos que un espazo pequeno utilízase para orientación, outro 

como aula de P.T. e este ano habilitouse para arquivo o restante. 
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-Na segunda planta está a biblioteca, un pequeno espazo habilitado como aula de  A.L. 

e sete aulas, unha delas era o  laboratorio de ciencias transformado en aula por 

necesidades de alumnado. 

As tres plantas  teñen aseos para nenos e nenas, para alumnado con minusvalías e na 

planta primeira tamén  para o profesorado. 

As plantas están  comunicadas entre sí por dúas escaleiras situadas nos extremos 

opostos do edificio. Tamén  dispón dun ascensor con capacidade para seis persoas. 

 
O edificio de E. Infantil foi construído para ampliación do Centro no ano 2003 e  ampliado 

posteriormente no curso 2008-2009 con dúas aulas máis. Consta de dúas plantas: 

 -Na planta baixa hai catro aulas, sala de psicomotricidade, sala de profesores, 

biblioteca, unha pequena aula de A.L., dous pequenos  almacéns para material didáctico 

e reprografía, e un cuarto onde se garda o material de limpeza.  

-A primeira planta dispón de catro aulas e unha pequena habitación utilizada para 

almacenaxe. 

           As dúas plantas dispoñen de aseos para nenos e nenas, para alumnado con 

minusvalías e na planta baixa tamén para o profesorado. 

           O acceso entre plantas é a través de escaleiras.  

           Tamén se dispón de ascensor con capacidade para seis persoas. 

 

RECURSOS HUMANOS 

  O Centro conta cun elevado número de mestres/as definitivas/os na actualidade 

o cal é moi positivo á hora de manter proxectos e liñas de traballo.  

      O colexio é de liña dúas, conta con 6 unidades de Educación Infantil e 16 de 

Educación Primaria. Na actualidade hai dous grupos por nivel en educación infantil e 

tamén dous grupos por nivel en 3º e 6º de Educación Primaria. En 1º, 2º, 4º e 5º  de 

Educación Primaria hai tres grupos por nivel. 

A poboación escolar  diminuíu  nos últimos cursos coa apertura do CEIP, Juana de 

Vega en San Pedro de Nos. 

 Nos últimos anos increméntase a presenza de alumnado procedente do estranxeiro. 

Actividades lectivas. 
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O horario lectivo do centro é de 9 a 14 horas. O alumnado de Educación Infantil que 

se incorpora ao centro farao de xeito progresivo no mes de setembro para o que se 

programará o período de adaptación á escola según establece o calendario escolar. 

PROFESORADO 

O catálogo de postos de traballo do centro é de liña dúas. Correspondendo ás 

seguintes especialidades: 

- 8 Educación Infantil 

- 12 Educación Primaria 

- 3 Lingua Inglesa 

- 1 Lingua Francesa 

      - 2 Educación Física 

- 2 Educación Musical 

- 1 Orientadora. 

- 1 Pedagoxía Terapéutica 

- 1 Audición e linguaxe 

- 1 Relixión Católica 

O profesorado ten establecida unha hora semanal para atención ás familias que así o 

soliciten. 

O número de alumnado neste momento excede a liña dúas en algúns cursos polo que  

hai mais aulas habilitadas e os postos actuais son: 

 Definitivas/os Provisionais TotalT 

Educación Infantil 8  8  

Educación Primaria 16 1 17 

Educación Primaria con 
perfil P.T. 

 1 1 

Orientadora 1  1 

Pedagoxía Terapéutica 1 1 2 

Audición e Linguaxe 1 1 2 

Inglés 3  3 

Ed. Física 2  2 

Música 2  2 

Relixión (laboral) 1        1 

(comparte tres horas) 

1 
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TOTAL  39 mestres/as            

PERSOAL NON DOCENTE 

      1 auxiliar administrativo. 

      1 Conserxe. 

      3 Coidadores. 

      4 Persoas de cociña.  

      4 Persoas de limpeza.  

 

O servizo de  madrugadores e as actividades extraescolares están a cargo de dúas 

empresas cos seus propios monitores/as. 

 

SINAIS DE IDENTIDADE  

PRINCIPIOS DA ACTIVIDADE EDUCATIVA.  

a) A calidade da educación para todo o alumnado, independentemente das súas 

condicións e circunstancias.  

b) A equidade, que garanta a igualdade de oportunidades, a inclusión educativa e a non 

discriminación e actúe como elemento compensador das desigualdades persoais, 

culturais, económicas e sociais, con especial atención ás que deriven de discapacidade. 

c) A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o 

respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de discriminación. 

d) A concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se desenvolve 

ao longo de toda a vida.  

e) A flexibilidade para adecuar a educación a diversidade de aptitudes, intereses, 

expectativas e necesidades do alumnado, así como aos cambios que experimentan o 

alumnado e a sociedade.  

f) A orientación educativa dos estudantes, como medio necesario para o logro dunha 

formación personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, 

destrezas e valores.  

g) O esforzo individual e a motivación do alumnado.  
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h) O esforzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, administracións, 

institucións e o conxunto da sociedade.  

i) A autonomía para establecer e adecuar as actuacións organizativas e curriculares no 

marco das competencias e responsabilidades que corresponden ao centro.  

j) A participación da comunidade educativa na organización, goberno e funcionamento 

do centro.  

k) A educación para a prevención de conflitos e para a súa resolución pacífica, así como 

a nonviolencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.  

l) O desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades e o fomento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres.  

m) A consideración da función docente como factor esencial da calidade da educación, 

o recoñecemento social do profesorado e o apoio a súa tarefa.  

n) O fomento e a promoción da investigación, a experimentación e a innovación 

educativa.  

ñ) A avaliación tanto na programación e organización e nos procesos de ensino e 

aprendizaxe como nos seus resultados. 

 

FINS EDUCATIVOS DO CENTRO.  

a) O pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades do alumnado.  

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das persoas con discapacidade.  

c) A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios 

democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a súa resolución 

pacífica.  

d) A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal.  

e) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión 

social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a adquisición de valores 

que propicien o respecto cara aos seres vivos e o ambiente, en particular ao valor dos 

espazos naturais e o desenvolvemento sustentable.  
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f) O desenvolvemento da capacidade do alumnado para regular a súa propia 

aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para desenvolver a 

creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor.  

g) A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural e da 

interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade.  

h) A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, así como o desenvolvemento 

de hábitos saudables, o exercicio físico e o deporte. 

i) A capacitación para a comunicación nas dúas linguas oficiais da comunidade autónoma 

e nunha lingua estranxeira. Potenciarase o ensino da lingua galega de xeito que se 

garanta un efectivo dominio da mesma en igualdade co da lingua castelá. A lingua galega 

será a lingua de relación do centro coas outras administracións e cos distintos sectores 

da comunidade educativa.  

j) A preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida 

económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade de 

adaptación as situacións cambiantes da sociedade do coñecemento.  

 

 

OBXECTIVOS DO CENTRO 

1. Ámbito pedagóxico. 

1.1. Formar integralmente aos alumnos e alumnas, compensando as súas carencias a 

través dunha atención individualizada e unha avaliación continua e formativa. 

1.2. Proporcionar ao alumnado o coñecemento dos dereitos e liberdades recoñecidos 

na Constitución e demais leis e dereitos internacionais. Facilitar no centro a vivencia dos 

mencionados dereitos e liberdades. 

1.3. Facilitar a adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así como de 

coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos. 

1.4. Formar no respecto á pluralidade lingüística e cultural. 

1.5. Desenvolver unha metodoloxía activa que garanta a participación do alumnado no 

proceso de ensino e aprendizaxe. Preparalos para participar activamente na vida social 

e cultural. 
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1.6. Utilizar unha metodoloxía globalizadora partindo dos intereses e necesidades do 

alumnado. 

1.7. Desenvolver no alumnado as seguintes competencias: 

– 1º. Comunicación lingüística (CCL). 

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

– 3.º Competencia dixital (CD). 

– 4º. Aprender a aprender (CAA). 

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

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

– 7º. Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

2. Ámbito humano. 

2.1. Desenvolver nos alumnos e alumnas actitudes para a convivencia democrática e 

para o exercicio responsable da liberdade. 

2.2. Desenvolver actitudes e hábitos de cooperación a través do traballo en equipo. 

2.3. Fomentar un comportamento tolerante e solidario en toda a comunidade 

educativa. 

2.4. Desenvolver actitudes de respecto ás diferentes culturas e linguas. Educar na 

integración. 

2.5. Educar para a paz e no desenvolvemento de actitudes pacíficas. 

2.6. Formar ao alumnado en igualdade, sen ningún tipo de discriminación e eliminando 

estereotipos en relación aos roles do home e da muller na sociedade. 

2.7. Fomentar en toda a comunidade educativa actitudes de respecto e defensa do 

medio ambiente. 

2.8. Educar no respecto aos valores morais e cívicos. 

2.9. Educar para un consumo responsable. 

2.10. Educar para unha boa utilización do tempo de lecer. 

2.11. Desenvolver no alumnado hábitos e actitudes de respecto ás normas de educación 

viaria. 

2.12. Propiciar a autonomía do alumnado a través da adquisición de hábitos de estudio, 

orde e traballo. 

2.13. Valorar criticamente os hábitos relacionados coa saúde, consumo e medio 

ambiente. 
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2.14. Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal. 

2.15. Desenvolver no alumnado a imaxinación, a orixinalidade e o espírito crítico. 

2.16. Proporcionar a todo o alumnado a atención psicopedagóxica e a orientación 

educativa precisa. Desenvolver un plan de acción titorial que proporcione ao alumnado 

o coñecemento do seu contorno físico, social e educativo. 

2.17. Adecuar o currículo aos diferentes ritmos de aprendizaxe con especial atención ao 

alumnado con necesidades educativas especiais. 

2.18. Favorecer a socialización do alumnado propiciando a consecución de destrezas que 

faciliten a súa integración. 

3. Ámbito institucional. 

3.1. Implicar ás familias do alumnado no proceso educativo e fomentar a súa 

participación na vida do centro. 

3.2. Fomentar a relación do centro co entorno social, económico e cultural. 

3.3. Potenciar a coordinación e o traballo en equipo do profesorado. 

3.4. Coordinar actuacións co IES Miraflores, centro receptor do alumnado. 

3.5. Impulsar e favorecer a participación do profesorado en actividades de formación 

permanente, fundamentalmente no propio centro. 

3.6. Colaborar co concello nas actividades organizadas por este e dirixidas á formación 

do alumnado. 

3.7. Lograr que as administracións local e autonómica cumpran coas súas obrigas con 

respecto ás necesidades do centro. 

3.8. Democratizar o funcionamento do centro, fomentando e facilitando a participación 

de todos os sectores da comunidade educativa. 

4. Ámbito administrativo. 

4.1. Realizar unha xestión administrativa e económica eficaz e transparente. 

4.2. Lograr un sistema de comunicación áxil e eficaz entre toda a comunidade 

educativa. 

5. Ámbito de normalización lingüística. 

Ao remate da Educación Primaria o alumnado deberán ter un dominio do galego e do 

castelán que lles permita comunicarse en ámbalas dúas linguas por un igual. Así mesmo 

fomentaremos unha valoración positiva da lingua galega así como o  coñecemento da 
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nosa cultura. Os obxectivos que nos propoñemos no eido da normalización lingüística 

son: 

5.1. Acadar que o alumnado do centro teñan unha competencia lingüística que lles 

permita comunicarse por un igual en lingua galega e castelá. 

5.2. Potenciar a valoración positiva do uso da lingua galega por parte da comunidade 

educativa. 

5.3. Utilizar a lingua galega como lingua oficial nas relacións externas do centro: escritos, 

circulares, xestión administrativa,... 

5.4. Mellorar a competencia lingüística dos membros da comunidade educativa. 

6. Compromisos centro e familias. 

Cando sexa preciso promoveranse compromisos educativos entre as familias ou titores 

legais e o propio centro nos que se recollan as actividades que proxenitores, profesorado 

e alumnado se comprometen a levar a cabo para mellorar o rendemento académico do 

alumnado. Estes compromisos obrigan á participación activa nos mesmos. 

 

ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

1. ÓRGANOS DE GOBERNO. 

1.1. Colexiados: Consello escolar e Claustro de profesores. 

1.2. Equipo Directivo: Directora, Secretaria, Xefa de estudios. 

2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

- Comisión de coordinación pedagóxica. 

- Departamento de orientación. 

- Equipo de Educación Infantil.  

- Equipos de niveis 1º, 2º, 3º, 4º,  5º e 6º de EP. 

- Equipo de actividades complementarias e extraescolares. 

- Equipo de dinamización da lingua galega. 

3. Documentos de planificación. 

O centro deberá organizar a súa actividade e desenvolver os principios, valores e 

obxectivos recollidos neste proxecto educativo. Os documentos de planificación nos que 

se desenvolverá o proxecto educativo serán: 

3.1. A concreción do currículo que incluirá, entre outros aspectos: 
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- As programacións didácticas,  coas competencias básicas, obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación así como as estratexias metodolóxicas e de atención á 

diversidade. 

- A educación en valores a través das distintas áreas. 

- Os criterios de avaliación e promoción do alumnado. 

- Medidas para o alumnado repetidor. 

3.2. Plan de atención á diversidade. 

3.3. Plan de orientación. 

3.4. Plan de acción titorial (que incluirá, entre outros aspectos, o plan de tránsito entre 

as distintas etapas educativas). 

3.5. Proxecto biblioteca e plan anual de lectura. 

3.6. Proxecto de educación dixital. 

3.7. Proxecto lingüístico do centro. 

3.8. Plan de acollida. 

4. Documentos de organización. 

- Normativa de Organización e Funcionamento. 

- Plan de Convivencia 

- Plan de Autoprotección Escolar. 

5. Documentos de xestión. 

- Orzamento Anual. 

- Programación Xeral Anual. 

- Memoria Anual. 

Ademais o centro poderá establecer dentro da Programación Xeral Anual e/ou a través 

de proxectos ou plans concretos a participación en programas de mellora da calidade 

educativa, programas internacionais e aquelas iniciativas que promovan unha mellora 

da práctica educativa. 

6. Dinamizacións e outras funcións docentes. 

Atendendo ás necesidades do alumnado o equipo directivo, oído o Claustro, poderá 

asignar ao profesorado con horario lectivo dispoñible actividades como: 

- Apoio e reforzo educativo. 

- Atención á diversidade. 

- Atención específica de apoio ao alumnado estranxeiro e minorías étnicas. 
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O Equipo Directivo, oído o Claustro, designará aos dinamizadores/as das dinamizacións 

específicas que se establezan na Programación Xeral Anual. Poderanse establecer 

dinamizacións como: 

- Equipo de actividades complementarias e extraescolares. 

- Novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

- Biblioteca. 

- Convivencia escolar. 

- Normalización lingüística. 

- Mellora da calidade educativa. 

- Equipo de actividades medioambientais: Colectivo Píntega 

- Outras actividades análogas que se establezan na PXA. 

7. Ensinanzas de Relixión. 

Impártese o ensino de relixión e moral católicas ao alumnado que as súas familias así o 

solicitan. 

8. Ensinanza de idiomas. 

O centro conta con profesorado especialista en lingua  inglesa. Dende o curso 2016-2017 

somos centro plurilingüe e contamos coa colaboración de auxiliar de conversa dende 

outubro a maio impartindo a clase de arte en inglés nos correspondentes cursos. 

9. Actividades complementarias. 

Son actividades que están integradas na actividade lectiva normal, e que se realizan con 

finalidade eminentemente pedagóxica, encamiñadas ao desenvolvemento das 

capacidades básicas do alumnado. 

- Celebración do Magosto. 

- Celebración do Nadal. 

- Celebración do Entroido. 

- Celebración das Letras Galegas. 

- Elaboración e edición do Xornal Escolar.  

- Actividades de promoción da lectura. 

- Saídas educativas dos diferentes niveis. 

-Saídas ocasionais para participar en exposicións e/ou actividades didácticas que      

propoñen os distintos equipos de profesores/as. 
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- Participación en concertos didácticos, representacións teatrais, visitas á Casas das 

Ciencias, do Home e dos Peixes,... 

- Actividades propostas polo Concello de Oleiros. 

10. Actividades extraescolares. 

O centro oferta, unha vez rematado o horario lectivo, unha serie de actividades lúdico-

educativas e culturais, encamiñadas a facer efectivos os principios xerais. Algunhas 

destas actividades realízanse nas propias instalacións do centro e outras en 

dependencias de titularidade municipal, pavillón polideportivo. 

A oferta de actividades realizarase ao remate de cada curso para que ao comezo da 

actividade lectiva xa estean organizadas, figurará na Programación Xeral Anual.  

O financiamento destas actividades corre a cargo das familias. 

11. Asociación de nais e pais. 

No centro está recentemente constituída a Asociación Cultural, Lúdica e Deportiva A 

Pezoca. A Asociación pretende ser unha canle de participación e colaboración para as 

familias xa que no centro non hai A.N.P.A.  

A Asociación ven organizando  actividades festivas que se imparten fóra do horario 

lectivo e ás que asiste o alumnado con carácter voluntario. Ademais organiza algunhas 

actividades de nais e pais dirixida ás familias. 

 

12.- RELACIÓNS NA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

           En xeral son positivas. As relacións co profesorado son, normalmente,  fluídas e 

cordiais. As familias responden positivamente ás demandas do centro. 

           A relación de convivencia do alumnado, tanto entre eles como coas persoas 

adultas, é moi positiva existindo poucos casos que dean lugar a conflitividade.  

           Nas  titorías  atopámonos cada vez con máis frecuencia casos de nenas/os con 

N.E.E. que implican unha permanente relación familia-escola para a adecuada evolución 

da nena/o. Así mesmo debemos considerar tamén aqueles nenos/as en situacións 

familiares pouco estables que inciden negativamente na súa aprendizaxe. Calquera 

valoración deste tipo de casos  debe ser individualizada pola multitude de variables que 

se poden dar. 
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           O noso centro está aberto ó contorno: participamos en multitude de actividades 

complementarias, respondendo ás necesidades educativas do alumnado e a ampla 

oferta do Concello de Oleiros, do Concello da Coruña e outras entidades e institucións 

coas que mantemos unhas relacións moi positivas. 

           Os representantes de pais/nais no Consello Escolar do centro son moi 

participativos. A canalización das inquedanzas e os intereses das familias faise a través 

deles xa que neste  momento  non existe A.N.P.A. A formación da Asociación Cultural, 

Lúdica e Deportiva A Pezoca dende este ano tamén está colaborando coas familias do 

centro. 

 

 

 

Oleiros, 8 de xuño de 2018 


