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1.- INTRODUCIÓN

Este proxecto educativo do CEIP da Ramallosa é o documento no que se recolle a

vida do centro e se define o seu estilo educativo, organizativo e pedagóxico.

Trátase dun instrumento de traballo que, partindo dunha análise do contexto no que

está localizado o noso centro, serve como base para establecer a identidade propia do

centro en función duns condicionantes iniciais e duns obxectivos a acadar.

Así  mesmo  é  o  documento  que  enmarca  o  sistema  de  relacións  persoais  e

organizativas do centro, establecendo os criterios de coordinación docente, os niveis de

participación  dos  distintos  estamentos  da  comunidade  educativa  e  as  normas  de

convivencia que se establecen no centro para crear un clima de convivencia cordial e

agradable para todos os seus membros.

Para a súa elaboración contouse coa información facilitada polos distintos sectores

da comunidade educativa (alumnado, familias, persoal da administración, inspección de

educación, CEFORE e, o máis importante, todo o profesorado). Toda esta información

serve como punto de partida e posibilita o establecemento das principais necesidades e a

definición dos obxectivos prioritarios.

O presente  Proxecto Educativo de Centro  será o marco que guíe as actuacións

que cada curso se concreten na Programación xeral Anual correspondente.

2.- MARCO LEGAL. PUNTO DE PARTIDA

Entendemos  que  o  presente  proxecto  educativo  debe  ter  como  referente  a

lexislación educativa vixente.

A Constitución Española de 1978 atribúe a todos os españois o dereito á educación

e recoñece a participación de pais, mestres e alumnos no control e xestión dos centros

sostidos con fondos públicos.

3. NOTAS DE IDENTIDADE

3.1. Pluralismo e valores democráticos

O CEIP da Ramallosa respectará todas as crenzas e confesións relixiosas de todo o

alumnado,  profesorado  e  demais  membros  da  comunidade  educativa,  renunciando



asemade a toda manifestación de adoutrinamento ou sectarismo, acatando as normas

que sobre este punto ditamine a administración educativa.

Este  centro  maniféstase  respectuoso  coas  liberdades  individuais  e  ideolóxicas,

defendendo  un  modelo  de  ensino  baseado  nos  principios  de  tolerancia,  diálogo,

solidariedade...

A  educación  neste  centro  desenvólvese  nun  marco  de  tolerancia  e  respecto  á

liberdade dos demais e ás súas conviccións que asegure unha convivencia diante de toda

a comunidade educativa.

As concrecións básicas en relación con estes aspectos, serán as seguintes:

 Respecto polo pluralismo ideolóxico.

 Rexeitamento de todo tipo de dogmatismo.

 Compromiso co conxunto de valores democráticos e co respecto aos dereitos

humanos.

 Respecto  polos  principios  básicos  da  nosa  Constitución  e  do  Estatuto  de

Autonomía, así como tamén os dereitos e deberes de todos os membros da

comunidade educativa.

Manifestámonos  partidarios  da  coeducación,  entendida  como  un  compromiso

inequívoco de cara a fomentar, de forma deliberada e consciente, actitudes de respecto

dentro e fóra da aula entre os membros da comunidade escolar. Tentaremos practicar a

coeducación dun xeito efectivo e real  eliminando calquera tipo de trato diferencial  por

razón de sexo, raza ou crenzas.

Analizaremos  con  sentido  autocrítico  as  actividades  que  puideran  estar  en

contraposición coa coeducación para reorientalas e para fomentar unha educación non

discriminatoria.

3.2. Integración

O noso centro defende un modelo de ensino baseado na diversidade, tentando dar

resposta  aos  intereses  e  necesidades  educativas  de  todos  os  alumnos  e  alumnas

mediante unha acción educativa centrada no principio de integración e no principio de

individualización.

Buscarase unha educación que dea resposta axeitada ás distintas necesidades do

alumnado, sexan por condicións persoais de discapacidade, sobredotación, orixe; ou de

situacións  desfavorables,  co  obxecto  de  lograr  o  máximo desenvolvemento  das  súas

potencialidades.



3.3. Lingua de aprendizaxe

Ao  abeiro  da  lexislación  vixente  e  á  vista  dos  resultados  obtidos  na  enquisa

sociolingüística  e  dos  anteriores  estudos  realizados  polo  Equipo  de  Normalización

Lingüística do centro, dos que se desprende que a lingua materna e, maioritariamente, o

castelán, pero a lingua ambiental ou do entorno é o galego, o centro debe tender cara a

unha escolarización en galego que nos levará ao chamado bilingüismo aditivo.

Continuando  así  co  actual  Plan  de  Normalización  Lingüística  con  presencia

maioritaria nos tres ciclos de Educación Primaria; non así en Educación Infantil onde se

incrementa  paulatinamente  a  presenza  do  castelán,  por  iso  é  moi  importante  a

recuperación social do idioma e a competencia lingüística no mesmo, en igualdade co

castelán.

3.4. Finalidade educativa

As  necesidades  educativas  deste  centro  e  o  coñecemento  da  capacidade  para

abordar o seu tratamento fundamentan as finalidades que guiarán a organización e o

deseño de Plans de mellora. Esas finalidades establécense estruturadas nos seguintes

cinco bloques de obxectivos.

3.5. Obxectivos instrutivos

a) Potenciar a comprensión lectora

b) Promover a calidade da expresión escrita do alumnado a partires da mellora da

expresión oral.

c) Deseñar e coordinar actuacións metodolóxicas que promovan unha mellora da

atención e da autonomía no proceso de ensino-aprendizaxe.

d) Potenciar o emprego de técnicas de estudo.

e) Elaborar un Plan de uso das TICs como soporte do desenvolvemento curricular.

f) Elaborar un proxecto para o funcionamento da biblioteca do centro que atenda

aos aspectos organizativos e dinamizadores.

3.6. Obxectivos formativos



a) Facer  do  centro  un  lugar  para  a  práctica  dos  valores  democráticos  de

convivencia na diversidade e na multiculturalidade, de solidariedade e de paz.

b) Tratar de que o deseño e execución de todas as actuacións educativas estean

presididos polos principios dunha formación integral das persoas.

c) Potenciar un modelo de ensino baseado na diversidade para dar resposta aos

intereses  e  ás  necesidades  de  todos  os  alumnos  e  alumnas  mediante  unha

acción educativa centrada nos principios de integración e individualización.

d) Favorecer  accións  educativas  que  dean  resposta  diferenciada  ás  distintas

necesidades  do  alumnado,  sexan  por  condicións  persoais  de  discapacidade,

procedencia do estranxeiro ou diferenzas carenciais de tipo socio-cultural.

e) Fomentar  a  participación  da  maioría  ou  da  totalidade  do alumnado  nalgunha

actividade extraescolar.

f) Deseñar  e  poñer  en  práctica  programas  de  adestramento  en  habilidades  de

interacción social.

g) Promover  os  principios  dunha  educación  cooperativa  que  fomente  a

participación, a responsabilidade e a creatividade.

3.7. Obxectivos para a Normalización Lingüística

a) Sensibilizar  á  comunidade  educativa  respecto  das  vantaxes  de  contar  cunha

lingua propia da necesidade de coñecela e usala.

b) Potenciar  o  Plan de Normalización Lingüística entre os distintos membros da

comunidade educativa.

c) Fomentar o uso da lingua galega en todas as actividades docentes.

d) Acadar a utilización con fluidez das dúas linguas oficiais, tanto de xeito oral coma

escrito, por parte do alumnado ao remate da educación primaria.

e) Adaptar  os  distintos  tipos  de  documentos  á  nova  normativa  ortográfica  e

morfolóxica do idioma galego aprobadas pola Real Academia Galega o 12 de

xullo de 2003.

3.8. Obxectivos para a mellora organizativa

a) Promover a participación do profesorado nos diferentes elementos da estrutura

organizativa.

b) Potenciar a implicación do profesorado en tarefas de innovación e dinamización.

c) Deseñar estratexias de coordinación entre os distintos equipos.



d) Informatizar todo tipo de documentos administrativos do centro.

3.9. Obxectivos para a mellora das instalacións

a) Velar  pola  conservación  das  infraestruturas  existentes  e  solicitar  as  melloras

necesarias aos órganos competentes.

b) Comprometer  fondos  propios  do  centro  para  a  actualización  e  mellora  dos

recursos.

4. LIÑA METODOLÓXICA DO CENTRO

4.1. Criterios básicos

A metodoloxía irá sempre encamiñada e estará baseada nos seguintes aspectos:

a. Significatividade dos contidos.  Os  contidos recibidos polos  alumnos/as  lograrán

incorporase ao seu esquema de coñecemento.

b. Os alumnos/as disporán dos coñecementos previos necesarios para poder integrar

os novos contidos.

c. Motivación. Terá que existir sempre unha actitude favorable para a realización de

aprendizaxes  e  que  a  súa  realidade  próxima  sexa  o  punto  de  partida  das

actividades de ensino-aprendizaxe. A intervención educativa debe posibilitar que os

alumnos/as constrúan aprendizaxes significativas por si mesmos; é dicir, que sexan

capaces de “aprender a aprender” de forma activa e experimental.

d. Terase en conta o principio de globalización, camiñando xa ao reamte da etapa

cara a unha interdisciplinariedade dos contidos.

e. O agrupamento dos alumnos/as será flexible, dependendo de cada actividade.

f. O Plan de traballo deseñado polo profesorado terá en conta os distintos ritmos de

aprendizaxe, desenvolvendo estratexias diferentes que atendan á diversidade do

alumnado e á individualidade de cada un.

g. O  papel  do  profesorado  será  fundamentalmente  proporcionar  información  ao

alumno/a, favorecer o desenvolvemento de procesos autónomos de aprendizaxe,

impulsar o traballo cooperativo e promover o reparto de responsabilidades.

h. Unha  formación  que  sexa  personalizada  para  acadar  unha  educación  integral:

coñecementos, destrezas, valores…

i. Unha efectiva igualdade de dereitos entre sexos. O rexeitamento de todo tipo de

discriminación e o respecto a todas as culturas.



j. O desenvolvemento de capacidades creativas e espírito crítico.

k. Hábitos de comportamento democrático e de autonomía persoal.

l. Unha  aprendizaxe  activa  asegurando  a  participación  de  todo  o  alumnado  no

proceso educativo.

m. A integración de experiencias de aprendizaxe para acadar un desenvolvemento

xeral “significativo” do alumno/a.

n. Unha ensinanza individualizada e adaptada aos ritmos de aprendizaxe de cada

alumno/a.

4.2. Coordinación cooperativa e participativa

Unha mínima coordinación vertical  e horizontal  resultan indispensables no mellor

aproveitamento  dos  recursos  humanos  nun  proceso  continuo  de  mellora.  Con  isto

favorecerase o traballo en equipo dos profesores/as utilizando distintos agrupamentos xa

establecidos: ciclo, nivel...; así como distintos grupos específicos para garantir unha liña

metodolóxica coherente.

Tamén se intentará unha coordinación con distintos centros de igual e distinto nivel

coa fin de conservar liñas metodolóxicas.

Por  iso,  o  espírito  negociador,  o  cultivo  das  relacións  persoais,  a  participación

familiar e o sentido democrático e de pertenza a unha institución colectiva son elementos

que deben coidarse permanentemente.

4.3. Avaliación

A  avaliación  abrangue  todos  os  elementos  do  proceso  de  ensino-aprendizaxe:

alumnado, profesorado, obxectivos, contidos e metodoloxía empregada, medios materiais

e organizativos do centro, etc.

A avaliación condiciona que,  cando e como se ensina e tamén os axustes que se

deben introducir para atender a diversidade de necesidades que van xurdindo no proceso

educativo.

Terá que ser continua, global e individualizada, tendo en conta as particularidades

especiais do alumnado.

4.3.1. Fases ou modalidades de avaliación



a) Avaliación  inicial.  Información  do  centro  educativo  de  procedencia  ou  do

profesor/a anterior e a valoración previa a traballar un contido. Tratase dunha

avaliación que nos permita determinar a situación do alumnado (coñecementos,

entorno social e ambiente familiar) no momento de comezar o proceso de ensino-

aprendizaxe coa fin de adaptalo ás súas necesidades.

b) Avaliación  continua.  Realizarase  ao  longo  de  todo  o  proceso  de  ensino-

aprendizaxe. Os seus resultados serven para realizar os axustes e correccións

necesarias.

c) Avaliación sumativa. Ten como finalidade comprobar os resultados de todo o

proceso  anterior.  Poderá  utilizarse  como avaliación  inicial  da  fase seguinte  e

permitirá revisar a programación prevista. Mide os resultados da aprendizaxe ao

final do proceso, tendo como referencia os obxectivos fixados.

d) Avaliación criterial. Serve para contrastar as metas acadadas polo alumnado

individualmente,  considerado  a  partir  dos  criterios  establecidos  para  a  propia

avaliación.

e) Avaliación  formativa.  Proporciona  a  información  necesaria  para  que  o

profesorado  e  o  alumnado  realicen  os  axustes  pertinentes  para  unha  boa

orientación e mellora no proceso de ensino-aprendizaxe. A avaliación compételle

no  fundamental  ao  equipo  docente,  responsable  directo  da  definición  de

instrumentos para a recollida de datos necesarios así como da interpretación dos

mesmos e da valoración que se faga de todo o proceso.

É preciso deseñar unha avaliación funcional que sexa posible, tendo en conta en

todo momento as circunstancias nas que se vai desenvolver.

4.3.2. Criterios de avaliación

 Os mínimos establecidos polo ciclo, tendo en conta o Decreto do Currículo e

concretados no PEC.

 O progreso do alumno/a dentro do seu nivel (respecto aos distintos ritmos de

aprendizaxe e niveis iniciais dos alumnos/as.

 A capacidade do alumno/a.

 O interese por aprender (esforzo e actitude cara ao traballo).

 A  adaptación social dentro do grupo e do centro.



4.3.3. Promoción dos alumnos/as

O alumno/a que acade os mínimos establecidos no PEC promocionará ao seguinte

nivel,  indicando  nun  informe  individual  as  súas  características,  seguindo  os  criterios

establecidos para tal fin.

O/A alumno/a  que  non  acade  os  criterios  mínimos  establecidos  valorarase  en

conxunto e tendo en conta os criterios que seguen a continuación:

• Se progresan dentro do seu nivel

• Interese por aprender

• Capacidade

• Adaptación social dentro do grupo

Tendo en conta esta información, decidirase a súa promoción ao curso seguinte ou

a conveniencia de permanecer un ano máis no ciclo; ou ben á toma doutras medidas

pedagóxicas establecidas para tal fin.

En  consecuencia  debe  avaliarse  a  aprendizaxe  do  alumnado,  a  práctica  do

profesorado,  a  organización  do  centro,  a  implicación  familiar  e  todo  aquilo  que  se

programe con espírito formativo e de intento de mellora.

Polo tanto, será necesario deseñar as formas de avaliar todos estes elementos, os

indicadores  adecuados  e  os  instrumentos  necesarios,  pois  unha  boa  recollida  e

interpretación  da  información  resultan  factores  básicos  para  esa  dinámica  de  mellora

permanente a partir da reflexión-acción da propia comunidade educativa.

4.4. Diversidade e integración

Este  centro  debe  caracterizarse  por  entender  a  diversidade nun  sentido  amplo

(colexio, aulas, alumnado, profesorado, familias...), de xeito que o acto educativo debe

considerar  as  particularidades  de  cada  un  deses  elementos.  A  integración  e  a

normalización deben ser factores presentes en todas as accións do centro e isto debe ter

unha consideración máis sensible, se cabe, co alumnado estranxeiro e co que ten algún

tipo de deficiencia ou dificultade na aprendizaxe.

O traballo no centro referido a estes aspectos da realidade educativa terá en conta

a lexislación vixente, destacando as seguintes disposicións legais:

- Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículo

nas ensinanzas de réxime xeral.



- Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos/as

con necesidades educativas especiais.

- Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

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

funcionamento da orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma

de Galicia, regulada polo Decreto 120/1998.

- Orde do 27 de decembro de 2002, pola que se establecen as condicións e

criterios  para  a  escolarización  en  centros  sostidos  con  fondos  públicos  do

alumnado  de  ensinanzas  non  universitarias  con  necesidades  educativas

especiais.

- Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen as medidas de atención

específica ao alumnado procedente do estranxeiro.

4.5. Novas tecnoloxías

A  busca  permanente  da  calidade  educativa  faranos  ter  presente  o  uso  da

tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,  tanto  desde  o  punto  de  vista  da

aprendizaxe do alumnado coma da mellora profesional do profesorado. Polo tanto, hai

que formar e formarse no uso das novas tecnoloxías e faise necesario introducir nas aulas

os recursos informáticos; pero sempre desde unha posición de crítica e de control persoal

destes medios, no que as máquinas só serán recursos para facilitar  a aprendizaxe, a

solidariedade,  a  colaboración  e  a busca de información;  pero  nunca un substituto  da

persoa, nin das súas decisións.

Para  iso  deberá  elaborarse  un  proxecto  de  uso  dos  recursos  informáticos,  co

profesorado responsable do seu deseño e facilitación do seu desenvolvemento polo resto

dos profesores e profesoras e o alumnado. Este proxecto deberá contemplar igualmente a

dotación dos recursos necesarios.

4.6. Renovación e actualización profesional

O profesorado necesita dunha actualización profesional permanente, polo que se

fomentará  desde  o  propio  centro  a  formación  en  grupos  de  traballo,  en  seminarios

permanentes,  en proxectos de formación,  que deben constituír  os foros auténticos de

formación e actualización docente.



4.7. Diferentes institucións

Fixaremos  canles  de  participación  efectiva  nos  distintos  compoñentes  da

comunidade educativa  para  favorecer  o  proceso de ensino-aprendizaxe,  establecendo

canles de comunicación entre os distintos sectores que forman o centro e o seu entorno.

Trataremos de implicar  a  toda a comunidade educativa nun proxecto común: a

colaboración coa ANPA, co Concello, cos demais centros do entorno, coa administración

educativa  e  con  organismos  que  poidan  aportar  algo  á  mellora  do  centro  e  á  labor

educativa.

5. Oferta educativa

Os recursos cos que conta o centro para dar resposta ás necesidades percibidas

dentro do marco dos obxectivos establecidos e do estilo educativo propio son os que,

dunha forma máis ben xenérica, figuran as seguintes:

5.1. Oferta docente

A oferta docente do CEIP da Ramallosa, concrétase no seguinte:

• Este é un centro de educación infantil e primaria. Antigamente varios centros de

educación infantil  do entorno estaban adscritos ao noso centro. Neste intre non

existe  ningún,  todos  pertencen  ao  CRA  de  Teo.  Os  alumnos  e  alumnas

pertencentes a este CRA incorpóranse no 1º curso do 2º ciclo, xa que desde o

curso 2019-20, todas as unitarias adscritas ao noso centro, teñen habilitado o 1º

ciclo de EP na súa oferta educativa.

• Este colexio atópase adscrito ao IES de Cacheiras.

• No último catálogo de postos de traballo publicado no DOG do 12 de agosto de

2020, o centro consta de:

o Educación Primaria: 13 mestres

o Educación Infantil; 5 mestres

o Filoloxía Inglesa: 2 mestres

o Filoloxía Francesa: 1 mestre

o Educación Musical: 1 mestre

o Educación Física: 2 mestres

o Pedagoxía Terapéutica: 1 mestre



o Audición e linguaxe: 1 mestre

o Departamento de Orientación: 1 mestre

A pesares de haber un profesor de Filoloxía Francesa, non hai  demanda deste

idioma para formar ningún grupo. Para o curso 2021-22, temos unha proposta que se

debaterá no Claustro de mestres, que consiste na incorporación da lingua francesa na

hora de libre disposición de 6º de EP. Isto obrigará a integrar a Robótica dentro da área de

matemáticas (aceptado polos titores deses grupos)

O centro conta cunha orientadora, que é definitiva no centro.

Temos un dous profesores de Pedagoxía Terapéutica, un deles cunha comisión de

servizos durante 6 anos.

A materia de relixión é impartida na actualidade por unha soa profesora que ten un

horario de 20 horas.

Recursos educativos

 Amplo patio de recreo, no que hai un parque infantil  e varias porterías en

distintos lugares, así como tamén unha cancha de baloncesto.

 Pretendemos, co tempo, dispoñer dunha zona axardinada e un horto escolar

con  invernadoiro,  posto  que  o  espazo  co  que  contamos  permíteo  e  o

profesorado  está  moi  implicado  en  temas  referidos  a  medio  ambiente,

natureza…

 A Educación  Física  impártese  no  pavillón  polideportivo  do  Concello  e  no

ximnasio do colexio.

 Biblioteca  escolar  a  disposición  do  profesorado  e  do  alumnado,  que

pretendemos ampliar a súa utilización ao resto da comunidade educativa.

 Aula de audiovisuais

 Aula de informática destinada a promover o uso das TICs no proceso de

ensino-aprendizaxe.

 Aula de plástica. É unha pequena aula que está a utilizar a ANPA para realizar

as súas actividades.

 Aula de música.

 Aula de Pedagoxía Terapéutica no 2º andar

 Aula dividida e compartida por Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapeútica

na planta baixa.



5.2. Servizo de Orientación.

Foi creado no centro no curso 1995-96, dirixido:

• Ao alumnado, coa finalidade de facilitarlle o desenvolvemento de todas as

súas capacidades.

• Ao profesorado, prestándolle apoio e asesoramento.

• Ás familias, asesorándoas e facilitándolles información.

O Departamento asumiu a súa función de servizo para a mellora da calidade e

atención educativa,  que se plasma no enfoque preventivo e de intervención temperá,

intervencións definidas no Plan de Orientación e concretadas para cada curso no Plan

Anual de actividades do Departamento de Orientación.

Os  compoñentes  deste  Departamento  son  a  xefa  do  mesmo  (Orientadora),  o

profesorado  de  PT e  AL,  os/as  coordinadores/as  de  Ciclo.  Do  Equipo  Directivo  está

incluído e participando activamente o Xefe de Estudos.

5.3. Servizos Complementarios: Transporte e Comedor.

O servizo de transporte escolar é utilizado por un 95% do alumnado, a pesares de

que unha boa parte deste se atopa a unha distancia inferior aos 2 quilómetros do colexio.

Isto é debido a que o centro está ubicado no extrarradio da localidade e ao carón da

estrada que soporta un intenso tráfico.

Existen cinco liñas de autobuses, que realizan as empresas Seoane (3 liñas) e

Monbús (2 liñas).

O servizo de comedor está xestionado polo propio centro. Está a disposición de

todos os alumnos e as alumnas transportados/as e ademais ofértanse as prazas restantes

ata completar a súa capacidade ao resto dos/as alumnos/as que o soliciten.

5.4. Actividades Complementarias

Entendendo por este tipo de actividades o que establece a Orde do 22 de xullo de

1997  da  Consellería  de  Educación  e  Ordenación  Universitaria,  este  centro  valora

enormemente o seu carácter formativo, ao mesmo tempo que motivador e de innovación

educativa. Por iso deben planificarse anualmente este tipo de actividades, para o que se

potenciará a conformación dun equipo de actividades complementarias e extraescolares

amplo e se destinarán os recursos necesarios para o desenvolvemento das mesmas.



Un aspecto relevante na configuración destas actividades deriva da relación coas

distintas institucións municipais, que todos os anos ofertan diferentes actividades nas que

o centro participa en maior ou menor medida.

5.5. Actividades Extraescolares

Como complemento ao labor educativo e nunha liña plenamente formativa, entre as

actividades extraescolares deberán diferenciarse tres tipos:

 As que organiza e desenvolve o propio centro, segundo a proposta do equipo

de actividades complementarias e extraescolares.

 A participación en diferentes proxectos como Voz Natura ou a perticipación no

Deporte Escolar.

 As actividades propostas desde a ANPA e o Concello, que se realizan unha

vez rematada a xornada escolar, e que deberán acomodarse ás instalacións

existentes,  aos  intereses  do  alumnado  e  aos  medios  cos  que  conten  o

Concello e a ANPA, que as financian.

5.6. O uso das instalacións

As  instalacións  do  centro,  necesitadas  a  maioría  delas  dunha  reforma  e

acondicionamento  forman  parte  dos  recursos  necesarios  para  atender  a  formación

integral do noso alumnado (referímonos ao pavillón polideportivo, que se leva utilizando

desde fai varios anos); tamén a aula de plástica (antigo laboratorio) que utiliza a ANPA,

así como a casa do conserxe, onde se garda determinado material.

Por iso o seu uso racional, o valor do que hai que compartir e o coidado do que

pertence a todos debe aproveitarse como un instrumento formativo máis.

Pero, se parece natural que no horario lectivo as instalacións estean a disposición

do alumnado e do profesorado,  igual  de natural  sería  que esas mesmas instalacións

puidesen  usarse  pola  totalidade  da  comunidade  educativa  no  restante  horario.  Así

facilitaranse eses recursos para as actividades extraescolares, para as reunións da ANPA,

para as reunións titoriais...,  para todo o que facilite o desenvolvemento do contorno e

sempre que se faga un uso adecuado deles e se responsabilicen de calquera problema

que implique a súa utilización.

En todo caso,  no  regulamento  de réxime interno poderase incluír  nun futuro  a

maneira ou procedemento para acceder ao uso das instalacións do centro fóra do horario

lectivo.



6. Estrutura e funcionamento do centro

O CEIP da Ramallosa deberá contar cunha estrutura organizativa que promova a

participación, a transparencia, o reparto do traballo, o aproveitamento dos recursos, a

asunción de responsabilidades, a autonomía, a cooperación, etc.

Nesa liña de participación e reparto de tarefas e responsabilidade e na que deben

fundamentarse  os  diferentes  equipos  que  se  constitúan.  En  todo  caso  deberán

considerarse os que establecen o Decreto 374/1996, do 17 de outubro e a Orde do 22 de

xullo de 1997, ambas normativas da Consellería de Educación e O.U..

Seguidamente figuran os órganos de goberno, participación no control e xestión e

coordinación que polo menos deberían existir; asumindo todos eles a composición e as

funcións que veñen determinadas nas disposicións legais; sen embargo nos epígrafes

seguintes  figuran  certos  matices  que  interesa  destacar  en  cada  un,  aínda  que  o

Regulamento  de  Réxime  Interno  que  se  ten  previsto  elaborar  deberá  concretar

integrantes, funcións, procedemento da convocatorias, etc.

6.1. Órganos de goberno

6.1.1. Unipersoais

As función do/a director/a, do xefe de estudos e do secretario están explicitadas no

Decreto 347/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento orgánico das

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria e que se concreta na

Orde do 22 de xullo de 1997.

6.1.2. Colexiados

6.1.2.1 O Consello Escolar

Este órgano deberá implicarse a fondo nos procesos de mellora, tanto desde o

punto de vista  educativo como infraestrutural  que se estimen necesarios para facilitar

unha  educación  integral  e  de  calidade  para  a  totalidade  do  alumnado,  e  nesta

responsabilidade deberá buscar a opinión e participación dos distintos sectores, sexan do

propio centro,  sexan do entorno. Reunirase preceptivamente unha vez por trimestre e



sempre que o convoque o seu presidente ou o solicite un tercio, polo menos, dos seus

membros. En todo caso reunirase ao inicio e ao remate do curso e todas cantas veces

sexa necesario.

A súa composición é a seguinte:

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

• O xefe de estudos.

• Un representante do Concello.

• Un representante do persoal de administración e servizos.

• Cinco mestres/as elixidos polo Claustro.

• Cinco representantes dos pais/nais dos alumnos.

• O secretario do centro que actuará como secretario do Consello escolar, con

voz pero sen voto.

6.1.2.2. Comisión de Coordinación Pedagóxica

A Comisión de coordinación pedagóxica está integrada por:

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

• O/a xefe de estudos.

• Os/as coordinadores/as de ciclo.

• O/a mestre de Pedagoxía Terapéutica.

• O/a mestre de Audición e Linguaxe.

• O/a coordinador/a do ENDL.

• O/a xefe/a do Departamento de Orientación.

A representatividade existente debe aproveitarse para que este órgano se constitúa

no auténtico referente de asesoramento e adopción de decisións que afectan ao pleno

desenvolvemento do PEC.

6.2.3. O Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

O ENDL deberá promover o bo uso da Lingua Galega, respectando o legalmente

establecido e a sensibilidade pola diversidade lingüística da nosa Comunidade.  Estes

aspectos, entre outros deben plasmarse no Plan anual de actividades que este equipo

elabore.



6.2.4. Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares.

O  equipo  de  actividades  complementarias  e  extraescolares  deberá  deseñar

actividades para cada curso, considerando os grupos de alumnos e alumnas, o contido da

actividade e a súa adecuación ás idades do alumnado, os momentos do curso, así como

a distribución ao longo das etapas.

6.2.5. O Claustro de Profesores

O Claustro de Profesores é o órgano propio de participación dos mestres/as no

goberno do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso,

informar sobre todos os aspectos docentes del.

O Claustro reunirase, como é preceptivo, unha vez por trimestre e sempre que o

considere necesario o Equipo Directivo ou cando sexa solicitado por un terzo dos seus

membros. En todo caso reunirase ao principio e ao remate do curso.

Son membros do Claustro a totalidade dos profesores e profesoras que presten

servizos no centro e estará presidido polo/a Director/a.

Forman tamén parte do Claustro o profesorado de relixión.

6.3. Órganos de coordinación docente

Os equipos de ciclo deben velar para que o proceso de ensino-aprendizaxe teña

unha  coherencia  metodolóxica,  un  proceso  en  permanente  progresión,  un  axuste  ao

momento evolutivo, unha adaptación ás circunstancias de cada quen e unha actualización

permanente.

O equipo de ciclo estará formado polos titores e titoras respectivos do ciclo, así

como polos mestres e mestras especialistas adscritos a cada un dos ciclos. Cada equipo

de ciclo elixirá de entre os seus membros un coordinador ou coordinadora.

6.4. A Comisión Económica

Este  órgano,  integrado  dentro  do  Consello  Escolar,  deberá  ocuparse  de

fundamentar  as  propostas  dos  diferentes  asuntos  económicos  sobre  os  que  deba

pronunciarse  o  Consello  Escolar.  Polo  tanto,  as  súas  reunións  deben  convocarse  en

función  da  necesidade  de  informar  asuntos  da  súa  competencia  e  sempre  previas,



naturalmente, ás do órgano que debe adoptar decisións sobre eses asuntos: O Consello

Escolar.

6.5. O Departamento de Orientación

Este  órgano  representativo,  que  debe  asumir  as  súas  responsabilidades  na

adecuación  dos  recursos  existentes  e  as  necesidades  do  alumnado  estará  en  total

coordinación  coa  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica  e  presente  en  todos  os

programas de mellora de calidade do ensino que se deseñen.

As  súas  principais  actuacións  e  proxectos  deberán  establecerse  no  Plan  de

Orientación, o cal será desenvolvido curso a curso mediante o Plan Anual de Actividades

do Departamento de Orientación.

Constituirase ao inicio de cada curso escolar e estará regulado polo Decreto 120/98

e pola Orde do 24 de xullo de 1998, que regulan a orientación en Galicia.

7. AS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

Figuran nun documento independente e foron aprobadas no Consello Escolar con

data de ... de ... de 2020

8. PROXECTO CURRICULAR

As programacións figuran en documento específico.
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