
                      

      

DOCUMENTOSDOCUMENTOS

 CEIP RECIMIL CEIP RECIMIL



 O Equipo Directivo do CEIP Recimil 
desexa que os pais/nais ou titores 
legais sexan coñecedores dos 
documentos que regulan a atención 
educativa, didáctica e pedagóxica dos 
vosos fillos/as…



PROXECTO EDUCATIVO DO PROXECTO EDUCATIVO DO 
CENTRO (PEC)CENTRO (PEC)

 É o documento que recolle unha É o documento que recolle unha 
proposta integral para dirixir e orientar proposta integral para dirixir e orientar 
os procesos de intervención educativa.os procesos de intervención educativa.

 Define os sinais de identidade do Define os sinais de identidade do 
Centro, formula os obxectivos que Centro, formula os obxectivos que 
pretende, expresa o estilo pedagóxico pretende, expresa o estilo pedagóxico 
e especifica a estrutura organizativa.e especifica a estrutura organizativa.



PROXECTO EDUCATIVO PROXECTO EDUCATIVO 
DO CENTRO (PEC)DO CENTRO (PEC)

Inclúe:Inclúe:
 PLAN DE CONVIVENCIA que contén as normas de organización e PLAN DE CONVIVENCIA que contén as normas de organización e 

funcionamento do centro (NOF)funcionamento do centro (NOF)
 PLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADEPLAN XERAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
 PLAN DE EDUCACIÓN COMPENSATORIAPLAN DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA
 PLAN DE ACOLLIDA PARA O ALUMNADO ESTRANXEIROPLAN DE ACOLLIDA PARA O ALUMNADO ESTRANXEIRO
 PROXECTO LECTORPROXECTO LECTOR
 PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICPLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC
 PLAN DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGAPLAN DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA
        

    “    “Todos estes documentos están actualizados a día de hoxe e a Todos estes documentos están actualizados a día de hoxe e a 
vosa disposicón na Secretaría do Centro”vosa disposicón na Secretaría do Centro”



PLAN DE CONVIVENCIAPLAN DE CONVIVENCIA

Os obxectivos son:Os obxectivos son:
  Traballar “A Convivencia” a nivel Centro.Traballar “A Convivencia” a nivel Centro.
  Desenvolver o Programa de Habilidades SociaisDesenvolver o Programa de Habilidades Sociais
Facilitar a comunicación entre os membros daFacilitar a comunicación entre os membros da
    comunidade educativa.comunidade educativa.
  Concienciar ao alumnado sobre a importanciaConcienciar ao alumnado sobre a importancia
      da mellora da convivencia no Centro.da mellora da convivencia no Centro.
  Descubrir as dinámicas dos grupos có fin de Descubrir as dinámicas dos grupos có fin de 
    detectar futuros problemas.detectar futuros problemas.
  Sensibilizar ás familias sobre a importancia de Sensibilizar ás familias sobre a importancia de 
      prever conductas inapropiadas.prever conductas inapropiadas.



 É o documento en que se articula a 
atención á diversidade.

 Neste plan, concretaranse todas as 
actuacións e medidas de atención á 
diversidade que o CEIP Recimil deseña 
e desenvolve para adecuar a resposta 
educativa ás necesidades da totalidade 
do seu alumnado.

PLAN XERAL DE ATENCIÓN PLAN XERAL DE ATENCIÓN 
Á DIVERSIDADEÁ DIVERSIDADE



PLAN DE EDUCACIÓN PLAN DE EDUCACIÓN 
COMPENSATORIACOMPENSATORIA

 A Educación Compensatoria está 
destinada a garantir o acceso, a 
permanencia e a promoción no sistema 
educativo do alumnado en situación de 
desvantaxe social, procedente de 
minorías étnicas. 

 Este documento da respostas ás 
necesidades deste alumnado.



PLAN DE ACOLLIDA PARA O PLAN DE ACOLLIDA PARA O 
ALUMNADO ESTRANXEIROALUMNADO ESTRANXEIRO

 Establece unha serie de medidas de 
atención específica axeitadas ás 
necesidades  do alumnado estranxeiro.



PROXECTO LECTORPROXECTO LECTOR

 Este documento tenta conseguir que o 
alumnado do CEIP Recimil, ao remate dos 
seus estudos e con relación á súa idade, 
posúa as competencias lingüísticas 
necesarias para o seu desenvolvemento 
persoal e profesional.

 Para isto os profesores e profesoras 
adquiren o compromiso de poñer todo o seu 
empeño en elevar o nivel de comprensión 
lectora, así como de fomentar o hábito 
lector entre o alumnado.



PLAN DE INTEGRACIÓN PLAN DE INTEGRACIÓN 
DAS TICDAS TIC

 Este documento concretiza os medios 
informáticos, os obxectivos en relación 
ás TICs, a organización do equipo TIC, 
os niveis de competencia dixital, os 
compromisos do Centro para a 
integración curricular das TICs 



PLAN DE DINAMIZACIÓN DA PLAN DE DINAMIZACIÓN DA 
LINGUA GALEGALINGUA GALEGA

 Recolle obxectivos e actividades Recolle obxectivos e actividades 
encamiñadas a mellorar a competencia encamiñadas a mellorar a competencia 
lingüística na lingua galega.lingüística na lingua galega.


