
PROXECTO EDUCATIVO

C.E.I.P. de Riotorto

Curso 2014 – 2015

1



ÍNDICE

1. INTRODUCIÓN..................................................................................4

2. ANÁLISE DO CONTEXTO .............................................................6

2.1. HISTORIA..................................................................................6

2.2. RECURSOS DO CENTRO........................................................9

2.3. SERVIZOS DO CENTRO............................................................9

3. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN............................................ ........9

4. AS LINGUAS........................................................................... ......15

5. SINAIS DE IDENTIDADE...............................................................16

6. OBXECTIVOS................................................................................19

7. ESTRUTURA ORGANIZATIVA......................................................24

8. FORMAS DE COLABORACIÓN....................................................29

9. AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO..................................................30

10. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PEC.........................................31

11. CONCRECIÓNS CURRICULARES...............................................31

12. CRITERIOS  XERAIS  SOBRE  A AVALIACIÓN,  PROMOCIÓN  E 

TITULACIÓN......................................................................................................31

12. 1. PROMOCIÓN DE CICLO (Art. 6)......................................................31

12.2. PROMOCIÓN Á ESO  (Art. 7).............................................................32

       12.3. INFORMACIÓN DA AVALIACIÓN. (Artigo 8º)....................................32

       12.4. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA PASAR DE CICLO E DE ETAPA.........33

13 .MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE...............................................47

14.  CRITERIOS  PARA  INTRODUCIR  A EDUCACIÓN  EN  VALORES  NAS 

DISTINTAS ÁREAS...........................................................................................63

2



INTRODUCIÓN

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación establece que os 

centros disporán de autonomía pedagóxica, de organización e de xestión. No 

capítulo II, artigo 120, queda establecido que os centros docentes, dentro da 

autonomía  que  se  lles  confire,  deberán  elaborar  o  seu  propio  proxecto 

educativo, partindo do seu contexto sociocultural e considerando os principios 

que orientan a etapa educativa e os correspondentes currículos.

No artigo 121 establece que o proxecto educativo do centro recollerá os 

valores, os obxectivo e as prioridades de actuación, a concreción dos currículos 

establecidos,  o  tratamento  transversal  nas  áreas,  materias  ou  módulos  da 

educación en valores e outras ensinanzas; tendo en conta as características do 

entorno social e cultural do centro, recollerá a forma de atención á diversidade 

e  a  acción  titorial,  así  como  o  plan  de  convivencia,  e  deberá  respectar  o 

principio de non discriminación e de inclusión educativa.

É un instrumento indispensable para facer unha xestión eficaz do centro 

e  da  resposta  ás  preguntas  de  quen  somos,  que  pretendemos  e  como  o 

facemos. Partindo das necesidades educativas específicas dos alumnos, das 

características  do  contorno  escolar  e  das  do  centro,  o  noso  PE  fixará 

obxectivos, prioridades e procedementos de actuación ós que deberán aterse 

tódalas actividades do centro.

O presente documento abarca tódolos aspectos que inciden na tarefa de 

formar e informar ó noso alumnado, coa finalidade de cumprir os obxectivos 

tendentes  a  acadar  unha  educación  integral.  Pretendemos  que  sexa  un 

instrumento que serva para a coordinación entre toda a Comunidade Escolar 

para levar a cabo os fins propostos. Consta de varios apartados nos que se 

especifican as características do centro, as necesidades educativas, a estrutura 

organizativa, os obxectivos e a avaliación, así como as relacións con outras 

entidades  administrativas  e  culturais,  de xeito  que  quede  clarificado  o  que 

somos e o que queremos ser.
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É un documento aberto que será sometido a revisións periódicas para 

face-los axustes necesarios segundo as demandas que, en materia educativa, 

vaian  xurdindo,  coa  finalidade  de  que  sexa  operativo  e  vixente  en  todo 

momento.

Neste  documento  recóllese  o  facer  de  cada  día,  tendo  en  conta  a 

lexislación  vixente  e  as  directrices  dos  organismos  administrativos  da 

consellería de Educación.

Na  elaboración  deste  documento  tívose  en  conta  o  indicado  na 

lexislación educativa que de seguido se sinala:

- Lei de educación - L.O.E (Lei orgánica 2/2006
- Lei de educación – L.O.M.C.E. (Lei orgánica 8/2013)
- Currículo  de  Educación  Infantil  L.O.E.  (decreto  330/2009  do 4  de 

xuño)
- Implantación,  desenvolvemento  e  avaliación  do  segundo  ciclo  da 

Educación infantil LOE (orde do 25 de xuño de 2009)
- Ensinanzas  mínimas  de  educación  infantil  L.O.E.  (Decreto 

1630/2006)
- A avaliación na educación primaria L.O.E. (Orde do 23 de novembro 

de 2007)
- Currículo de Educación primaria L.O.E. (Decreto 130/2007)
- Ensinanzas  mínimas  de  educación  primaria  L.O.E  (Decreto 

1513/2006)
- Decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia 

(Decreto 79/2010)
- Dereitos e deberes do alumnado e normas de convivencia en centros 

públicos  (Decreto  732/1995  de  5  de  maio).  Lei  de  Convivencia  e 

Decreto galegos.
- Requisitos  mínimos  dos  centros  de  segundo  ciclo  de  Ed.  Infantil,  

primaria e secundaria (Real decreto 132/2010)
- Funcionamento das escolas de educación infantil  e  primaria  (orde 

02/07/97)
- R.O.C - Regulamento orgánico das escolas de educación infantil  e 

primaria (Decreto 347/1996)
- Autonomía na xestión económica de centros docentes púlbicos non

universitarios (Decreto 201/2003)

- Orde de 12 de maio de 2011, de seccións bilingües.
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- Creación e regulación do observatorio galego de convivencia escolar 

- artigo 7 para centros educativos - (decreto 84/2007)
- Avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia (orde do 

16 de febreiro de 2009)
- Constitución Española de 1978

ANÁLISE DO CONTEXTO

HISTORIA

Da antigüidade destas terras son boa mostra os restos fósiles achados 

nalgúns depósitos do Concello de Riotorto, concretamente en Órrea, Lodás, 

Santa Marta de Meilán e As Rodrigas, pertencentes ao período, Xurásico.

O  home  prehistórico  asentouse  nesta  bisbarra  en  torno  ao  Río  Eo, 

dedicándose  á  pesca  e  á  caza  nas  fragas  das  montañas.  Entre  os  pobos 

prerromanos  que  habitaron  estas  terras  destacan  os  “albiones”,  pobo  que 

dominaba boa parte do nordés lucense ata o Río Navia.

Da época castrexa existen algúns restos, pero sorprende, non obstante, 

que non aflorasen máis  motivos desta  cultura  nunha bisbarra  caracterizada 

polos castros e polas explotacións mineiras posteriores, e máis aínda cando 

existen castros moi  próximos como o de Olga e o de Vilar  dás Pedras na 

parroquia de Álvare (APastoriza).

Desta  época  castrexa  é  o  castro  dá  Coroa  ou  Croa.  Trátase  dun 

pequeno castro onde, a pesar da invasión da vexetación, se poden apreciar 

restos de muros e defensas.

A peza máis notable é o brazal de Riotorto, peza de filiación castreña 

conservada  hoxe  en  día  no  Museo  Provincial  de  Lugo.  Considerado 

tradicionalmente como brazal debido ao seu enroscamento para adecualo ao 

brazo. Se data entre os séculos III e I a.C, tendo un peso de 111,5 gramos e un 

diámetro de 8,9 cm. 

Pasada a época romana estas terras estiveron vinculadas á sede de 

Britonia. A súa orixe hai que situalo no século V e con capital na parroquia de 
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Bretoña, no Concello da Pastoriza. Existe un camiño que se denomina "Ruta 

dos  monxes  celtas",  que  parte  dende  Bretoña  ata  o  límite  con  Santalla  e 

Vilaseca na chamada "Pedra Chantada", que segue cara ao mar, e que sería o 

camiño que seguiu o bretón dende o mar ata chega a Bretoña. Os suevos 

fixeron andanzas pola zona como paso tamén cara ao mar, e os árabes, a 

través da tribo dos bérberes ocuparon os lugares máis estratéxicos, pero a súa 

permanencia foi moi escasa

No século VIII pode que o Obispo Odoario coñecese estas terras, pois 

colonizou  vastas  extensións  na  franxa  costeira.  Nos  séculos  IX,X  e  XI 

penetraron  os  godos,  fuxindo  dos  musulmáns,  e  colonizaron  as  terras  que 

estaban ermas. Desta época parece ser a pila bautismal da igrexa de Órrea.

Na  época  medieval  estas  terras  estiveron  vinculadas  ao  Bispado  de 

Mondoñedo e ao mosteiro de Meira, ademais existen restos de talles como a 

Vires románica da capela de San Bernabé e San Roque de Espasande de 

Arriba (Meilán), que nos leva ao século XII, á de San Pedro da capela de San 

Pedro  de  Folgueirúa  (Galegos)  ou  á  deSanta  Ana  da  capela  do  Vilar  de 

Santiago (A Moxoeira), datada no século XIII.

Parte do territorio do municipio formaba parte dun dos ramais do Camiño 

de Santiago que viña de Asturias e pasaba pola parroquia de Órrea ata chegar 

ao mosteiro cisterciense de Meira.

Riotorto ademais foi curato de presentación real ordinaria pertencente á 

antiga Vicaría de Miranda, e en Xaneiro de 1203 os reis de Castela don Alfonso 

e dona Berenguela dirimiron unha contenda do Bispo de Mondoñedo cos fillos 

de don Fernando Velaz sobre os coutos de Riotorto, Canedo e Vilameá. Por 

outra parte, San Xillao de Ferreiravella aparece citado no testamento do Bispo 

Martín de Mondoñedo, que gobernou a diocese de 1219 a 1248.

Nun documento do mosteiro  de Meira do ano 1240 no que o Abada 

Heimerico  e  o  convento  de Meira  conceden  a  cen  homes as  herdades  de 

"Vilanova de Archay e de Albare" para que as poboen, aparecen citados nos 

lindes destas herdades varios topónimos de Riotorto.
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O mosteiro de Meira tivo propiedades no Concello de Riotorto dende o 

século XII ata o XVI.

Os enfrontamentos que se producen entre o mosteiro de Meira e o Bispo 

de Mondoñedo fan que as terras de Aldurfe fosen saqueadas, as súas colleitas 

destruídas e os seus homes feridos por parte dos servos e vasalos do Bispo de 

Mondoñedo.

No val de Santa Comba dá Órrea ergueuse na Idade Media un mosteiro 

de monxas, pode que beneditinas, coñecido como o "Mosteiro de Donas", preto 

da actual igrexa parroquial ou nos arredores. O couto do mosteiro correspondía 

practicamente coas parroquias de Órrea e Galegos.

As monxas cantaban misa os domingos e tiñan no convento dous cálices 

de prata e outro de chumbo en 1407. Os veciños pagaban renda ao mosteiro 

como colonos e foreros que era.

En Galegos coñecemos a existencia dun hospital por un documento de 

aforamento do ano 1431 dende mosteiro.

A Idade Moderna

Os séculos XVI e XVII caracterízanse industrialmente polo impulso de 

mazos e ferrerías, e a conseguinte actividade mineira, aparecendo contratos de 

saca de vea.

O século XVII  caracterízase pola introdución do millo na provincia de 

Mondoñedo e na primeira metade deste século introdúcese o cultivo da pataca 

no norte do territorio lugués. A agricultura do século XVII era unha agricultura 

pobre de centeo e nabos.

No século XVIII a agricultura riotorteña era máis intensa que no século 

anterior, tiña máis man de obra precisa e abundantes actividades auxiliares, 

especialmente no referido ás mulleres que eran xornaleiras temporais.

Neste  século  aspectos  importantes  eran  os  foros  e  a  aparición  de 

grandes propietarios, entre eles algúns fidalgos. En Meilán, destacaba como un 

dos maiores facendados don Pedro Trilles.
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RECURSOS DO CENTRO

O C.E.I.P. de Riotorto consta de dúas plantas. Na planta de abaixo hai 

dous cuartos de baño anexos ó pavillón exterior e cuberto, a sala de mestres, a 

sala de material co despacho de dirección, outros dous cuartos de baño preto 

do comedor, o comedor e a cociña, a sala de ordenadores e a aula de música. 

Nesta planta tamén hai dous patios interiores con prantas do Plan Natura. Na 

planta superior hai dous baños de mestres, dous baños do alumnado, a aula de 

4º e 5º de Educación Infantil, a aula de 6º de Educación Infantil, a aula de 1º de 

Educación Primaria, a aula de 2º e 3º de Educación Primaria, a aula de 4º de 

Educación Primaria, a aula de 5º e 6º de educación primaria, a sala de tenis de 

mesa, a biblioteca, a aula de inglés e a aula de Pedagoxía Terapéutica.

No exterior ten un porche cuberto, un patio e un areeiro con bambáns.

SERVIZOS DO CENTRO

O centro conta con tres liñas de transporte escolar e comedor.

PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

A reflexión sobre o noso contexto levounos a determinar as necesidades 

educativas  que  se  derivan  das  características  do  centro,  tendo  sempre 

presente a dispoñibilidade de recursos humanos e materiais. 

A partir da detección das necesidades, sinalamos 13 sinais de identidade 

do noso centro, así como os obxectivos que pretendemos desenvolver para 

conseguilas. 

1.-  Ofrecer  unha  formación  integral,  dende  os  puntos  de  vista 

intelectual, físico e afectivo-social. 

1.1.- Respectar o ritmo madurativo de cada neno, evitando situacións de 

retos imposibles, difíciles de alcanzar. 

1.2.- Aprender a aplicar tódolos coñecementos adquiridos na resolución 

dos problemas que se podan plantexar de forma autónoma e creativa. 
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1.3.-  Impulsar  o  desenvolvemento  integral  e  harmónico  do  corpo, 

favorecer  a  práctica  do  exercicio  físico,  hábitos  de  hixiene  e  alimentación, 

actividades  deportivas  ó  aire  libre,  así  como  valorar  ditas  actividades  e 

condutas e a súa repercusión positiva sobre a saúde. 

1.4.- Dar tanta importancia ós procedementos, actitudes e valores como 

ós conceptos. 

1.5.- Coordinar a tarefa educativa do profesorado, persoal non docente e 

familias para favorecer o desenvolvemento integral dos alumnos. 

2.- Impulsar os valores de responsabilidade, autonomía, tolerancia, 

respecto  ó  medio,  actitudes  de  cooperación,  sensibilidade,  espírito 

crítico... 

2.1.-  Potenciar  hábitos  de  conduta  positivos,  educar  na  tolerancia, 

practicar o respecto ás distintas opinións e á diversidade, fomentar actitudes 

solidarias. 

2.2.-  Planificar  situacións  onde  convivan  distintas  tradicións  culturais, 

fomentando o respecto e a tolerancia ás mesmas. Valorar a diversidade de 

culturas, crenzas e ideoloxías como fonte de enriquecemento persoal. 

3.-  Fomentar  a  coeducación,  eliminando  calquera  tópico 

relacionado  con  actitudes  sexistas  e  facilitando  a  igualdade  de 

oportunidades. 

3.1.- Desenvolver unha visión crítica ante as mensaxes publicitarios que 

mostran estereotipos sexistas. 

3.2.- Potenciaremos un clima de igualdade de oportunidades, coidando 

de forma moi especial a linguaxe, os xestos e o reparto de responsabilidades.

3.3.-  Respectar  o  uso igualitario  de  espazos  e  recursos  para  ambos 

sexos, facilitando a diversificación deportiva. 

4.- Fomentar a colaboración familiar en o proceso de formación dos 

seus fillos e fillas.
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4.1.- Potenciar nas familias a participación en actividades que favorezan 

o proceso de aprendizaxe do seus fillos (xogos, lectura en casa...), propiciando 

un clima de diálogo, tolerancia e respecto.

4.2.-  Propiciar  a  participación  das familias  na escola  para  establecer 

pautas de actuación comúns.

4.3.-  Adecuar  a  oferta  educativa  ás  necesidades  socio-familiares  do 

alumnado  para  contribuír  a  compensar  a  desvantaxe  social  con  que  se 

incorporan ó centro algúns alumnos. 

5.- Servir de canal comunicativo sobre ofertas culturais, deportivas 

e  de  ocio  para  que  as  familias  podan  beneficiarse  de  todos  aqueles 

recursos que ofrece o entorno.

5.1.-  Achegar  ás  familias  ás  distintas  manifestacións  culturais  que  o 

barrio ofrece.

5.2.- Orientar a ocupación do tempo libre de forma positiva e creativa, 

desenvolvendo hábitos de lecto-escritura, contacto coa natureza. 

5.3.-  Axudar  ás  familias  e  informarlles  de  forma  sistemática  sobre 

aspectos importantes da educación dos seus fillos e dos recursos que ofrece o 

Municipio e a Provincia de Lugo para o seu maior aproveitamento. 

6.- Consideramos importante crear no entro un clima acolledor e 

confortable. 

6.1.- Mellorar a confortabilidade das instalacións. 

6.2.-  Mellorar  o  aspecto  visual  das  aulas,  corredores  e  demais 

dependencias, con cambios de decoración. 

6.3.- Fomentar o gusto estético. 

7.- Fomentar o desenvolvemento de hábitos de convivencia, tanto 

individual como social. 

7.1.-  Unificar  criterios  entre  o  profesorado  para  favorecer  actuacións 

homoxéneas. 
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7.2.-  Fomentar  as  relaciones  interpersoais  creando  un  clima  de 

cordialidade e familiaridade. 

7.3.- Impulsar o desenvolvemento da autonomía e responsabilidade de 

tódolos compoñentes da comunidade educativa. 

7.4.- Fixar criterios, a nivel  de grupo e de centro, que permitan unha 

maior participación democrática de todos. 

8.-  Potenciar  a  adquisición,  desenvolvemento  e  dominio  das 

técnicas instrumentais básicas e hábitos de traballo.

8.1.- Potenciar a lectura, tanto expresiva como comprensiva. 

8.2.- Potenciar, tamén, a escritura, tanto no seu aspecto formal como no 

creativo. 

8.3.- Desenvolver o cálculo mental e automatizar as operacións básicas 

de cálculo. 

8.4.-  Informarase,  tanto  a  os  alumnos  como  ás  súas  familias,  das 

técnicas máis sinxelas para a adquisición de bos hábitos de traballo e estudio : 

horario fixo, uso de lugar tranquilo de traballo, orden, limpeza ... 

9.-  Favorecer  o  desenvolvemento  dos  temas  transversais  e,  en 

especial, os referentes á Educación ambiental, Educación para a saúde e 

consumo. 

9.1.- Potenciar o desenvolvemento dos Temas Transversais, tales como 

Educación ambiental, da saúde para o consumo. 

9.2.-  Colaborar  coas  distintas  organizacións  relacionadas  con  ditos 

temas: policía municipal, bombeiros, centros de saúde... 

10.-  Fomentar a integración do noso Colexio na contorna en que 

está inmerso, para que sexa un elemento vivo que estea aberto ás súas 

necesidades e demandas. 

10.1.- Desenvolver o coñecemento do entorno, non só a nivel de barrio 

senón, tamén, de pobo. 
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10.2.- Participar nas actividades que faciliten o coñecemento do entorno.

11.-  Potenciar  o  traballo  en  equipo  de  tódolos  profesionais  que 

compoñen a plantilla do centro, así como a formación permanente destes, 

para enriquecer a nosa práctica educativa. 

11.1.-  Fomentar o traballo en equipo de tódolos profesores do centro 

mediante a coordinación de niveles e ciclos, ademais de reunións máis xerais 

cando sexan necesarias. 

11.2.- Propiciar a formación permanente dos profesores para enriquecer 

a práctica educativa e conseguir con maior rapidez e plenitude os obxectivos 

del centro. 

11.3.-  Informarase  ó  profesorado  dos  cursos,  grupos  de  traballo  e 

seminarios  que  nos  parezan  máis  interesantes,  así  como  de  exposicións, 

concursos, películas, etc. 

12.-  Potenciar  o(a) aprendizaxe do inglés,  a Educación Física e a 

Educación Musical dende os primeiros anos escolares. 

12.1.-  Desenvolver, dende as  idades máis  temperás,  as  capacidades 

físicas, musicais e de comunicación en outro idioma. 

12.2.- Conservar e mellorar os espazos dispoñibles: ximnasio, aula de 

música e aula de inglés. 

12.3.- Incrementar, clasificar e secuenciar os recursos dispoñibles para 

estas áreas. 

12.4.-  Traballar  coordinadamente  cos  profesores/as  titores/as  para 

xuntar hábitos de traballo. 

13.- Poñer ó alcance, tanto do alumnado como do profesorado, as 

tecnoloxías  da  Información  e  da  Comunicación  e  impulsar  actividades 

relativas á integración das Tics na tarefa diaria de todo o profesorado, a 

súa  realización  en  tódalas  áreas  e  o  seu  desenvolvemento  de  modo 

harmónico e eficaz 
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Entendemos  que  o  traballo  das  Tics  se  debe  planificar  dende  dúas 

formas, que aínda que van unidas, convén diferencialas:

13.1.- As Tics como obxecto de ensinanza: 

- Poñer en contacto ó alumnado coas novas tecnoloxías e facilitarlle un 

vocabulario básico informático.

-  Facilitar  o  coñecemento  sobre  o  funcionamento  e  os  diferentes 

compoñentes básicos dun ordenador. 

- Ensinar a acceder, recuperar e crear información e organizala de modo 

xerárquico. 

-  Ofrecer  coñecementos  básicos  para  coñecer  as  posibilidades  do 

ordenador para realizar traballos escolares, persoais e lúdicos. 

13.2.-As Tics como instrumento de aprendizaxe: 

- Utilizar as Tics como instrumento para desenvolver a capacidade de 

formular e resolver problemas. 

- Favorecer o desenvolvemento da intuición e a creatividade.

- Aplicar as Tics como ferramenta para mellorar a estrutura cognitiva e 

favorecer o proceso de aprendizaxe a través da propia acción do alumnado. 

-  Habituar  ó  alumnado  a  elaborar  información  mediante  o  acceso,  a 

recuperación e o tratamento de datos. 

-  Completar  e  favorecer  o  proceso  de  aprendizaxe  dos  contidos, 

procedementos e actitudes das diferentes áreas curriculares mediante o uso 

das Tics. 

AS LINGUAS.

Partindo das características sociolingüísticas específicas do conxunto da 

comunidade educativa e do contorno, que ten ó galego como lingua materna e 
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de uso habitual, e en consonancia co disposto no apto. 1, art. 4º, cap. II do 

Decreto 247/1.995 do 14 de setembro, o Centro asume o galego como a lingua 

oficial  do  Colexio,  coidando  que  a  vida  administrativa  e  as  relacións  coa 

comunidade se fagan, con carácter xeral, en galego, para contribuír, así, á súa 

normalización

A escolarización en Educación Infantil e 1º Ciclo de Educación Primaria 

farase en lingua galega, dado que esta é a lingua materna do noso alumnado, 

xa que logo, a aprendizaxe da lectoescritura farase tamén en lingua galega. No 

2º e 3º Ciclos de E.P. debe afondarse na liña de consolida-lo seu uso para 

poder ir superando, paseniño e progresivamente, situacións de diglosia.

As  áreas  impartidas  en  lingua  galega  deberán  contar  con  materiais 

curriculares na mesma lingua, tal e como dispón o Apto. 2, Art. 8º do mesmo 

Decreto.

Así  mesmo,  non  debemos  esquece-la  necesidade  de  coexistencia 

lingüística  co  castelán,  entendida  como  un  elemento  obxectivo  de 

enriquecemento e diversidade. Xa que logo, cómpre impulsar plantexamentos e 

programas  de  converxencia  curricular  a  partir  do  2º  Ciclo  de  Educación 

Primaria que teñan en conta, entre outros, os seguintes aspectos:

- Cuestións instrumentais relacionadas coa competencia comunicativa 

que supoñen a adquisición de técnicas e destrezas semellantes entre 

as dúas linguas (p.e. as técnicas de redacción).
- Nocións de morfoloxía e sintaxe común para as dúas linguas.
- Modelo único de análise gramatical común para as dúas linguas.
- Determinados  aspectos  da  sociolingüística  e  dos  comportamentos 

diglósicos que cómpre traballar desde as dúas áreas.
- Avaliación  dos  obxectivos  fixados  pola  Lei  de  Normalización 

Lingüística desde as dúas linguas

En calquera caso, a planificación lingüística no noso Centro responderá 

ás seguintes características:

1. POSIBLE. Ha de poder levarse á práctica de modo inmediato.

2.  COHERENTE. Desde a situación real de partida, debe avanzar dun 

xeito progresivo cara a adquisición da competencia plena nas dúas linguas.
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3. GLOBAL. Debe abranguer tódolos aspectos da vida no centro.

4.  VINCULANTE.  Ha  de  ser  respectada  e  cumprida  por  toda  a 

comunidade educativa.

5.  AVALIABLE.  Deben  poder  medirse  de  forma  clara  os  avances 

acadados.

Dentro desta liña, neste curso 2013 – 2014, no noso centro contamos 

cunha sección bilingüe que segue as directrices da Orde do 12 de maio de 

2011 de seccións bilingües.

SINAIS DE IDENTIDADE.

A)  EDUCACIÓN  NA  IGUALDADE,  EQUIDADE  E  NON 

DISCRIMINACIÓN.

O  centro  entende  como  principio  básico  da  formación  integral  a 

potenciación  do  pensamento  crítico  que  conduza  á  formación  de  opinións 

propias,  á  valoración  das distintas  situacións  e  á  toma de  postura  ante  as 

mesmas.

Acorde coa igualdade de dereitos e a non discriminación na actividade 

educativa, a ensinanza que se imparte tanto ós alumnos como ás alumnas será 

igual e se desenvolve nun marco de coeducación.

O centro asume a diversidade do alumnado como un feito e entende que 

tódolos alumnos teñen unhas capacidades que desenvolver. Corresponde pois 

ó centro, axudar a todos e cada un dos seus membros a descubrir, potenciar e 

desenvolver todas as súas capacidades.

B) EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Aínda que o noso centro non acolle un elevado porcentaxe de alumnado 

inmigrante,  no  podemos  negar  a  súa  existencia  e  as  novas  demandas 

educativas que este feito supón; nin tampouco podemos negar que educamos 

para unha sociedade na que converxen persoas con identidades diferentes.
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En consecuencia manteremos unha actitude crítica ante calquera tipo de 

discriminación e adoptaremos unha disposición activa, educando na igualdade 

mediante o respecto ós sinais de identidade de cada grupo, da revalorización 

de  elementos  propios  dunha  comunidade  que  podan  resultar  valiosos  para 

todos e da busca de espazos para a convivencia, sen máis límites que aqueles 

que derivan do respecto ós valores derivados da Declaración Universal  dos 

Dereitos e dos principios que guían a vida en Democracia.

C) LIÑA METODOLÓXICA

O centro desenvolve unha metodoloxía activa e motivadora que favorece 

a iniciativa, a creatividade, o espírito crítico, a observación directa e a 

participación dos alumnos. 

"1. Desenvolvemento en espiral; relacionado coa estada das aprendizaxes que 

propoñía Bruner e coa zona de desenvolvemento próximo de Vigotsky: talvez 

a/o nena/o non pode só, pero sí cunha pequena axuda e proposta que supoña 

un reto e comprometa a súa capacidade. As actividades relaciónanse entre si, 

desenvolvendo progresivamente os obxectivos previstos no proxecto.

2. Principio de adecuación; o que supón axustar o nivel e a esixencia das 

actividades ao nivel do alumnado.

3. Motivación; ofrecendo situacións de ensino- aprendizaxe que supoñan un 

reto para o alumnado.

4. Heteroxeneidade; o que supón unha concepción flexíbel e aberta das 

propostas pedagóxicas, premendo non só unha tecla de todas as posíbeis, 

senón abrindo o abanico de experiencias e a natureza das mesmas, facilitando 

así os distintos niveis de execucións e a diversidade de intereses e aptitudes.

5. Coherencia interna; dende este punto de vista, todas as accións e intencións 

deben confluír no sentido substantivo do proxecto, que é que o alumnado 

adquira o maior grao de competencia lingüística, a través de experiencias 

innovadoras que afonden nas distintas situacións comunicativas.

6. Aprendizaxes previas; supón ter en conta o contexto no que o alumnado 

participa do proceso educativo, atendendo ao seu contexto e tendo en conta os 

seus saberes.

7. Cooperación; entendida como principio de actuación que supón a aceptación 
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das propias limitacións e as dos demais, na renuncia persoal en parte a favor 

do ben colectivo. Supón unha concepción horizontal do traballo en equipo, na 

que as mensaxes son de ida e de volta, e na que no caso do alumnado, este 

pode beneficiarse de modelos de coñecemento doutras/os compañeiras/os.

8. Flexibilidade e reaxuste; nos diversos elementos que compoñen o proxecto, 

por riba tendo en conta a natureza do mesmo, que supón un grao engadido de 

dificultade."

D) ACONFESIONAL

O centro declárase aconfesional,  respecto a tódalas relixións, tanto a 

nivel de profesores, como de alumnado, asumindo o principio de respecto total 

cara todo tipo de confesión relixiosa.

E) PLURALISMO E VALORES DEMOCRÁTICOS

Potenciamos  nos  nosos  alumnado  os  valores  dunha  sociedade 

democrática,  como  a  liberdade,  a  responsabilidade,  a  autosuperación,  o 

respecto, o diálogo, a amizade, a tolerancia, a solidariedade, a cooperación, a 

xustiza e a paz, que se erixen no referente educativo neste proxecto.

Como  camiño  formulamos  alternativas  que  lonxe  de  posturas 

adoctrinadoras tratan de promover o diálogo intersubxectivo e non exento de 

sentido crítico e as opcións próximas á comprensión crítica.

F) MODALIDADE DE XESTIÓN INSTITUCIONAL

A xestión institucional do centro se realizará de forma democrática coa 

participación de tódolos estamentos que compoñen á Comunidade Educativa.

G) RESPECTO, CONSERVACIÓN E MELLORA DA NATUREZA

Asumimos como un dos nosos principios básicos o coñecemento directo 

do entorno próximo por parte dos alumnos para que o respecten e, na medida 

posible, o melloren.

17



 OBXECTIVOS.

1. Desenvolvemento integral do alumnado.

- Fomentar unha formación integral desde todos os puntos de vista: 

intelectual, físico, afectivo e moral.
- -  Impulsar  valores  de  responsabilidade,  autonomía,  tolerancia, 

respecto ao medio, sensibilidade e espírito crítico.
- - Fomentar a adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo 

e  coñecementos  científicos,  técnicos,  humanísticos,  históricos  e 

artísticos así como hábitos saudables, o exercicio físico e o deporte.

2. Capacidade para aprender a aprender.

- Partir  das  experiencias  do  entorno  inmediato  que  axuden  ao 

alumnado a construír o seu propio coñecemento da realidade física e 

social.
- Desenvolver a capacidade necesaria para buscar información, saber 

selecionala, organizala, tomar decisións e presentar alternativas.
- Ensinar a aprender dun modo significativo e valorar a aprendizaxe.
- Traballar as técnicas e os hábitos de estudo.

3. Intelixencia emocional.

- Fomentar a capacidade de escoita e de expresar os seus propios 

sentimentos.
- Desenvolver o autoconcepto e a autoestima positiva.
- Desenvolver  a  capacidade  de  establecer  relacións  interpersoais: 

empatía, solidariedade,...
- Favorecer o desenvolvemento das intelixencias múltiples (lingüística, 

matemática, física, musical….)

4. Pluralismo.

- Educar  no  respecto,  a  tolerancia,  fomentando  a  capacidade  de 

expresar ideas libremente.
- Respectar  as  ideas,  crenzas  e  opinións  dos  demais  intentando 

comprender  as  diferenzas  mediante  o  diálogo,  eliminando  os 

prexuízos e fomentando a convivencia.
- Ter  en  conta  as  opinións  e  intereses  de  toda  a  comunidade 

educativa.
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5. Coeducación.

- Incidir  positivamente na valoración e respecto entre ambos sexos, 

tanto no colexio como fóra.
- Establecer  o  compromiso  de  non  discriminación  baseada  en 

características  físicas,  psíquicas,  sociais  o  culturais  mediante  o 

coñecemento, valoración e aceptación de todos e todas.
- Facilitar  a  través  de  actividades  de  grupo  de  convivencia  e 

colaboración entre o alumnado.
- Preparar ao alumnado no exercicio da cidadanía activa.

6. Responsabilidade e esforzo persoal.

- Ensinar a organizar e estruturar o traballo persoal e colectivo.
- Desenvolver  unha  actitude  favorable  de  cara  o  traballo  ben  feito, 

aprendendo a valorar as propias realizacións e as dos demais.
- Favorecer a formación de persoas con afán de superación, pero non 

competitivas.

7. Integración

- Acercar  a  escola  a  realidade  na  que  vive  o  alumnado,  facéndoa 

sensible ao medio social, cultural e familiar.
- Educar en actitudes de colaboración que favorezan a integración de 

todos:  novo  alumnado,  alumnado  con  necesidades  educativas 

especiais,  familias  de  diferente  nivel  social  e  culturas  distintas, 

respecto aos alumnos máis pequenos, profesorado novo, persoal non 

docente, persoal externo ao centro.
- Establecer  o  compromiso  de  non  discriminación  baseado  nas 

características  físicas,  psíquicas,  sociais  ou  culturais,  mediante  o 

coñecemento, valoración e aceptación de todos e todas.
- Establecer canles para que todos os membros asuman o Proxecto 

Educativo.

8. Educación ambiental e para a saúde.

- Propiciar  accións que contribúan a  crear, coidar  e  manter  tanto o 

entorno  natural  (  vexetación,  patios,...)  como  o  material  (aulas, 

creación de ambientes agradables, decoración dos espazos,...).
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- Fomentar o respecto polos espazos, instalacións, materiais, limpeza, 

… tanto dentro como fóra do centro.
- Fomentar a educación para a saúde.

9. Calidade do proceso de ensino-aprendizaxe. A avaliación.

Avaliación  entendida  como  formativa  e  reguladora  que  incida  nos 

resultados e no proceso pero tamén nas estratexias e nos recursos.

- Xerar os mecanismos de corrección necesarios de funcionamento do 

centro e o traballo individual e grupal dos compoñentes.
- Crear  estruturas  axeitadas  para  que  a  escola  se  valore 

periodicamente de forma sistemática.
- Implicar  a  todo  o  profesorado  en  garantir  o  procesos  de  ensino-

aprendizaxe.
- Facer partícipe o alumnado da avaliación.

10. A educación en valores.

Para  conseguir  unha  educación  integral  e  atendendo  ao 

desenvolvemento  das  competencias  básicas,  os  valores  formarán  parte  do 

proceso de ensino-aprendizaxe.

Articúlanse en torno a educación de valores democráticos, no que os 

contidos se deberán integrar e desenvolver con carácter trasversal en todas as 

áreas do currículo. Eses valores son:

- Educación para a paz.
- Educación para a tolerancia.
- Educación para a convivencia.
- Educación para a interculturalidade.
- Educación para a igualdade de oportunidade entre sexos.
- Educación ambiental.
- Educación para a saúde e calidade de vida.
- Educación sexual.
- Educación do consumidor.
- Educación viaria.
- Educación para o lecer.

Outros valores:

- Aprender a ser responsable.
- Aprender a ser respectuoso.
- Aprender a ser empático.
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- Aprender a autorregulación.

11. Normalización lingüística

- Sensibilizar á comunidade educativa respecto as vantaxes de contar 

cunha lingua propia e a necesidade de coñecela e usala.
- Utilizar a lingua galega como vehicular da escola e como instrumento 

para a aprendizaxe da lecto-escritura por ser a lingua de instalación 

maioritaria do alumnado.
-  Afondar no coñecemento dos nosos valores culturais.

12. A lectura e a expresión escrita.

- Potenciar o plan lector e os plans de lectura anuais como base da 

aprendizaxe.
- Potenciar os procesos de comprensión lectora,  a expresión oral  e 

escrita.
- Dinamizar a biblioteca.

13. Organizativos. Infraestruturas

- Promover a participación do profesorado nos diferentes elementos da 

estrutura organizativa.
- Deseñar estratexias de coordinación entre os distintos equipos.
- Promover  a  participación  das  familias: 

"...promovendo  as  súas  visitas  periódicas  ao  centro,  dentro  das 

posibilidades das mesmas e segundo o criterio que mellor se axuste 

á  actividade  desenvolta  na  escola  en  cada  momento  do  curso 

escolar, en especial da xente maior da zona(familiares do alumnado 

ou xente da contorna do mesmo), que pola súa experiencia constitúe 

unha  fonte  de  aprendizaxes  que  a  escola  debe  aproveitar".

- Deseñar  un  plan  de  mellora  e  mantemento  das  infraestructuras 

existentes  e  solicitar  aos  diferentes  organismos  a  realización  das 

mesmas.

14. Desenvolver as competencias básicas.

- Integrar as súas aprendizaxes relacionándoas con diferentes tipos de 

contidos.
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15. Intentar a prevención do acoso e do absentismo escolar.
-  Informar das consecuencias tanto do acoso coma do absentismo.
- Seguir  os  protocolos  no  caso  de  acoso  e  de  absentismo  escolar 

(Decreto 229/2011, do 7 de decembro, de Atención á diversidade e 

Protocolo  Xeral  de  prevención,  detección  e  tratamento  do  acoso 

escolar)

 ESTRUTURA ORGANIZATIVA.

A estrutura organizativa do C.E.I.P. Plurilingüe de Riotorto está formada 

por  un conxunto de elementos (  órganos unipersoais e colexiados,  equipos 

docentes,  titorías,  comisións,  A.M.P.A.,  servizos...)  e  polas  relacións que se 

establecen entre os mesmos.

Unha vez definida a estrutura do Centro é necesario non esquece-la súa 

dimensión formalizadora, regulada polo conxunto de procedementos, regras e 

normas das Normas de Organización e Funcionamento.

A estrutura organizativa debería deixar escasa marxe ó voluntarismo, xa 

que nun centro  xestionado  democraticamente  debe  existir  unha  división  de 

funcións e unha asignación de responsabilidades. Tódolos membros deben ter 

claras as funcións e tarefas que teñen que realizar e ademais darán conta 

delas. A democracia é unha forma de goberno, non unha falta de autoridade na 

que cada un asume a súas responsabilidades.

A.-ÁREA DE COORDINACIÓN E XESTIÓN

Como o noso centro é un centro de menos de 6 unidades, o director 

asume as funcións do xefe de estudios e do secretario.

A duración do seu mandato é por un periodo de catro anos.

As súas competencias veñen establecidas no artigo 132 ,Capítulo IV, da 

Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio de Educación; e no artigo 27 do Decreto 

374/1996 do Regulamento Orgánico de Centros.

O Director  : Aínda que parece non existir unha intencionalidade legal 

para que sexa considerado como órgano colexiado, no CEIP Plurilingüe de 
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Riotorto  procurarase  que  o  equipo  directivo  funcione  como  tal,  polas  súas 

vantaxes na organización e funcionamento. 

As  funcións  principais  que  se  fixan  para  o  equipo  directivo  son:  a 

transmisión de información en tódolos sentidos,  a  distribución  de tarefas,  a 

planificación de actividades, a análise de resistencias e problemas do centro, a 

avalición de tarefas realizadas...

B.- ÁREA DIDÁCTICA

Está formada polo claustro,  os órganos de coordinación docente e o 

Departamento de Orientación.

O Claustro:  Está integrado pola totalidade do profesorado que presta 

servizo no Centro e será presidido polo director.

Reunirase  preceptivamente  en  sesión  ordinaria  unha  vez  ó  mes  e 

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

dos seus membros. En todo caso reunirase ó inicio e ó remate do curso.

As  súas  competencias son  as  establecidas  no  artigo  47  do  Decreto 

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

escolas de educación infantil e colexios de primaria ( DOG do21).

Órganos de coordinación docente

Equipos de ciclo. Agrupan a tódolos mestres que imparten docencia en 

cada ciclo. Son os órganos básicos encargados de organizar e desenvolver, as 

ensinanzas propias do ciclo.

Os coordinadores de ciclo desempeñarán as súas funcións durante dous 

cursos académicos e serán designados polo director/a oído o E. de ciclo. Estes 

equipos reuniranse, cando menos, unha vez ó mes e a asistencia é obrigada 

para tódolos seus membros.

A súa regulación está establecida nos artigos 54 e seguintes do Decreto 

374/1996, do 17 de outubro, e no capítulo VI.1 da Orde do 22 de xullo de 1997, 

e 2 de setembro.
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Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica;  Equipo  de  Actividades 

Complementarias  e  Extraescolares  e  Equipo  de  Normalización 

Lingüística:  ó ser  un  centro  de menos de 6  unidades,  estas  funcións son 

asumidas  polo  Claustro,  segundo  se  regula  no  Decreto  374/1996  do 

Regulamento Orgánico de Centros. 

Departamento de Orientación:  O centro conta con Departamento de 

Orientación compartido. Legalmente esta regulado polo Decreto 120/1998, do 

23  de  Abril,  polo  que  se  regula  a  orientación  educativa  e  profesional  na 

Comunidade Autónoma de Galicia; a Orde do 24 de Xullo de 1998 pola que se 

establece  a  organización  e  funcionamento  da  Orientación  educativa  e 

profesional  na  Comunidade  Autónoma  de  Galiza  regulada  polo  decreto 

120/1998.  Compoñen  o  equipo  o  Xefe  do  Departamento  de  Orientación,  a 

mestra de P.T. do centro e os coordinadores de ciclo. As súas competencias 

son:

- Valora-las  necesidades  educativas,  no  ámbito  da  orientación,  dos 

alumnos e alumnas do seu contorno e deseñar, desenvolver e avaliar 

programas específicos de intervención.(Diagnóstico).
- Elaborar,de acordo coas directrices establecidas polas comisións de 

coordinación  pedagóxicas,  as  propostas  do  plan  de  orientación 

académico e profesional, e do plan de acción titorial dos centros, así 

como  coordinalo  profesorado  e  ofrecerlle  soporte  técnico  para  o 

desenvolvemento destes plans.
- Participar  na  elaboración  dos  proxectos  educativo  e  curricular  do 

centro, incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico 

para a atención ó alumnado con necesidades educativas especiais e 

nos  principios  de  avaliación  formativa  e,  cando  cumpra,  na 

adecuación dos criterios de promoción.
- Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de 

dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe 

derivadas  tanto  de  condicións  desfavorables  como  de  altas 

capacidades que presenten os alumnos e as alumnas.
- Participar  na  avaliación  Psicopedagóxica  e  no  deseño  e 

desenvolvemento de medidas de atención a diversidade.
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- Facilitar  ó  alumnado  o  apoio  e  o  asesoramento  necesarios  para 

enfronta-los  momentos  escolares  máis  decisivos  ou  de  maior 

dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa e a 

resolución de conflitos de relación interpersoal .
- Impulsa-la  participación  do  profesorado  en  programas  de 

investigación e innovación educativa nos ámbitos relativos a hábitos 

de  traballo  intelectual,  programas  de  ensinar(aprender)  a  pensar, 

habilidades sociais, técnicas de dinámica de grupos e en calquera 

outros relacionados co seu ámbito de actuación.
- Promove-la cooperación entre o centro e as familias, implicándoas 

nos procesos educativos dos seus fillos.
- Favorece-lo  proceso  de  maduración  vocacional  orientando  e 

asesorando ó alumnado sobre as súas posibilidades académicas e 

profesionais,  así como as ofertas do seu contorno que lle faciliten 

elixir responsablemente.
- Aqueloutras que a administración educativa lle puidese encomendar 

no ámbito das súas funcións.
- As funcións establecidas no apartado anterior serán exercidas nos  

colexios de educación infantil e primaria, e nos colexios de educación  

primaria  polo  departamento  de  orientación  destes  centros,  sen  

prexuízo  da  intervención,  ando  proceda,  dun  especialista  e  das  

competencias  propias  do  consello  escolar  e  do  claustro  de  

profesores.

As funcións do Departamento de Orientación son:

- Dirixir  e  coordina-las  actividades  e  actuacións  propias  do 

departamento.
- Responsabilizarse  da  redacción  do  plan  de  actividades  do 

departamento, velar polo seu cumprimento e elabora-la memoria final 

do curso.
- Convocar  e  presidir  reunións  do  departamento  conforme  o 

procedemento que se estableza
- Velar pola confidencialidade dos documentos se é o caso
- Coordina-la  organización  de  espazos  e  instalacións  para  a 

orientación, a adquisición de material e de equipamento específico, 

velando polo seu uso correcto e conservación.
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- Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas, se é o caso, e asesorar no 

deseño, desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á 

diversidade conforme o procedemento de orientación implicados.
- Coordinar,  en  colaboración  co  profesor  ou  profesora  de  apoio,  a 

atención  do  alumnado  con  necesidades  educativas  especiais, 

elevando ó director, cando cumpra, a proposta de organización da 

docencia para este alumnado.
- Aqueloutras  funcións  que  a  Administración  educativa  lle  poida 

asignar referidas á orientación.
- Participar nas sesións de avaliación e demais dos ciclos.

C.- ÁREAS DE PARTICIPACIÓN.

Compoñen esta área os órganos de participación do centro: Consello 

Escolar, Comisión Económica e ANPA.

Consello escolar:  é o órgano a través do cal participan na xestión do 

centro os distintos membros da comunidade escolar. Constituído por:

- O director que o preside.

-Un representante do Concello.

- 2 representantes dos pais ( podendo ser un proposto pola ANPA máis 

representativa).

- 2 representantes do profesorado.

As reunións celebraranse en día e hora que posibilite a asistencia de 

tódolos membros. Reuniranse preceptivamente en sesión ordinaria 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 ó inicio e ó remate do 

curso.

As atribucións son as establecidas no artigo 43 do 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.
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D.- AGRUPAMENTO DO ALUMNADO.

Estimamos que a agrupación flexible  do alumnado constitúe un medio 

necesario  para  o  desenvolvemento  dunha  metodoloxía  activa,  na  que  se 

contempla  ó  alumno  como  o  suxeito  central  e  dinámico  do  proceso  de 

ensinanza- aprendizaxe.

Aínda que a mesma caracterización de “flexible” indica que a agrupación 

do alumnado admite toda clase de variedades en función da programación de 

actividades escolares establecida para cada momento, no centro distinguimos 

claramente tres situacións de aprendizaxe, e cada unha delas demanda unha 

agrupación do alumnado diferente:

- Individualizada, na que o alumno traballa só.
- Traballo en equipo, que realiza un grupo de alumn@s coa finalidade 

de producir un resultado común.
- Gran  grupo,  que  se  congrega  para  recibir  explicacións  ou 

orientacións  xerais  do  profesor/a  ou  profesores,  así  como para  a 

posta en común de aprendizaxes e traballos realizados xa.

Na  formación  dos  grupos  no  noso  colexio,  evitarase  calquera 

clasificación deles polos seus coñecementos, nivel intelectual ou rendemento, 

así como o establecemento de grupos estables de recuperación, de repetidores 

ou de alumnos avantaxados.

FORMAS DE COLABORACIÓN.

A colaboración tanto por parte do profesorado como do equipo directivo 

cos pais e nais do alumnado é habitual no Centro e está caracterizada pola 

flexibilidade,  cando é  posible,  no  horario  de entrevistas.  Ademais,  o  Centro 

convoca cada curso ós pais/nais do alumnado de Infantil e Primaria a reunións 

por curso e/ou Ciclo.

Na  Programación  Xeral  Anual,  e  no  capítulo  de  actividades 

extraescolares e complementarias, figurarán as actividades nas que cada curso 

se colaborará coas distintas institucións, por exemplo Escolas Deportivas do 

Concello
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Centro  ó  que se  adscribe  o C.E.I.P. Plurilingüe  de  Riotorto:  este 

centro está adscrito ó I.E.S. de Pontenova (A Pontenova – Lugo)

AVALIACIÓN DE DIAGNÓSTICO.

Segundo o recollido na orde de 16 de febreiro de 2009, regula o indicado 

na L.O.E sobre a posta en práctica nunha avaliación nos centros educativos 

denominada Avaliación de diagnóstico.

As datas e procedemento desta avaliación, a levar a cabo en cuarto de 

primaria, serán as indicadas pola Administración en cada caso. Para levar a 

cabo  esta  posta  en  práctica,  e  segundo  o  indicado  na  mencionada  orde, 

constituirase  unha comisión  de coordinación  da  avaliación  diagnóstica.  Dita 

comisión  estará  formada  en  cada  avaliación  proposta  polo  Director,  o 

Orientador  e o titor  do nivel  (cuarto  de  primaria)  no que se leve a  cabo a 

avaliación de diagnóstico en cada curso.

A esta comisión encoméndanselle  as funcións indicadas na orde que 

regula a avaliación de diagnóstico.

É función  do equipo directivo  manter  a  confidencialidade das probas 

remitidas pola administración e da posta en práctica da mesma, seguindo as 

indicacións feitas desde a Administración ó respecto.

A comunicación dos resultados á comunidade escolar, levarase a cabo 

nos  termos  indicados  pola  lexislación  aplicable  así  como  polas  instrucións 

remitidas desde a Administración.

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO.

O presente proxecto educativo, tras ser aprobado polo Consello Escolar, 

será avaliado por dito órgano colexiado de forma continua, de xeito que poidan 

facerse  nel  melloras  que  permitan  un  maior  grao  de  consecución  dos 

obxectivos formulados.
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En  relación  ó  anteriormente  indicado,  o  consello  escolar  avaliará  a 

consecución dos obxectivos do Proxecto Educativo, na última reunión de cada 

curso escolar, facendo as achegas para a mellora que considere oportunas.

Do mesmo xeito, tanto á proposta do claustro de mestres/as, como dos 

equipos docentes, incluiranse as modificacións que se consideren axeitadas os 

distintos  plans e  concrecións curriculares.  Estas  propostas  serán levadas ó 

Consello Escolar, para a súa discusión e aprobación se fose o caso.

CONCRECIÓNS CURRICULARES.

CRITERIOS  XERAIS  SOBRE  A  AVALIACIÓN,  PROMOCIÓN  E 

TITULACIÓN

12. 1. PROMOCIÓN DE CICLO (Art. 6)

1.  Decidirá  o  equipo  docente  de  cada  grupo  de  forma  colexiada, 

primando o criterio da persoa titora.

2. O alumnado proporcionará ao ciclo seguinte

-  Sempre  que  alcanzase  o  desenvolvemento  adecuado  das 

competencias básicas.

- Cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstáculo para 

seguir o novo ciclo, adoptarase medidas de reforzo e apoio.

3. O alumnado que non cumpra o anterior, permanecerá un ano máis no 

ciclo.

- Unha soa vez ao longo de toda a etapa educativa 

- Seguirá un plan específico de reforzo e recuperación das CCBB e das 

áreas que faciliten a superación das dificultades.

4. Excepción: o alumnado con necesidades educativas especiais poderá 

permanecer un ano máis na etapa, nos termos previstos no artigo 16.6º do 

Decreto 130/2007, se favorece a súa integración socioeducativa.
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12.2. PROMOCIÓN Á EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (Art. 7)

1.  O  alumnado  promocionará  se  alcanzou  o  desenvolvemento 

correspondente  das  competencias  básicas,  os  obxectivos  da  educación 

primaria e un adecuado grao de madurez.

2. Cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstáculo para 

seguir satisfactoriamente a nova etapa. Neste caso, a persoa titora, no informe 

persoal, precisará:

- As dificultades presentadas

- Os obxectivos da etapa non logrados,

- As medidas adoptadas ata ese momento.

3. Escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais:

-  Poderase  adiantar,  logo  da  avaliación  psicopedagóxica,  o  inicio  da 

escolarización na etapa de educación secundaria obrigatoria.

12.3. INFORMACIÓN DA AVALIACIÓN. (Artigo 8º)

1.  Finalizada  cada  unha  das  sesións  de  avaliación  a  persoa  titora 

establecerá  as  canles  de  comunicación  coas  familias  do  alumnado  e 

proporcionará información, as nais/pais ou persoas titoras legais do alumnado 

dos  seus  resultados,  da  evolución  académica  dos  seus  fillos  e  fillas,  das 

decisións adoptadas para o reforzo e/ou recuperación, se fose o caso.

2. O centro determinará o modelo de documento para tal fin.

12.4. MÍNIMOS ESIXIBLES PARA PASAR DE CICLO E DE ETAPA.

1º CICLO

- Participar  en  situacións  de  comunicación  respectando  as  normas: 

escoitar, gardar quenda e manter o tema.

- Comprender  e  producir  mensaxes  orais  e  escritos  ,atendendo  a 

diferentes intencións e contextos de comunicación
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- Desenvolver unha lectura mecánica e comprensiva de textos sinxelos 

(carteis, notas , etiquetas, instrucións , contos), interpretando o texto 

e captando o seu sentido global

- Escribir aplicando os coñecementos propios do ciclo: frases e textos 

breves (empregando oracións con sentido completo e respectando as 

normas elementais da escritura)

- Usar os coñecementos da lingua e normas de uso lingüístico para 

falar e escribir de forma adecuada.

- Recoñecer no seu medio habitual situacións e problemas nos que se 

requiran  operacións  elementais  de  cálculo  e  de  xeometría, 

formulándoos  empregando  a  linguaxe  matemático  e  resolvelos 

mediante os algoritmos correspondentes.

- Comprender e utilizar a numeración e cantidades propias do ciclo, 

ordenando,  comparando,  interpretando  o  valor  posicional  para 

realizar cálculos e estimacións na resolución de problemas.

- Comprender  e  producir  mensaxes  orais  e  escritos  sinxelos  e 

contextualizados na lingua estranxeira.

- Empregar de forma oral a lingua estranxeira para comunicarse cos 

demais na aula mediante situacións creadas para este fin.

- Comprender relacións entre feitos e fenómenos do entorno natural e 

social  e  valorar  a  defensa,  conservación  e  mellora  do  medio 

ambiente.

- Actuar de acordo cos hábitos de saúde e coidado corporal que se 

derivan  do  coñecemento  do  corpo  humano e  das  posibilidades  e 

limitacións , conducíndose progresivamente como seres autónomos e 

mostrando unha actitude de aceptación e respecto polas diferencias 

individuais.
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- Participar en actividades de grupo respectando as normas, valorando 

as  achegas  propias  e  dos  demais,  fomentando  o  cultivo  da 

espontaneidade e da imaxinación.

- Recoñecer  e  apreciar  a  súa  pertenza  a  uns  grupos  sociais  con 

características  e  rasgos  propios,  promover  un  sentimento  de 

pertenza a unha comunidades autónoma, respectando e valorando 

as diferencias con outros grupos sociais e rexeitando calquera clase 

de discriminación baseada nestes feitos.

- Recoñecer  nos  elementos  do  medio  socionatural  os  cambios  e 

transformacións relacionados co paso do tempo.

- Empregar o son, a imaxe, o xesto e o movemento como elementos 

de representación, para expresar ideas, sentimentos e vivencias de 

forma persoal e autónoma en situacións de comunicación e de xogo.

- Empregar  a  experimentación,  a  libre  expresión  e  a  orixinalidade 

como medio para desenvolver as capacidades creativas e artísticas.

- Coñecer algunhas manifestacións artísticas do entorno, apreciando o 

seu  valor  estético  e  creativo  e  a  súa  aportación  ao  patrimonio 

cultural.

- Comprender e usar os elementos básicos da notación musical como 

medio  de  representación,  expresión  e  coñecemento  de  ideas 

musicais propias e alleas.

- Coñecer e empregar as capacidades físicas básicas, as destrezas 

motrices e o coñecemento do corpo para a actividade física e para 

adaptar  o  movemento  ás  circunstancias  e  condicións  de  cada 

situacións 

- Participar  en  xogos  e  actividades  físicas  establecendo  relacións 

equilibradas  e  construtivas  co  grupo,  aceptando  as  limitacións 

propias  e  alleas,  valorando  a  riqueza  das  diferencias  persoais  e 

evitando  a  discriminación  en  función  de  características  persoais, 
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sexuais  e  sociais,  así  como  os  comportamentos  agresivos  e  as 

actitudes violentas nas actividades deportivas e competicións.

GRAO DE DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Aplicación de destrezas comunicativas en diferentes contextos 

(gardar quenda, conversar, explicarse....)

• Uso de ferramentas básicas para comunicarse por escrito

•  Uso de linguaxe como medio de aprendizaxe

• Uso funcional da lingua estranxeira

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA

• Aplicación do razoamento para interpretar relacións matemáticas 

sinxela. 

• Uso  de  destrezas  matemáticas  sinxelas  (contar,  ler  e  escribir 

números ata 999)

• Manexo de operacións e de relacións: igual,  maior que, menor 

que, máis, menos...

• Aplicación  de razoamento,  cálculos  e  operacións para  resolver 

problemas sinxelos, que implican un ou dous pasos.

• Elección  e  emprego  de  unidades  de  medida  para  medir 

lonxitudes, masa, capacidade e tempo.

• Emprego do coñecemento sobre formas xeométricas e sistemas 

de  representación  espacial  para  describir  e  resolver  situacións 

cotiás

3. COMPETENCIA  NO  COÑECEMENTO  E  A  INTERACCIÓN  CO 

MUNDO FÍSICO
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• Comprensión das relacións entre feitos e fenómenos do entorno 

natural e social

• Uso responsable dos recursos e coidado do medio 

• Aplicación  de habilidades para  protexerse:  hábitos  de saúde e 

consumo

4. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL

• Uso de destrezas básicas que requiren utilizar un ordenador.

• Utilización  de  programas  informáticos  de  presentación  da 

información: debuxos, textos.

• Emprego de aparatos de novas tecnoloxías: audio, vídeo...

• Utilización  guiada  de  Internet  como  busca  de  imaxes, 

vocabulario...

5. COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ

• Comprensión de situacións sociais (relacións afectivas estables e 

positivas entre compañeiros)

• Aplicar  as  habilidades  socias  e  normas  de  convivencia  para 

relacionarse as diferentes culturas, sexos. Busca da igualdade de 

oportunidades e dereitos e non discriminación 

• Participación en actividades grupais e sociais o Coñecemento dun 

mesmo, autonomía, autorregulación da propia conduta, hábito de 

traballo....

6. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA

• Representación mediante procedementos plásticos (debuxos en 

forma e color e equilibrio estático, manualidades...)

• Aprecio e goce de producións artísticas propias e alleas.
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• Comprensión e expresión a través de manifestacións artísticas : 

son ,xestos, movemento, música....

• Coñecemento  e  emprego  de  elementos  e  pezas  musicais. 

(cancións, ritmos , instrumentos....)

• Apreciación e desfrute de obras culturais  e  artísticas  (  pintura, 

cancións , música...)

7. COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Uso apropiado do tempo de traballo individual.

• Seguimento  das  pautas  para  a  realización  de  tarefas.  Uso  de 

resumos e esquemas básicos.

• Dominio da lectura comprensiva

8. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL

• Desenvolvemento de pequenos proxectos individuais e colectivos.

• Comprensión de erros para lograr superarse.

• Toma de decisións entre varias opcións.

• Expresión de opinións propias e respecto das dos demais.

• Valoración da hixiene e a saúde e aceptación do propio corpo e 

dos demais

2º CICLO

- Recoñecer e explicar, as relacións entre algúns factores do medio 

físico  (relevo,  chan,  clima,  vexetación,...)  e  as  formas  de  vida  e 

actuacións  das  persoas,  valorando  a  adopción  de  actitudes  de 

respecto polo equilibrio ecolóxico.

- Identificar  e  clasificar  animais,  plantas e rochas,  segundo criterios 

científicos.
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- Identificar  e  explicar  as  consecuencias  para  a  saúde  e  o 

desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación, 

hixiene, exercicio físico e descanso.

- Explicar con exemplos concretos, a evolución dalgún aspecto da vida 

cotiá  relacionado  con  feitos  históricos  relevantes,  identificando  as 

nocións de duración, sucesión e simultaneidade.

- Describir as características de elementos presentes no ámbito e as 

sensacións que as obras artísticas provocan.

- Utilizar  distintos  recursos  gráficos  durante  a  audición  dunha  peza 

musical.

- Memorizar  e  interpretar  un  repertorio  básico  de  cancións,  pezas 

instrumentais e danzas.

- Clasificar texturas, formas e cores atendendo a criterios de similitude 

ou diferenza.

- Desprazarse  e  saltar,  combinado  ambas  as  dúas  habilidades  de 

forma coordinada e equilibrada, axustando os movementos corporais 

a diferentes cambios das condicións da actividade.

- Actuar de forma coordinada e cooperativa para resolver retos ou para 

opoñerse a un ou varios adversarios nun xogo colectivo.

- Participar do xogo e as actividades deportivas con coñecemento das 

normas e mostrando unha actitude de aceptación cara ás demais 

persoas.

- Participar nas situacións de comunicación da aula, respectando as 

normas  do  intercambio:  gardar  a  quenda  de  palabra,  escoitar, 

expoñer con claridade, entoar axeitadamente.

- Interpretar e integrar as ideas propias coa información contida nos 

textos de uso escolar e social, e mostrar a comprensión a través da 

lectura en voz alta.
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- Redactar,  reescribir  e  resumir  diferentes  textos  significativos  en 

situacións  cotiás  e  escolares,  de  forma  ordenada  e  adecuada, 

utilizando a planificación e revisión dos textos, coidando as normas 

gramaticais e ortográficas e os aspectos formais, tanto en soporte 

papel como dixital.

- Usar a biblioteca da aula e do centro, coñecer os mecanismos da súa 

organización e do seu funcionamento e as posibilidades que ofrece.

- Usar  formas  e  estruturas  propias  da  lingua  estranxeira  incluíndo 

aspectos  sonoros,  de  ritmo,  acentuación  e  ton  en  diferentes 

contextos comunicativos de forma significativa.

- Utilizar  en  contextos  cotiáns,  a  lectura  e  a  escritura  de  números 

naturais de ata seis cifras, interpretando o valor posicional de cada 

unha delas e comparando e ordenando números polo valor posicional 

e na recta numérica.

- Realizar  cálculos  numéricos  con  números  naturais,  utilizando  o 

coñecemento do sistema de numeración decimal e as propiedades 

das operacións, en situacións de resolución de problemas.

- Recoñecer  e  describir  formas  e  corpos  xeométricos  do  espazo 

(polígonos, círculos, cubos, prismas, cilindros, esferas).

G  RAO DE DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS:

1. COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

• Comprender e expresar ideas, sentimentos e necesidades.

• Adecuar a fala á variedade de situacións comunicativas.

• Utilizar diversas formas de discursos na comunicación.

• Aprender a falar e interactuar en diferentes linguas.

• Realizar unha correcta lectura expresiva.

• Comprender o que le.
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• Gozar da lectura.

• Escribir correctamente.

• Compoñer e presentar un texto correctamente escrito.

• Escribir diversos tipos de textos.

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA

• Identificar  os  elementos  matemáticos  que  se  presentan  nunha 

situación,

• Coñecer, comprender e aplicar distintos tipos de números.

• Coñecer os conceptos xeométricos elementais.

• Recoller, presentar e interpretar información sobre situacións dá 

vida cotiá a partir do uso de táboas, gráficos...

• Recoñecer situacións e fenómenos próximos nos que intervén a 

probabilidade.

• Utilizar  con  sentido  crítico  ás  tecnoloxías  dá  información  e  a 

comunicación.

• Utilizar símbolos e fórmulas matemáticos.

• Formular problemas reais.

• Comprender ou enunciado dun problema referido a unha situación 

real.

• Utilizar  con  precisión  procedementos  de  cálculo,  formas  e 

algoritmos

3. COMPETENCIA  NO  COÑECEMENTO  E  INTERACCIÓN  CO 

MUNDO FÍSICO E SOCIAL.

• Aplicar coñecementos científicos e tecnolóxicos básicos.

38



• Recoñecer a relación calidade-prezo nos produtos que compran 

de xeito habitual.

• Describir e utilizar os principais tratamentos dous desperdicios e 

lixos para eliminalos, reciclalos ou almacenalos.

• Aplicar os seus coñecementos científicos para tomar conciencia 

dá importancia de contar con fontes alternativas de enerxía.

• Explicar vos cambios que se producen na natureza, tanto entre os 

seres vivos como na dinámica dá Terra.

• Procurarse un estado de saúde física e mental óptimo.

• Determinar os aspectos básicos dunha alimentación axeitada.

• Valorar a adopción dun estilo de vida saudable para se mesmo e 

para os demais.

• Utilizar  os  procedementos  propios  dá  investigación  científica  e 

tecnolóxica.

• Coñecer e valorar os principais momentos dá evolución científica 

e tecnolóxica ao longo dá historia e a súa influencia na vida dúas 

pobos.

• Aplicar  os  coñecementos  científicos  básicos  para  valorar  ás 

informacións  científicas  nos  medios  de  comunicación  e  nas 

mensaxes publicitarias.

• Valorar e resolver problemas interdisciplinares de diversos tipos, 

que afectan á vida cotiá do alumnado na sociedade actual.

• Coñecer os principais problemas do mundo actual

4. COMPETENCIA DIXITAL E TRATAMENTO DA INFORMACIÓN

• uso de sistemas informáticos.
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• Uso de internet.

• Uso  de  programas  básicos:  procesadores  de  textos,  folla  de 

cálculo.....

• Utilizar técnicas e estratexias diversas para acceder a información

• Coñecer  ás  linguaxes  e  soportes  máis  frecuentes  nos  que  a 

información adoita expresarse.

• Seleccionar e valorar información obtida

5. COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ.

• Ter capacidade de coñecerse e valorarse a se mesmo.

• Manter boas relacións cos demais.

• Adquirir  habilidades  para  afrontar  conflitos  persoais  ou 

interpersoais.

• Traballar en equipo

• Adquirir  unha  educación  cívica  básica  para  participar  nunha 

sociedade democrática.

• Adoptar actitudes e comportamentos democráticos na vida cotiá e 

na participación escolar e social.

• Coñecer e interpretar ou propio territorio e ás condicións socio-

económicas.

• Coñecer e interpretar os principais acontecementos históricos.

6. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA

• Mostrar capacidade de iniciativa e ideas propias e orixinais.

• Dispor  de  habilidades  perceptivas  dá  creación  tecnolóxica, 

artística e cultural.
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• Deseñar  e  levar  a  cabo  proxectos  artísticos,  tecnolóxicos  e 

culturais na contorna escolar de xeito individual ou olaborando en 

equipo.

• Expresarse mediante distintos códigos artísticos e técnicos.

• Facilitar ou acceso ás manifestacións culturais e artísticas para 

ser capaz de valoralas.

• Comprender  e  enriquecerse  persoalmente  con  diferentes 

realidades e producións do mundo dá arte, ou deporte e a cultura.

• Interesarse e gozar Coas obras de arte e outras manifestacións 

culturais.

• Familiarizarse  cunha  ampla  variedade  de  manifestacións 

tecnolóxicas,  artísticas  e  culturais,  tanto  do  pasado  como  do 

presente.

• Apreciar  mellor  ou  papel  que  poden  xogar  ás  manifestacións 

tecnolóxicas, artísticas e culturais nas súas propias vidas.

7. COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER

• Adquirir  habilidades  relacionadas  coa  toma  de  conciencia  das 

propias  capacidades intelectuais,  do  proceso e  das estratexias 

empregadas para desenvolvelas.

• Coñecer ás características do proceso de aprendizaxe individual e 

de grupo.

• Adoptar actitudes positivas cara ou esforzo persoal.

• Sentir curiosidade e gusto por aprender e por facer ás cousas ben 

feitas.

• Coñecer  e  utilizar  de  xeito  habitual  ás  principais  estratexias  e 

técnicas que favorecen a aprendizaxe e ou traballo intelectual.
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• Lograr e valorar a regularidade e constancia do traballo diario

• Coñecer  ás principais  estratexias para mellorar  a  atención e a 

memorización non traballo escolar.

• Coñecer e utilizar diversas fontes e recursos de información.

• Analizar e avaliar vos erros cometidos non proceso de prendizaxe 

persoal.

8. COMPETENCIA PARA A AUTONOMÍA E INICIATIVA PEROSOAL

• Elaborar plans de acción que permitan tomar decisións axeitadas 

tanto  non  ámbito  persoal,  como  non  social,  académico  e 

profesional.

• Mostrar iniciativas e ideas propias.

• Adaptarse a novas situacións e novos retos persoais, académicos 

e laborais.

• Integrarse en proxectos de traballo en equipo.

• Cultivar un pensamento diverxente, crítico e orixinal.

• Levar  unha  iniciativa  á  práctica  con  garantías  de  logro 

satisfactorio.

3º CICLO

Promocionarán a Educación Secundaria aqueles alumnos que acaden 

os seguintes obxectivos:

MATEMÁTICAS:

• Saber  operar  correctamente  coas  catro  operacións  básicas: 

suma, resta, multiplicación e división tanto con naturais como con 

decimais.
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• Empregar  habitualmente  o  sistema  de  numeración  decimal  e 

utilicen as operacións elementais para resolver problemas da vida 

cotiá.

• Ter  estratexias  de  cálculo  mental  para  resolver  problemas 

elementais.

• Empregar  o  sistema  métrico  decimal,  recoñecendo  a  súa 

importancia como sistema de medida e aplicalo correctamente a 

situacións e problemas do seu entorno.

• Recoñecer e distinguir aspectos xeométricos da realidade.

COÑECEMENTO DO MEDIO:

• Saber identificar e localiza-las partes fundamentais do corpo e os 

órganos  dos  aparatos  principais  así  como  a  adquisición  de 

hábitos favorables para a saúde.

• Saber recoñecer, identificar e clasificar os seres vivos e as súas 

características.

• Adquirir hábitos de respecto e coidado da Natureza.

• Saber  participar  en  actividades  grupais  adoptando  un 

comportamento construtivo, responsable e solidario, valorando as 

aportacións propias e alleas e respectando os principios básicos 

de funcionamento democrático.

• Saber recoñecer e aprecia-la súa pertenza a grupos sociais con 

características  propias,  respectando e  valorando  as  diferencias 

con outros grupos e rexeitando calquera clase de discriminación.

LINGUA GALEGA E CASTELÁ:

• Saber comprender textos curtos extraendo deles as informacións 

específicas que se lles demanden.
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• Producir  textos  escritos  breves  comprensibles  con  ortografía 

correcta adaptados ás características da situación.

• Ser capaces de ler e comprender textos axeitados ó seu nivel.

• Empregar a lingua oral e escrita como instrumento que permita 

organiza-las tarefas cotiás, tanto no ámbito escolar como fóra del.

LINGUA ESTRANXEIRA:

• Recoñecer  e  producilos  fonemas  característicos  co  ritmo  e 

entoación adecuados.

• Capta-lo sentido global de textos tanto orais como escritos nos 

que  aparezan  estruturas  e  vocabulario  sinxelo  aprendidos 

previamente polos alumnos.

• Participar  en  situacións  de  comunicación  e  producir  textos 

escritos breves sobre temas coñecidos con modelo.

• Extraer información de textos orais ou escritos de interese para o 

alumno.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

• Comprende-la  posibilidade  da  imaxe  como  elemento  de 

representación para expresar ideas, sentimentos e vivencias.

• Identificar algunhas das características plásticas para producilas 

súas obras.

• Saber realizar representacións plásticas nas que se teña en conta 

a proporción.

• Coñecer e aplica-los elementos básicos da linguaxe musical.

• Interpretar  melodías  sinxelas  coa  voz  e  utiliza-la  frauta  e  os 

instrumentos de percusión coa técnica axeitada.

• Ser capaz de sincronizar ritmo e melodía nas danzas e audicións.
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• Evolucionar de acordo cos súa idade.

13 .MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A atención á diversidade supón un concepto amplo de acción educativa 

que intenta  dar  resposta  ás  dificultades de aprendizaxe,  ás  discapacidades 

sensoriais,  físicas,  psíquicas  e  sociais,  aos  grupos  de  risco,  ás  minorías 

étnicas,  ao  alumnado  superdotado,  aos  inmigrantes,  ao  alumnado  con 

intereses especiais  e  a calquera outra  necesidade educativa diferenciada e 

especializada.

A diversidade é unha realidade facilmente observable, e a súa adecuada 

atención é un dos piares básicos no que se fundamenta o sistema educativo.

Cada alumno e cada alumna teñen unha ampla gama de necesidades 

educativas,  debidas  á  presenza  de  múltiples  factores  persoais  e  sociais 

(xénero, idade, etapa de desenvolvemento madurativo, motivación, intereses, 

estilos de aprendizaxe, expectativas, procedencia socioeconómica e cultural, 

orixe étnica, etc.), que deben ser satisfeitas. En consecuencia, todo centro ten 

que estar en condicións de: 

1.  Adaptarse ás características individuais e sociais de cada alumno ou 

alumna.

2. Ofrecer unha cultura común, respectando as peculiaridades de cada 

cultura propia.

3. Adoptar  una  metodoloxía  que  favoreza  a  aprendizaxe  de  todo  o 

alumnado na súa diversidade. 

4. Partir  dunha  avaliación  inicial  do  alumnado  en  cada  núcleo  de 

aprendizaxe  que  permita  detectar  os  seus  coñecementos  previos, 

para facilitar que sexan significativos os novos contidos que se deben 

aprender.

Como consecuencia da obrigatoriedade de la ensinanza, xorde a escola 

comprensiva, que ofrece un mesmo currículo básico para todos os alumnos e 
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todas as alumnas minimizando as súas diferenzas a través do principio  de 

igualdade de oportunidades, co fin de compensar así las desigualdades sociais.

Ademais,  suscítase  como  proporcionar  unha  resposta  educativa 

axeitada  a  un  colectivo  de  estudantes  con  necesidades  de  formación  moi 

diversas, escolarizados dentro dun mesmo centro educativo e cun currículo, en 

parte, común.

A  Lei Orgánica 2/2006 de Educación,  do 3 de maio, no seu título II 

establece que as Administracións educativas disporán os medios necesarios 

para  que  todo  o  alumnado  alcance  o  máximo  desenvolvemento  persoal, 

intelectual,  social  e  emocional,  así  como  os  obxectivos  establecidos  con 

carácter xeral.

Recóllese que nesta etapa faise necesario establecer unha permanente 

atención  á  diversidade  do  alumnado,  para  o  cal  os  centros  docentes  e  o 

profesorado  deberán  fixar  nos  seus  correspondentes  proxectos  educativos 

medidas de adaptación do currículo ás características e posibilidades persoais, 

sociais e culturais do alumnado. Estas medidas serán tanto de tipo organizativo 

coma de tipo curricular e permitirán que o centro poida acometer, no exercicio 

da súa autonomía, unha organización flexible das ensinanzas e unha atención 

personalizada ao alumnado en función das súas necesidades.

Obxectivos do plan de atención á diversidade

As medidas de atención á diversidade en Educación Primaria, coa súa 

posta en práctica, irán dirixidas á consecución dos seguintes obxectivos: 

- Facilitar ao alumnado o máximo desenvolvemento posible das súas 

capacidades persoais e a adquisición das competencias básicas e 

dos obxectivos do currículo establecidos para a educación primaria, 

garantindo así o dereito á educación que o asiste.

- Mellorar  o  rendemento  académico  do  alumnado  e  minimizar  as 

situacións de fracaso escolar.

- Establecer  os  mecanismos  axeitados  e  as  medidas  de  apoio  e 

reforzo  precisas  que  permitan  detectar  tanto  as  dificultades  de 
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aprendizaxe  e  superar  o  atraso  escolar  que  puidese  presentar  o 

alumnado, así como o desenvolvemento intelectual do alumnado con 

altas capacidades intelectuais.

- Marcar as pautas de actuación na titoría e orientación educativa do 

alumnado  e  na  relación  coas  familias  para  apoiar  o  proceso 

educativo dos seus fillos e fillas.

- Garantir a coordinación entre os equipos de orientación educativa ou 

departamentos de orientación, o profesorado e os centros docentes 

que  imparten  a  educación  primaria  e  a  educación  secundaria 

obrigatoria 

Principios xerais de atención á diversidade

A atención á diversidade garantirá o acceso e a permanencia no sistema 

educativo  do  alumnado  con  necesidade  específica  de  apoio  educativo, 

entendendo por tal o alumnado con necesidades educativas especiais, que se 

incorpore de forma tardía ao sistema educativo,  que precise de accións de 

carácter compensatorio e que presente altas capacidades intelectuais.

As medidas de atención á diversidade poderán ser tanto organizativas 

como curriculares, e permitirán ao centro, no exercicio da súa autonomía, unha 

organización flexible das ensinanzas e dos recursos humanos e materiais que 

se  lles  asignen  de  acordo  coa  planificación  educativa  e  unha  atención 

personalizada ao alumnado en función das súas necesidades. Estas medidas, 

deberán  poñerse  en  práctica  tan  pronto  como  se  detecten  no  alumnado 

dificultades de aprendizaxe e estarán orientadas a responder ás necesidades 

educativas concretas que presenten.

As  medidas  deberán  contemplar  a  inclusión  escolar  e  social  do 

alumnado  e, en ningún caso, poderán supoñer unha discriminación que lle 

impida alcanzar os obxectivos da etapa.

A atención á diversidade do alumnado será a pauta ordinaria da acción 

educativa no ensino obrigatorio, para o cal se favorecerá unha  organización 

flexible,  variada  e  individualizada  da  ordenación  dos  contidos  e  do  seu 
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ensino.  De  acordo  con  iso,  o  profesorado  terá  en  consideración  nas 

programacións dos contidos e das actividades as diversas situacións escolares 

e as características específicas do alumnado ao que atende.

Prestarase especial atención durante todo o ensino básico ás estratexias 

de apoio e reforzo das áreas ou materias instrumentais de Lingua castelá e 

literatura,  Lingua  estranxeira  e  Matemáticas.  O  marco  habitual  para  o 

tratamento do alumnado con dificultades de aprendizaxe, ou con insuficiente 

nivel curricular en relación con o do curso que lle correspondería por idade, é 

aquel  no  que  se  asegure  un  enfoque  multidisciplinar,  asegurándose  a 

coordinación de todos os membros do equipo docente que atenda ao alumno 

ou alumna e do equipo de orientación educativa.

A atención ao alumnado que presente necesidades específicas de apoio 

educativo realizarase, ordinariamente, dentro do seu propio grupo.  Cando a 

devandita  atención  requira  un  tempo  ou  espazo  diferente,  farase  sen  que 

supoña discriminación ou exclusión do devandito alumnado.

Durante o proceso de escolarización, o centro establecerá medidas de 

detección e atención temperá, co obxecto de que o alumnado que o requira 

alcance o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional. A 

Consellería competente en materia de educación establecerá os mecanismos 

de coordinación co resto de Administracións competentes nesta materia.

As  actuacións  en  materia  de  atención  á  diversidade  do  alumnado 

manterán unha  continuidade entre cursos, ciclos e etapas,  para o cal se 

celebrarán reunións de titoría compartida entre o profesorado titor do último 

curso de cada etapa co do primeiro curso da etapa seguinte, todas elas co 

asesoramento dos equipos de orientación educativa e dos departamentos de 

orientación,  co  obxecto  de  intercambiar  información  sobre  as  medidas  de 

atención á diversidade que se estean a desenvolver e a súa eficacia, así como 

para  coordinar  criterios  no  tratamento  do  alumnado  con  dificultades  de 

aprendizaxe.
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O  profesorado responsable  da aplicación das diferentes medidas de 

atención á diversidade será designado pola dirección do centro a comezos de 

cada curso

Ao  comezo  do  curso  escolar  ou,  no  seu  caso,  no  momento  de 

incorporación  do  alumnado  a  calquera  dos  programas  ou  actuacións 

considerados no presente plan de atención á diversidade, o profesor/a titor/a, 

logo de que informe á Dirección de centro, informará ao alumnado e aos seus 

pais ou titores legais da medida adoptada, das súas características e da súa 

idoneidade, deixando constancia diso, e asinando coa familia un compromiso 

educativo no que se plasmen as actuacións ás que se compromete a familia e 

o profesorado do alumno con respecto ao desenvolvemento e seguimento das 

medidas acordadas.

Medidas de atención á diversidade

De acordo coa autonomía recoñecida aos centros docentes, a comezos 

de cada curso o organizarase a atención á diversidade do seu alumnado, para 

o que poderán desenvolver, entre outras actuacións, as medidas e programas 

seguintes:

Medidas de tipo organizativo

- Realización  de  agrupamentos  flexibles  para  a  atención  ao 

alumnado nun grupo específico, con carácter temporal e aberto, e 

coa finalidade de facilitar a integración do alumnado no seu grupo 

ordinario  e  que,  en  ningún  caso,  suporá  discriminación  para  o 

alumnado máis necesitado de apoio. É unha medida puntual que se 

aplica individualmente ou por  grupo de alumnado que comparte o 

mesmo  nivel  de  competencia  curricular,  non  tendo  estes  por  que 

compartir curso.

- Desdobramentos de grupos  nas áreas e materias  instrumentais, 

coa finalidade de reforzar o seu ensino.

- Apoio  en  grupos  ordinarios  mediante  un  segundo  profesor  ou 

profesora  dentro  da  aula,  preferentemente  para  reforzar  as 
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aprendizaxes  instrumentais  básicas,  nos  casos  do  alumnado  que 

presente  un  importante  desfase  no  seu  nivel  de  aprendizaxe  nas 

áreas ou materias de Lingua castelá e literatura e de Matemáticas.

- Modelo flexible de horario lectivo semanal, que se seguirá para 

responder ás necesidades educativas concretas do alumnado.

Medidas de tipo curricular

• Programas  de  reforzo  de  áreas  ou  materias  instrumentais 

básicas.  Estes  programas  teñen  como  fin  asegurar  as 

aprendizaxes  básicas  de  Lingua  castelá  e  literatura,  Primeira 

Lingua  estranxeira  e  Matemáticas  que  permitan  ao  alumnado 

seguir con aproveitamento as ensinanzas de educación primaria. 

O  desenvolvemento  destes  programas  basearase  na 

programación  e  realización  de  actividades  motivadoras  que 

busquen  alternativas  ao  programa  curricular  das  materias 

instrumentais  e  que  intenten  responder  aos  intereses  do 

alumnado e á conexión co seu contorno social e cultural. Entre 

estas  actividades,  considéranse  aquelas  que  favorezan  a 

expresión e comunicación oral e escrita, tales como a realización 

de teatros, xornais escolares, así como o dominio da competencia 

matemática,  a  través  da  resolución  de  problemas  cotiáns.  Os 

programas  de  reforzo  das  áreas  ou  materias  instrumentais 

básicas están dirixidos ao alumnado de Educación Primaria que 

se atope nalgunha das situacións seguintes:

- O alumnado que non fixo promoción de curso.

- O alumnado  que,  aínda ascendendo  de curso,  non 

superou algunha das áreas ou materias instrumentais 

do curso anterior.

- O  alumnado  no  que  se  detecten,  en  calquera 

momento do ciclo ou do curso, dificultades nas áreas 

ou  materias  instrumentais  de  Lingua  castelá  e 

literatura, Matemáticas e Primeira lingua estranxeira.
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O número de alumnos e alumnas nos programas de reforzo de 

áreas ou materias instrumentais básicas non poderá ser superior 

a  quince.  O  alumnado  que  supere  os  déficits  de  aprendizaxe 

detectados  abandonará  o  programa  de  forma  inmediata  e 

incorporarase a outras actividades programadas para o grupo no 

que  se  atope  escolarizado.  O  profesorado  que  imparta  os 

programas de reforzo de áreas ou materias instrumentais básicas 

realizará ao longo do curso escolar o seguimento da evolución do 

seu alumnado e informará periodicamente da devandita evolución 

as familias, de acordo co que resulte acordado nas sesións de 

avaliación que realice o equipo docente. Non obstante o anterior, 

os programas de reforzo de materias instrumentais básicas non 

contemplarán unha cualificación final nin constarán nas actas de 

avaliación nin no historial académico do alumnado.

• Programas de reforzo para a recuperación das aprendizaxes 

non adquiridas.  Este programa está destinado ao alumnado de 

que faga promoción sen superar todas as áreas ou materias, e a 

súa finalidade é a de posibilitar a recuperación das aprendizaxes 

non adquiridas. Neste caso, o alumnado que recibe o programa 

deberá superar a avaliación correspondente ao mesmo, polo que 

estes  programas  de  reforzo  para  a  recuperación  das 

aprendizaxes  non  adquiridos  deberán  incluír  o  conxunto  de 

actividades  programadas  para  realizar  o  seguimento,  o 

asesoramento e a atención personalizada ao alumnado con áreas 

ou  materias  pendentes  de  cursos  anteriores,  así  como  as 

estratexias e criterios de avaliación que se aplicarán.

No caso da Educación Primaria, na que todas as áreas e materias 

non  superadas  teñen  continuidade  no  curso  seguinte,  o 

profesorado responsable  destes  programas será  o  seu titor  ou 

titora, ou os mestres e mestras especialistas.

• c) Plans específicos personalizados para o alumnado de que 

non faga promoción de curso.  O alumnado de que non faga 
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promoción  de  curso  seguirá  un  plan  específico  personalizado, 

orientado  á  superación  das  dificultades  detectadas  no  curso 

anterior.

Estes plans poderán incluír  a  incorporación do alumnado a un 

programa de reforzo de áreas ou materias instrumentais básicas, 

así como un conxunto de actividades programadas para realizar 

un seguimento personalizado do mesmo e o horario previsto para 

iso. 

• Programas de adaptación curricular. De acordo co artigo 71 da 

Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  as  administracións 

educativas  disporán  os  medios  necesarios  para  que  todo  o 

alumnado  que  requira  unha  atención  educativa  diferente  á 

ordinaria,  por  presentar  necesidades  educativas  especiais,  por 

dificultades  específicas  de  aprendizaxe,  polas  súas  altas 

capacidades  intelectuais,  por  incorporarse  tarde  ao  sistema 

educativo,  ou  por  condicións  persoais  ou  de  historia  escolar, 

alcance  o  máximo  desenvolvemento  posible  das  súas 

capacidades  persoais,  o  máximo  desenvolvemento  persoal, 

intelectual,  social  e  emocional,  así  como  os  obxectivos 

establecidos con carácter xeral na devandita Lei. A identificación e 

valoración  das  necesidades  educativas  deste  alumnado 

realizarase,  o  máis  cedo  posible,  por  persoal  coa  debida 

cualificación  e  de  acordo  co  procedemento  establecido  pola 

administración, e a súa escolarización rexerase polos principios 

de  normalización,  inclusión  escolar  e  social,  flexibilización  e 

personalización do ensino.

Deberase garantir a participación dos pais ou titores nas decisións 

que  afecten  a  escolarización  e  aos procesos  educativos  deste 

alumnado.  Igualmente  correspóndelles  adoptar  as  medidas 

oportunas para que os pais destes alumnos reciban o axeitado 

asesoramento individualizado, así como a información necesaria 

que lles axude na educación dos seus fillos.
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Para  a  atención  deste  alumnado  empregaranse  os  medios 

materiais,  os  avances  técnicos,  os  recursos  específicos  das 

especialidades  correspondentes  e  os  profesionais  cualificados 

que sexan asignados ao centro pola administración educativa e 

que  se  atopen  dispoñibles  para  a  axeitada  atención  a  este 

alumnado. A devandita atención farase, preferentemente, dentro 

do  grupo  de  clase  e,  naqueles  casos  en  que  se  requira,  fóra 

deste. 

A  adaptación  curricular  é  unha  medida  de  modificación  dos 

elementos do currículo, co fin de dar resposta ao alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo.

Estes  programas  de  adaptación  curricular  están  dirixidos,  polo 

tanto, ao alumnado de educación primaria que se atope nalgunha 

das situacións seguintes:

- Alumnado con necesidades educativas especiais. Enténdese por 

alumnado  que  presenta  necesidades  educativas  especiais,  a 

aquel  que requira, por un período do seu escolarización ou ao 

longo de toda ela, determinados apoios e atencións educativas 

específicas  derivadas  de  minusvalía  ou  trastornos  graves  de 

conduta.  Co  fin  de  facilitar  a  accesibilidade  ao  currículo, 

estableceranse  os  procedementos  oportunos  cando  sexa 

necesario realizar adaptacións que se aparten significativamente 

dos  contidos  e  criterios  de  avaliación  do  currículo,  co  fin  de 

atender ao  alumnado con necesidades educativas especiais 

que as  precise,  ao que se  refire  o  artigo 73 da  Lei  Orgánica 

2/2006, do 3 de maio. Estas adaptacións realizaranse buscando o 

máximo desenvolvemento osible das competencias básicas, e a 

avaliación e a promoción do alumnado obxecto destas tomarán 

como referente os obxectivos e criterios de avaliación fixados nas 

devanditas  adaptacións.  A  escolarización  deste  alumnado 

rexerase  polos  principios  de  normalización  e  inclusión  e 

asegurará  a  súa  non  discriminación  e  a  igualdade  efectiva  no 
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acceso  e  a  permanencia  no  sistema  educativo,  podendo 

introducirse  medidas  de  flexibilización  cando  se  considere 

necesario.  Ao  finalizar  cada  curso  avaliaranse  os  resultados 

conseguidos por cada un dos alumnos en función dos obxectivos 

propostos  a  partir  da  valoración  inicial.  A devandita  avaliación 

permitirá  proporcionarlles  a  orientación  axeitada  e  modificar  o 

plan de actuación así como a modalidade de escolarización, de 

modo que poida favorecerse, sempre que sexa posible, o acceso 

do alumnado a un réxime de maior integración. Sen prexuízo da 

permanencia durante un curso máis no mesmo ciclo, prevista no 

artigo  12.3,  a  escolarización  deste  alumnado  na  etapa  de 

educación primaria en centros ordinarios poderá prolongarse un 

ano  máis,  sempre  que  iso  favoreza  a  súa  integración 

socioeducativa. 

- Alumnado que se incorpora tardiamente ao sistema educativo.  

Con  esta  medida  preténdese  favorecer  a  incorporación  ao 

sistema  educativo  dos  alumnos  e  alumnas  que,  por  proceder 

doutros países ou por calquera outro motivo,  se incorporen de 

forma  tardía  ao  sistema  educativo  español.  Na  devandita 

incorporación  garantirase,  en  todo  caso,  na  idade  de 

escolarización  obrigatoria.  A  escolarización  deste  alumnado 

realizarase  atendendo  ás  súas  circunstancias,  coñecementos, 

idade e historial  académico. Cando presenten graves carencias 

lingüísticas ou nas súas competencias ou coñecementos básicos, 

co  fin  de  facilitar  a  súa  integración  no  curso  correspondente, 

recibirán  unha  atención  específica  que  será,  en  todo  caso, 

simultánea ao seu escolarización nos grupos ordinarios conforme 

ao nivel e evolución da súa aprendizaxe, cos que compartirán o 

maior tempo posible do horario semanal.  Os que presenten un 

desfase no seu nivel de competencia curricular de máis dun ciclo 

poderán ser  escolarizados no curso inmediatamente  inferior  ao 

que  lles  correspondería  por  idade.  Para  este  alumnado 

adoptaranse as medidas de reforzo necesarias que faciliten a súa 
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integración escolar e a recuperación do seu desfase e lle permita 

continuar  con  aproveitamento  os  seus  estudos.  No  caso  de 

superar  o  devandito  desfase,  incorporarase  ao  grupo 

correspondente á súa idade. Os pais ou titores do alumnado que 

se  incorpora  tardiamente  ao  sistema  educativo  recibirán  o 

asesoramento  necesario  sobre  os  dereitos,  deberes  e 

oportunidades  que  comporta  a  incorporación  ao  sistema 

educativo español.

- Alumnado con necesidades de compensación educativa. Co fin 

de facer efectivo o principio de igualdade no exercicio do dereito á 

educación,  poderanse  desenvolver  accións  de  carácter 

compensatorio  en  relación  co  alumnado  que  se  atope  en 

situacións económica,  social,  familiar  ou  cultural  desfavorables, 

tendentes a evitar desigualdades. Desenvolverase unha actuación 

preventiva  e  compensatoria  durante  o  inicio  da  escolarización 

deste  alumnado  cuxas  condicións  persoais  supoñan  unha 

desigualdade  inicial  para  acceder  á  educación  básica  e  para 

progresar  nos  niveis  posteriores,  empregando  para  iso  os 

recursos  humanos  e  materiais  dispoñibles  no  centro.  Darase 

información e realizaranse as xestións necesarias para facilitar o 

acceso  do  alumnado  con  condicións  socioeconómicas 

desfavorables  á  participación  das  convocatorias  de  bolsas, 

axudas ao estudo, cursos e/ou actividades que se convoquen ou 

planifiquen no centro con carácter xeral.

-  Alumnado con altas  capacidades intelectuais.  Este  alumnado 

deberá  ser  identificado  como  tal  polo  persoal  coa  debida 

cualificación,  de  conformidade  co  procedemento  que  estableza 

pola  Consellaría  de  Educación,  e  a  súa  escolarización 

flexibilizarase nos termos que determina a normativa vixente, de 

forma que poida anticiparse un curso o inicio da escolarización da 

etapa ou reducirse a úa duración, cando se prevexa que estas 

medidas son as máis axeitadas para o desenvolvemento do seu 

equilibrio  persoal  e  a  súa  socialización.  Os  programas  de 
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adaptación curricular na súa concepción e elaboración poderán 

ser de tres tipos:

Adaptacións  curriculares  non  significativas.  As  adaptacións 

curriculares  non  significativas  irán  dirixidas  ao  alumnado  que 

presente desfase no seu nivel de competencia curricular respecto 

do  grupo  no  que  está  escolarizado,  por  presentar  dificultades 

graves de aprendizaxe ou de acceso ao currículo  asociadas a 

minusvalía  ou  trastornos  graves  de  conduta,  por  atoparse  en 

situación social desfavorecida ou por incorporarse tardiamente ao 

sistema educativo.  Esta  adaptación  afectará  aos elementos do 

currículo que se consideren necesarios, metodoloxía e contidos, 

pero  sen  modificar  os  obxectivos  da  etapa  educativa  nin  os 

criterios  de  avaliación.  As  adaptacións  curriculares  non 

significativas poderán ser de grupo, cando estean dirixidas a un 

grupo de alumnado que teña un nivel de competencia curricular 

relativamente  homoxéneo,  ou  individuais.  Neste  caso  vese 

necesario  facer  fincapé  no  esgotamento  e  flexibilización  dos 

elementos  curriculares,  EN  ESPECIAL  O  USO  DAS  TIC´s,  O 

APROVEITAMENTO DE ESQUEMAS DE COÑECEMENTO DOS 

SEUS IGUAIS(a través da variación da distribución espacial, por 

exemplo)...(Pois  ter  en  conta  estes  elementos,  tal  vez  evita 

nalgúns  casos  a  adopción  doutras  medidas..)

 As adaptacións curriculares serán propostas e elaboradas polo 

equipo docente, baixo a coordinación do profesor ou profesora 

titor  e  co  asesoramento  do  equipo  ou  departamento  de 

orientación. Nas devanditas adaptacións constarán as áreas ou 

materias nas que se vai  aplicar, a metodoloxía, a organización 

dos  contidos,  os  criterios  de  avaliación  e  a  organización  de 

tempos  e  espazos.  O Consello  Escolar  porá  especial  atención 

para  garantir  que as  adaptacións curriculares  de grupo poidan 

supoñer  agrupamentos  discriminatorios  para  o  alumnado.  As 

adaptacións  curriculares  individuais  poderán  ser  propostas, 

igualmente, polo profesor ou profesora da área ou materia na que 
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o alumnado teña o desfase curricular, e este será responsable da 

súa  elaboración  e  aplicación,  co  asesoramento  do  equipo  de 

orientación.

Adaptacións  curriculares  significativas.  Esta  medida  será 

tomada cando un alumno ou alumna con necesidades educativas 

especiais presente un desfase curricular con respecto ao grupo 

da súa idade tal que faga necesaria a modificación dos elementos 

do currículo,  incluído  os  obxectivos  da etapa e  os  criterios  de 

avaliación,  co  fin  de  facilitarlle  a  accesibilidade  ao  currículo, 

buscando  con  iso  o  máximo  desenvolvemento  posible  das 

competencias básicas. As adaptacións curriculares significativas 

requirirán unha avaliación psicopedagóxica previa, realizada polos 

equipos ou departamentos de orientación,  coa colaboración do 

profesorado que atende o alumnado, e da cal se desprenderá un 

informe de avaliación psicopedagóxica que incluirá, polo menos, 

os seguintes apartados:

- Datos persoais e escolares.

- Diagnóstico da minusvalía ou trastorno grave de conduta.

- Contorno familiar e social do alumnado.

-  Determinación,  se  é  o  caso,  das  necesidades  educativas 

especiais.

- Valoración do nivel de competencia curricular.

-  Orientacións  ao  profesorado  e  aos  representantes  legais  do 

alumnado.

O  responsable  da  elaboración  das  adaptacións  curriculares 

significativas  será  o  profesorado  especialista  en  educación 

especial,  coa  colaboración  do  profesorado  da  área  ou  materia 

encargado de impartila e contará co asesoramento do equipo de 

orientación.  As  adaptacións  curriculares  significativas  quedarán 
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recollidas nun documento que conterá, polo menos, os seguintes 

apartados:

- O informe de avaliación psicopedagóxica elaborado polo equipo 

de orientación.

- Proposta curricular por áreas ou materias, na que se recolla a 

modificación dos obxectivos,  metodoloxía,  contidos,  criterios de 

avaliación e organización do espazo e do tempo que se propón 

para o alumnado obxecto da adaptación.

- Adaptación dos criterios de promoción e titulación, de acordo cos 

obxectivos da proposta curricular. 

-  Organización  dos  apoios  educativos  dispoñibles  no  centro  e 

necesarios para a atención personalizada do alumnado. 

-  Ficha  de  seguimento  e  valoración  dos  progresos  que  vaia 

realizando o alumnado, coa información que se lle vaia dando a 

este e á familia.

A  aplicación  das  adaptacións  curriculares  significativas  será 

responsabilidade  do  profesor  ou  profesora  da  área  ou  materia 

correspondente, coa colaboración do profesorado de educación 

especial e o asesoramento do equipo de orientación. 

A  avaliación  das  áreas  ou  materias  será  responsabilidade 

compartida do profesorado que as imparte  e,  no seu caso,  do 

profesorado de apoio, tomando como referente os obxectivos e os 

criterios de avaliación fixados nas devanditas adaptacións.

Do mesmo modo, as decisións sobre a promoción do alumnado 

realizaranse  de  acordo  aos  criterios  fixados  na  adaptación 

curricular significativa e será realizada polo equipo docente, oído 

o equipo ou departamento de orientación.

3.  Adaptacións  curriculares  para  o  alumnado  con  altas  

capacidades intelectuais. As adaptacións curriculares realizadas 
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para  atender  este  tipo  de  alumnado  teñen  como  fin  promover 

neste  o  desenvolvemento  pleno  e  equilibrado  dos  obxectivos 

xerais  desta  etapa  educativa,  contemplando  medidas 

extraordinarias  dirixidas  a  ampliar  e  enriquecer  os  contidos  do 

currículo  ordinario  e medidas excepcionais de flexibilización do 

período  de  escolarización.  Estas  adaptacións  curriculares 

requirirán  tamén  unha  avaliación  psicopedagóxica  previa, 

realizada polo equipo de orientación, e na que se determinará a 

conveniencia ou non da súa aplicación. Da devandita avaliación 

emitirase  un  informe  que  conterá,  polo  menos,  os  seguintes 

apartados:

- Datos persoais e escolares do alumnado.

- Diagnóstico da alta capacidade intelectual.

- Contorno familiar e social do alumnado.

- Determinación das necesidades específicas de apoio educativo.

- Valoración do nivel de competencia curricular.

-  Orientacións  ao  profesorado  e  aos  representantes  legais  do 

alumnado.

A adaptación curricular que se elabore para atender ao alumnado 

con  altas  capacidades  intelectuais  establecerá  unha  proposta 

curricular por áreas ou materias, na que se recolla a ampliación e 

enriquecemento  dos  contidos  e  as  ctividades  específicas  de 

afondamento.

A  elaboración  e  aplicación  das  adaptacións  curriculares  será 

responsabilidade  do  profesor  ou  profesora  da  área  ou  materia 

correspondente, co asesoramento do equipo de orientación.

Para  facilitar  a  aplicación  da  adaptación,  a  Consellería 

competente en materia de educación, por proposta da dirección 

do centro, logo de trámite de audiencia a pai, nai ou titores legais, 
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poderá  adoptar  as  seguintes  medidas  de  flexibilización  da 

escolarización deste alumnado, seguindo o procedemento que se 

estableza para iso:

-  Anticipación  nun  ano  da escolarización  no  primeiro  curso  da 

Educación Primaria.

- Redución dun ano de permanencia na Educación Primaria.

-  Redución dun ano de permanencia na Educación Secundaria 

obrigatoria.

Incorporación do alumnado a un programa de reforzo

a) Detección de dificultades de aprendizaxe:

- A partir dos resultados de avaliación do curso anterior.

- A partir da avaliación inicial dun novo curso.

- A partir das dificultades observadas no alumnado ou dos 

resultados  obtidos  por  este  nas  diversas  probas  de  avaliación 

formuladas en calquera momento do proceso de ensino.

b) O Equipo Docente, determinará o tipo de programa de reforzo 

a  aplicar  ao  alumnado  e  nomeará  ao  responsable  da  súa 

elaboración e desenvolvemento, que será o titor/a do alumno/a 

e/ou mestre/a especialista, ou o profesorado de apoio. De todo iso 

o titor/a informará á Dirección.

c) A Dirección, en coordinación Equipo Docente do curso ao que 

pertence  o  alumnado  afectado,  estudiará  a  dispoñibilidade 

horaria e espacial así como as medidas organizativas para a súa 

aplicación:

-  Agrupamento  flexible,  cun  segundo  profesor  fóra  da  aula  e 

separado do grupo ordinario, con carácter temporal e aberto.
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- Desdobramento de grupo, para un período de partida dun curso 

completo,  aínda que podería  tamén formularse  para  un menor 

período de tempo.

- Apoio dun segundo profesor/a dentro da aula e dentro do grupo 

ordinario.

- Adopción de horario lectivo flexible semanal.

d) Establecerase unha reunión informativa coa familia na que o 

profesorado titor/a informará sobre as medidas acordadas e na 

que  se  proporá  a  sinatura  de  compromisos  educativos  para 

colaborar na mellora do rendemento escolar.

e) O alumnado incorporarase ao programa.

Seguimento  e  coordinación  do  profesorado  Os  Equipos 

Docentes  realizarán  mensualmente  o  seguimento  do 

desenvolvemento  dos  programas  e  tomarán  as  decisións 

correspondentes á súa continuidade, modificación, se procede, ou 

á súa finalización por  o alumno/a.  Destas decisións manterase 

informada  á  Dirección,  a  cal,  se  así  o  considera,  e  en 

coordinación co Equipo de Orientación,  poderá instar o Equipo 

Docentes a revisar a súa decisión. 

Do mesmo modo, os Equipos de Ciclo celebrarán, con carácter 

mensual, reunións nas que se fará unha posta en común sobre as 

actuacións  desenvolvidas,  realizarase  un  seguimento  da 

evolución  do  alumnado  e  tomaranse  medidas  para  garantir  a 

coordinación entre o profesorado que atende a este alumnado.
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14.  CRITERIOS  PARA  INTRODUCIR  A  EDUCACIÓN  EN 

VALORES NAS DISTINTAS ÁREAS.

A educación en valores preséntase como un conxunto de contidos de 

ensino-aprendizaxe que, sen referencia directa ou exclusiva a ningunha área 

curricular concreta, nin a unha idade ou etapa educativa particular, interactuar 

en  todas  as  áreas  do  currículo,  desenvolvéndose  ao  longo  de  toda  a 

escolaridade obrigatoria; non se trata dun conxunto de ensinanzas autónomas, 

senón máis ben dunha serie de elementos da aprendizaxe integrados dentro 

das diferentes áreas de coñecemento.

Por iso, atendendo aos principios educativos esenciais, e, en especial, 

ao desenvolvemento das competencias básicas para lograr  unha educación 

integral, a educación en valores deberá formar parte de todos os procesos de 

ensino  e  aprendizaxe,  por  ser  un  dos  elementos  de  maior  relevancia  na 

educación do alumnado.

Podemos  considerar  que  a  aprendizaxe  destes  contidos  pretende 

conseguir as finalidades seguintes:

1. Localizar e criticar os aspectos inxustos da realidade cotiá e das 

normas vixentes.

2. Deseñar formas de vida máis xustas no plano persoal e social.

3. Elaborar  autónoma,  racional  e  democraticamente  os  principios 

xerais de valor que axuden a axuizar a realidade de forma crítica 

e con xustiza.

4. Facultar  aos  mozos  para  adquirir  comportamentos  coherentes 

coas  normas  elaboradas  por  eles  mesmos e  coas  dadas  pola 

sociedade democraticamente, buscando a xustiza e o benestar 

social.

As liñas mestras de intervención que conforman a educación en valores 

poden ser as seguintes:
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- Estimular o diálogo como principal vía para resolución de conflitos 

entre  persoas  e  grupos;  facilitar  o  encontro  entre  persoas  cuxos 

intereses  non  necesariamente  sexan  coincidentes,  e  desenvolver 

actitudes básicas para a participación comprometida na convivencia, 

a liberdade, a democracia e a solidariedade.

- Desenvolver a capacidade dos alumnos 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.

- Crear  hábitos  de  hixiene  física  e  mental,  que  permitan  un 

desenvolvemento san, un aprecio do corpo e o seu benestar, unha 

mellor calidade de vida e unhas relacións interpersoais baseadas no 

desenvolvemento da autoestima.

- Apreciar  os  roles  sexuais  e  o  exercicio  da  sexualidade  como 

comunicación plena entre as persoas.

- Desenvolver a igualdade de dereitos e oportunidades e fomentar a 

igualdade efectiva entre homes e mulleres.

- Coñecer, valorar e respectar os dereitos humanos, como base da non 

discriminación, o entendemento e o progreso de todos os pobos.

- Adquirir respecto cara aos seres vivos e o medio, en particular ao 

valor dos espazos forestais e o desenvolvemento sostible.

- Participar  decidida  e  solidariamente  na  resolución  dos  problemas 

ambientais.

- Coñecer  e  respectar  as  normas  establecidas  para  a  mellor 

organización e uso da circulación viaria. 

- Proporcionar  os  instrumentos  de  análise  e  crítica  necesarios  que 

permitan  unha  opinión  e  actitude  propias  fronte  ás  ofertas  da 

sociedade de consumo, e que capaciten para tomar conciencia ante 

o consumo de produtos innecesarios.
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- Desenvolver  hábitos  e  actitudes  de  curiosidade,  respecto  e 

participación cara ás demais culturas do contorno.

- Respectar e coñecer a pluralidade lingüística e cultural de España 

valorando  a  interculturalidade  como un  elemento  enriquecedor  da 

sociedade.

- Promover actitudes que valoren axeitadamente o peso específico da 

educación como motor de desenvolvemento dos pobos.

- Utilizar  instrumentos de análise e crítica necesarios para construír 

unha opinión propia, libre, xusta e democrática.

- Preparar para o exercicio da cidadanía e para a participación activa 

a vida económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable 

e  con  capacidade  de  adaptación  ás  situacións  cambiantes  da 

sociedade do coñecemento.
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