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Proxecto educativo do centro: 

1. Características do entorno sociocultural do centro. 

2. Forma de atención a diversidade do alumnado e a acción titorial. 

3. Oferta de idiomas que realiza o centro. 

4. Instituto de Secundaria ao que está adscrito. 

5. Condicións de utilización das instalacións do centro.  

6. Proxecto lingüístico do centro. 

7. Proxecto lector de centro. 

8. Plan de integración das tecnoloxías da información e da comunicación. 

9. P.C.C. 

10. Plan de convivencia. 

11. Incorporación, a través das distintas áreas e materias da educación en valores. 

12. Plans específicos para o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo 

curso. 

13. Liñas xerais para a elaboración dos plans de orientación. 

14. Normas de Organización e Funcionamento. 

15. Actividades e servizos que o centro oferta. 

16. Formas de colaboración e participación entre os distintos sectores da 

comunidade educativa. 

17. Relacións e colaboración coas diferentes institucións e organismos. 

18. Atención educativa ao alumnado que non opte por ensinanzas de relixión. 

19. Aspectos xerais para a elaboración das programacións docentes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

O P.E.C. (Proxecto Educativo de Centro) é un documento integral e vinculante 
para toda a Comunidade Educativa no que se perfila o modelo de formación, e 
que paralelamente establece os obxectivos actitudes e procedementos de 
actuación tendentes a conseguir o devandito modelo. 

 Dalgún xeito se amosa como a sinal de identidade do Centro, plasmándose 
nel aqueles trazos significativos que se traducen nun concepto senlleiro –e 
adaptado ao contorno social e humano do alumnado e membros da Comunidade 
Educativa- do modelo de ensino. 

II. CONTEXTUALIZACIÓN 

1.Análise do Contorno 

 Emprazamento xeográfico: O C.E.I.P. “Sofía Casanova” atópase na 
localidade de Vilaboa, concello de Culleredo, dentro do ámbito territorial das 
mariñas coruñesas. Pola súa extrema proximidade xeográfica, o seu contorno 
físico debe ser contemplado en moitos aspectos como unha prolongación natural 
da cidade de A Coruña. 

 Análise socioeconómica: a citada proximidade coa capital provincial derivou 
nas últimas décadas nun grande crecemento do concello e da localidade. En 
moitos casos estamos a falar dun salientable sector de poboación nova, con 
ocupación laboral na cidade herculina, e de nivel socioeconómico medio, que 
convive coa poboación orixinal do contorno rural de Vilaboa, así como cun sector 
que busca nesta bisbarra unha vivenda de menor prezo ou de tipo social. 

Unha axeitada análise sociocultural debería ser froito dun estudio no que se 
recollan datos relevantes sobre aspectos como:  

 Nivel de renda medio das familias. 

 Nivel de estudios 

 Número de fillos e estructura familiar (extensa, nuclear, pais separados...) 

 Procedencia da poboación (estamos nunha zona „aluvial‟ onde moitas 
familias son sociolingüística chegadas), facendo referencia a aspectos como o 
crecente número de inmigrantes. 

 Mobilidade xeográfica: Porcentaxe de alumnado que comeza e remata a 
escolaridade no centro... 

 Situación laboral: emprego de pai e nai. Alumnado que están sos durante 
parte do día... 

 Situación sociolingüística: lingua dos alumnos, lingua vehicular na familia, 
lingua do contorno. 

 

 



2. Características do Centro 

O CEIP Sofía Casanova foi construído no ano 1981 como centro de EXB. Na 
actualidade funciona como centro de Educación Infantil e Primaria deseñado para 
12 unidades de E. Primaria e 6 de E. Infantil. 

 

2.1. ALUMNADO 

De maneira aproximada, arredor de trescentos vinte e cinco nenos e nenas están 
escolarizados no colexio, co que a ratio media sitúase en torno aos 20 alumnos 
por unidade. Nos dous últimos curso diminuíu moito o número de alumnos/as 
debido á redución da zona de escolarización pola construción do colexio Vila de 
Rutis. 

O alumnado procede principalmente da parroquia de Sta. María de Rutis. Ademais, 
está escolarizado un sector de alumnado procedente de O Burgo debido a non ter, 
no seu momento, praza no CEIP Isaac Díaz Pardo ou ben a ter elixido o noso 
centro por motivos familiares 

O noso colexio está adscrito ao IES Rego de Trabe no referido á incorporación á 
ESO. 

 

2.2. RECURSOS FÍSICOS: 

Condicións de utilización das instalacións 

2.2.1. Dous Edificios 

Edificio antigo: 

Está construído en baixo e dous andares.  

 Planta baixa: Zona administrativa, aula de apoio, aula de E. Musical e 
comedor (tamén usado como salón de actos).  
En espazo anexo temos a biblioteca. 
En canto ás dependencias administrativas e de servizos conta con: 

 Sala de mestres 

 Secretaría 

 Dirección 

 Xefatura de Estudos 

 Conserxería: Pequeno espazo que se utiliza como sala de 
reprografía e pequeno almacén de material funxible. 

 
1º andar: 4 aulas de E. Primaria, unha de inglés e outra de E. Relixiosa. Neste 

andar tamén está situada a aula de informática, o despacho de orientación e as 
aulas de apoio de A.L e P.T. e dous espazos de titorías. 

 Nel está situado o servizo de alumnado con minusvalía. 
 
2º andar: 8 aulas de E. Primaria, unha aula de apoio, e dúas titorías. 

Edificio de Infantil (do ano 2009): 



Construído en planta única conta con 6 aulas, unha sala de usos múltiples e 
espazos para sala do profesorado, almacén, caldeira, aula de apoio e espazo de 
almacén de merendas. 

BARREIRAS ARQUITECTÓNICAS 

2.2.2. Patio de recreo 

Contamos cun patio cuberto dunha superficie aproximada de 700 m2. Ademais, a 
superficie aproximada do patio descuberto é de uns 8.100 m2, distribuídos en 
varios espazos diferentes: zona de xogos (con instalación como areeiro, tobogán 
xogos de barras e balancíns), pista descuberta (con canastras e porterías), zonas 
axardinadas e zona asfaltada (que se usa como estacionamento dos autobuses 
escolares e para xogos tradicionais como mariola, catro esquinas...). 

2.2.3. Pavillón Polideportivo 

Contamos dentro do recinto escolar coas instalacións do Pavillón Polideportivo 
Municipal, que é utilizado por diversas entidades fóra da xornada escolar e o 
período lectivo, mais do que dispoñemos de maneira exclusiva dentro do horario 
escolar. Conta dunha pista polideportiva e unha zona anexa de 134 m2 que 
funciona como ximnasio.  

 

2.3. RECURSOS HUMANOS 

2.3.1. Profesorado 

O catálogo de postos de traballo do noso centro é fixado pola Consellería de 
Educación, cada ano. 

2.3.2. Persoal non docente 

Un/unha administrativo/a nomeado/a pola Xunta de Galicia. 

Un/unha conserxe, que depende laboralmente do Concello de Culleredo. O 
servizo de limpeza corre a cargo dunha empresa contratada polo concello. 

 

2.4. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

2.4.1. Transporte escolar 

O noso transporte escolar está contratado pola Consellería de Educación. 
Contamos na actualidade con tres liñas de transporte. 

2.4.2. Comedor escolar 

A finais do curso 1997-98, a APA promoveu a institución deste servizo destinado 
aos nenos e nenas que por necesidades laborais dos seus pais, tiñan necesidade 
do mesmo. O seu funcionamento, mediante un servizo de catering, de acordo co 
disposto na Orde de 9/2/1984 (D.O.G. de 29/2/84) foi aprobado polo Consello 
Escolar na súa sesión de 29/6/1998 comezando a funcionar no seguinte curso. 

Despois de dous cursos de funcionamento, ante a ausencia dun número de 
comensais suficiente deixou de funcionar de maneira transitoria, mais poderá 
restablecerse este servizo no momento que existir demanda do mesmo. No curso 



2009/2010 e ante a gran demanda deste servizo e despois dunha reforma coa 
implantación da LOE recupérase o espazo inicialmente xa concibido como 
comedor.  

2.4.3. Biblioteca  

A nosa biblioteca conta con máis de 7.000 volumes en constante actualización. 
Ademais da súa utilización durante xornada lectiva, permanece aberta polas 
tardes atendida polo profesorado dentro do proxecto de xornada escolar de sesión 
única. 

2.4.4. Actividades extraescolares 

Na actualidade existe unha oferta de actividades extraescolares que se 
desenvolven no horario de tardes, organizadas polo Concello de Culleredo 
(Concellerías de Cultura e a de Deportes) e pola ANPA. 

As actividades do concello forman parte dun programa municipal no que o colexio 
non participa no seu deseño, selección e seguimento, agás a súa aprobación por 
parte do Consello Escolar. 

As actividades teñen un calendario que abrangue desde outubro ata xuño en 
horario 4 a 7 da tarde. 

Para acceder ás mesmas o servizo municipal correspondente cobra en concepto 
de matrícula unha cantidade aos asistentes; poden tamén asistir alumnos doutros 
colexios. Na actualidade algunhas das actividades realízanse noutras instalacións 
alleas ao centro. 

As actividades da ANPA son financiadas pola propia Asociación cos seus fondos e 
co cobro de matrículas aos asistentes.  

 

2.5. FINANCIAMENTO 

O presuposto do colexio realízase de maneira anual, sendo aprobado polo 
Consello Escolar. Os fondos do Centro proceden da achega da Consellería de 
Educación en concepto de gastos de funcionamento, así como a asignación anual 
para o desenvolvemento de actividades de Dinamización da Lingua Galega de 
acordo co proxecto presentado polo EDNLG. 

O colexio inviste grande parte do seu presuposto en material funxible para as 
aulas (reprografía,...) e no combustible para a calefacción. 

 

2.6. MANTEMENTO  

Correspóndelle ao Concello de Culleredo o mantemento do Centro, mentres que 
as intervencións de mellora correspóndenlle á Consellería de Educación, se ben o 
concello ten acometido ou participado na execución dalgunhas obras de mellora. 

 

 

 



2.7. HORARIO DO CENTRO 

Desde curso 1994-1995, o noso centro mantén un horario lectivo en xornada 
escolar de sesión única. Esta opción foi adoptada polo acordo favorable do 68 % 
dos pais e nais, o 86 % do claustro de profesores e o 86 % dos representantes do 
Consello Escolar.  

O horario lectivo é de 9:00 a 1400 h. 

  

2.8. CALENDARIO ESCOLAR 

Seguimos o calendario escolar fixado anualmente pola Consellería de Educación. 

En canto aos dous días non lectivos por tradición, costume ou conveniencia 
pedagóxica temos o acordo todos os centros do Concello de que cada ano, por 
quenda rotativa, elixe un centro. O mércores de cinza sempre será un deses días, 
se non está xa marcado no Calendario. 

 

III SINAIS DE IDENTIDADE E INTENCIÓNS EDUCATIVAS 

1. Sinais de identidade  

A educación primaria é unha etapa educativa que ten carácter obrigatorio e 
gratuíto. Comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente 
entre os seis e os doce anos de idade. Con carácter xeral, o alumnado 
incorporarase ao primeiro curso da educación primaria no ano natural en que 
cumpra seis anos. 
A educación primaria consta de tres ciclos que se organizarán en áreas con 
carácter global e integrador. 
1. A finalidade da educación primaria é proporcionarlles a todos os nenos e nenas 
unha educación que permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu 
propio benestar, adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e 
comprensión oral, á lectura, á escritura e ao cálculo, ao sentido artístico, á 
creatividade e á afectividade, á dixitalización así como desenvolver habilidades 
sociais e hábitos de traballo. 
2. A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas 
experiencias e aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de 
traballo. 
Conscientes de que a nosa primeira aspiración é desenvolver unha educación 
integral dos nenos e das nenas en todas as súas facetas,  fomentando a súa 
creatividade e autonomía, establecemos como principios e fins básicos que 
rexerán a vida educativa do Centro os seguintes: 

Principios: 

a) O cumprimento efectivo dos dereitos da infancia segundo o establecido na 
Convención sobre os dereitos do neno, adoptada por Nacións Unidas o 20 de 



novembro de 1989, ratificada o 30 de novembro de 1990, e os seus protocolos 
facultativos, recoñecendo o interese superior do menor, o seu dereito á educación, 
a non ser discriminado e a participar nas decisións que o afecten e a obrigación do 
Estado de asegurar os seus dereitos.» 
a bis) A calidade da educación para todo o alumnado, sen que exista 
discriminación ningunha por razón de nacemento, sexo, orixe racial, étnica ou 
xeográfica, discapacidade, idade, enfermidade, relixión ou crenzas, orientación 
sexual ou identidade sexual ou calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social.» 
b) A equidade, que garanta a igualdade de oportunidades para o pleno 
desenvolvemento da personalidade a través da educación, a inclusión educativa, a 
igualdade de dereitos e oportunidades, tamén entre mulleres e homes, que 
axuden a superar calquera discriminación e a accesibilidade universal á educación, 
e que actúe como elemento compensador das desigualdades persoais, culturais, 
económicas e sociais, con especial atención ás que deriven de calquera tipo de 
discapacidade, de acordo co establecido na Convención sobre os dereitos das 
persoas con discapacidade, ratificada en 2008 por España.» 
c) A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, 
a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a 
igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de 
discriminación. 
d) A concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se  
desenvolve ao longo de toda a vida. 
e) A flexibilidade para adecuar a educación á diversidade de aptitudes, intereses, 
expectativas e necesidades do alumnado, así como aos cambios que 
experimentan  alumnado e a sociedade. 
f) A orientación educativa dos estudantes, como medio necesario para o logro 
dunha formación personalizada, que propicie unha educación integral en 
coñecementos, destrezas e valores. 
g) O esforzo individual e a motivación do alumnado. 
h) O esforzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros,  
Administracións, institucións e o conxunto da sociedade. 
i) A autonomía para establecer e adecuar as actuacións organizativas e 
curriculares no marco das competencias e responsabilidades que corresponden 
ao Estado, ás comunidades autónomas, ás corporacións locais e aos 
centros educativos. 
j) A participación da comunidade educativa na organización, goberno e  
funcionamento dos centros docentes. 
k) A educación para a convivencia, o respecto, a prevención de conflitos e a 
resolución pacífica destes, así como para a non violencia en todos os ámbitos da 
vida persoal, familiar e social, e, en especial, no do acoso escolar e ciberacoso co 
fin de axudar o alumnado a recoñecer toda forma de maltrato, abuso sexual, 
violencia ou discriminación e reaccionar fronte a ela.»l) O desenvolvemento da 
igualdade de dereitos e oportunidades e o fomento da igualdade efectiva entre 
homes e mulleres. 
l) O desenvolvemento da igualdade de dereitos, deberes e oportunidades, o 
respecto á diversidade afectivo-sexual e familiar, o fomento da igualdade efectiva 



de mulleres e homes a través da consideración do réxime da coeducación de 
nenos e nenas, a educación afectivo-sexual, adaptada ao nivel madurativo, e a 
prevención da violencia de xénero, así como o fomento do espírito crítico e da 
cidadanía activa.»  
m) A consideración da función docente como factor esencial da calidade da 
educación, o recoñecemento social do profesorado e o apoio á súa tarefa. 
n) O fomento e a promoción da investigación, a experimentación e a innovación 
educativa. 
ñ) A avaliación do conxunto do sistema educativo, tanto na súa programación e 
organización e nos procesos de ensino e aprendizaxe como nos seus resultados. 
o) A cooperación entre o Estado e as comunidades autónomas na definición, 
aplicación e avaliación das políticas educativas. 
p) A cooperación e colaboración das administracións educativas coas 
corporacións locais na planificación e implementación da política educativa. 
r) A educación para a transición ecolóxica con criterios de xustiza social como 
contribución á sustentabilidade ambiental, social e económica. 
 
 
 
Fins: 
 
a) O pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades dos alumnos. 
b) A educación no respecto aos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade 
de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 
discriminación das persoas por razón de nacemento, orixe racial ou étnica, relixión, 
convicción, idade, de discapacidade, orientación ou identidade sexual, 
enfermidade, ou calquera outra condición ou circunstancia.» 
c) A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios 
democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a resolución 
pacífica destes. 
d) A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal. 
e) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a 
cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos, así como a 
adquisición de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e os dereitos 
dos animais e o ambiente, en particular cara ao valor dos espazos forestais e o 
desenvolvemento sustentable.» 
f) O desenvolvemento da 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. 
g) A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural 
de España e da interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade. 
h) A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, así como o 
desenvolvemento de hábitos saudables, o exercicio físico e o deporte. 
i) A capacitación para o exercicio de actividades profesionais, de coidados de 
colaboración social.» 



j) A capacitación para a comunicación na lingua oficial e cooficial e nunha ou máis 
linguas estranxeiras. 
k) A preparación para o exercicio da cidadanía, para a inserción na sociedade que 
o rodea e para a participación activa na vida económica, social e cultural, con 
actitude crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás situacións 
cambiantes da sociedade do coñecemento. 

Conscientes de que a nosa primeira aspiración é fomentar a educación integral 
dos nenos e das nenas en tódalas súas facetas e ao traveso da propia 
creatividade e autonomía dos mesmos consideramos prioritario establecer os 
seguintes principios básicos que rexen a vida educativa do Centro: 

 Concepción do noso centro como escola pública, entendida como servizo 
en favor do desenvolvemento dos cidadáns, coa finalidade de promover o 
progreso social e a igualdade de oportunidades educativas. 

 Pluralismo e valores democráticos: dando cabida a todas as interpretacións 
e fomentando no alumnado hábitos de respecto, cooperación, 
entendemento e defensa da liberdade en todas as súas facetas. 

 Respecto das diferencias e aposta pola integración como fonte de riqueza 
social e cultural. Fomento das capacidades individuais máis características; 
tentando conseguir unha educación individualizada que estimule as 
capacidades propias e máis senlleiras de cada alumno e alumna, 
fomentando e satisfacendo as súas necesidades máis específicas. Evitar 
caer en actitudes homoxenéizantes que non permiten o desenvolvemento 
integral e individualizado e que impidan a reprodución das diferenzas que 
por mor do desfavorecemento sociocultural existen. 

 Aconfesionalidade: derivada do carácter de centro público e do respecto 
absoluto a todas as crenzas, evitando a defensa da posturas particulares e 
defendendo un concepto humanista da educación. 

 Sentido Integral da educación: concibida esta non só como mera 
transmisión de conceptos e técnicas instrumentais, senón que abrangue 
tamén de maneira destacada, a formación en valores como curiosidade 
pola vida, pola reflexión e o espírito crítico, o desenvolvemento de 
estratexias de pensamento e aprendizaxe e adquisición por parte do 
alumnado do patrimonio cultural ao que pertence. 

 Dereitos do Individual: baixo a premisa de respecto absoluto aos dereitos 
básicos do individuo e da súa axeitada integración na comunidade. Dentro 
deste eido consideramos unha obriga o coñecemento e respecto dos 
dereitos do Neno evitando todo tipo de conduta que implique a humillación 
e menoscabo físico e psicolóxico do neno e velando sempre porque os 
noso alumnado se desenvolva dentro dun marco afectivo e emocionalmente 
equilibrado. 

 Coeducación e concepción non sexista: aceptando e aprendendo a valorar 
aquilo que nos fai distintos e que, ao traveso dese coñecemento, nos axuda 
a ser iguais e respectuosos no marco da igualdade, incluíndo actitudes 
positivas e evitando os estereotipos de xénero. 



 Educación para a paz e a non violencia, rexeitando calquera tipo de 
actitude que leve implícita xeitos de conduta agresivos, e recoñecendo que 
a diversidade de pensamento, intereses, crenzas, culturas e linguas aporta 
riqueza de valores que merecen ser respectados, valorados, integrados e 
aceptados. 

 Respecto ao Medio Ambiente como eixe primordial da correcta integración 
do individuo no seu contorno, aprendéndoo a respectar e coidar. 

 Aposta pola promoción e recuperación da cultura e da lingua propia de 
Galicia colo elemento que nos sitúa dentro do contorno de cultura universal. 

2. Liña metodolóxica 

Preténdese que as actuacións docentes se axusten aos seguintes principios 
metodolóxicos: 

 Basicamente dúas estratexias: o desenvolvemento en espiral e a 
globalización. 

 A metodoloxía proposta, que será funcional, global, activa, entendendo por 
tal tanto a actividade mental coma física que potencie a construción de 
aprendizaxes significativas. 

 Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do 
alumnado, tanto na práctica docente coma na selección de contidos. 

 A aprendizaxe é un proceso interactivo no cal cómpre a participación activa 
e dinámica das nenas e dos nenos, que achegarán as súas habilidades, 
destrezas, actitudes, conceptos, intereses, xunto ás do resto de 
compañeiras e compañeiros, nun ambiente de cooperación. 

 Enfoques didácticos que lle permitan ao alumnado utilizar cada vez máis 
autonomamente as bibliotecas e as TIC como recursos de aprendizaxe. 

 O rol do profesorado consiste en actuar como guía e mediador para facilitar 
a construción de aprendizaxes; utilizando contextos cotiáns, familiares e 
habituais para que o alumnado aprenda comprobando o interese e a 
utilidade do que aprende, de maneira que poidan transcender do contexto 
en que se produciron e ser aplicadas a contextos múltiples; creando un 
contorno seguro e un ambiente motivador; favorecendo o traballo 
cooperativo, compromiso democrático e resolución pacífica de conflitos. 

 A avaliación concíbese como reguladora da aprendizaxe e será formativa. A 
información que xere a avaliación debe orientar o proceso educativo e 
indicarlles a profesorado e alumnado onde están respecto ás competencias 
e aos obxectivos establecidos e facilitar a intervención na mellora deste 
proceso. A avaliación non se debe reducir a comprobar os resultados da 
aprendizaxe; trátase dunha avaliación continua que precisa estar presente 
en todos os aspectos e momentos do proceso de ensino-aprendizaxe.  

Preténdese que as distintas actuacións docentes se axusten aos seguintes 
principios metodolóxicos: 



 A intervención educativa terá un carácter integrador, para o cal as tarefas, 
os agrupamentos, as estratexias e os recursos didácticos empregados 
posibilitarán a atención á diversidade e a individualización do ensino, así 
como a socialización. 

 Os contidos da aprendizaxe deben ter un carácter significativo para as 
alumnas e alumnos, estando baseados nos seus coñecementos previos e 
tendo un sentido para o seu desenvolvemento persoal, social e cultural.  

 O enfoque didáctico empregado partirá do feito de que a actividade 
construtiva do alumno na elaboración do saber é un elemento decisivo para 
que se produza a aprendizaxe. 

 O papel dos profesores e profesoras concíbese como guía e mediador para 
facilita-la construción de aprendizaxes significativas que permiten 
establecer relacións entre os coñecementos e experiencias previas e os 
novos contidos.  

 A metodoloxía será activa (fomentando no alumnado a curiosidade, e a 
actitude crítica e investigadora) e participativa (prestando especial atención 
ás actividades en grupo e a aprendizaxe da confrontación de opinións  e a 
toma de decisións). 

 Terase en conta nos Proxectos Curriculares e nas Programacións a 
inclusión de contidos encamiñados a conseguir un mellor coñecemento  e 
inserción dos alumnos e alumnas no contorno social, para o que a 
utilización dos recursos próximos que este nos ofrece serán de especial 
consideración. 

3. Lingua de Aprendizaxe  

A nosa opción sobre a lingua de aprendizaxe configúrase de acordo cos seguintes 
elementos: 

 A situación sociolingüística, definida de maneira global, como propia dunha 
zona periurbana da cidade de A Coruña, na que se está a producir unha 
forte penetración do castelán como lingua de instalación o que supón un 
rápido retroceso do galego. 

 De acordo con esta situación, na actualidade a lingua maioritaria do 
alumnado é o castelán. 

 O exposto no apartado de Sinais de Identidade referido ao noso 
compromiso coa promoción e a recuperación do galego. 

En base a estes elementos, e coa finalidade básica de que á fin da escolaridade 
os alumnos teñan acadada a competencia, tanto oral e escrita, no uso da lingua 
galega, configúranse as liñas de actuación en torno aos seguintes principios: 

 A adquisición do galego supón un enriquecemento cultural  e persoal para o 
alumnado. 

 Un proceso de normalización eficaz require da presenza do galego desde 
os primeiros niveis da escolaridade que se incrementará nos niveis 
sucesivos de maneira progresiva. 



 O uso do galego nas actividades de ensino-aprendizaxe terá como 
primeiros marcos aquelas actividades que sexan máis susceptibles para a 
súa introdución  

 Se ben desde os primeiros niveis se promoverá o coñecemento do galego 
escrito de maneira simultánea ao castelán, respectarase a adquisición 
sistemática da lecto-escritura na lingua materna predominante. 

 Atenderase de xeito individualizado a aqueles alumnos e alumnas do grupo 
que non teñan coñecemento suficiente da lingua materna predominante, 
segundo se sinala no punto anterior. 

 A extensión da utilización do galego no segundo e no terceiro ciclo de 
primaria levarase a cabo de acordo co que se estableza no plan xeral para 
o uso do idioma que elaborará o EDLG. Baixo a perspectiva de que: 

O deseño do Plan Xeral para o uso do galego debe ter un carácter coherente, 
evitando prácticas que en si mesmo son diglósicas. 

O carácter normalizador debe tentar a extensión do galego ao seu uso cotián 
evitando a creación de marcos específicos e restrinxidos para o seu uso. 

As áreas a impartir en galego e castelán serán as marcadas no Decreto 
79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de 
Galicia. 

Prestarase especial atención á presenza da lingua galega nos contidos e 
materiais relacionados coas novas tecnoloxías. 

A normalización lingüística non pode entenderse sen a axeitada colaboración 
de toda a comunidades escolar, polo que non debe estar restrinxida só ao 
ámbito académico. Neste sentido, a promoción de estratexias de 
colaboración cos pais e nais e coa ANPA son de especial interese. 

Finalmente é de especial importancia o compromiso do profesorado a prol do 
proceso de normalización dado o seu carácter de modelo para o alumnado. 

4. Obxectivos 

Tódolos obxectivos xerais deste proxecto educativo configúranse en torno á 
finalidade básica de apostar e desenvolver un modelo de escola pública de 
calidade para toda a poboación infantil da nosa zona de influencia. 

4.1. ÁMBITO PEDAGÓXICO 

 Utilizar un enfoque metodolóxico que estimule a adquisición cultural e o 
desenvolvemento das aptitudes intelectuais, e estimule a capacidade 
creadora e o espírito crítico das alumnas e dos alumnos. 

 Acadar a progresiva autonomía do nenos e nenas ao través do seu propio 
coñecemento e da súa relación cos demais, coa fin de lograr a súa 
integración no medio social e cultural. 

 Incorporar nas programacións obxectivos, contidos e actividades 
relacionadas co contorno próximo, emprega-los recursos existentes no 
mesmo e procurar a implicación da escola en todo o referente ao medio que 



a rodea. Orientar para o ocio e o seu aproveitamento espertando o 
entusiasmo polo deporte. 

 Utilizar materiais e recursos axeitados ao enfoque metodolóxico e aos 
contidos propostos nas programacións, de maneira que os mesmos 
cumpran a súa función de recurso e non de imposición do currículo. 

 Potenciar a utilización dos medios audiovisuais e das novas tecnoloxías da 
información e a comunicación como medio para conseguir un ensino 
actualizado. 

 Potenciar a orientación do alumnado ao través do ámbito titorial e desde o 
Departamento de Orientación. 

 Prestar especial atención a adquisición da competencia e o hábito lector 
dos alumnos, non só como fonte de información, senón de deleitación e 
lecer, ao través da potenciación do uso da biblioteca escolar e da 
programación de actividades de animación á lectura. 

 Conseguir, a través do seu deseño e funcionamento, que as distintas 
actividades extraescolares estean ao servizo das finalidades deste Proxecto 
Educativo. 

4.2. ÁMBITO LINGÜÍSTICO 

 Deseñar e desenvolver un Plan Xeral para o uso do Idioma de acordo cos 
principios básicos enunciados neste Proxecto Educativo. 

Os obxectivos estarán encamiñados ao logro da adquisición, por parte  de todo o 
alumnado, das capacidades que permitan: 
a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 
acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os  
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 
b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido 
crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe. 
c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 
que lle permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 
como nos grupos sociais con que se relaciona. 
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 
as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e de mulleres e a 
non-discriminación de persoas con discapacidade. 
e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega, a lingua castelá e  
desenvolver hábitos de lectura. 
f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 
básica que lle permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse 
en situacións cotiás. 
g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 
problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 
coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaz de aplicalos a 
situacións da súa vida cotiá. 



h) Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural, así como as 
posibilidades de acción e de coidado deste, con especial atención á singularidade 
de Galicia.  
i) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 
construción de propostas visuais. 
j) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo e o dos 
outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 
medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
k) Coñecer e valorar a flora e a fauna, en especial a presente na Comunidade 
Autónoma de Galicia, e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu 
coidado. 
l) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, o valor da 
corresponsabilidade no traballo doméstico e no coidado das outras persoas, así 
como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos 
estereotipos sexistas. 
m) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención 
dos accidentes de tráfico. 

4.3. ÁMBITO INSTITUCIONAL 

 Potencia-la coordinación e o traballo en equipo do profesorado coa fin de 
asegurar a coherencia e complementariedade das súas actuacións de 
acordo coas finalidades deste proxecto educativo. 

 Facer as solicitudes oportunas da administración educativa para conseguir 
que o Centro estea dotado dos recursos, tanto materiais como humanos, 
necesarios para que este proxecto educativo poida ser desenvolvido de 
maneira real. 

 Conseguir unha administración eficaz dos recursos ao servizo das 
finalidades enunciadas neste Proxecto Educativo e nos documentos que o 
desenvolven, a través de elementos como a distribución dos espacios, a 
elaboración dos presupostos e o establecemento de normas de 
funcionamento 

 Potenciar a coordinación e coherencia entre os equipos de profesores dos 
distintos ciclos educativos. 

 Fomentar e facilitar a formación permanente do profesorado. 
 Desenvolver un clima de relacións e colaboración cos outros Centros 

Educativos do Concello e a bisbarra, cos Servizos Sociais e Educativos do 
Concello e outras institucións. 

 Conseguir a implantación e o respecto das Normas de Organización e 
Funcionamento por parte de toda a Comunidade Escolar como documento 
que desenvolve o presente PEC. 

 Favorecer a información aos pais e ás nais dos alumnos e das alumnas e a 
súa implicación no funcionamento da escola, como estratexias para 
conseguir a súa colaboración. 

 Favorecer a participación na xestión e o control do Centro de tódolos 
compoñentes da Comunidade Educativa. 



 Conseguir a participación activa de tódolos sectores presentes no Consello 
Escolar.  

IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA REGULAMENTO DE RÉXIME 
INTERNO 

 
1.Órganos de Goberno 

1.1. EQUIPO DIRECTIVO 

Esta formado polos seguintes órganos unipersoais: Dirección, Xefatura de 
Estudios e Secretaría. As súas funcións están recollidas nas Normas de 
Organización e Funcionamento.  

1.2. CONSELLO ESCOLAR 

É o órgano de goberno do centro. As súas funcións están recollidas nas Normas 
de Organización e Funcionamento. De acordo coas finalidades deste PEC 
preténdese potenciar a participación activa de tódolos sectores nel representados. 

En canto aos representantes do profesorado e sen prexuízo do dereito de 
presentarse e de elixilos libremente, potenciarase que todo o profesorado sexa, de 
maneira sucesiva, membro do Consello Escolar. 

Da mesma maneira, procurarase que o horario das súas reunións facilite a 
asistencia de tódolos seus membros. 

1.3. CLAUSTRO 

De acordo coas súas funcións e de acordo co carácter participativo da xestión do 
centro, a toma de decisións dos representantes do profesorado no consello 
escolar e do equipo directivo deben estar fundamentadas nos debates e acordos 
que o claustro debe levar a cabo, polo que a súa actividade potenciarase para 
tratar non só os aspectos meramente pedagóxicos senón o funcionamento do 
centro en xeral. A súa regulamentación en canto ao seu funcionamento está 
recollida nas Normas de Organización e Funcionamento. 

 

2. Órganos de Coordinación Docente 

2.1. EQUIPOS DE CICLO 

No colexio existen os seguintes equipos de Ciclo: Educación Infantil e un por cada 
un dos ciclos de E. Primaria. A súa composición e funcionamento está recollido no 
NOF. 

Favorecerase que a función de coordinación  sexa de carácter rotatorio e que 
conte coa necesaria liberación horaria segundo as dispoñibilidades. 

 

 



2.2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

Esta comisión reúne ao equipo directivo e aos coordinadores e coordinadoras dos 
distintos equipos do centro. A súa composición e funcionamento están recollidos 
nas Normas de Organización e Funcionamento. 

2.3. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Este equipo ten por finalidade a potenciación do uso da lingua galega no marco do 
establecido na lexislación e no presente PEC.  Está constituído por unha profesora 
ou profesor de cada ciclo, por proposta da comisión de coordinación pedagóxica, 
que serán nomeados pola dirección. Ademais poderán incorporarse ao traballo do 
equipo, para temas puntuais, outros membros da comunidade educativa. Do 
mesmo xeito que nos restantes órganos de coordinación, promoverase que no 
mesmo participen sucesivamente os distintos profesores e profesoras, e que os 
seus membros sexan distintos dos que ocupan en cada curso o cargo de 
coordinación de ciclo ou outro. O funcionamento deste equipo está recollido nas 
Normas de Organización e Funcionamento. 

2.4. EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Encargarase de promover, organizar e facilitar este tipo de actividades e que as 
mesmas se axusten ao establecido no presente PEC. O equipo estará formado 
polo profesorado que participe en cada actividade concreta e o xefe do mesmo, 
que será unha profesora ou un profesor nomeado tal como se establece nas 
Normas de Organización e Funcionamento. Promoverase que a persoa que ocupe 
este cargo dispoña da necesaria liberación horaria para poder exercer as súas 
funcións, que –de igual maneira- están establecidas nas Normas de Organización 
e Funcionamento. 

2.5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

A súa composición e funcións están recollidas no DECRETO 8/2015, do 8 de 
xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e 
participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar  

2.6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Foi constituído no curso 1998-1999. A súa composición, funcionamento e funcións 
están establecidas no Decreto 120/1998 e na Orde  de 24 de xullo de 1998 da 
Consellería de Educación. Cada curso presentará un Plan de Orientación Anual 
que desenvolverá o seu funcionamento de acordo co establecido neste PEC, 
especialmente no relativo ao desenvolvemento de medidas e actuación para a 
atención á diversidade. 
O Departamento de Orientación está adscrito ao Departamento de Orientación do 
IES Rego de Trabe e prestaralle especial importancia á colaboración cos outros 
departamentos dos centros de Educación Infantil e Primaria do Concello e a Zona. 



2.7. OUTRAS COMISIÓNS DOCENTES 

Poderán constituírse outras comisións con finalidades específicas en cada curso 
de acordo co que se estableza nas Normas de Organización e Funcionamento e 
na Programación Xeral Anual. En concreto, poderán existir comisións encargadas 
das distintas celebracións escolares que se dan ao longo do curso. 

 

V. FUNCIONAMENTO 

1. A función Titorial 

O desenvolvemento das funcións orientadoras dos titores e titoras rexerase polo 
disposto no Plan de Acción Titorial que aproba anualmente o Claustro de 
Profesores. 

2. Material Didáctico 

Ademais das dotación que subministre a administración educativa o centro 
dedicará unha parte do seu presuposto á adquisición de material didáctico, para o 
que, a principios de cada curso, os distintos equipos do profesorado presentarán 
por escrito as súas necesidades. 

O material didáctico do centro estará inventariado, correspondéndolle á secretaría 
a súa elaboración. 

A selección de libros de texto e outros materiais curriculares para os alumnos 
levarase a cabo a proposta dos Equipos de Ciclo. A comisión de Coordinación 
Pedagóxica analizará as propostas co obxecto de supervisar a necesaria 
coherencia dos materiais ao longo dos distintos ciclos educativos e a súa 
adecuación ao disposto no Plan Xeral para o uso do Idioma. A aprobación dos 
materiais elixidos corresponderalle ao claustro. 

Sempre que exista algunha demanda de modificación de libros de texto, e de cara  
a poder cumprir os prazos legalmente establecidos para a súa publicación, deberá 
facerse a súa proposta de modificación por parte do equipo docente antes do 15 
de maio.  

3. Distribución de espacios 

A distribución de espacios realízase sempre en función das necesidades do 
alumnado.  

 

 



4. Servizos 

4.1. BIBLIOTECA 

A biblioteca concíbese como un centro de recursos para a lectura, a información e 
a aprendizaxe de carácter dinámico e en constante actualización. 

O seu espazo estará especialmente coidado para que teña un ambiente agradable 
e no que as rapazas e rapaces sintan motivación cara o hábito da lectura. 

O seu funcionamento durante o horario escolar abranguerá á totalidade do 
alumnado, que acudirá á mesma dentro da actividade das áreas de lingua, de 
acordo co horario de utilización da mesma, que será incluído dentro da 
Programación Xeral Anual. 

Durante as tardes o seu funcionamento será o previsto no proxecto de xornada 
escolar de sesión única. 

Ademais poderanse levar a cabo obradoiros ou outras actividades de animación á 
lectura ou calquera outra que sirva como recurso para a aprendizaxe da 
comunidade educativa con carácter extraescolar". 

Promoverase a participación do alumnado na xestión de préstamos. 

O responsable da súa organización, como se contempla no PLAMBE, será un 
profesor ou profesora escollido entre o profesorado definitivo no centro, nomeado 
por un período mínimo de dous anos e contará cunha asignación de horas,dentro 
do seu horario lectivo e/ou complementario, en número suficiente para as funcións 
que lle son propias, aproveitando as marxes que ofrece a actual configuración do 
réxime horario do profesorado. Este responsable integrarase na comisión de 
coordinación pedagóxica 

4.2. SALA DE INFORMÁTICA 

A sala de informática é un recurso didáctico máis para o profesorado e o 
alumnado do centro que utilizará para o desenvolvemento de actividades 
programadas nas distintas áreas. 

Preténdese que a súa dotación conte co número suficiente de equipos para 
garantir unha ratio de un equipo para cada dous alumnos. Ademais, tentarase 
contar cos recursos necesarios en canto a equipamento (periféricos, conexións de 
rede, etc.) e programas. 

As aulas móbiles estarán a disposición do profesorado e se é necesario, a 
xefatura de estudos, establecerá un horario de uso. 



Desde o Departamento de Orientación colaborarase para que este recurso 
posibilite o desenvolvemento de actividades relacionadas coa atención á 
diversidade, o establecemento de programas de mellora da lectura e  das 
capacidades de razoamento, solución de problemas, etc. 

O seu funcionamento no horario extraescolar poderá ser autorizado polo Consello 
Escolar dentro da Programación Xeral Anual sempre que existan unha 
programación que conte cos requisitos necesarios para un funcionamento 
axeitado e os seus obxectivos estean de acordo cos que se persegue con este 
recurso no centro. 

4.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

En función das finalidades expostas no presente PEC, as actividades 
complementarias teñen un carácter educativo da mesma importancia que as 
actividades da aula polo que serán programadas polos equipos de profesores e 
profesoras de acordo cos obxectivos das Programacións dos distintos ciclos 
educativos e tendo en conta os recursos que o contorno ofrece.  

Para a súa programación terase en conta que as mesmas sexan accesibles á 
totalidade do alumnado, procurándose, se for necesario, as fontes de 
financiamento (mediante axudas do concello, etc.) de tal maneira que ningún 
alumno sexa impedido de participar nas mesmas por mor do seu custe. 

 4.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Consideramos que as actividades extraescolares deben, ao igual que calquera 
outra actividade do centro, contribuír a desenvolver as finalidades educativas que 
se enuncian neste proxecto educativo, polo que a súa selección e programación 
deberían ser obxecto de decisión por parte do Consello Escolar no marco da PXA. 

Promoverase a colaboración do colexio na programación das actividades 
extraescolares  así como a posible participación na avaliación das mesmas. 

Do mesmo xeito promoverase que as actividades organizadas pola ANPA se 
axusten na súa selección e organización ao contido no presente Proxecto 
Educativo. 

4.5. COMEDOR 

O regulamento está recollido no NOF.  

 

 



4.6. TRANSPORTE ESCOLAR 

O seu funcionamento rexerase polo disposto no NOF. Existe un acordo entre a 
Consellería de Educación, o Centro e a empresa desde o ano 1987 polo que se 
regula o funcionamento axeitado do servizo e o seu seguimento. 

Aínda que desde o centro carecemos de competencias para regular o 
desenvolvemento de normas de convivencia neste servizo, desde o colexio 
colabórase coa empresa de transportes e cos pais e nais dos alumnos para 
contribuír a un funcionamento seguro e axeitado do transporte escolar. 

 

5. Alumnado 

A admisión do alumnado regúlase polo Decreto 13/2022, do 3 de febreiro a, a 
Orde do 12 de marzo de 2013, a Orde do 25 de xaneiro de 2017 e a Orde do 18 
de decembro de 2020. 

No NOF establécese o relativo Dereitos e Deberes dos Alumnos, faltas de 
asistencia e criterios de agrupamento do alumnado que, en todo caso, estarán de 
acordo coa lexislación vixente e coas finalidades educativas do presente Proxecto 
Educativo. 

 
VI. COLABORACIÓN E PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA 
 

1. Colaboración dos Pais e Nais 

De acordo co exposto nos apartados anteriores, considérase de especial 
importancia a colaboración activa dos pais e nais no funcionamento eficaz do 
centro. Para tal fin favoreceranse a adecuada información aos pais e nais sobre o 
funcionamento do mesmo e a existencia de canles de participación. 

A tal fin promoverase: 

 A celebración de Reunións Informativas para os pais e nais de alumnos, 
que poden ser de carácter xeral, ou ben para os pais e nais dos alumnos 
dun determinado ciclo, nivel ou aula. Ademais daquelas que se poidan levar 
a cabo de maneira puntual, existirá un calendario anual de reunións de pais 
que será establecido con carácter xeral no NOF e concretado de maneira 
anual na PXA. 

 Favorecerase desde o centro a organización de reunións de pais e nais ou 
outras actividades (seminarios, charlas, etc.) promovidas pola ANPA. 

 O contacto regular dos pais e nais de alumnos cos titores e titoras ao través 
do horario establecido a tal efecto no NOF e na PXA e no PAT. 

 A información de carácter escrito sobre as actividades do centro e a 
evolución escolar do alumnado ao través de circulares, notas informativas, 
folletos informativos e os propios Boletíns Informativos Trimestrais. 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anunciog0598-040222-0004_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201222/AnuncioG0598-211220-0001_gl.html


 A participación dos pais e nais como colaboradores no desenvolvemento de 
determinadas actividades escolares, especialmente nos primeiros niveis da 
escolaridade, en aspectos como a incorporación á escola, colaboración en 
obradoiros, en festas e celebracións, en saídas escolares...  

 A participación dos pais e nais no consello escolar, en comisións do mesmo, 
etc. 

2. Relacións coa ANPA 

Na actualidade o centro conta cunha ANPA legalmente constituída. Desde o 
colexio manterase unha actitude de respecto do seu carácter propio e de 
colaboración coa mesma no marco das finalidades deste Proxecto Educativo, en 
especial naqueles ámbitos que lle son propios. 
 

3. Concello de Culleredo 

O concello participa cunha importante cantidade económica no funcionamento do 
colexio: gastos de mantemento e subvencións para distintas actividades. Ademais 
das áreas de Educación e Deportes, é cada vez máis importante a súa 
participación  nas prestacións que podemos recibir desde os servizos sociais. 

Sendo isto así é necesario arbitrar fórmulas que fagan máis operativa a súa 
colaboración e que terán como base: 

 As propostas que o representante do Concello no Consello Escolar faga 
chegar para formar parte da P.X.A. 

 As ofertas culturais e deportivas que, non podendo entrar na P.X.A., vaian 
xurdindo ao longo do curso. 

 As iniciativas que, relacionadas co apoio ás familias, poidan ofertar os 
servizos sociais do Concello. 

Neste sentido é de especial importancia solicitar que o Consello Escolar Municipal 
sirva como órgano de consulta co Concello, tanto para canalizar as solicitudes que 
desde o colexio facemos, como para manternos informados das súas actuacións 
en relación co noso centro. 

 

4. Outras institucións 

Promoverase o mantemento de relacións fluídas con aquelas outras entidades e 
institucións do contorno que participen na acción educativa co alumnado do centro 
ou ben, outras de tipo social, familiar, asistencial ou cultural.  

De especial consideración é o establecemento de vencellos de colaboración cos 
restantes centros público de Educación Infantil e Primaria do Concello. Así como 
co IES Rego de Trabe. 

 

 



VII. DOCUMENTOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO P.E.C. 

1. Os Proxectos Curriculares de Centro 

Debido a que no noso colexio se imparte ensino de dúas etapas educativas 
diferentes, deberá contarse co correspondente Proxecto Curricular de Centro para 
cada unha das mesmas. 

A elaboración destes documentos corresponde á Comisión de Coordinación 
Pedagóxica e a súa aprobación ao Claustro de Profesores e terán como obxecto 
desenvolver no eido curricular as finalidades básicas que se enuncian no presente 
Proxecto Educativo. 

2. Normas de Organización e Funcionamento 

É o documento onde se concretan actuacións que desenvolven o contido deste 
Proxecto Educativo nos aspectos de organización, funcionamento, normas de 
convivencia, etc. figurando  como Anexo a este Proxecto Educativo.  

No N.O.F. recollemos a composición, dereitos, deberes, organización, etc. de: 

 Órganos de goberno: dirección, xefatura de estudios, secretaría, claustro e 
consello escolar. 

 Órganos de coordinación docente: equipos de ciclo, comisión de 
coordinación pedagóxica, equipo dinamización da lingua galega, equipo de 
actividades complementarias e extraescolares e departamento de 
orientación. 

 Profesorado. 
 Alumnado. 
 Asociacións de pais de alumnos. 
 Horarios. 
 Distribución dos espazos. 
 Recursos materiais. 
 Servizos complementarios. 
 Planificación do curso. 
 Normas de convivencia. 

Dentro do NOF figura o Regulamento do Comedor onde se recollen as normas de 
uso deste servizo que vai das 14 ás 16 horas. 
 

Plano de Autoprotección. Aquí aparecen polo miúdo todas aquelas situacións que 
debemos ter en conta diante de calquera incidente: teléfonos de interese, botiquín, 
asistencia médica no caso dun accidente ou enfermidade, entradas e saídas do 
colexio, extintores e tomas de auga, o control das portas e das persoas que 



acceden ao centro, as saídas dos alumnos no horario lectivo e o plan de 
evacuación. 

3.Proxecto Lingüístico de Centro 

Formará parte do Proxecto Curricular de Centro que será aprobado polo Claustro. 
A súa redacción correspóndelle ao EDNG que o presentará á Comisión de 
Coordinación Pedagóxica. 

No mesmo figurarán, cando menos: 

 As áreas que se impartirán en galego en cada ciclo educativo. 
 As medidas para potenciar o uso do galego nas actividades do centro. 
 Os proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua 

propia e a mellorar a competencia lingüística da comunidade educativa. 

4. Programación Xeral Anual 

Será elaborada polo Equipo Directivo no comezo de curso, tendo en conta as 
propostas do Claustro, e aprobada polo Consello Escolar, respectando os 
aspectos docentes que son competencia do claustro. 

A PXA supón a concreción anual do contido do PEC e os Proxectos Curriculares 
do Centro na intervención educativa. 

5. Memoria 

Cada un dos órganos de coordinación docente levará a cabo ao finalizar o curso 
unha avaliación do grao de consecución dos obxectivos propostos na PXA  
analizando as dificultades e resultados obtidos e propoñendo as conclusións e 
medidas que consideren oportunas. Sobre esta base, o Equipo Directivo elaborará 
a Memoria Anual que será estudiada e informada polo Claustro e o Consello 
Escolar. 

 

VIII. AVALIACIÓN  

O PEC é un documento a longo prazo e ten un carácter aberto. Polo tanto, é 
necesaria a súa avaliación para: 

 Constatar o grao de cumprimento de obxectivos e finalidades que no 
mesmo se enuncian. 

 Introducir as oportunas modificacións do mesmo. 



A avaliación do PEC, do mesmo xeito que a súa aprobación, correspóndelle ao 
Consello Escolar, que recollerá tódalas suxestións dos distintos sectores da 
comunidades educativa. 

Os procedementos para avaliar e modificar o PEC de maneira ordinaria serán:  

 A inclusión de tal actividade na Programación Xeral Anual. 
 Que na Memoria de fin de curso se recolla a necesidade de levar a cabo un 

proceso de avaliación. 


