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I. INTRODUCCIÓN 
   
 
 
 
 

O documento que Vde. ten agora nas súas mans é o Proxecto Educativo do 
CEIP “VALLE INCLÁN” de Perillo (A Coruña). Pretende ser un instrumento que aglutine 
as diversas facetas que constitúen a nosa Comunidade Educativa e dea unha maior 
coherencia á mesma. 
 

Nel poderá encontrar sete partes perfectamente diferenciadas. En primeiro lugar 
aparece unha análise do contexto do Centro, que sen pretender ser exhaustiva, 
aspira a selo suficientemente expresiva para situa-lo contexto do colexio. 
 

Despois aparecen expostas as necesidades educativas que consideramos 
máis significativas e que o Centro deberá ter permanentemente en conta na súa 
organización e funcionamento. Seguidamente figuran as  notas de identidade, os 
principios fundamentais do noso Colexio, o que somos dito noutras palabras. 
Posteriormente cítanse os obxectivos que pretende  consegui-lo noso Centro como 
Comunidade Educativa. Aparece logo a parte máis longa do proxecto, onde se expresa 
a estructura organizativa do Centro; e, en último lugar, figura a avaliación e 
conclusións como elementos necesarios para que este PEC non se convirta nun 
documento ineficaz e sexa, en cambio, un instrumento útil para a mellora da xestión e 
funcionamento do Colexio. 
 

Pero, á vista do anterior, poderíase preguntar, �de ¿onde saíu agora este 
documento?. Se serve de resposta, diremos que este documento non é nada 
inventado, nada novo, senón que está baseado noutros documentos diversos que 
utiliza a nosa institución escolar, no seu quefacer cotián, como son os proxectos 
curriculares de etapa, as programacións xerais anuais, o regulamento de réxime 
interior, acordos conseguidos no Consello Escolar, Claustro de Profesores/as, Equipos 
de Coordinación Pedagóxica, etc. e que neste documento denominado Proxecto 
Educativo, o que se fixo non foi máis que recompilar e estructurar o que na actualidade 
somos e estamos a facer. 
 

O que si nos gustaría agora é que este documento fose lido con atención e 
interese para que desta forma se coñeza máis e mellor a  nosa Comunidade Educativa 
da que Vde. forma parte integrante, como pai/nai, como profesor/a, como traballador/a 
e por que non, como alumno/a. 
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II. ANÁLISE DO CONTEXTO 
 
 
 
2.1. Situación xeográfica e socio-económica-cultural que afecta ó Centro 
 

Neste apartado coméntanse algúns aspectos, entre outros moitos que existen, 
que nos poden aproximar ó ambiente xeográfico e socio-económico-cultural no que 
está inserido o Centro. Salientamo-los seguintes: 

 
a) Situación xeográfica. 

 
Xeograficamente o CEIP “Valle Inclán” está situado ó suroeste do 

Concello de Oleiros, na parte máis alta de Perillo e na marxe dereita da Ría do 
Burgo e da Baía de A Coruña. 

A súa zona de escolarización, comprende as parroquias de Perillo e parte 
de Lians (Montrove, O Seixo, Pazo do Río). 

É unha zona húmida e aireada debido a súa proximidade ó mar e por 
atoparse no alto do monte Sino. 

 
b) Perfil demográfico. 
 

 Segundo datos obtidos en Marzo de 2009 do Padrón Municipal de 
Habitantes, en Oleiros hai 33.583 habitantes, dos que 10919 están na zona de 
influenza do Centro.  
O reparto por sexos é de 5.259 homes e 5.660 mulleres.  
En canto a idades, 658 están entre 0 e 5 anos e 719 entre 6 e 12 anos, é dicir, 
o 12.6% da poboación é menor de 12 anos. Entre 13 e 25 anos hai un 12% e o 
75.4% restante é maior de 25 anos. 

 Como consecuencia da elevada tasa de migratoriedade, a 
poboacion é moi numerosa e presenta unha alta densidade (772.9 hab/km²). 
Oleiros é un Concello pequeño en canto a extensión (43.8 km²). É ademáis un 
Concello en constante crecemento poboacional, o que o convirte en cabeceira 
dunha comarca de 150.000 habitantes. 

O tamaño medio da familia é de dous fillos con tendencia a un só fillo. 
En Perillo, temos un 16,8% da poboación con estudos universitarios, o 

27,71% ten Bacharelato ou FP, un 27,51% conta con estudos básicos, un 
16,12% sen estudos e un importante porcentaxe de analfabetismo, o 7,77%. 

 
c) Proximidade dos domicilios dos alumnos 

 
A distancia dos domicilios ó Colexio da maioría dos alumnos oscila entre 

1 km e 1,5 km. Os alumnos máis alonxados viven a 2 km. 
 

Hai servicio de transporte escolar público en base á perigosidade das 
vías Avda. das Mariñas, Rosalía de Castro e Che Guevara, con catro rutas. 

O resto do alumnado chega ó Colexio en vehículos privados e, moi 
poucos, a pé. 

 
d) Lingua e procedencia familiar 
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A lingua máis usual é o castelán, case o 100% dos pais diríxese ós seus 

fillos nesta lingua. 
O galego úsao un 40% e enténdeno casi todos. 
A orixe da poboación é netamente provincial, o peso dos orixinarios do 

Concello é escaso, (un 37%), existindo un proceso de recente asentamento 
residencial e turístico que procede dos concellos veciños, ( fundamentalmente 
de A Coruña). A presencia do alumnado procedente do estranxeiro cífrase no 
10%, cunha representación similar ó do resto do Concello, sendo Brasil, 
Colombia, México e Portugal as nacionalidades máis representadas. Esto é 
debido as oportunidades de emprego, inversión, recreo e calidade de vida que 
ofrece a situación e clima do Municipio. 

O número de nacementos rexistrados no Concello non responde o 
crecemento real da poboación debido a que unha gran parte dos nenos nados 
e pertecentes a este Municipio, son rexistrados ó nacer en A Coruña. 

 
e) Situación económico-laboral 

 
Os sectores de traballo dos pais/nais orixinarios da zona son o primario, 

(marisqueo), e terciario, (servicios), pertecendo a tódolos sectores as familias 
procedentes de fóra. Actualmente, a poboación activa ocupada de Oleiros 
desenvolve a súa actividade maioritariamente no sector de Servizos. A 
actividade xira en torno ó eixo económico coruñés. A actividade industrial é 
máis ben escasa, a favor de actividades comerciais e hostelería. Das 
empresas rexistradas, o 6% corresponden a Industria, o 12% á Construcción e 
o 82% restante a Servizos. 

O paro cífrase nun 20%. Hai unha boa rede de servizos sociais 
municipais para atender casos de marxinalidade, en aumento nos últimos anos 
pola crise e as correntes migratorias. 

 
 

f) Tipos de vivenda e nivel de calidade de vida 
 

Conviven tres tipos de poboamento: o primeiro, (residual), son os núcleos 
tradicionais de poboación . 

Son núcleos de tamaño pequeno e dispersos. As vivendas son 
unifamiliares, adosadas, de planta baixa e piso con terreo posterior destinado a 
uso agrícola. 

O segundo tipo, (maioritario), fórmano os núcleos urbanos que se 
caracterizan, unhas veces, pola acusada concentración de vivendas, como no 
caso de Sta. Cristina, onde se levantan bloques de edificios con varias plantas 
e outras polas grandes urbanizacións a base de chalés adosados. 

A terceira modalidade é o notable número de chalés e vivendas 
residenciais ubicados no medio de fincas de gran extensión. 

A zona ofrece unha extraordinaria calidade de vida debido, entre outras 
cousas, a:  

 
1) Estructuras existente: Pavillón deportivo, Biblioteca pública, Casa da 

Xuventude, parques, xardíns, paseos marítimos, praias , excelentes 
e numerosas vías de comunicación, piscinas,... 
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2) Actividades deportivas, culturais, folclóricas, organizadas polo 

Concello, Asociacións de Veciños e Culturais. 
 
3) Servicios de transportes públicos, sanitarios, altísima  oferta de 

centros de ensino de Primaria, Secundaria e Universitaria. 
 
4) A cercanía de A Coruña posibilita o uso e disfrute de tódalas 

infraestructuras e servicios da cidade. 
 
No urbanístico regúlase a edificación de vivendas con esixencias tales 

como: Limitación de alturas, solo urbanizable, construcción de garaxes, cesión 
de terreos para servicios públicos, etc. O alto precio das vivendas e solares 
tamén pode ser indicativo da calidade de vida. 

Todo o anterior leva consigo a progresiva modificación de clases de 
poboación. As familias residentes tenden a ser de alto poder económico. 

 
g) Proximidade ou lexanía dos centros de traballo 

 
En Perillo sitúanse, (entre a Ponte Pasaxe e O Seixal), as escasas 

industrias que existen no Concello, así como grandes naves para 
almacenamento. A carretera Nacional VI foi o elemento determinante desta 
ubicación. Nas marxes desta vía sitúanse: negocios de compra-venta de 
automóviles, talleres de reparación de coches, venta e almacén de maquinaria, 
de mobles, pinturas, frigoríficos e numerosas oficinas. 

Tamén é de reseñar a importancia do sector turístico situado, sobre todo, 
en Sta. Cristina. 

Non obstante, unha gran parte da poboación desplázase a cidade de A 
Coruña e outras zonas da comarca para realiza-lo seu traballo. 

 
h) Arraigo e costumes 

 
O nivel de arraigo dos poboadores orixinarios, (situados sobre todo en 

torno ás igresias de Perillo e Montrove), é moi alto. Eles son os que organizan 
e participan en tódolos actos que conmemoran as súas costumes, romarías e 
festas tradicionais: Festas patronais, Entroido, Festa do mel ( de recente 
creación), xogo da chave,  etc. 

Teñen constituidas diversas asociacións culturais e agrupacións de 
bailes, corales, rondallas, obradoiros, etc. 

 
i) Servizos culturais 

 
Centros educativos : Tres Institutos de Educación Secundaria, catro  

Colexios de Educación Infantil e Primaria públicos, un colexio privado, o 
I.N.E.F. de Bastiagueiro, as Escolas Municipais de Música e de Danza e tres 
escolas infantís que atenden a nenos de 0 a 3 anos. 

Centros culturais e deportivos: Biblioteca pública “Ria Leda”, Casa da 
Xuventude, Club de Remo, Asociacións veciñais e culturais: “A Ría”, 
“Sampaio”, “Semente Nova”. 
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j) Infraestructura de servizos sociais e equipamento 

  
Independentemente do reseñado nos apartados anteriores, existen na 

zona:  
 
• Amplas e abundantes áreas adicadas a parque, xardíns e 

esparcemento, ( como por exemplo o parque “Martí” de Sta. 
Cristina, o situado nas inmediacións do Mercado Municipal)...En 
xeral, cada urbanización realizada ou programada conta cunha zona 
destas características. 

 
•••• Servicios relixiosos, (prestados nas igrexias e capelas das dúas 

parroquias da zona), Mercado municipal, Oficina de Correos, 
farmacia, Casas do Pobo, Cofradía de Pescadores , camping, 
Asociacións de Veciños, ANPAS, etc. 

 
•••• Monumentos dignos de mencionar: 
 Igrexa de Sta. Eulalia de Lians de arquitectura barroca. 

Pazos e quintas de recreo, (construidos o longo do século XIX), 
Pazo de Lóngara e Estrada. Quintas: Villa de Galicia, Ria Leda, (de 
estilo modernista e actual, sé da biblioteca Municipal), Villa 
Marchesi, (tamén de arquitectura modernista), Casa de Caramés e 
Casa de Cervigón, (ámbalas dúas de estilo racionalista). 

 
 
2.2. Tipoloxía do Centro 
 

Dentro deste apartado describimo-lo Centro e damos uns cantos datos 
cualitativos e cuantitativos sobre o mesmo, co fin de coñece-la súa tipoloxía, o que 
nos da referencia,  polos datos cuantitativos, de que se trata dun centro de 
educación infantil e primaria de tipo medio. 

 
α) Titularidade 

 
O CEIP “Valle Inclán”  é un colexio público e, polo tanto, está baixo a 

titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta 
de Galicia. 

 
β) Características e datos físicos e humanos do Centro 

 
O   colexio empezou a funcionar, só coa entonces etapa educativa da 

EXB, no mes de marzo de 1985. Empezara xa en setembro de xeito 
provisional nos Camilos. 

No ano 1989 lévase a cabo unha ampliación e constrúese un segundo 
edificio. 
 
Instalacións: 

Hai que distingui-las instalacións situadas no recinto escolar e as 
propias dos edificios escolares. 
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No recinto escolar, como instalacións exteriores, cabe sinalar as 
seguintes: beirarrúas perimetrais, depósito do gasóleo, tres pistas 
polideportivas, zonas de xardinería, patio libre de xogo e viais de acceso, tres 
porches, arenarios, dous parques infantís, pavillón deportivo, vivenda de 
conserxe, sala de caldeiras e almacén.. 

 
    

Os dous edificios do Valle Inclán teñen unha estructura similar: 
Edificio 1 
- Na planta baixa: seis aulas de infantil, titoría de primaria, conserxería, 

despacho ANPA, titoría de audición e linguaxe, titoría de infantil e sala de usos 
múltiples. 

- Na planta alta: unha aula de infantil, catro aulas de primaria (Primeiro ciclo), 
aula de Relixión, aula de apoio e PROA, aula de Informática e futura sala de traballo de 
Infantil, 1º Ciclo e  Departamento de Inglés. 

Edificio 2 
- Na planta baixa: cinco aulas de primaria (segundo ciclo), aula do 

departamento de orientación, biblioteca, secretaría, dirección e xefatura de estudios. 
- Na planta alta: sete aulas de primaria (segundo e terceiro ciclo), aula de 

música, aula de informática e sala do profesorado. 
 

  
 

χ) Datos cualitativos do CEIP “Valle Inclán”. 
 

O Centro “Valle Inclán” comenzou a funcionar en marzo de 1985. 
Creación da aula de E.E.. Orde da Consellería de Educación do 

30/03/88 (D.O.G. 04/05/88). 
Ampliación do Colexio: Orde da Consellería de Educación do 13/01/89 

(D.O.G. 01/02/89). 
Número de unidades contempladas na rede de centros do ano 2008 

(D.O.G. 27/02/08): 6 unidades de Educación Infantil (3,4 e 5 anos) e 14 
unidades de Educación Primaria.  

 
� Modelo de xornada escolar: sesión única de mañá (de 9'00 a 14'00 

horas para Educación Infantil e Educación Primaria. 
 
� Ofertas educativas do Centro: Idiomas, Relixión e actividades 

alternativas de estudios o seu ensino; Actividades complementarias e 
extraescolares, organizadas pola APA, Concello e Colexio. 
 

� Catálogo de postos de traballo, segundo a Orde citada: Educación 
Infantil (8), Educación Primaria (13), Filoloxía Inglesa (2), Filoloxía 
Francesa (1), Educación Musical (1), Educación Física (2), Pedagoxía 
Terapéutica (1), Audición e Linguaxe (1), Departamento de Orientación 
(1). Total de postos de traballo catalogados: 30. 
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δ) Datos cuantitativos  
 

 
� Número de aulas con grupos de alumnos/as: 23 (7 de Educación Infantil, 

16 de Educación Primaria). 
   

� Media de fillos por familia: 2 
   

� Utilizan o servicio de transporte escolar público: 220 alumnos/as  (4 
buses). 

 
� Persoal docente: 35 profesores/as. Persoal non docente: 1 conserxe, 2 

coidadoras e 5 limpiadoras. 
   

� Ratios: Educación Infantil: 25; Educación Primaria: 22.  
   

� Utilizan o comedor: 120 alumnos/as. 
   

� Non existen barreiras arquitectónicas para o acceso á planta baixa 
dende o recinto escolar. Non se dispón de ascensor para o acceso ás 
plantas superiores. Hai problemas de acceso nas pistas exteriores.  
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� III. NECESIDADES EDUCATIVAS  

 
 
 

Á vista da realidade social e cultural descrita, chegamos á conclusión de que se 
queremos ir a máis na calidade educativa que ofrece o Centro debemos concentra-los 
nosos esforzos nunha serie de puntos que son mellorables.  

Este é un Centro que se propón mellora-la educación que ofrece e aínda que é 
posible que dos puntos que sinalamos a continuación, uns parezan máis importantes 
que outros, todos contribúen a mellora-la calidade da educación.  
Neste senso salientamos, pois, os aspectos seguintes:  
 

� O respecto cara ós demais. Debería haber menos agresividade entre os 
alumnos, tanto dende o punto de vista físico como verbal. Aprender a 
escoitar. 

 
� A educación medioambiental, como necesidade de coñecer a influencia do 

ser humano no seu entorno e valorar a necesidade de amnter o noso planeta 
en boas condicións como recurso imprescindible para o futuro do ser humano. 

 
� Facerlles ver ós alumnos que co seu comportamento están moitas veces 

perpetuando a discriminación en razón do sexo. 
 
� Un maior respecto polo Colexio: edificio, instalacións, materiais, etc. Que os 

alumnos o sintan como algo propio. 
 

� Mellorar algúns hábitos de hixiene en determinados alumnos/as. 
 

� Contribuír á mellora-los hábitos en alimentación e consumo do alumnado. 
 

� Conseguir mellora-los hábitos de limpeza e orde nos seus traballos. 
 

� Fomenta-la autoimaxe e autoestima: Maior responsabilidade na realización 
das tarefas escolares; resposta correctora á detección dun baixo rendemento 
escolar; fomenta-la creatividade e orixinalidade nos seus traballos, mellora-las 
deficiencias na organización do estudio, tanto na súa casa como no Centro; 
etc. 

 
� Un uso do tempo de lecer máis enriquecedor para unha mellor formación da 

súa personalidade. Fomenta-las actividades deportivas, lecturas, 
coleccionismo, traballos en equipo... 

 
� Algunhas deficiencias de vocabulario: escasez, palabras mal ditas, 

expresións inadecuadas... 
 

� Unha maior aplicación á realidade dos seus coñecementos matemáticos. 
Fomenta-lo razoamento lóxico para facilitarlles a resolución de problemas. 

 
� Relaciona-las noticias e acontecementos relevantes de actualidade, 

sempre que sexa posible, para conseguir un mellor desenvolvemento do 
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currículo, cunha análise crítica dos distintos medios de comunicación 
social. 

 
� Conseguir que o alumnado posúa un maior coñecemento da súa 

localidade e comunidade autónoma cando saian do Centro. 
 

� Na situación familiar de pais separados, necesidade de intervención, 
participación e colaboración da familia  na superación dos problemas que 
frecuentemente presentan estes alumnos no seu proceso de ensinanza-
aprendizaxe.  
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IV. SINAIS DE IDENTIDADE DO CENTRO  
 
 
 
O centro, dado o seu carácter público, réxese polo principio de neutralidade 
ideolóxica, de maneira que renuncia a todo tipo de adoutrinamento, sectarismo e 
proselitismo, aínda que se declara esencialmente respectuoso coas ideas que sexan 
compatibles coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos.  
O Colexio busca formar para a paz e rexeita a violencia, polo tanto é unha esixencia 
inescusable o respecto pola dignidade e a integridade persoal dos membros da 
comunidade escolar.  
O centro, valorando o enriquecemento que supón a complementariedade, aposta 
pola coeducación ou educación na igualdade dos sexos.  
Queremos un centro onde o obxectivo prioritario sexa o desenvolvemento integral da 
persoa nas súas dimensións física, afectiva, intelectual, ética e social. 
Un centro onde a Comunidade educativa comparta uns valores comúns para a vida e 
a convivencia: xustiza-solidariedade, igualdade, saúde, liberdade, tolerancia, 
respecto, paz, responsabilidade. Representan denominadores comúns de cada un 
dos temas transversais. 
Un centro  que sexa un lugar de traballo e formación agradable onde ninguén se 
sinta discriminado. 
Un colexio participativo, aberto ó entorno, onde cada un dos membros da 
comunidade desenvolva o seu labor  con responsabilidade para conseguir os 
obxectivos comúns que nos marcamos. 
Un centro onde a integración siga a ocupar un lugar privilexiado, de xeito que 
calquera nena ou neno poida atopar o seu espacio propio. 
En definitiva, un centro onde se ensine e se aprenda a ser persoa, a aprender a 
aprender e a convivir. 
 
 
1) Linguas do Centro  
 
Respectando a lexislación e normativa vixentes, recoñécese o dereito de cada 
membro da comunidade escolar a utilizar calquera das linguas oficiais, pero, para 
contribuír á normalización lingüística do galego, empregarase esta lingua no plano 
administrativo e procurarase que sexa esta cada vez máis a lingua ambiental e 
didáctica no ámbito escolar. En todo caso, deberá garantirse, ao remata-la 
escolaridade, un correcto dominio oral e escrito de ámbalas dúas linguas.  
 
2) Metodoloxía para a aprendizaxe  
 
a) 0 labor educativo basearase no respecto mutuo, o diálogo e a reflexión.  
 
b) 0 profesor, como director do proceso de ensinanza-aprendizaxe, impulsará este 
proceso cara a unha aprendizaxe activa, que desenvolva as iniciativas e a 
creatividade dos alumnos.  
 
c) 0 proceso de ensinanza-aprendizaxe procurará a adquisición de técnicas de 
traballo ou hábitos científicos, intelectuais e de saúde que fomenten no alumno o 
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interese por continua-la súa formación e integración na sociedade como cidadáns 
libres e responsables.  
 
d) Fomentarase o coñecemento do país, da súa realidade e dos seus problemas, así 
como o respecto ao medio ambiente natural. O centro estará aberto á comunidade 
que o rodea fomentando a relación co seu peculiar entorno á vez cidadán e rural.  
 
e) O ensino adaptarase aos distintos ritmos e capacidades de aprendizaxe, de 
acordo co criterio da “educación para a diversidade”  
 
f) Na procura dun proxecto educativo común, fomentaranse a cooperación e a 
complementariedade dos distintos profesores, pero admitiranse as diferencias de 
estilos docentes, que, ademais de enriquecedoras, son un exemplo democrático para 
os alumnos.  
 
g) Estímase que a orde é indispensable para a vida escolar e procurarase a 
comprensión e aceptación deste principio por parte de todos, xa que non é un mero 
capricho nin froito dunha imposición.  
 
3) Xestión do Centro  
 
a) A xestión do Colexio debe ser participativa e democrática.  
 
b) Como o equipo directivo ten que representar á comunidade escolar, a súa elección 
debe ser expresión de liberdade democrática e froito do diálogo e o consenso.  
 
c) Impulsaránse os procesos de participación, información, consulta e decisión que 
impliquen e responsabilicen a asociacións de pais, profesores, alumnos e persoal 
non docente, de xeito que sexan óptimas as relacións entre os colectivos que 
constitúen a comunidade escolar. Desta maneira espérase acada-la participación de 
todos na consecución dos obxectivos comúns e a súa identificación co proxecto 
educativo.  
 
d) Será un obxectivo permanente dar solidez ás relacións do centro tanto coas 
administracións educativa e local como coas entidades ou asociacións do entorno.  
 
 
4) Lexislación  
 
Ó ser un centro de titularidade pública, toda a súa actividade estará rexida pola 
lexislación vixente na Comunidade Autónoma de Galicia.  
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V. OBXECTIVOS DO CENTRO  
 
 
 

É un obxectivo primordial deste Centro o desenrolo harmónico das dimensións 
física, intelectual, afectiva, ética e social do alumnado.  
En función deste obxectivo global, establecémo-los seguintes obxectivos nos 
diferentes ámbitos da vida educativa.  
 
 
Fins educativos do centro. 
 
a) O pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades dos alumnos. 
b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade 
de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 
discriminación das persoas con discapacidade. 
c) A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios 
democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a súa 
resolución pacifica. 
d) A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal. 
e) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a 
cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a 
adquisición de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o ambiente, 
en particular ao valor dos espazos naturais e o desenvolvemento sustentable. 
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 e 
da interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade. 
h) A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos 
científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, así como o 
desenvolvemento de hábitos saudables, o exercicio físico e o deporte. 
i) A capacitación para a comunicación nas dúas linguas oficiais da comunidade 
autónoma e nunha lingua estranxeira. Potenciarase o ensino da lingua galega de 
xeito que se garanta un efectivo dominio da mesma en igualdade co da lingua 
castelá. A lingua galega será a lingua de relación do centro coas outras 
administracións e cos distintos sectores da comunidade educativa. 
j) A preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida 
económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade 
de adaptación as situacións cambiantes da sociedade do coñecemento. 
 
 
Principios da actividade educativa. 
 
a) A calidade da educación para todo o alumnado, independentemente das súas 
condicións e circunstancias. 
b) A equidade, que garanta a igualdade de oportunidades, a inclusión educativa e a 
non discriminación e actúe como elemento compensador das desigualdades 



 

CEIP Valle Inclán  15 Proxecto Educativo de Centro 

persoais, culturais, económicas e sociais, con especial atención ás que deriven de 
discapacidade. 
c) A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, 
a responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a 
igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo de 
discriminación. 
d) A concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se 
desenvolve ao longo de toda a vida. 
e) A flexibilidade para adecuar a educación a diversidade de aptitudes, intereses, 
expectativas e necesidades do alumnado, así como aos cambios que 
experimentan o alumnado e a sociedade. 
f) A orientación educativa dos estudantes, como medio necesario para o logro 
dunha formación personalizada, que propicie unha educación integral en 
coñecementos, destrezas e valores. 
g) O esforzo individual e a motivación do alumnado. 
h) O esforzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, 
administracións, institucións e o conxunto da sociedade. 
i) A autonomía para establecer e adecuar as actuacións organizativas e 
curriculares no marco das competencias e responsabilidades que corresponden ao 
centro. 
j) A participación da comunidade educativa na organización, goberno e 
funcionamento do centro. 
k) A educación para a prevención de conflitos e para a súa resolución pacífica, así 
como a non-violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
l) O desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades e o fomento da 
igualdade efectiva entre homes e mulleres. 
m) A consideración da función docente como factor esencial da calidade da 
educación, o recoñecemento social do profesorado e o apoio a súa tarefa. 
n) O fomento e a promoción da investigación, a experimentación e a innovación 
educativa. 
ñ) A avaliación tanto na programación e organización e nos procesos de ensino e 
aprendizaxe como nos seus resultados. 
 
 
OBXECTIVOS DO CENTRO 
 
1. Ámbito pedagóxico. 
 
1.1. Formar integralmente aos alumnos e alumnas, compensando as súas 
carencias a través dunha atención individualizada e unha avaliación continua e 
formativa. 
1.2. Proporcionar ao alumnado o coñecemento dos dereitos e liberdades 
recoñecidos na Constitución e demais leis e dereitos internacionais. Facilitar no 
centro a vivencia dos mencionados dereitos e liberdades. 
1.3. Facilitar a adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, así como 
de coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos. 
1.4. Formar no respecto á pluralidade lingüística e cultural. 
1.5. Desenvolver unha metodoloxía activa que garanta a participación do alumnado 
no proceso de ensino e aprendizaxe. Preparalos para participar activamente na 
vida social e cultural. 
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1.6. Utilizar unha metodoloxía globalizadora partindo dos intereses e necesidades 
do alumnado. 
1.7. Desenvolver nos alumnos as seguintes capacidades: 
1. Competencia en comunicación lingüística 
2. Competencia matemática 
3. Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico 
4. Tratamento da información e competencia dixital 
5. Competencia social e cidadá 
6. Competencia cultural e artística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa persoal 
 
2. Ámbito humano. 
 
2.1. Desenvolver nos alumnos e alumnas actitudes para a convivencia democrática 
e para o exercicio responsable da liberdade. 
2.2. Desenvolver actitudes e hábitos de cooperación a través do traballo en equipo. 
2.3. Fomentar un comportamento tolerante e solidario en toda a comunidade 
educativa. 
2.4. Desenvolver actitudes de respecto ás diferentes culturas e linguas. Educar na 
integración 
2.5. Educar para a paz e no desenvolvemento de actitudes pacíficas 
2.6. Formar ao alumnado en igualdade, sen ningún tipo de discriminación e 
eliminando estereotipos en relación aos roles do home e da muller na sociedade. 
2.7. Fomentar en toda a comunidade educativa actitudes de respecto e defensa do 
medio ambiente. 
2.8. Educar no respecto aos valores morais e cívicos. 
2.9. Educar para un consumo responsable. 
2.10.Educar para unha boa utilización do tempo de lecer. 
2.11.Desenvolver no alumnado hábitos e actitudes de respecto ás normas de 
educación viaria. 
2.12.Propiciar a autonomía do alumnado a través da adquisición de hábitos de 
estudio, orde e traballo. 
2.13.Valorar criticamente os hábitos relacionados coa saúde, consumo e medio 
ambiente. 
2.14.Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 
persoal. 
2.15.Desenvolver no alumnado a imaxinación, a orixinalidade e o espírito crítico. 
2.16.Proporcionar a todos os alumnos a atención psicopedagóxica e a orientación 
educativa precisa. Desenvolver un plan de acción titorial que proporcione aos 
alumnos o coñecemento do seu contorno físico, social e educativo. 
2.17.Adecuar o currículo aos diferentes ritmos de aprendizaxe con especial 
atención aos alumnos con necesidades educativas especiais. 
2.18.Favorecer a socialización do alumnado propiciando a consecución de 
destrezas que faciliten a súa integración. 
 
3. Ámbito institucional. 
 
3.1. Implicar ás familias dos alumnos no proceso educativo e fomentar a súa 
participación na vida do centro. 
3.2. Fomentar a relación do centro co entorno social, económico e cultural. 
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3.3. Potenciar a coordinación e o traballo en equipo do profesorado. 
 
3.4. Establecer contactos e coordinar actuacións co IES Neira Vilas, centro 
receptor dos alumnos. 
3.5. Impulsar e favorecer a participación do profesorado en actividades de 
formación permanente, fundamentalmente no propio centro. 
3.6. Colaborar co centro de formación do profesorado. 
3.7. Colaborar co concello nas actividades organizadas por este e dirixidas á 
formación do alumnado. 
3.8. Lograr que as administracións local e autonómica cumpran coas súas obrigas 
con respecto ás necesidades do centro. 
3.9. Democratizar o funcionamento do centro, fomentando e facilitando a 
participación de todos os sectores da comunidade educativa 
 
4. Ámbito administrativo. 
 
4.1. Realizar unha xestión administrativa e económica eficaz e transparente. 
4.2. Lograr un sistema de comunicación áxil e eficaz entre toda a comunidade 
educativa. 
 
5. Ámbito de normalización lingüística. 
 
Ao remate da educación primaria os alumnos deberán ter un dominio do galego e 
do castelán que lles permita comunicarse en ámbalas dúas linguas por un igual. 
Así mesmo fomentaremos unha valoración positiva da lingua galega así como o 
coñecemento da nosa cultura. Os obxectivos que nos propoñemos no eido da 
normalización lingüística son: 
5.1. Acadar que os alumnos do centro teñan unha competencia lingüística que lles 
permita comunicarse por un igual en lingua galega e castelá. 
5.2. Potenciar a valoración positiva do uso da lingua galega por parte da 
comunidade educativa. 
5.3. Utilizar a lingua galega como lingua oficial nas relacións externas do centro: 
escritos, circulares, xestión administrativa,... 
5.4. Mellorar a competencia lingüística dos membros da comunidade educativa. 
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 VI. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
 
 
     O centro precisa dunha organización que posibilite o bo funcionamento e facilite 
a consecución dos fins e obxectivos xerais que a partir dos nosos sinais de 
identidade, temos definido e tentamos conseguir.  
Ao abeiro da estructura organizativa proposta no “Regulamento orgánico dos 
Colexios de Educación Infantil e Primaria”, consideramos como elementos 
necesarios desta estructura e coas atribucións que no devandito regulamento se 
especifican:  

 
1. Órganos de goberno: 
 
Colexiados: Consello Escolar con distintas comisións, cando menos Comisión 
administrativo-económica e a Comisión de Convivencia, e Claustro de 
Profesores.  
Unipersoais: Director,  Secretario e Xefe de Estudios 
 

 
 

2. Órganos de coordinación docente:  
 

� �Comisión de coordinación pedagóxica.  
� �Equipos de ciclo e nivel.  
� �Departamento de orientación.  
� �Titorías.  
� �Equipo de normalización lingüística.  
� �Departamento de actividades extraescolares e complementarias.  
�Comisións internas: Biblioteca, TIC… 
 

A composición, competencias e funcións dos diferentes órganos que forman a 
estructura organizativa do centro, están recollidos no Regulamento de Réxime 
Interior.  
 
 

3. 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/á alumno/a como os suxeito central e dinámico do proceso 
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 cada 
unha das que demanda unha agrupación do alumnado diferente: a 
individualizada en que o/a alumno/a traballa só; a do traballo en equipo, 
que realiza un grupo de alumnos/as coa finalidade de producir un 
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resultado común, e o gran grupo, que se congrega para recibir 
explicacións ou orientacións xerais do/a profesor/a ou profesores/as así 
como para a posta en común de aprendizaxe e traballo xa realizados. 
 
          Na formación de grupos no Colexio evitarase calquera clasificación 
deles polos seus coñecementos, nivel intelectual ou rendemento, así como 
establecemento de grupos estables de recuperación, de repetidores ou de 
alumnos/as avantaxados. 

 
4. Temporalización da planificación e avaliación 

 
          Na estructura organizativa do Centro son igualmente importantes os 
acordos que se adopten con respecto ós tempos de dedicación ás tarefas 
e reunións. A democracia e a participación ten uns custos de tempo 
necesarios e imprescindibles. Sen reunións para transferir información, 
programar, analizar problemas, coordinar, xestionar, avaliar, etc., non é 
posible nin a participación nin unha xestión eficaz. 
         As  horas non lectivas serán destinadas a garanti-la realización das 
actividades seguintes: 
 

• Entrevistas con pais, nais ou titores/as. A esta función 
destinarase unha hora semanal da que terán adecuada 
información tódalas familias. 

 
• Asistencia a reunións de equipos de ciclo ou de nivel. 

 
• Programación da actividade da aula e realización de actividades 

extraescolares e complementarias. 
 

• Asistencia a reunións de coordinación e seguimento co 
orientador do centro e/ou co profesorado de apoio ás 
necesidades educativas especiais. 

 
• Asistencia a reunións de claustro. 

 
• Asistencia, se é o caso, a reunións da comisión de coordinación 

pedagóxica, do consello escolar e ás comisións constituídas 
nel. 

 
• Ademais da avaliación do desenvolvemento das capacidades 

dos alumnos e alumnas de acordo cos obxectivos xerais de 
etapa, os mestres avaliarán os procesos de ensino e a súa 
práctica docente, así como o desenvolvemento do proxecto 
curricular, tal como establece o artigo 13� do Decreto 245/1992, 
do 30 de xuño. 

 
• Actividades de perfeccionamento no posto de traballo ou do 

perfeccionamento incorporado ó posto de traballo e á 
investigación educativa. 
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• Calquera outra actividade das establecidas na programación 
xeral anual. 

 
  Hai que ter en conta, ademais, o tempo correspondente ós días 
non lectivos para os alumnos, pero si para os profesores, dos meses de 
setembro e xuño. Este tempo distribuirase na programación xeral anual de 
forma que se garanta a planificación, a avaliación e a coordinación 
necesarias para o bo funcionamento do Colexio. 
        No mes de setembro dedicaranse a maior parte deste tempo para a 
planificación do curso escolar así como para procesos de avaliación inicial 
(diagnoses, coñecemento de expedientes e historial do alumnado, etc.). É 
o momento de marca-las directrices xerais para a elaboración da 
programación xeral anual. Os últimos días do mes de xuño dedicaranse 
fundamentalmente á avaliación e cumprimentación de expedientes, así 
como a elaboración da memoria de fin de curso. 

 
5. Documentos de planificación. 
 
O centro deberá organizar a súa actividade e desenvolver os principios, valores e 
obxectivos recollidos neste proxecto educativo. Os documentos de planificación 
nos que se desenvolverá o proxecto educativo serán: 
 
1. A concreción do currículo. Incluirá os seguintes documentos: 
a) As programacións didácticas de cada ciclo, que incluirán as competencias 
básicas, obxectivos, contidos e criterios de avaliación así como as estratexias 
metodolóxicas e de atención á diversidade. 
b) A educación en valores a través das distintas áreas. 
c) Os criterios de avaliación e promoción do alumnado. 
d) Medidas para o alumnado que permaneza un ano máis no ciclo. 
e) O período de adaptación á escola. 
f) O proxecto lingüístico do centro 
g) O proxecto de dinamización das tecnoloxías da información e da 
comunicación. 
h) O proxecto lector de centro 
i) O plan de convivencia escolar. 
j) O plan de saídas escolares. 

2. A normativa de convivencia do centro. 

3. O plan de acción titorial. 

4. O plan de orientación escolar. 

5. O protocolo de acollida do alumnado procedente do estranxeiro. 

6. O plan de autoprotección escolar. 

7. O presuposto anual. 

8. A programación xeral anual. 

9. A memoria anual. 
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Ademais o centro poderá establecer dentro da Programación xeral anual e/ou a 
través de proxectos ou plans concretos a participación en programas de mellora da 
calidade educativa, programas internacionais e aquelas iniciativas que promovan 
unha mellora da práctica educativa. 
 
 
 
6. Dinamizacións e outras funcións docentes. 
 
Atendendo ás necesidades do alumnado, o equipo directivo, oído o Claustro, 
poderá asignar ao profesorado con horario lectivo dispoñible actividades como: 
- Reforzo educativo. 
- Atención á diversidade. 
- Atención específica de apoio ao alumnado estranxeiro e minorías étnicas. 
- Apoio á educación infantil. 
 
O Equipo Directivo, oído o Claustro, designará á persoas responsables das 
dinamizacións específicas que se establezan na Programación Xeral Anual así 
como ao profesorado colaborador con horario lectivo dispoñible. Poderanse 
establecer dinamizacións como: 
- Novas tecnoloxías da información e da comunicación. 
- Biblioteca. 
- Convivencia escolar. 
- Normalización lingüística. 
- Mellora da calidade educativa. 
- Programas internacionais. 
- Outras actividades análogas que se establezan na PXA. 
 
 
7. Ensinanzas de Relixión. 
 
Impártese o ensino de relixión e moral católicas a aqueles alumnos que as súas 
familias así o solicitan. 
As outras confesións relixiosas impártense na medida que os responsables das 
mesmas facilitan profesorado para tal fin. 
 
 
8. Medidas de atención aos alumnos que non optan polo ensino de relixión. 
 
Os alumnos para os que as súas familias non solicitan ensinanzas de relixión 
reciben atención educativa, que non comporta a aprendizaxe de contidos 
curriculares, por parte do profesorado. 
As ensinanzas que recibirán consistirán en: 
a) Actividades de reciclaxe. Taller de reparación e construción de obxectos 
b) Actividades ambientais: semente, coidado , recollida de plantas. Exposicións 
sobre elementos integrantes do contorno natural, coidado dos mesmos,... 
c) Actividades de biblioteca: coidado e organización dos materiais e fondos. 
Exposicións sobre temas concretos. 
d) Exposicións sobre celebracións e conmemoracións que se realicen no centro. 
Cada ciclo desenvolverá nas programacións didácticas os contidos relacionados 
con estas ensinanzas adaptándoas ao nivel e idade dos alumnos. 
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9. Ensinanza de idiomas. 
 
O centro participa no Proxecto de anticipación da primeira lingua estranxeira no 
segundo ciclo de educación infantil. Coa implantación do novo currículo nesta 
etapa educativa, impartirase nas condicións fixadas pola administración. Asimesmo 
estamos a desenvolver seccións bilingües Educación Física – Inglés no 3º ciclo de 
Primaria. 
 
 
10. Ensinanzas non obrigatorias. 
 
As ensinanzas de educación musical e educación física, non obrigatorias na etapa 
de educación infantil, impartiranse nas condicións que se fixen na programación 
xeral anual para cada curso de acordo coa dispoñibilidade horaria do profesorado. 
 
 
11. Actividades complementarias. 
 
Son actividades que están integradas na actividade lectiva normal, e que se 
realizan con finalidade eminentemente pedagóxica, encamiñadas ao 
desenvolvemento das capacidades básicas do alumnado. 
-Celebración do Magosto. 
-Celebración do Nadal. 
-Celebración do Entroido. 
-Celebración das Letras Galegas. 
-Elaboración e edición do Xornal Escolar. 
-Actividades de promoción da lectura. 
-Plan de saídas escolares: saídas educativas dos diferentes niveis. 
-Programación da Fundación Municipal de Cultura do Concello de Oleiros. 
-Participación no programa “Descubrir Coruña”: concertos didácticos, visitas ás 
casas das ciencias, do home e dos peixes,... 
 
 
12. Actividades extraescolares. 
 
O centro oferta, unha vez rematado o horario lectivo, unha serie de actividades 
lúdicoeducativas e culturais, encamiñadas a facer efectivos os principios xerais. 
Algunhas destasactividades realízanse nas propias instalacións do centro. 
A oferta de actividades realizarase cada curso ao comezo da actividade lectiva e 
figurará na Programación Xeral Anual. A Asociación de nais e pais vense 
responsabilizando da organización e funcionamento das mesmas. 
O financiamento destas actividades corre a cargo das familias, contando con 
axudas do Concello e outras entidades públicas. 
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13. Biblioteca e TIC. 
 
Supoñen actualmente dúas sinais de identidade e dúas apostas do noso centro á 
hora de acadar un sistema educativo de calidade e unha formación integral. Dende 
hai varios anos estamos a traballar nos dous ámbetos como se verá reflectido nos 
plans que acompañan este documento. A día de hoxe contamos cunha biblioteca 
cun espazo axeitado e unha importante dotación en fondos, así como cunha 
equipa de dinamización que está a elabourar directrices e propostas para todo o 
alumnado. O mesmo ocorre coas Tecnoloxías de Información e Comunicación, 
fundamentais no momento presente. Ámbalas dúas precisarían dun maior esforzo 
por parte da administración educativa, especialmente no que se refire á dotación 
de persoal especializado. 
 
 
14. Asociación de nais e pais. 
 
No centro está constituída a Asociación de nais e pais Valle Inclán. 
A Asociación ven organizando as actividades extraescolares que se imparten fóra 
do horario lectivo e ás que asisten os alumnos con carácter voluntario. 
Ademais colabora en festas e actos que organiza o centro e organiza actividades 
de fin de curso. 
A Asociación conta cun representante no Consello escolar do centro. 
 
 
15. Área de servicios e vixilancia 
 

a) Transporte escolar 
 

      Os itinerarios do transporte escolar do Centro xa foron explicados 
no apartado “Proximidade do domicilio”. 
      A viaxe dos adultos no vehículo escolar non está permitida, salvo 
por autorización da Delegación Provincial de Educación.  

 
β) Vixilancia e limpeza 

 
      A vixilancia do Centro, no conxunto de tódalas súas 
dependencias, corresponde ó conserxe do Colexio. As súas funcións 
son fixadas polo Concello, do que depende funcionariamente,  e 
coñecidas polo equipo directivo. As devanditas funcións estarán 
debidamente especificadas no regulamento de réxime interior.  
       A limpeza do Colexio é tamén unha responsabilidade do 
Concello. As obrigas e prestacións figurarán, igualmente, no 
regulamento de réxime interior. 

 
χ) Comedor Escolar 

  
   Organizado pola APA con servicio de catering dende as 14 ás 16 h. 
 

δ) Outros 
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 O Colexio estará sempre aberto e con boa disposición para 
implantar e/ou participar en calquera outro servicio que interese á 
comunidade educativa. Na actualidade funciona tamén un servizo de 
gardería de 8 a 9 horas. 

 
16. Relacións do Centro coa comunidade 
 

 O Centro colabora con distintos centros e institucións do 
Concello e da cidade de A Coruña, entre os que cabe sinalar: 

 
• O I.E.S. Neira Vilas,  Instituto ó que está adscrito o Colexio, con 

intercambio de información, coordinación, organización de 
reunións, etc. 

 
• O Concello, no desenvolvemento dos programas culturais e 

deportivos patrocinados polo mesmo, divulgando entre os 
alumnos as actividades que aquel organiza. 

 
• A Asociación de Pais/Nais de Alumnos/as do propio Colexio, na 

organización de actividades culturais, deportivas e 
extraescolares e tamén para a adquisición de material para o 
Centro. 

 
• O Centro Municipal de Servicios Sociais. 

 
• A Policía Local, en cursos de Educación Vial e/ou actividades 

de seguridade cidadá. 
 

• O Concello de A Coruña cos seus programas culturáis. 
 

        As instalacións do Centro poderán ser utilizadas por outras entidades, 
asociacións, etc. (A.P.A., Asociacións veciñais, Concello, etc.), para 
actividades culturais e deportivas que non teñan fin de lucro, nin sexan 
discriminatorias. Para iso terán que obte-la previa autorización da 
dirección do Centro. 
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VII. AVALIACIÓN  
 
 
 

        Para que este Proxecto Educativo non se converta nun elemento ineficaz 
e sexa, en cambio, un instrumento útil para a mellora da xestión do Centro, é 
necesario revisar frecuentemente a súa implantación, grao de utilidade e 
validez. A avaliación será continua, formativa e sumativa tendo en conta os 
obxectivos do proxecto e a estructura organizativa do Centro. 

 
a) Avaliación contínua 

 
      A avaliación do proxecto será continua, formando parte integrante 
do proceso da actividade do Centro e orientada a proporcionar á 
comunidade educativa, de xeito permanente, a información sobre o 
seu funcionamento, tendo como referente inmediato os obxectivos 
presentados. 

 
b) Avaliación formativa 

 
       A avaliación terá tamén  un carácter formativo, orientándose á 
mellora do proceso e dos resultados obtidos, permitindo a 
adecuación, en cada momento, á satisfacción das necesidades 
organizativas e de funcionamento do Centro para evita-la aparición 
de dificultades ou, caso de producirse, detectalas de contado e poñe-
lo oportuno remedio mediante as pertinentes medidas correctoras 
que en cada caso procedan. 

 
c) Avaliación sumativa 

 
      Entendida como comprobación periódica de resultados e coa 
posibilidade da participación de avaliadores externos. Ten este tipo 
de avaliación unha presentación retrospectiva e de “rendición de 
contas”. 
         Na súa avaliación deberá considerarse, en todo caso, o 
contexto do Centro, o seu deseño e obxectivos, os procesos de 
aplicación e os resultados obtidos. Dáse por suposto entendido que 
as sucesivas Programacións Xerais Anuais (P.X.A.) do Centro se 
xerarán e elaborarán a partir do presente proxecto e deben ser en 
todo caso coherentes co mesmo. 

 
 

          A P.X.A. será avaliada a partir dun enfoque formativo durante 
diversos períodos ou fases do curso escolar (de forma trimestral, 
principalmente) e mediante un enfoque sumativo ó finaliza-lo curso. 
Os resultados destes procesos de avaliación servirán, por unha 
parte, de base para a elaboración da Memoria Anual de actividades 
e, por outra, de información retroactiva sobre a análise do contexto, o 
contido do PEC e o regulamento de réxime interno.  
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          No curso seguinte, o PEC, unha vez avaliado, xerará a nova 
P.X.A. xunto coas informacións rexistradas na Memoria Anual do 
curso precedente, e reemprenderá este proceso cíclico en etapas 
sucesivas. 
          O claustro de profesores/as, nunha tarefa coordinada e 
promovida polo equipo directivo, terá que realiza-la súa avaliación do 
proxecto dándolle un carácter fundamentalmente técnico a partir de 
instrumentos específicos. O Consello Escolar, pola súa parte, 
efectuará unha avaliación asesorada polo equipo directivo, e 
orientada pola avaliación do claustro de profesores/as, e que terá un 
carácter máis supervisor e de control social. 
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VIII. CONCLUSIÓNS 

  
 

         Antes de dar por terminada a elaboración do presente proxecto educativo, 
a modo de resume final, queremos resalta-las cinco conclusións seguintes que 
nos parecen fundamentais: 

 
1. O Proxecto Educativo de noso Centro é froito da nosa historia e o 

resultado de tela asumida. 
 

2. Dito proxecto acolle a teoría para darlle sentido a nosa experiencia 
de funcionamento, e non ó revés. 

 
3. O noso P.E.C. non é algo imposto, senón a concreción, nun 

documento, do proceso de revisión/reflexión do funcionamento da 
comunidade educativa. 

 
4. Desexamos que o noso proxecto educativo sexa a suma da vontade 

de tódolos integrantes da comunidade educativo do CEIP “Valle 
Inclán” e non dun documento proposto por uns poucos, pois nese 
caso nacería sen forza, cando non morto. 

 
5. Só reflectimos na redacción deste documento os aspectos 

programáticos que previamente tíñamos asumidos, deixando outros 
que, aínda sendo de interese, non os consideramos prioritarios neste  
intre para o Centro. 

 
         O exposto anteriormente lévanos á idea de que todo isto só é posible se 
na comunidade educativa existe un clima de diálogo e participación que, 
superando a estructura xerarquizada, tome como referencia última a 
globalizade do Centro. 



 

 

 
IX. ANEXOS  
 
 

 


