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0. INTRODUCIÓN. CARACTERÍSTICAS DO PROXECTO EDUCATIVO 

 

Entendemos o proxecto educativo como o marco regulador e integrador do conxunto de principios, fins, plans  

concretos e recursos que guían o noso traballo. 

 

O proxecto educativo constitúe o documento que expresa os sinais de identidade do centro. É o referente do 

principio de autonomía pedagóxica e de organización. Inclúe desde os desenvolvementos curriculares ata as 

medidas de atención á diversidade, os criterios para organizar o tempo, os programas de intervención no tempo 

extraescolar, os procedementos e criterios de avaliación, o plan de orientación e acción titorial, o plan de 

convivencia, as medidas para mellorar a calidade educativa, o plan de formación do profesorado…  

 

Todo isto persegue mellorar o rendemento académico do alumnado e a súa formación equilibrada. En suma, 

contribuír ao enriquecemento das súas posibilidades de coñecer mellor o medio en que vive para poder 

desenvolverse nel de forma activa, crítica, respectuosa e responsable. 

 

Apoiámonos nunha base normativa que será contextualizada en cada un dos apartados deste documento. A 

normativa que determina os elementos deste proxecto está fundamentada na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, 

de Educación e o desenvolvemento que a nosa comunidade lle deu en resposta aos sinais de identidade, á 

cultura, aos recursos e ás necesidades e oportunidades do noso contexto. As normas comunitarias polas que nos 

reximos son as seguintes: 

 

 Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de 

réxime xeral. 

 Decreto 320/1996, do 26 de xullo, de ordenación da educación de alumnos e alumnas con necesidades 

educativas especiais. 

 Decreto 374/1996, de 17 de outubro. Regulamento orgánico das escolas de Educación Infantil e colexios 

de Educación Primaria.  

 Orde do 28 de outubro de 1996 pola que se regulan as condicións e o procedemento para flexibiliza-la 

duración do período de escolarización obrigatoria dos alumnos con necesidades educativas especiais 

asociadas a condicións persoais de sobredotación intelectual. 

 Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos alumnos e alumnas 

con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o 

procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización.   

 Orde de 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de Educación Infantil, dos colexios de Educación Primaria e dos colexios de 

Educación Infantil e Primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.  

 Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo Decreto 120/1998.  

 Orde do 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización 

en centros sostidoscon fondos públicos do alumnado de ensino non universitario con necesidades 

educativas especiais. 

 Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ó alumnado 

procedente do estranxeiro. 
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 Decreto 130/2007, de 28 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia.  

 Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a avaliación do 

segundo ciclo da educacióninfantil na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 

Segundo esta normativa de referencia en Galicia, o proxecto educativo fixará obxectivos, prioridades e 

procedementos de actuación, e incluirá: 

 

 A organización xeral do centro 

 Os fins e as intencións educativas do centro de acordo coa identidade propia deste. 

 Os obxectivos do centro tendentes a lograr a normalización lingüística, de acordo co Decreto 247/1995, 

de 14 de setembro (LG 1995, 270), polo que se desenvolve a Lei 3/1983 (LG 1983, 1070), de 

normalización lingüística 

 A adecuación ao contexto do centro dos obxectivos xerais das etapas que se imparten neste e que 

deberán desenvolverse no proxecto curricular (concreción do currículo para cada etapa educativa). 

 regulamento de réxime interior do centro. 

 A oferta do centro en canto a actividades e servizos. 

 As formas de colaboración e participación entre os distintos sectores da comunidade educativa. 

 As formas de colaboración e intercambio cultural cos servizos sociais e educativos do Concello e outras 

institucións. 

 

Os diversos programas que compoñen este documento expresarán a nosa preocupación por integrar as 

competencias básicas, a avaliación formativa do alumnado e a avaliación da nosa propia actividade dentro da 

comunidade escolar. 
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1.  FINS E INTENCIÓNS EDUCATIVAS. 

 

O noso proxecto parte dunha fundamentación en valores. Estes valores son as forzas que nos impulsan a obrar 

nunha determinada dirección. A nosa inspiración en valores meditados e consensuados fainos sensibles a aqueles 

que constitúen o noso patrimonio esencial: a liberdade, o desexo de evolucionar e mellorar de forma constante, 

o esforzo por logralo, a solidariedade, o apoio aos máis débiles e a loita pola construción dun mundo máis xusto.  

 

Este espírito, que alenta o noso traballo, está enmarcado nuns fins que nos orientan e nuns principios que nos 

achegan raíces e soporte. A base queda determinada, conxuntamente, pola normativa vixente en Galicia e polos 

valores que sinalamos anteriormente. 

 

1.1. Os fins  

 

Os fins son os propósitos esenciais, identifican a clave da orientación do noso traballo e todos se constrúen 

arredor do alumno. Por iso se converte no referente esencial o que posúe unha natureza holística:  

 

O pleno desenvolvemento da personalidade e capacidades do alumno (ser persoa).   

  

Arredor deles definimos un conxunto que complementa e matiza esta intención. Presentámolos ordenados de 

acordo coas grandes vías de traballo educativo: ser persoa, pensar e traballar, convivir e tomar decisións de 

forma madura e responsable. Máis alá da estrutura que nos facilita a análise atoparemos profundas 

interrelacións entre eles 

 

A súa identificación, comprensión, asimilación e valoración deben permitirnos asentar sobre bases firmes o 

conxunto da actividade educativa que nos vai ocupar. A súa primeira vía de concreción expresarémola nos 

obxectivos que determinamos para as distintas etapas e que serán concretados nos desenvolvementos 

curriculares e nos restantes plans de actuación. 

 

Fins da educación vinculados ao desenvolvemento de estratexias de aprendizaxe e pensamento 

 

 Coñecemento de si mesmo, crítica construtiva respecto dos seus intereses, actitudes, capacidades e 

valores e desenvolvemento de actitudes e hábitos de responsabilidade, esforzo persoal, mérito e desexo 

de superación. 

 Construción de coñecementos lingüísticos, científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos.  

 Configuración de estratexias de aprendizaxe autónoma que supoñan a autorregulación dos procesos de 

evolución persoal e a confianza nas súas aptitudes e coñecementos 

 Respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural de Galicia e de España e da 

interculturalidade como un elemento enriquecedor das persoas e os grupos. 

 Comunicación en castelán, en galego e nunha ou máis linguas estranxeiras. 
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Fins da educación vinculados ao desenvolvemento da convivencia 

 

 Respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, da igualdade de dereitos e oportunidades entre homes 

e mulleres e da igualdade de trato e non discriminación das persoas con discapacidade. 

 Exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia, así como da 

prevención de conflitos e a resolución pacífica destes. 

 A formación para a paz, o respecto dos dereitos humanos, da vida en común, da cohesión social, da 

cooperación e solidariedade entre os pobos. 

 A adquisición de valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o medio ambiente e o 

desenvolvemento sustentable. 

 Participación activa na construción de formas de vida máis xustas tanto nos ámbitos interpersoais como 

nos colectivos. 

 

Fins da educación vinculados á preparación para a toma de decisións responsables 

 

 Desenvolvemento de hábitos intelectuais, sociais, físicos e psicolóxicos saudables. 

 Análise crítica dos aspectos inxustos da realidade cotiá e das formas sociais vixentes. 

 Preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida económica, social e 

cultural. 

 Elaboración autónoma e racional de principios xerais de valor que axuden a axuizar criticamente a 

realidade. 

 Preparación para o exercicio de actividades profesionais a través da captación do que supón a vocación 

profesional como síntese integradora dos intereses e vida persoais, familiares, sociais e laborais. 

 Desenvolvemento dunha actitude crítica e responsable e con capacidade de adaptación ás situacións 

cambiantes da sociedade do coñecemento. 

 Análise crítica dos discursos orientadores da opinión e da conduta e reguladores da vida social, e 

valoración da importancia do achegamento a estes discursos para o coñecemento da realidade. 

 

1.2. Os principios do proxecto educativo 

 

Se os fins nos indican cara a onde imos, os principios indícannos quen somos e ábrennos as grandes canles para 

camiñar nunha determinada dirección. 

 

Principios de natureza sistémica 

 

 Busca persoal e colectiva e comportamentos coherentes en sentido de comunidade educativa de acordo 

cos principios e normas que inspiran o noso traballo e as nosas relacións. 

 Desenvolvemento de principios de calidade (desenvolvemento de capacidades e competencias como 

punto de mira, planificación, seguimento continuo, avaliación de procesos e de resultados, integración de 

esforzos) da educación para todo o alumnado, independentemente das súas condicións e circunstancias. 
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 A equidade que garanta a igualdade de oportunidades, a inclusión educativa e a non discriminación, e 

actúe como elemento compensador das desigualdades persoais, culturais, económicas e sociais, con 

especial atención ás que deriven de discapacidade. 

 desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades para todos os membros da comunidade 

educativa e o fomento da igualdade efectiva entre homes e mulleres. 

 A concepción da educación como unha aprendizaxe permanente, que se desenvolve ao longo de toda a 

vida.  

 

Principios de natureza interpersoal 

 

 A transmisión e posta en práctica dos valores que nos inspiran: a liberdade persoal, a responsabilidade, a 

cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a xustiza, que axuden a 

superar calquera tipo de discriminación.  

 esforzo compartido por alumnado, familias, profesores, o centro, administracións, institucións e o 

conxunto da sociedade. 

 A participación da comunidade educativa na organización, goberno e funcionamento dos centros 

docentes.  

 A educación para a prevención de conflitos e para a resolución pacífica destes, así como a non violencia 

en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

 A cooperación e colaboración activa con institucións orientadas ao desenvolvemento de principios e 

valores compartidos.  

 

Principios de natureza instrumental 

 

 A flexibilidade para adecuar o noso proxecto educativo no seu conxunto e os distintos plans que o 

conforman á diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado, así como aos 

cambios que experimentan o alumnado e a sociedade. 

 A orientación académica, persoal, profesional e vocacional dos alumnos, como medio necesario para o 

logro dunha formación personalizada, que propicie unha educación integral en capacidades, 

competencias, coñecementos, habilidades, destrezas e valores. 

 esforzo individual e a motivación do alumnado a través da súa participación e implicación activa no 

conxunto de actividades que se desenvolvan no centro. 

 A autonomía para establecer e adecuar as nosas actuacións organizativas e curriculares no marco 

normativo de acordo co contexto e os sinais de identidade do noso centro. 

 A consideración da función docente como factor esencial da calidade da educación, o recoñecemento 

social do profesorado e o apoio á súa tarefa. 

 A corresponsabilidade da familia no desenvolvemento da nosa proposta educativa considerando a súa 

repercusión na modelaxe de principios, valores e actitudes nos alumnos. 

 fomento e a promoción da investigación, a experimentación e a innovación educativa a través de 

actuacións precisas que integren a participación da comunidade educativa. 

 A avaliación do funcionamento do noso centro desde unha concepción sistémica, tanto nos seus 

condicionantes, os seus plans e as súas propostas de organización como no seu desenvolvemento e 

materialización, nos resultados e nos procesos.  
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2. PLAN DE ORIENTACIÓN. ACCIÓN TITORIAL E ORIENTACIÓN ACADÉMICA, PROFESIONAL E  VOCACIONAL. 

 

Desde unha perspectiva estratéxica, o plan de orientación vén configurar unha síntese dos propósitos de todos os 

plans. Destacamos no cadro de síntese os elementos máis relevantes que dan personalidade á nosa proposta. 

 

Características e principios do noso plan de acción titorial 

 

Características 

 

 Quedan articulados desde os órganos de coordinación e desde as pautas concretas dos servizos e 

departamentos de orientación.  

 O desenvolvemento corresponde a actuacións puntuais dos órganos de orientación, pero especialmente 

ás accións titorial e docente.  

 Subliñaremos a necesaria cooperación coas familias. 

 A converxencia de elementos de construción coa acción docente lévanos a identificar as actuacións en 

termos de contido; con isto, o documento gaña en concisión e rigor. Perséguese, ademais: 

 Unificación formal co resto dos plans.  

 Constituír unha proposta de síntese que facilite o seguimento e apreciación do 

esencial da nosa proposta: os mesmos contidos de base mostrando un 

desenvolvemento e evolución graduais nas distintas etapas. 

 Como o resto dos documentos, referirse a todos os elementos do currículo; obxectivos e 

os seus contidos.  

 En infantil e primaria propomos como canle do PAT a preparación para a toma de decisións xerais. 

Destacamos, como no resto do documento, a presenza das competencias básicas como elemento de 

renovación e enriquecemento de todas as nosas actuacións 

 Esta presenza faise explícita nos vínculos dos elementos que estruturan a nosa proposta: as liñas e canles 

de actuación, e queda implícita no seu desenvolvemento, nos obxectivos e contidos.  

 

Principios 

 

 Atención ao desenvolvemento  equilibrado da personalidade: capacidades, competencias, estilo cognitivo, 

intereses, motivos. 

 Promoción da construción de elementos de evolución significativos en situacións relacionadas coa 

integración persoal, académica, sociofamiliar e profesional.  

 Consideración do nivel de desenvolvemento (capacidades, competencias, coñecementos específicos, 

habilidades e destrezas) para promover novos niveis de desenvolvemento. 

 Integración de recursos materiais, persoais, ambientais e metodolóxicos. 

 Coherencia e continuidade entre cursos, ciclos e etapas. 

 Converxencia de actuacións e responsabilidades: departamento ou servizo de orientación, titores, 

profesores e familia. 
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Obxectivos do plan de acción titorial para todas as etapas 

 

Expresan os propósitos relacionados coa natureza destes plans: establecer canles de colaboración e integración 

entre os distintos órganos e axentes educativos: dirección, xestión, coordinación didáctica e familias. Son os 

seguintes: 

 

 Estimular actuacións que permitan integrar a normativa curricular, organizativa e de atención á 

diversidade en propostas consensuadas desde a actuación dos titores.  

 Dispoñer propostas de traballo específicas relacionadas coa integración do traballo dos titores nos 

diferentes cursos, ciclos e etapas.  

 Canalizar accións que permitan comprender, aplicar e contextualizar as competencias básicas no labor 

titorial. 

 Desenvolver liñas que favorezan a priorización de competencias básicas de acordo coas necesidades do 

noso contexto e as características dos plans de acción titorial, de forma máis destacada a competencia 

lingüística, social e cidadá, aprender a aprender e iniciativa e autonomía persoal 

 Impulsar actuacións que permitan a mellora da coordinación interna e externa en distintos ámbitos: 

órganos de orientación, o equipo directivo, titores, profesores. 

 Canalizar as relacións familia-centro propiciando a converxencia das actuacións para favorecer o 

desenvolvemento integral da personalidade dos alumnos nos distintos tramos de desenvolvemento. 

 

Obxectivos do plan de acción titorial para os alumnos 

 

Os obxectivos que propomos configuran un marco de referencia para todos os tramos educativos que se 

desenvolven no noso centro. A súa concreción ha de respectar os principios básicos da intervención educativa: 

aprendizaxe significativa, enfoque competencial, enfoque globalizador ou interdisciplinar (segundo a etapa), 

cooperación e participación. De xeito destacado recoñecemos o principio de partir do nivel de desenvolvemento 

do alumno, entendido como unha conxunción de capacidades e coñecementos previos, que permitirá concretar 

eses obxectivos en contidos e actividades desenvolvidos en tempo de titoría ou integrados nas actuacións propias 

de ensino-aprendizaxe. 

 

Os enunciados que recollemos mostran unhas formas de expresión xeral (en primeiro lugar) e específica e 

concreta (a continuación). Queremos subliñar que integran as liñas de acción titorial:  

 

 Ser persoa.  

 Convivir.  

 Pensar e traballar.  

 Tomar decisións. 

 

Obxectivos xerais 

 

 Forxar de xeito gradual unha imaxe axustada de si, das súas características e posibilidades en relación co 

seu medio do centro, familiar, social e profesional. 

 Participar activamente en actividades que fagan posible o autocoñecemento relacionado coas súas 

capacidades, competencias, habilidades, intereses e motivos. 
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 Desenvolver unha autoestima equilibrada que, partindo do recoñecemento das súas posibilidades e 

limitacións, se concrete en actuacións de mellora persoal. 

 Desenvolver habilidades relacionadas con diferentes tipos de capacidade e competencia, especialmente 

coas capacidades lingüísticas, lóxicas, interpersoais, intrapersoais (competencias lingüística, social e 

cidadá, aprender a aprender, iniciativa e autonomía persoal). 

 Progresar no desenvolvemento de actitudes de esforzo e implicación persoal a través da participación en 

actividades de formación titorial, en particular, e académica, en xeral. 

 Manifestar hábitos de esforzo e implicación persoal nas accións desenvolvidas no centro e proxectalas no 

seu medio sociofamiliar. 

 Desenvolver a propia identidade moral a partir dunha análise crítica da realidade e da construción dunha 

escala persoal de valores. 

 

Obxectivos específicos 

 

 Participar activamente en situacións de traballo e intercambios comunicativos orais, mostrando esforzo, 

rigor, sistematicidade e expresividade. 

 Cooperar activamente nas actividades propostas mostrando disposición aberta a axudar a outros para 

favorecer a súa implicación. 

 Aplicar, en relación cos contidos dos diversos cursos e etapas, técnicas para aprender a aprender e 

tomar decisións responsables. 

 Forxar, de acordo cos coñecementos e capacidades propios dos cursos e etapas, estratexias de traballo 

persoal que lles axuden a realizar os seus proxectos de desenvolvemento persoal e académico. 

 Desenvolver o interese e o gusto pola lectura grazas ao traballo con textos vinculados ás unidades 

didácticas propostas na clase, en xeral, e a entrevistas, descricións e relatos biográficos relacionados con 

experiencias persoais, académicas e profesionais, en particular. 

 Consolidar hábitos lectores que se materialicen nunha diversidade de intereses con relación a distintos 

tipos de texto e lectura. 

 Mostrar unha posición crítica ante diferentes tipos de discriminación (sexo, clase, raza…) que poidan 

manifestarse nos ámbitos social ou académico, implicándose activamente en accións que favorezan a 

igualdade de oportunidades. 

 Participar activamente en propostas para favorecer e mellorar as relacións entre persoas e grupos no 

seu medio social e escolar, mostrando iniciativa para construír propostas estimulantes para outros. 

 Avaliar as oportunidades e desvantaxes do medio social, familiar e académico para conducir a súa 

actividade formativa ou para aproveitalas e liquidalas de forma efectiva. 

 Deseñar proxectos de lecer e formación para si e para o seu grupo que permitan superar algunhas 

desvantaxes que o medio presente. 

 Asumir e exercer os seus dereitos e deberes no respecto aos demais, practicar a tolerancia, a 

cooperación e solidariedade entre as persoas e os grupos. 
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Sectores de actuación no PAT de Infantil 

 

Ser persoa. Vías de actuación, núcleos de contido de especial  significado.  

 

 Autocoñecemento: Como somos. Trazos físicos (pelo, ollos, altura…). Afeccións, intereses 

(cancións, xogos e xoguetes, comidas, tarefas). 

 Autoestima: Como podemos mellorar. 

 

Convivir. Vías de actuación, núcleos de contido de especial significado. 

 

 O colexio. A aula. 

 Os profesores. Os compañeiros. O respecto, a cooperación, a axuda. 

 Os materiais. Características e coidado.   

 As actividades que nos permiten relacionarnos. Os xogos, os traballos, os contos. 

 Os espazos, as instalacións e os materiais do centro. 

 As persoas que traballan no centro. Actuacións que desempeñan, valoración do seu traballo. 

 

Aprender a aprender. Vías de actuación, núcleos de contido de especial significado  

 

 A atención ante as cousas que suceden: que se ve, que se oe, que se move. 

 O recordo ordenado do que facemos, do que vemos, do que nos contan. 

 As cores, as formas, os tamaños, as posicións 

 A clase e o colexio. Análise, compoñentes, clasificacións, relacións, atributos. 

 Os elementos máis significativos do que facemos, do que escoitamos, do que aprendemos: o resumo, a 

descrición. 

 Os lugares en que suceden as cousas. Os momentos. 

 Habilidades comunicativas. Escoitar e responder. Formulación de preguntas. Saber escoitar. Expresar o 

que sentimos con e sen palabras. 

 As historias que contamos e que nos contan. Os personaxes: quen son, que fan, con quen están, onde 

van, que lles ocorre. 

 

Aprender a tomar decisións. Desenvolvemento da iniciativa. Vías de actuación, núcleos de contido de especial 

significado  

 

 Como somos, que nos gusta, que nos desgusta, que nos favorece, que nos prexudica. 

 As persoas que nos rodean: como son, que lles gusta, que as desgusta, que as favorece, que as prexudica. 

 Os espazos e os materiais que nos rodean: como son, como podemos melloralos, situacións e actuacións 

que os prexudican. 

 As actividades e os xogos que practicamos. Cambios que podemos introducir, consecuencias. 

 Novos proxectos: xogos, festas, comidas, cancións.  
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Sectores de actuación no PAT de Primaria 

 

Ser persoa. Vías de actuación, núcleos de contido de especial  significado.  

 

 Autocoñecemento: Como somos. Trazos físicos (características –o propio corpo–. Os sentidos e a 

relación. O corpo e o seu coidado. Benestar físico e psíquico. 

 Como somos. Intereses, afeccións e valores propios. Xogos e xoguetes; deportes, materiais, 

equipamentos. Música. Cine e televisión. Outras tecnoloxías de información e comunicación persoal e 

social.  

 Autoestima. 

 Relacións entre intereses. Razóns, argumentos das tendencias. 

 O colexio, as áreas e actividades que máis nos gustan, as que nos gustan menos, as súas dificultades. 

Razóns. Relacións entre esforzo, éxito e interese. Accións de mellora. Esforzo e recompensa. 

  O rendemento escolar persoal. 

 

Convivir. Vías de actuación, núcleos de contido de especial significado  

 

 A aula. Horarios, espazos, materiais. Características, condicións de uso; dereitos e deberes. Os 

profesores e os compañeiros. As normas de convivencia na clase. Cooperación e axuda. Respecto e 

valoración das diferenzas. 

 Dereitos e deberes. Identificación, análise, práctica, valoración. 

 O centro. Os espazos. As instalacións. Os materiais. As actividades extraescolares e complementarias. A 

biblioteca, normas de acceso. As súas características, a súa finalidade. 

 A oferta educativa no centro. Etapas, momentos de transición, características, efectos. 

 Centros próximos. Características, semellanzas e diferenzas.  

 Como funciona o centro (dirección, coordinación entre profesores, relacións coas familias, coordinación 

didáctica). Outros profesionais que traballan no centro.  

 O contexto social, familiar, económico, cultural. Limitacións e oportunidades. Principais aspectos da 

oferta cultural e deportiva. Asociacións e entidades que promoven a cultura. 

 

Aprender a aprender. Vías de actuación, núcleos de contido de especial significado  

 

 O estudo, o esforzo, os resultados, a recompensa. 

 As condicións de estudo. 

 Onde traballar e estudar. 

 Condicións físicas: luz, ventilación, mobiliario, ruídos. 

 O ambiente. 

 O bo estado físico. A alimentación. O exercicio equilibrado. 

 Habilidades e destrezas para o estudo. Concreción en técnicas. 

o A atención, a concentración, o recordo. 

o Formulación de preguntas. Saber escoitar. 

o Hábitos lectores. A lectura e os seus medios. Tipos de lectura. Tipos de libro. Onde atopar libros. 
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o Os medios de comunicación e información. Criterios para a súa selección e emprego. Tipos. 

Características. Vantaxes e limitacións. Condicións de uso. Prensa. Radio. Televisión. Cine. Cine na 

casa. Teléfonos móbiles. O ordenador. Os xogos e xoguetes electrónicos. Internet. 

o Análise e síntese. 

o O subliñado e as súas técnicas. 

o Elaboración e interpretación de cadros e esquemas. 

o Resumos. 

o A exposición oral. 

o O traballo en equipo.  

o Cooperación e repartición de tarefas.  

o Implicación e participación. 

o Os plans de traballo. As axendas. O compromiso. A elaboración de plans de traballo. Seguimento e 

avaliación. 

 

Aprender a tomar decisións. Desenvolvemento da iniciativa. Vías de actuación, núcleos de contido de especial 

significado 

 

 A decisión e os seus tipos. Facilidade ou dificultade. 

 As decisións dos outros. As consecuencias das miñas decisións para os outros. 

 Exploración de intereses persoais e toma de decisións. Que eliximos. Que descartamos. Causas e 

consecuencias. As decisións nos distintos ámbitos (familiar, académico, social e cultural). 

 Iniciativas e plans de mellora nos distintos ámbitos: clase, colexio, xogos e deportes, a casa e a familia, o 

medio. 

 Deseño e avaliación de proxectos. 

 

Plans de orientación académica,  profesional e vocacional (POAPV) 

 

 

Características 

 

 Aborda diferentes espazos: o académico, o sociofamiliar, o profesional. Dada a curta idade dos  nosos 

alumnos, o aspecto profesional vai máis ben encamiñado á relación co profesorado.  

 Integra todas as dimensións da orientación.Queda articulados desde os órganos de coordinación e desde 

as pautas concretas dos servizos e departamentos de orientación.  

 desenvolvemento corresponde a actuacións puntuais dos órganos de orientación, pero especialmente á 

acción titorial, complementada coa acción docente.  

 A toma de decisións fundamentada ha de partir do autocoñecemento. 

 Subliña a necesaria cooperación coas familias. 

 Constitúe unha proposta de síntese que facilita o seguimento  do esencial da nosa proposta. 

  

Principios 

 

 Atención ao desenvolvemento equilibrado da personalidade. 

 Consideración do nivel de desenvolvemento (capacidades, competencias, coñecementos específicos, 
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habilidades e destrezas) para promover novos niveis de desenvolvemento que preparen o alumno para 

actuar de forma responsable no seu proceso de toma de decisións. 

 Integración de recursos materiais, persoais, ambientais e metodolóxicos. 

 Coherencia e continuidade entre cursos, ciclos e etapas. 

 Converxencia de actuacións e responsabilidades: departamento ou servizo de orientación, titores, 

profesores e familia. 

 Vinculación coas  competencias básicas 

 

Obxectivos dos plans para os alumnos 

 

 Desenvolver e consolidar unha imaxe axustada de si mesmos e coñecer as súas posibilidades en relación ao 

medio persoal académico e socioprofesional. 

 Forxar e aplicar proxectos que impliquen seleccionar e tratar información de diversas fontes de forma 

ordenada, autónoma e crítica, desenvolvendo unha estratexia persoal ante a toma de decisións.  

 Conformar unha madurez persoal, social e moral que permita actuar de forma responsable e autónoma. 

 Mostrar habilidades e destrezas relacionadas coa propia iniciativa e expoñentes do desenvolvemento dun 

espírito emprendedor en circunstancias relacionadas con distintos aspectos de toma de decisións. 

 Actuar nos contextos en que se desenvolvan con iniciativa, creatividade e espírito cooperativo e 

emprendedor. 

 Analizar as oportunidades académicas e sociolaborais do seu medio valorando criticamente as súas vantaxes 

e inconvenientes con relación a outros medios. 

 Orientación sobre características, finalidades, acceso, obtención e tratamento da información. 

 

Principios e pautas para a relación coas familias 

 

A orientación desenvolvida a través dunha acción integrada coa titoría e a docencia esixe a converxencia das 

actuacións coas familias. Os elementos que hai que considerar fundamentais para garantir a cooperación 

e corresponsabilidade neste terreo son: 

 

– Os medios para a relación directa titor-familias:  

 Reunións co conxunto das familias. 

 Entrevistas con familias de alumnos.  

 Outros medios de comunicación: teléfono, correo. 

 Determinación de periodicidade dos encontros regulares e puntuais. 

 Datas de convocatoria. 

 Momentos e horarios de atención semanal. 

 Os medios, os lugares, os contidos e as técnicas para empregar en reunións e entrevistas coas familias. 

  

– Determinación dos elementos esenciais da información que hai que transmitir aos pais para sensibilizalos e 

facelos partícipes no proceso de formación que o centro desempeña para os seus fillos. Entre estes elementos 

destacamos:  

 Sistemas e medios de colaboración e participación no centro. 

 Contidos, metodoloxía, materiais, sistema de avaliación do currículo que seguen os seus fillos. 
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 Contidos, metodoloxía, materiais, sistema de avaliación da actuación no tempo de titoría.  

 Pautas para a actuación familiar que poidan cooperar no desenvolvemento dunha actuación converxente 

coa acción educativa do centro. Deberán traballarse co grupo de profesores e trazar recomendacións puntuais. 
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3. PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 
 

1. INTRODUCIÓN 

 
 
 
 A diversidade enténdese como unha dimensión auténtica da importancia e riqueza de ser persoa diferente, 

pero tamén existe un uso do sentido da diferenza coma algo negativo, coma algo que xera dificultade.  
 
 Desde o punto de vista educativo, a diversidade, para algúns, alude á desigualdade e deficiencias que por 

diversos factores sitúan a un determinado alumnado en situación de desvantaxe ante o currículum; para outros, 
enténdese como a garantía dun tratamento educativo que parte da situación real de cada alumno e alumna, ten en 
conta os referentes de procedencia e respecta os ritmos e estilos de aprendizaxe. 

 
 Pero falar de diversidade non debe circunscribirse ao alumnado,  senón que supón, tamén: 
 

a) Considerar a especificidade do centro, de cada equipo docente, de cada aula, de cada alumno ou 
alumna, de cada profesor ou profesora, de cada familia; pois cada un destes elementos tamén é singular, 
diferente, único, diverso. 

b) Facilitar o acceso ao currículo a todo o alumnado, partindo do seu nivel de desenvolvemento e 
ideas previas, intervindo dentro da zona de desenvolvemento próximo de cada quen e prestándolle 
todas as axudas que necesite. 

 
Todo o alumnado, independentemente da súa orixe ou procedencia, debe ter as mesmas oportunidades de 

formación na escola obrigatoria, e as oportunidades comúns de formación deben adaptarse aos intereses, 
motivacións e capacidades de cada alumno ou alumna, como está recollido na lexislación vixente. Pero non abonda 
con que as disposicións legais promulguen un proceso de ensino-aprendizaxe que dea cabida e atención adecuada a 
todo o alumnado: é preciso que aprendamos a traballar coa diversidade, admitíndoa coma unha circunstancia máis 
do labor docente e non coma un atranco para desenvolvelo. Desta concepción derívase a necesidade de acadar un 
consenso sobre: o que debe ser común para todo o alumnado, a organización do centro e as maneiras de traballar 
cos que son diferentes, a distribución da atención ao alumnado en función das súas necesidades, … e cantas 
actuacións poidan facerse para mellorar a atención á diversidade. Tratar de facer igual o que é diferente é unha 
maneira de fomentar a desigualdade. 

 
Dentro das concrecións que debemos facer do deseño curricular, atópase a planificación da atención á 

diversidade no centro. Se estamos de acordo en que a escola debe formar persoas autónomas, solidadarias, abertas, 
críticas, coherentes, … teremos que entender a diversidade como riqueza, non coma un problema.  Xa que logo,  
estamos obrigados a reflexionar sobre unha metodoloxía que permita que a escola se adecúe ás circunstancias 
individuais de cada alumno e alumna: ás súas necesidades, motivacións, estilos e ritmos de aprendizaxe, etc. 

 
En consecuencia, e para facilitar a posta en actuación de medidas de atención á diversidade e coa finalidade 

de establecer un consenso sobre as mesmas, propoñemos este plan para que sirva de referente no tratamento da 
diversidade.  
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2. OBXECTIVOS 

 

Como obxectivos xerais, o presente plan propón: 

 

1. Posibilitar o acceso ao currículo de todo o alumnado. 

2. Deseñar respostas educativas para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.  

3. Aproveitar adecuadamente os recursos humanos existentes no centro. 

4. Establecer uns criterios pedagóxicos que orienten as medidas a adoptar para co alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo.  

5. Servir de referente para concretar o axuste da resposta educativa ás necesidades educativas especiais. 

6. Establecer as medidas e pautas a seguir no centro para a atención das necesidades educativas. 

3. MEDIDAS DE  ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

3.1.  A nivel de centro 

3.1.1. No PEC.  Na CC e no PO. 

 Dentro do proxecto educativo, é preciso concretar diferentes aspectos que van a condicionar as medidas 
de atención á diversidade.    

o Liñas metodolóxicas xerais. 
o Marco de referencia para a atención á diversidade.  
o Adscrición do alumnado e do profesorado.  
o Plan de acción titorial. 
o Plan de atención á diversidade. 
o Liñas xerais de actuación para o alumnado que permaneza un ano máis no ciclo. 
o Liñas xerais de actuación para o alumnado con sobredotación. Flexibilidade. 
o Servizo de orientación. Criterios para a utilización dos servizos de apoio. 

 
 No que aos criterios para a utilización dos servizos de apoio atinxe, considérase que, tendo sempre como 

referentes os principios de integración e normalización, orientador/a e profesorado de PT e AL  establecerán o 
horario de atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo así como as distintas modalidades, 
para o que se terán en conta os seguintes criterios prioritarios: 

 
1. Atenderase a aquel alumnado que así o aconselle o correspondente informe psicopedagóxico. 
2. Atenderase ao alumnado con AC. 
3. Continuarase cos apoios iniciados, priorizando de 1º a 6º, sempre e cando non teñan superadas as 

dificultades que aconsellaron a súa inclusión  nos programas de apoio.       
4. Buscarase un apoio de calidade fronte a un de cantidade. 
5. Atenderase primeiro aos RE que repiten curso. 
6. O apoio exercerase, preferentemente, sobre as materias instrumentais. 
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En canto á organización:  
 

1. Buscando a optimización dos recursos humanos do centro, en función das características do apoio que 
se faga, procurarase que o apoio sexa dentro da aula ordinaria. 

2. Procurarase ter en conta o horario do grupo no que se imparte a materia obxecto de dificultade.  
3. Dado que o profesorado titor ten máis posibilidades para modificar o horario da aula, intentarase que 

coincidan tempos e materias para a necesaria coordinación co profesorado de apoio. 
4. Nos casos de alumnado que reciba apoio fóra da aula ordinaria buscarase a coincidencia horaria da 

materia a reforzar. 
5. Na medida do posible, evitarase usar o horario das especialidades. 
6. A proposta de atención, elaborada entre o profesorado de PT e AL en xuntanza co orientador/a, será 

presentada ao profesorado afectado para o seu coñecemento e consideración. De aquí debe xurdir a 
proposta definitiva de prestación do servizo de apoio, da que terá coñecemento á xefatura de estudos. 

 
3.1.2. Nas programacións docentes. 

 
o Procedementos e instrumentos de avaliación para a atención á diversidade. 
o Mínimos esixibles para a obtención dunha avaliación positiva e para a promoción. 
o Actividades de reforzo/ampliación. 
o Metodoloxía e materiais curriculares 

 
3.1.3. Na  programación xeral anual. 

o Flexibilización dos horarios. 
o Habilitación de espazos. 
o Organización do traballo en equipo. 
o Organización dos apoios e reforzos . 
o Materiais e recursos didácticos. 

 
 

3.2.  A nivel de aula 
 

3.2.1. Na programación de cada área: 
 

o Procedemento para a avaliación inicial. 
o Obxectivos didácticos adaptados ao nivel de competencia e orientados ás competencias básicas. 
o Contidos en función dos obxectivos, priorizando estratexias e procedementos. 
o Criterios de avaliación orientados aos  obxectivos previstos. 
o Actividades variadas e adaptadas aos distintos ritmos, estilos de aprendizaxe. 
o Materiais variados e diversificados, para distintos niveis, ritmos e intereses. 

 
3.2.2. Na selección e realización das actividades: 

 
o Difultade adaptada e progresiva. 
o Distintos tipos de agrupamento.  
o Empregando diversos espazos e recursos.  
o Dentro e fóra da aula. 
o Favorecendo o uso das TICs. 
o Buscando a integración co resto de compañeiros. 
o Que favorezan e promovan a coordinación entre distintas aulas do mesmo nivel/ciclo. 
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3.2.3. Avaliación: 
 

o Buscando a participación do alumno na propia avaliación. 
o Favorecendo o traballo cooperativo, que promove obxectivos comúns e diversas formas de avaliación. 
o Establecendo criterios adaptados aos obxectivos previstos e que informen do nivel de dominio das 

competencias básicas.  

4. MODALIDADES DE ATENCIÓN. 

 
Diferenciaremos dúas modalidades de atención: unha atención xeral e a atención no caso do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. 
 
  En canto á atención xeral, como norma, o profesorado acomodará o proceso de ensino-aprendizaxe ás 

condicións particulares de cada neno ou nena, o que se pode traducir nunha flexibilización metodolóxica, 
organizativa e de cooperación familiar. Así, haberá alumnos e alumnas que requerirán exemplificacións, explicacións 
ou exercicios específicos; outros aos que lles haberá que dar certas responsabilidades; os que necesitarán estar nun 
grupo específico dentro da aula, do que recibirán as axudas que precisan; alumnado ao que haberá que poñer 
frecuentemente en situación de éxito; etc. En síntese, trátase de que a cada neno ou nena se lle ensine partindo do 
seu nivel de coñecementos previos e dentro da súa zona de desenvolvemento próximo e se respecte o seu ritmo de 
aprendizaxe, no ánimo de que cada quen vai reconstruíndo o seu coñecemento e desenvolvéndose conforme ás súas 
potencialidades. 

 
 Neste tipo de actuacións é necesario que o profesorado titor estableza unha rede coordinadora entre o 

equipo docente; que coñeza a situación persoal de cada alumno, os principais datos evolutivos e de saúde, o estilo e 
o ritmo  de  aprendizaxe de cada  quen;  que  reflexione sobre a metodoloxía máis adecuada para cada neno ou nena 
respecto do seu achegamento ó currículo; que analice as relacións que se establecen dentro e fóra da aula e a súa 
utilidade nos agrupamentos dentro da aula, etc.  

 
 Na atención daquel alumnado con necesidade específica de apoio educativo (inclúese a sobredotación), 

tanto desde o punto de vista curricular coma organizativo, poden establecerse diferentes medidas de atención, 
algunhas das cales se reseñan a continuación: o reforzo educativo e a adaptación curricular -de ser o caso-,  e outras 
diferentes.  

 
 

4.1. De tipo curricular e para a totalidade do alumnado: 
 
 
4.1.1. Reforzo educativo. 
 
 Esta medida ordinaria de atención á diversidade pode concretarse en: 
 

o RE sen apoio: Son medidas que o propio profesorado deseña e aplica con aqueles alumnos e alumnas 
que teñen unhas certas dificultades de seguimento da programación diaria, ben por exceso ou por 
defecto (traballos específicos de recuperación, traballos de ampliación, ...). 
 

o RE con apoio: Son medidas que contemplan o apoio temporal de profesorado especialista en dificultades 
na aprendizaxe. Para este tipo de atención será necesario que así o aconselle o informe psicopedagóxico 
realizado polo departamento de orientación. O procedemento para a elaboración dese informe será o 
seguinte: 
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a) Comunicado do titor/a á dirección do centro da necesidade de que o depertamento de 
orientación realice esa avaliación psicopedagóxica. 

b) Comunicado desa demanda ao xefe do departamento de orientación, por parte da dirección. 
c) Enchido, por parte do titor/a, da folla de datos aportada polo xefe do departamento de 

orientación. 
d) Proceso de avaliación e informe de atención ás necesidades educativas especiais. 

 
 
4.1.2. Adaptación curricular. 
       
       Esta medida seguirá o procedemento establecido nas disposicións legais, contemplando o proceso 

establecido no epígrafe anterior para o que se refire á avaliación psicopedagóxica. 
 
 En todo caso, o conxunto do procedemento, en base ao disposto na Orde do 6 de outubro de 1995 –que 

regula as adaptacións do currículo-, pode concretarse en: 
a) Solicitude dunha avaliación psicopedagóxica. 
b) Reunión entre a xefatura de estudos, o profesor ou profesora titor, o resto do equipo docente e o 

orientador. 
c) Adaptación das áreas acordadas. 
d) Elaboración do corpo da AC. 
e) Información á familia. 
f) Envío da AC á inspección educativa. 

 
4.1.3. Agrupamentos flexibles. 
 
 No Decreto 130/2007, que recolle o currículo de primaria, no artigo 15. explicítase: “En canto se detecten 

dificultades de aprendizaxe, poñer en funcionamento as medidas de reforzo educativo que poderán ser tanto 
organizativas como curriculares. Entre estas medidas encóntranse os agrupamentos flexibles.”  

 
 No artigo 18 da Orde de 27 de decembro de 2002, sobre medidas curriculares e organizativas para co 

alumnado con necesidades educativas especiais, dise: “Tanto as actuacións de reforzo educativo como as 
adaptacións curriculares deberanse axustar á correspondente programación e avaliación e rexeranse polo disposto 
na Orde do 6 de outubro de 1995. Así mesmo, poderanse constituír, con carácter temporal, agrupamentos flexibles 
como medida de apoio para o alumnado con dificultades de aprendizaxe de carácter esencial, que deberán contar 
coa correspondente autorización da inspección educativa ou da delegación provincial (xefatura territorial).” 

 
 Na Orde de 6 de outubro de 1995 sobre adaptacións do currículo, no artigo 4, dise: “O reforzo educativo é 

unha medida ordinaria de atención á diversidade que afecta a elementos non  prescritivos do currículum, é dicir, á 
secuencia de contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á  organización da aula, ós agrupamentos de alumnos 
e a todo aquilo incluído dentro do ámbito da metodoloxía.” 

 
 Xa que logo, o centro, seguindo o espírito e letra da lexislación vixente, terá os seguintes criterios para a 

formación de grupos flexibles: 
 

o A inclusión dun alumno ou alumna nun grupo flexible será temporal.  
o A duración desta medida estará fundamentada no informe do titor ou titora e no do departamento de 

orientación e non será superior a un trimestre. No caso de verse a necesidade de prolongala, farase unha 
nova avaliación. 

o A inclusión nun grupo flexible non debe ter como único criterio o nivel de competencia curricular, para 
evitar que o alumnado sexa clasificado por niveis de competencia.  

o Esta medida transcende ao nivel. Para establecer a necesaria coordinación, os grupos flexibles deberán 
contar coa colaboración e apoio do profesorado, cando menos, do ciclo. 
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o A xefatura de estudos velará pola necesaria coordinación do profesorado, a adecuación dos obxectivos 
previstos e a información permanente á familia.  

 
4.1.4.  Repetición de curso. 
 
 Na Orde de 23 de novembro de 2007, pola que se regula a avaliación na educación primaria, no art. 5º sobre 

avaliación do alumnado con necesidades de apoio educativo, dise: “  A avaliación do alumnado que presente 
necesidades educativas especiais e que curse as ensinanzas correspondentes á educación primaria con adaptacións 
curriculares significativas, os criterios de avaliación establecidos nelas serán o referente fundamental para a súa 
avaliación e promoción.” 

 
 No Artigo 6º, sobre a promoción de ciclo, establece o seguinte: 

 
1. Ao remate de cada un dos ciclos e como resultado do proceso de avaliación, o equipo  docente en cada 
grupo, na sesión final de avaliación, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión será adoptada de 
forma colexiada, primando o criterio da persoa titora. 

 
2. Tal e como establece o artigo 9 do Decreto 130/2007, o alumnado promocionará ao ciclo seguinte sempre 
que alcanzase o desenvolvemento adecuado das competencias básicas e un axeitado grao de madurez 
consonte a súa idade. Accederase igualmente ao ciclo seguinte cando as aprendizaxes non alcanzadas non 
sexan un obstáculo para seguir satisfactoriamente o novo ciclo. O centro adoptará as medidas precisas para 
que o alumnado reciba os reforzos e apoios necesarios para a recuperación. 

  
3. O alumnado que non cumpra as condicións anteriores, permanecerá un ano máis no mesmo ciclo. Esta 
medida só poderá ser adoptada unha soa vez ao longo de toda a etapa educativa e irá acompañada dun plan 
específico de reforzo e recuperación organizado polos centros arredor das competencias básicas e a aquelas 
áreas que faciliten a superación das dificultades de aprendizaxe. 

 
4. O alumnado que presente necesidades educativas especiais poderá permanecer un ano máis na etapa de 
educación primaria, sempre que esta medida favoreza a súa integración socioeducativa. 

 
 Tendo en conta a lexislación vixente, se establecen os seguintes criterios á hora de adoptar a decisión de 

repetir curso: 
 

o Recoméndase que ningún neno ou nena repeta no 1º ciclo de ed. primaria se carece dunha avaliación 
psicopedagóxica individual realizada polo departamento de orientación. 

o Do mesmo modo, para que un neno ou nena repita cuarto curso de ed. primaria (2º do segundo ciclo) 
será conveniente que así o aconselle o equipo de profesorado e que fose obxecto dunha avaliación 
psicopedagóxica individual realizada polo departamento de orientación. 

o Se algún neno ou nena ten que repetir no terceiro ciclo de ed. primaria farao no segundo nivel del (6º). 
o De non concurrir circunstancias excepcionais, ningún neno ou nena deberá repetir se o curso anterior e 

o actual non foi obxecto dun RE ou dunha ACI. 
o Á hora de tomar decisións sobre a conveniencia ou non de repetir curso deberán terse en conta o 

ámbito de socialización, a integración no grupo e os medios (recursos) e condicións que reúne o centro; 
todo o cal debe ser considerado no correspondente informe psicopedagóxico.  

 
4.1.5. Flexibilización da escolarización. 
  
4.1.5.1. Por sobredotación:  
 
 Na Orde de 28 de outubro de 1996, establécense os criterios xerais para a flexibilización da escolaridade en 

condicións de sobredotación, destacando: 
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o Flexibilización, tanto na anticipación do inicio (1 ano) como a redución (1 ano) da duración da educación 
primaria. 

o A sobredotación debe ser acreditada mediante avaliación psicopedagóxica. 
o A decisión de reducir o período de escolarización irá acompañada de medidas curriculares para que non 

se limite a un simple adianto de curso. 
o Informarase a  pais ou titores,  que deberán dar a conformidade por escrito. 
o O alumnado con sobredotación intelectual será escolarizado en centros ordinarios. 
o As adaptacións curriculares promoverán o desenvolvemento de capacidades establecidas nos obxectivos. 
o As medidas curriculares que a acompañen estarán suxeitas a un proceso continuado de avaliación, 

podendo anularse tal decisión cando o alumno non alcance os obxetivos propostos. Esta anulación terá 
tamén carácter reversible. 

o Poderá anticiparse un ano a escolarización no primeiro curso de educación primaria unha vez acreditada 
a sobredotación, e se prevea que dita medida é a máis adecuada  e que globalmente ten adquiridos os 
obxetivos de educación infantil. 

o Poderá reducirse un ano a escolarización no primeiro curso de educación primaria unha vez acreditada a 
sobredotación, e se prevea que dita medida é a máis adecuada  e que globalmente ten adquiridos os 
obxetivos do ciclo que lle corresponde cursar. Non poderán acollerse a esta medida os alumnos que xa 
anticiparon o inicio da escolarización obrigatoria. 

 Tal como reflicte a citada Orde, haberá que establecer medidas curriculares consistentes en: 
 

o A adaptación curricular para un alumno con sobredotación pode referirse ao enriquecemiento de  
obxectivos e contidos, flexibilización de criterios de avaliación, metodoloxía, modificar actividades,  
materiais,  secuencia de contidos, … 

o Desde os primeiros niveis de escolarización e durante a educación obrigatoria o alumno con 
sobredotación poderá seguir medidas de enriquecemento. 

o A adaptación do currículo poderá considerar que se curse no nivel inmediatamente superior unha ou 
varias materias, cando se valore que o rendemento nelas é alto e ten adquiridos os obxectivos do ciclo ou 
nivel que lle corresponde cursar. 

o Poderán utilizar fórmulas flexibles de organización grupal que faciliten a incorporación deste tipo de 
alumnado a grupos de diferente nivel de competencia curricular ao que lle corresponde por idade. 

o A avaliación naquelas materias obxecto de adaptacións curriculares efectuarase tomando como 
referencia os obxectivos e criterios de avaliación fixados para eles. 

 
4.1.5.2. Por necesidades educativas especiais:  

 
 A Orde de 27 de decembro de 2002, no artigo 27º  indica: 
 

o En Educación Infantil: poderase aumentar excepcionalmente nun ano. En ningún caso será posible 
permanecer nesta etapa máis alá do ano natural no que se cumpran os sete de idade.  

 
o En Educación Primaria: poderase aumentar excepcionalmente nun ano. No caso de non ter permanecido 

un ano máis na educación infantil será posible aumentar un segundo ano con carácter excepcional. En 
calquera caso, non se poderá continuar na educación primaria máis alá do ano natural no que se 
cumpran os quince de idade 
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4.2. De tipo organizativo e só para o alumnado procedente do estranxeiro: 

 
 

4.2.1. Grupos de adquisición de linguas. 
 

 A Orde de 20 de febreiro de 2004, de atención ao alumnado estranxeiro, establece que poden conformarse 
grupos de adquisición de linguas como medida organizativa para atender a este tipo de dificultade. Estas medidas 
desenvolveranse mediante agrupamentos flexibles que terán carácter temporal e deberán ser autorizadas pola 
xefatura territorial, previa solicitude da dirección do centro, informe da inspección educativa e familia informada 
previamente.  

 
 Segundo o art. 5 da citada Orde, terán as seguintes características: 
 

1. Os grupos de adquisición de linguas son agrupamentos flexibles que teñen por finalidade o impulso da 
formación inicial específica nas linguas vehiculares do ensino. Esta medida estará dirixida ao alumnado que 
descoñeza completamente ambas linguas oficiais de Galicia. 

 
2. O alumnado poderá formar parte dun destes grupos un tempo máximo dun trimestre; a inspección  

poderá autorizar a ampliación excepcional dese período. O alumno incorporarase ao seu grupo no momento 
en que a xunta de avaliación considere superadas as súas necesidades educativas debidas ao 
descoñecemento das linguas.  

 
3. Poderán desenvolverse  en primaria e, excepcionalmente, no último curso de infantil. 
 

4. O alumnado que forme parte destes grupos deberá pertencer a unha mesma etapa educativa, sen 
necesidade de que estea escolarizado no mesmo curso ou ciclo. 

 
 O horario semanal máximo de pertenencia a un grupo de adquisición de linguas será de 5 períodos lectivos 

no último curso de educación infantil,  10 no primeiro ciclo de la educación primaria e 20 no segundo e terceiro 
ciclos da educación primaria, reducíndoos progresivamente a medida que o alumno vaia progresando no dominio da 
lingua. 

 
 Permanecerá co seu grupo ordinario en educación física e educación artística. No último curso de infantil  e 
primeiro ciclo de primaria, levaranse a cabo na aula ordinaria actividades de apoio á aprendizaxe da lingua. 

 
4.2.2. Grupos de adaptación da competencia curricular. 

 
 A Orde de 20 de febreiro de 2004, de atención ao alumnado estranxeiro, establece tamén as condicións para 

a formación de grupos de adaptación da competencia curricular. 
 

1. Son agrupamentos flexibles que terán por finalidade o progreso na competencia curricular. Esta 
medida estará dirixida ao alumnado que presente un desfase curricular de dous o máis cursos. 

 
2. A permanencia nestes grupos levarase a cabo nunha fracción da xornada escolar, principalmente 
coincidindo coas materias de carácter instrumental, e pode estenderse a todo o ano escolar. O alumnado 
incorporarase plenamente ao seu grupo ordinario no momento en que a xunta de avaliación considere 
superadas as súas necesidades educativas debidas ao desfase curricular. 

 
3. Só poderán desenvolverse no segundo e terceiro ciclos de educación primaria. 
 

4. O alumnado deberá pertencer a unha mesma etapa educativa, sen necesidade de que estea no mesmo 
curso ou ciclo. 
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5.  O horario semanal máximo de permanencia é de 8 períodos no segundo e terceiro ciclos.  
 
6. En ningún caso, as actividades do grupo de adaptación da competencia curricular poderán abarcar a 

totalidade do horario semanal de cada unha das materias coas que coincide. 
 
 

5.  ACTUACIÓNS A NIVEL DE DOTACIÓN. 

 
 
5.1. No ámbito escolar. 
 
 A atención  á diversidade,  e  en  especial  ao  alumnado  con NEE, deberá  contar cunha dotación adecuada 

de material e de profesorado especialista (PT, AL, ...). En consecuencia, cando do alumnado con discapacidades se 
trata, os informes psicopedagóxicos deben indicar qué tipo de material específico e qué profesorado especialista se 
require para ofrecer a eses alumnos/as unha atención de calidade. 

 
 
5.2. No ámbito infraestrutural. 
 
  A escolarización de alumnado con NEE requirirá que o centro adecúe os seus servizos ás necesidades que 

este presente. De aí  que  a  supresión  de  barreiras,  a  ubicación  nunha determinada aula, a adaptación dos 
lavabos e latrinas, o servizo de transporte, o comedor escolar, etc. deberán adaptarse ás circunstancias específicas 
dos nenos e nenas con NEE; todo o cal debe quedar claramente determinado nos ditames/informes de 
escolarización e/ou atención. 

 
 

6. AVALIACIÓN DO PLAN. 

 
 
 A avaliación deste plan realizarase a finais de curso por parte do departamento de orientación, que realizará 

unha memoria-avaliación da implementación do plan e das modificacións introducidas. Ó mesmo tempo, emitirase 
un informe coas suxestións a considerar no curso seguinte. 

 
      A avaliación-memoria realizarase tendo en consideración: 
 

- Datos dos diferentes niveis, aportados polos coordinadores/as de ciclo. 
- Datos aportados polo profesorado de apoio (PT e AL). 
- Datos aportados polo orientador. 
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4. REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR E PLAN DE CONVIVENCIA 

 

4.1. Base legal 

 

Este regulamento expresa a autonomía (art. 120 LOE) da que dispomos os centros para definir o noso modelo de 

xestión organizativa, participación e funcionamento. É de obrigado cumprimento por parte de todos os membros 

da comunidade educativa (profesores, pais, alumnos e persoal non docente) e debemos revisalo periodicamente 

para adecualo ás distintas situacións e necesidades da nosa propia realidade, asegurando así a boa organización e 

o funcionamento da vida no centro escolar. 

 

Na nosa comunidade, as disposicións legais que regulan este ámbito son as seguintes: 

– Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do Dereito á Educación. 

– Lei Orgánica 2/2006, de 3 de  maio, de Educación. 

– Decreto 85/2007, de 12 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Convivencia Escolar. 

– Decreto 324/1996, de 26 de xullo de 1996, polo que se establece o Regulamento Orgánico dos institutos de 

Educación Secundaria. 

– Decreto 374/1996, de 17 de outubro. Regulamento Orgánico das escolas de Educación Infantil e dos  colexios 

de Educación Primaria. 

– Orde de 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996, polo 

que se aproba o Regulamento Orgánico dos institutos de Educación Secundaria e se establece a súa organización e 

funcionamento. 

– Orde de 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das 

escolas de Educación Infantil, dos colexios de Educación Primaria e dos colexios de Educación Infantil e Primaria 

dependentes da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria. 

– Orde de 29 de maio de 2008 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2008-2009 nos centros 

docentes sostidos con fondos públicos. 

 

4.2. Formas de colaboración e de participación entre os distintos sectores  da comunidade educativa 

 

4.2.1. Órganos colexiados do centro 

 

Os órganos de goberno do centro velarán por que as actividades deste se desenvolvan de acordo cos principios e 

valores da Constitución, pola efectiva realización dos fins da educación, establecidos nas leis e nas disposicións 

vixentes, e pola calidade do ensino. 

 

Ademais, os órganos de goberno dos centros garantirán, no ámbito da súa competencia, o exercicio dos dereitos 

recoñecidos aos alumnos, profesores, pais de alumnos e persoal de administración e servizos, e velarán polo 

cumprimento dos deberes correspondentes. Así mesmo, favorecerán a participación efectiva de todos os 

membros da comunidade educativa na vida do centro, na súa xestión e na súa avaliación. 

 

Os centros terán os seguintes órganos de goberno: 

a) Colexiados: Consello Escolar de centro e Claustro de profesores. 

http://www.derecho.com/l/doga/orden-29-mayo-2008-aprueba-calendario-escolar-curso-2008-2009-centros-docentes-sostenidos-fondos-publicos/
http://www.derecho.com/l/doga/orden-29-mayo-2008-aprueba-calendario-escolar-curso-2008-2009-centros-docentes-sostenidos-fondos-publicos/
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b) Unipersoais: director, xefe de estudos e secretario. 

 

4.2.1.1. Consello Escolar: funcións 

 

É o órgano de participación no control e xestión do centro dos distintos sectores que constitúen a comunidade 

educativa. 

 

Composición do Consello Escolar 8 

 

– Director do centro, que será o presidente do Consello Escolar. 

– O Xefe de estudos. 

– Representantes dos mestres elixidos polo Claustro. 

– Representantes dos pais de alumnos elixidos por estes, un dos cales será designado, no seu caso, pola 

asociación de pais máis representativa, legalmente constituída. 

– Representantes dos alumnos, un dos cales será designado, no seu caso, pola asociación de alumnos máis 

representativa, legalmente constituída. 

– Un representante do persoal de administración e servizos. 

– Un concelleiro ou representante do Concello do municipio en cuxo termo se ache o centro. 

– O secretario do centro ou, no seu caso, o administrador, que actúa como secretario do Consello, con voz pero 

sen voto. 

 

Competencias 

 
– Aprobar e avaliar os proxectos e as normas aos que se refire o capítulo II do título V da LOE (proxecto 

educativo, proxecto de xestión, normas de organización e funcionamento do centro).  

– Aprobar e avaliar a programación xeral anual do centro sen prexuízo das competencias do Claustro de 

profesores en relación coa planificación e organización docente. 

– Coñecer as candidaturas de dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos. 

– Participar na selección do director do centro nos termos que esta lei establece. Ser informado do nomeamento 

e cesamento dos demais membros do equipo directivo. No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado 

por maioría de dous terzos, propor a revogación do nomeamento do director. 

– Decidir sobre a admisión de alumnos con suxeición ao establecido nesta lei e nas disposicións que a 

desenvolvan. 

– Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa vixente. Cando as 

medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen 

gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais ou titores, poderá revisar a decisión 

adoptada e propor, no seu caso, as medidas oportunas. 

– Propor medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres e a 

resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 

– Promover a conservación e renovación das instalacións e o equipo escolar e aprobar a obtención de recursos 

complementarios de acordo co establecido no artigo 122.3 da LOE. 

                                                           
 
Os de alumnos nos colexios de Educación Infantil e Primaria sono con voz pero sen voto. 
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– Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas administracións locais, con outros 

centros, entidades e organismos. 

– Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das 

avaliacións internas e externas en que participe o centro. 

– Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da Administración competente, sobre o 

funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así como sobre outros aspectos relacionados con esta.  

– Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa. 

 

Comisións do Consello Escolar 

 

O Consello Escolar do centro é o órgano competente para a resolución dos conflitos e a imposición de sancións en 

materia de disciplina dos alumnos, de acordo co establecido nos artigos 42 e 57 da Lei Orgánica reguladora do 

Dereito á Educación e nos respectivos regulamentos orgánicos dos centros.  

 

O Consello Escolar velará polo correcto exercicio dos dereitos e deberes dos alumnos. Para facilitar o devandito 

labor constituirase unha Comisión de Convivencia 9, composta por:  

– O director como presidente. 

– O xefe de estudos. 

– Un pai do Consello Escolar, elixido polo sector correspondente. 

– Un mestre do Consello Escolar, elixido polo sector correspondente. 

 

A Comisión de Convivencia baseará as súas actuacións consonte o previsto no Decreto 85/2007, de 12 de abril, 

polo que se establecen os deberes e os dereitos dos alumnos e as normas de convivencia. 

 

As funcións principais da devandita Comisión serán: 

– Resolver e mediar nos conflitos expostos. 

– Adoptar medidas preventivas para garantir os dereitos dos alumnos, impedindo a comisión de feitos contrarios 

ás normas de convivencia do centro. 

– Potenciar a comunicación constante e directa cos pais ou representantes legais dos alumnos. 

– Elaborar, sempre que o considere oportuno, e en todo caso unha vez ao ano, un informe que formará parte da 

memoria de final de curso sobre o funcionamento do centro respecto da convivencia, no que se avaliarán os 

resultados da aplicación das normas de convivencia, dando conta do exercicio polos alumnos dos seus dereitos e 

deberes, analizando os problemas detectados na súa aplicación efectiva e propondo a adopción de medidas 

oportunas. 

– Canalizar as iniciativas de todos os sectores da comunidade educativa para mellorar a convivencia, o respecto 

mutuo e a tolerancia nos centros docentes.  

O Consello Escolar poderá constituír outras comisións para asuntos específicos na forma e as competencias que 

considere oportunas para o seu mellor funcionamento.  

 

4.2.1.2. Claustro: funcións 
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O Claustro de profesores é o órgano propio de participación dos profesores no centro. Ten a responsabilidade de 

planificar, coordinar, decidir e informar sobre todos os aspectos educativos deste.  

 

O Claustro será presidido polo director e estará integrado pola totalidade dos profesores que presten servizo no 

centro. O administrador, cando exista, actuará como secretario, con voz pero sen voto. 

 

O Claustro reunirase, como mínimo, unha vez ao trimestre e sempre que o convoque o director ou o solicite un 

terzo, polo menos, dos seus membros. Será preceptiva, ademais, unha sesión do Claustro ao principio do curso e 

outra ao final deste. A asistencia ás sesións do Claustro é obrigatoria para todos os seus membros. 

 

As competencias deste órgano son as seguintes: 

– Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a elaboración dos proxectos do centro e da 

programación xeral anual.  

– Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos proxectos e da programación 

xeral anual.  

– Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación dos alumnos.  

– Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na formación do 

profesorado do centro.  

– Elixir os seus representantes no Consello Escolar do centro e participar na selección do director nos termos 

establecidos pola presente lei.  

– Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.  

– Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das 

avaliacións internas e externas nas que participe o centro.  

– Informar sobre as normas de organización e funcionamento do centro.  

– Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e velar por que estas se ateñan á 

normativa vixente.  

– Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro.  

– Calquera outras que lle sexan atribuídas pola Administración educativa ou polas respectivas normas de 

organización e funcionamento.  

 

4.2.1.3. Órganos unipersoais: o equipo directivo 

 

O equipo directivo, órgano executivo e unipersoal de goberno dos centros, estará integrado polo director, o xefe 

de estudos, o secretario e cantos determinen as administracións educativas10. Traballarán de forma coordinada 

no desempeño das súas funcións, conforme ás instrucións do director e as funcións específicas legalmente 

establecidas.  

 

Funcións do equipo directivo 

 

– Velar polo bo funcionamento do centro. 

– Estudar e presentar ao Claustro e ao Consello Escolar propostas para facilitar e fomentar a participación 

coordinada de toda a comunidade educativa na vida do centro. 
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– Propor procedementos de avaliación das distintas actividades e proxectos do centro e colaborar nas avaliacións 

externas do seu funcionamento. 

– Propor á comunidade escolar actuacións de carácter preventivo que favorezan as relacións entre os distintos 

colectivos que a integran e melloren a convivencia no centro. 

– Adoptar as medidas necesarias para a execución coordinada das decisións do Consello Escolar e do Claustro no 

ámbito das súas respectivas competencias. 

– Establecer os criterios para a elaboración do proxecto do orzamento. 

– Elaborar a proposta do proxecto educativo do centro, a programación xeral anual e a memoria final de curso. 

– Aqueloutras funcións que delegue nel o Consello Escolar no ámbito da súa competencia. 

 

Competencias do director 

 

– Ostentar a representación do centro, representar á Administración educativa nel e facerlle chegar a esta as 

propostas, aspiracións e necesidades da comunidade educativa.  

– Dirixir e coordinar todas as actividades do centro, sen prexuízo das competencias atribuídas ao Claustro de 

profesores e ao Consello Escolar.  

– Exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar plans para a consecución dos 

obxectivos do proxecto educativo do centro.  

– Garantir o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes.  

– Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro.  

– Favorecer a convivencia no centro, garantir a mediación na resolución dos conflitos e impor as medidas 

disciplinarias que correspondan aos alumnos, en cumprimento da normativa vixente, sen prexuízo das competencias 

atribuídas ao Consello Escolar no artigo 127 da LOE. A tal fin, promoverase a axilización dos procedementos para a 

resolución dos conflitos nos centros.  

– Impulsar a colaboración coas familias, con institucións e con organismos que faciliten a relación do centro co 

medio, e fomentar un clima escolar que favoreza o estudo e o desenvolvemento de cantas actuacións propicien 

unha formación integral en coñecementos e valores dos alumnos.  

– Impulsar as avaliacións internas do centro e colaborar nas avaliacións externas e na avaliación do profesorado.  

– Convocar e presidir os actos académicos e as sesións do Consello Escolar e do Claustro de profesores do centro, 

e executar os acordos adoptados no ámbito das súas competencias.  

– Realizar as contratacións de obras, servizos e subministracións, así como autorizar os gastos de acordo co 

orzamento do centro, ordenar os pagamentos e visar as certificacións e documentos oficiais do centro, todo iso de 

acordo co que establezan as administracións educativas.  

– Propor á Administración educativa o nomeamento e cesamento dos membros do equipo directivo, previa 

información ao Claustro de profesores e ao Consello Escolar do centro.  

– Calquera outras que lle sexan encomendadas pola Administración educativa.  

 

Competencias do xefe de estudos 

 

– Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal docente en todo o relativo 

ao réxime académico. 

– Substituír ao director en caso de ausencia ou enfermidade. 
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– Coordinar as actividades de carácter académico, de orientación e complementarias de profesores e alumnos, 

en relación co proxecto educativo, as concrecións curriculares e a programación xeral anual, e, ademais, velar pola 

súa execución. 

– Elaborar, en colaboración cos restantes membros do equipo directivo, os horarios académicos de alumnos e 

profesores de acordo cos criterios aprobados polo Claustro e co horario xeral incluído na programación xeral anual, 

así como velar polo seu estrito cumprimento. 

– Coordinar as actividades dos xefes de departamento/equipos de ciclo. 

– Coordinar e dirixir a acción dos titores, coa colaboración, no seu caso, do departamento de orientación e de 

acordo co plan de orientación académica e do plan de acción titorial. 

– Coordinar as actividades de perfeccionamento do profesorado, así como planificar e organizar as actividades 

de formación de profesores realizadas polo centro. 

– Organizar os actos académicos. 

– Fomentar a participación dos distintos sectores da comunidade escolar, especialmente no que se refire ao 

alumnado, facilitando e orientando a súa organización (e apoiando o traballo da xunta de delegados*). 

– Participar na elaboración da proposta de proxecto educativo e da programación xeral anual, xunto co resto do 

equipo directivo. 

– Favorecer a convivencia no instituto e garantir o procedemento para impor as correccións que correspondan, 

de acordo coas disposicións vixentes, o establecido no regulamento de réxime interior e os criterios fixados polo 

Consello Escolar. 

– Organizar a atención e o coidado dos alumnos nos períodos de recreo e noutras actividades non lectivas**. 

– Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director dentro do seu ámbito de competencia. 

 

Competencias do secretario 

 

– Ordenar o réxime administrativo do centro, de conformidade coas directrices do director. 

– Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do centro, levantar acta das sesións e dar fe dos 

acordos co visto e prace do director. 

– Custodiar os libros e arquivos do centro. 

– Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e os interesados. 

– Realizar o inventario xeral do centro e mantelo actualizado. 

– Custodiar e coordinar a utilización dos medios informáticos, audiovisuais e do resto do material didáctico. 

– Exercer, por delegación do director e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal de administración e de 

servizos adscrito ao colexio. 

– Elaborar o anteproxecto de orzamento do centro. 

– Ordenar o réxime económico do centro, de conformidade coas instrucións do director; realizar a contabilidade 

e render contas ante as autoridades correspondentes. 

– Velar polo mantemento material do centro en todos os seus aspectos, de acordo coas indicacións do director. 

– Participar na elaboración da proposta de proxecto educativo e da programación xeral anual, xunto co resto do 

equipo directivo. 

– Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director dentro do seu ámbito de competencia. 

  

4.2.2. Órganos de coordinación docente 
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Os órganos de coordinación docente potenciarán a colaboración e o traballo en equipo dos profesores que 

impartan docencia no centro.  

 

No centro, en función do número de unidades, existen os seguintes órganos de coordinación docente: 

 

4.2.2.1. CCP: funcións 

  

No centro existirá unha Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) que estará composta por: 

– O director, que será o seu presidente. 

– O xefe de estudos. 

– Os coordinadores de ciclo 

– Os xefe do departamento de orientación. 

 

Actuará como secretario o profesor de menor idade. Reunirase como mínimo unha vez ao mes e celebrará unha 

sesión extraordinaria ao comezo do curso, outra ao finalizar este e cantas outras se consideren necesarias. Nos 

colexios, as convocatorias destas reunións realizaranse de modo que poida asistir o representante do equipo 

psicopedagóxico. 

 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica terá as seguintes competencias: 

– Establecer as directrices xerais para a elaboración e revisión das concrecións curriculares. 

– Supervisar a elaboración e revisión, así como coordinar e responsabilizarse da redacción das concrecións 

curriculares e a súa posible modificación, e asegurar a súa coherencia co proxecto educativo do centro. 

– Elaborar a proposta de organización da orientación educativa e do plan de acción titorial**. 

– Elaborar a proposta de criterios e procedementos previstos para realizar as adaptacións curriculares adecuadas 

aos alumnos con necesidades educativas especiais**. 

– Establecer as directrices xerais para a elaboración e revisión das programacións didácticas dos departamentos, 

do plan de orientación académica e profesional e do plan de acción titorial, incluídos no proxecto educativo*. 

– Propor ao Claustro as concrecións curriculares para a súa aprobación. 

– Velar polo cumprimento e posterior avaliación das concrecións curriculares. 

– Propor ao Claustro a planificación xeral das sesións de avaliación e cualificación (e o calendario de exames ou 

probas extraordinarias*), de acordo coa xefatura de estudos. 

– Propor ao Claustro o plan para avaliar os aspectos docentes do proxecto educativo e a programación xeral 

anual, a evolución do rendemento escolar do centro e o proceso de ensino. 

– Fomentar a avaliación de todas as actividades e proxectos do instituto, colaborar coas avaliacións que se leven 

a cabo a iniciativa dos órganos de goberno ou da Administración educativa e impulsar plans de mellora no caso de 

que se estime necesario, como resultado das devanditas avaliacións. 

 

4.2.2.2. Equipos de  ciclo: funcións 

 

Os equipos de ciclo, que agruparán todos os mestres que impartan docencia nel, son os órganos básicos 

encargados de organizar e desenvolver, baixo a supervisión do xefe de estudos, as ensinanzas propias do ciclo. As 

súas competencias serán: 
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– Formular propostas ao equipo directivo e ao Claustro relativas á elaboración do proxecto educativo e da 

programación xeral anual. 

– Formular propostas á CCP relativas ás concrecións curriculares de ciclo. 

– Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

– Organizar e realizar actividades complementarias e extraescolares. 

 

Cada un dos equipos de ciclo estará dirixido por un coordinador, que desempeñará o seu cargo durante un ano e 

será designado polo director, oído o equipo de ciclo. 

 

Os equipos de ciclo reuniranse polo menos unha vez cada 15 días; as devanditas reunións serán de obrigada 

asistencia para todos os seus membros. Polo menos unha vez ao mes, as reunións dos equipos de ciclo terán por 

obxecto avaliar o desenvolvemento da práctica docente e aplicar as medidas correctoras que esa avaliación 

aconselle. Un resumo do tratado nelas será recollido nas actas correspondentes redactadas polo coordinador de 

ciclo. 

 

As competencias do coordinador de ciclo serán: 

 

– Participar na elaboración das concrecións curriculares e elevar á CCP as propostas formuladas polo equipo de 

ciclo. 

– Coordinar as funcións de titoría dos alumnos do ciclo. 

– Coordinar o ensino no correspondente ciclo de acordo coa súa concreción curricular. 

– Aqueloutras funcións que lle encomende o xefe de estudos na área das súas competencias, especialmente as 

referidas a reforzo educativo, adaptacións curriculares e actividades complementarias. 

 

Os coordinadores de ciclo cesarán nas súas funcións ao termo do período de coordinación ou ao producirse 

algunha das causas seguintes: 

a) Renuncia razoada, aceptada polo director. 

b) Revogación polo director a proposta do equipo de ciclo, mediante informe razoado, con audiencia do 

interesado. 

 

4.2.2.3. Departamento de  orientación 

 

O departamento de orientación poderá estar composto por: 

o O xefe do departamento 

o profesorado de PT e AL. 

o Os coordinadores de ciclo. 

 

Son funcións do departamento de orientación: 

 

o Valora-las necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos alumnos e alumnas do seu contorno e 
deseñar, desenvolver e avaliar programas específicos de intervención. 

o Elaborar, de acordo coas directrices establecidas polas comisións de coordinación pedagóxica, as 
propostas do plan de orientación académica e profesional, e do plan de acción titorial dos centros, así 
como coordina-lo profesorado e ofrecerlle soporte técnico para o desenvolvemento destes plans. 
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o Participar na elaboración dos proxectos educativo e curricular do centro, incidindo nos criterios de 

carácter organizativo e pedagóxico para a atención ó alumnado con necesidades educativas especiais e 

nos principios de avaliación formativa e, cando cumpra, na adecuación dos criterios de promoción. 

o Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades ou problemas de 

desenvolvemento ou de aprendizaxe derivadas tanto de condicións desfavorables como de altas 

capacidades que presenten os alumnos e as alumnas.  

o Participar na avaliación psicopedagóxica e no deseño e desenvolvemento de medidas de atención á 

diversidade. 

o Facilitarlle ó alumnado o apoio e o asesoramento necesarios para enfronta-los momentos escolares máis 

decisivos ou de maior dificultade, como o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa e, cando 

corresponda, a elección de optativas ou de itinerarios formativos, a resolución de conflictos de relación 

interpersoal ou a transición á vida profesional. 

o Impulsa-la participación do profesorado en programas de investigación e innovación educativa nos 

ámbitos relativos a hábitos de traballo intelectual, programas de ensinar a pensar, habilidades sociais, 

técnicas de dinámica de grupos e en calquera outros relacionados co seu ámbito de actuación. 

o Promove-la cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso educativo dos seus fillos.  

o Favorece-lo proceso de maduración vocacional orientando e asesorando o alumnado sobre as súas 

posibilidades   académicas e profesionais, así como as ofertas do seu contorno que lle faciliten elixir 

responsablemente. 

o  Aqueloutras que a Administración educativa lle puidese encomendar no ámbito das súas funcións. 

 

Son competencias do xefe do departamento de orientación: 

 

o Dirixir e coordina-las actividades e actuacións propias do departamento. 

o Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento, velar polo seu cumprimento e 

elabora-la memoria final de curso. 

o Participar na elaboración do proxecto educativo e do proxecto curricular de etapa, representando o 

departamento na comisión de coordinación pedagóxica. 

o Convocar e presidi-las reunións do departamento conforme o procedemento que se estableza. Velar 

pola  confidencialidade dos documentos, se é o caso.  

o Coordina-la organización de espacios e instalacións para a orientación, a adquisición de material e de 

equipamento específico, velando polo seu uso correcto e conservación. 

o Realiza-las avaliacións psicopedagóxicas, se é o caso, e asesorar no deseño, desenvolvemento e 

avaliación das medidas de atención á diversidade conforme o procedemento que se estableza.  

o Facilita-la colaboración entre os membros dos departamentos de orientación implicados.  

o Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio, a atención do alumnado con necesidades 

educativas especiais, elevando ó xefe de estudios, cando cumpra, a proposta de organización da 

docencia para este alumnado. 

o Aqueloutras funcións que a Administración educativa lle poida asignar referidas á orientación. 

 

4.2.2.4. Departamento de actividades complementarias e extraescolares 

 

O departamento de actividades complementarias e extraescolares encargarase de promover, organizar e facilitar 

este tipo de actividades. Estará integrado polo seu xefe e, para cada actividade concreta, polos profesores e 

alumnos responsables desta. Naqueles institutos que teñan adscrita unha residencia, estarán integrados neste 

departamento os seus responsables das actividades de lecer e tempo libre. 
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O xefe do departamento de actividades complementarias e extraescolares será designado polo director por un 

período de catro anos, a proposta do xefe de estudos. Actuará baixo a dependencia directa do xefe de estudos e 

en estreita colaboración co equipo directivo. Terá as seguintes funcións: 

– Participar na elaboración das concrecións curriculares. 

– Elaborar o programa anual das actividades complementarias e extraescolares, no que se recollerán as 

propostas dos departamentos, dos profesores, dos alumnos, dos pais e, no seu caso, do equipo educativo das 

residencias. 

– Elaborar e dar a coñecer aos alumnos a información relativa ás actividades do departamento. 

– Promover e coordinar as actividades culturais e deportivas en colaboración co Claustro, os departamentos, a 

xunta de delegados de alumnos, a asociación de pais e de alumnos e, no seu caso, o equipo educativo das 

residencias. 

– Coordinar a organización das viaxes de estudos, os intercambios escolares e calquera tipo de viaxes que se 

realice cos alumnos. 

– Distribuír os recursos económicos destinados polo Consello Escolar ás actividades complementarias e 

extraescolares. 

– Elaborar unha memoria final de curso coa avaliación das actividades realizadas que se incluirá na memoria 

da dirección. 

 

4.2.2.6. Titores e xuntas de profesores de grupo*: funcións 

 

A titoría e orientación dos alumnos forma parte da función docente. Haberá un titor por cada grupo de alumnos 

que será designado polo director, a proposta do xefe de estudos, entre os profesores que impartan docencia ao 

grupo. O xefe de estudos coordinará o traballo dos titores e manterá as reunións periódicas necesarias para o bo 

funcionamento da acción titorial. 

 

Durante o curso escolar celebraranse polo menos tres reunións co conxunto dos pais e unha individual con cada 

un deles. 

 

O profesor titor exercerá as seguintes funcións: 

– Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas actividades de orientación baixo a 

coordinación do xefe de estudos e en colaboración co departamento de orientación. 

– Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos do seu grupo (e adoptar a decisión que proceda acerca da 

promoción dos alumnos dun ciclo a outro, previa audiencia dos seus pais ou titores legais*). 

– Atender ás dificultades de aprendizaxe dos alumnos para proceder á adecuación persoal do currículo**. 

– Organizar e presidir a xunta de profesores e as sesións de avaliación do seu grupo*. 

– Facilitar a integración dos alumnos no grupo e fomentar a súa participación nas actividades do centro. 

– Orientar e asesorar os alumnos sobre as súas posibilidades académicas (e profesionais*). 

– Colaborar co departamento de orientación nos termos que estableza a xefatura de estudos. 

– Canalizar as demandas e inquietudes dos alumnos (e mediar, en colaboración co delegado e subdelegado do 

grupo, ante o resto dos profesores e o equipo directivo nos problemas que se presenten*). 

– Coordinar as actividades complementarias para os alumnos do grupo. 

– Informar aos pais, aos profesores e aos alumnos do grupo de todo aquilo que lles atinxa en relación coas 

actividades docentes e complementarias e co rendemento académico. 
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– Facilitar a cooperación educativa entre os profesores e os pais dos alumnos. 

– Atender e coidar, xunto co resto dos profesores do centro, aos alumnos nos períodos de recreo e noutras 

actividades non lectivas. 

 

4.2.2.7. Profesores sen titoría 

 

Aqueles profesores aos que non lles sexa asignada a titoría dun grupo de alumnos teñen entre as súas funcións 

as que recolle a LOE no seu art. 91 para todo o profesorado, e son: 

– A programación e o ensino das áreas, materias e módulos que teñan encomendados.  

– A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado, así como a avaliación dos procesos de ensino.  

– A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu proceso educativo, en 

colaboración coas familias.  

– A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en colaboración, no seu caso, cos servizos ou 

departamentos especializados.  

– A atención ao desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotor, social e moral do alumnado.  

– A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, dentro ou fóra do recinto 

educativo, programadas polos centros.  

– A contribución a que as actividades do centro se desenvolvan nun clima de respecto, de tolerancia, de 

participación e de liberdade para fomentar nos alumnos os valores da cidadanía democrática.  

– A información periódica ás familias sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos e fillas, así como a 

orientación para a súa cooperación neste.  

– A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que lles sexan encomendadas.  

– A participación na actividade xeral do centro.  

– A participación nos plans de avaliación que determinen as administracións educativas ou os propios centros.  

– A investigación, a experimentación e a mellora continua dos procesos de ensino correspondentes.  

Os profesores realizarán estas funcións baixo o principio de colaboración e traballo en equipo.  

 

O xefe de estudos poderá, así mesmo, asignar aos profesores sen titoría de grupo ordinario outras tarefas de 

coordinación que considere necesarias para o bo funcionamento do centro, entre elas a coordinación dos titores 

dun mesmo curso ou ciclo, a coordinación dos medios informáticos e audiovisuais, a coordinación das actividades 

complementarias e extraescolares, o servizo de biblioteca etc. En cada caso, o Xefe de estudos determinará as 

tarefas específicas que haberá de realizar cada un destes profesores e as responsabilidades que deberán asumir. 

 

4.2.2.8. Equipo de normalización lingüística 

 

Para potenciar o uso da lingua galega, como dispón a normativa, constituiremos no centro un equipo de 

normalización lingüística, formado por: 

a) Tres profesores, a proposta da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

c) Un membro do persoal non docente, a proposta deste. 

 

Os membros do equipo serán nomeados polo director ou directora. 

 

Este equipo de normalización lingüística terá competencias como as seguintes: 
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1. Presentar, a través do Claustro, propostas ao equipo directivo para a fixación dos obxectivos de normalización 

lingüística que se incluirán no proxecto educativo do centro. 

2. Propor á Comisión de Coordinación Pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto curricular, o plan xeral para o uso 

do idioma, no cal se deberán especificar, cando menos: 

a) Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas actividades do centro. 

b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a mellorar a competencia 

lingüística dos membros da comunidade educativa. 

3. Propor á Comisión de Coordinación Pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto curricular, o plan específico para 

potenciar a presenza da realidade galega, cultura, historia, xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, 

folclore etc. no ensino. 

4. Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución dos obxectivos incluídos nos plans 

anteriores. 

5. Presentar para a súa aprobación no Consello Escolar o orzamento de investimento dos recursos económicos 

dispoñibles para estes fins. 

6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria contemple na súa normativa 

específica. 

 

 

 

4.2.4. Asociacións de pais de alumnos e asociacións de alumnos 

 

No centro poderán existir asociacións de pais de alumnos e asociacións de alumnos, reguladas nos centros de 

Infantil e Primaria polo Decreto 374/1996, de 17 de  outubro.  

 

Estas asociacións poderán: 

– Elevar ao Consello Escolar propostas para a elaboración do proxecto educativo e da programación xeral anual. 

– Informar ao Consello Escolar daqueles aspectos da marcha do instituto que consideren oportuno. 

– Informar a todos os membros da comunidade educativa da súa actividade. 

– Recibir información do Consello Escolar sobre os temas tratados neste, así como recibir a orde do día do 

devandito consello antes da súa realización, co obxecto de poder elaborar propostas. 

– Elaborar informes para o Consello Escolar a iniciativa propia ou a petición deste. 

– Elaborar propostas de modificación do regulamento de réxime interior. 

– Formular propostas para a realización de actividades complementarias. 

– Coñecer os resultados académicos globais e a valoración que deles realice o Consello Escolar. 

– Recibir un exemplar do proxecto educativo, dos proxectos curriculares de etapa e das súas modificacións. 

– Recibir información sobre os libros de texto e os materiais didácticos adoptados polo centro. 

– Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa. 

– Utilizar as instalacións do centro nos termos que estableza o Consello Escolar. 

 

As asociacións de pais de alumnos asumirán as seguintes finalidades: 

– Asistir aos pais ou titores en todo aquilo que atinxa á educación dos seus fillos ou pupilos. 

– Colaborar nas actividades educativas dos centros. 

– Promover a participación dos pais dos alumnos na xestión do centro. 



 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN  UNIVERSITARIA 

CEIP WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ 
r/ Joaquín Planells 17-19  15007  A Coruña       Tel/Fax  984.24.10.22     Cód:15024902 

http://centros.edu.xunta.es/wenceslaofernandezflorez     ceip. wenceslao.corunha@edu.xunta.es  
 
– Asistir aos pais de alumnos no exercicio do seu dereito a intervir no control e xestión dos  centros sostidos con 

fondos públicos. 

– Facilitar a representación e a participación dos pais de alumnos nos consellos escolares dos  centros públicos e 

concertados e noutros órganos colexiados. 

– Calquera outras que, no marco da normativa a que se refire o artigo anterior, lles asignen os seus respectivos 

estatutos. 

 

 

4.3. Normas de convivencia para os diferentes membros da comunidade educativa. Dereitos e deberes 

 

No presente regulamento debemos desenvolver, concretar e adaptar os dereitos e deberes dos diferentes 

membros da comunidade educativa ás especiais condicións do centro, ao noso proxecto educativo e ás 

necesidades propias da idade e madurez persoal dos nosos alumnos.  

 

O deber máis importante dos alumnos é o de aproveitar positivamente o posto escolar que a sociedade pon á súa 

disposición. Por iso, o interese por aprender e a asistencia á clase, é dicir, o deber do estudo, é a consecuencia do 

dereito fundamental á educación.  

 

4.3.1. Alumnos 

 

Todos os alumnos teñen os mesmos dereitos e deberes, sen máis distincións que as derivadas da súa idade e do 

nivel que estean cursando. 

 

Todos os alumnos teñen o dereito e o deber de coñecer a Constitución española e o respectivo Estatuto de  

autonomía, co fin de formarse nos valores e principios recoñecidos neles. 

 

Dereitos dos alumnos 

 

Todos os membros da comunidade educativa están obrigados ao respecto dos dereitos que se establecen no 

presente regulamento. O exercicio dos seus dereitos por parte dos alumnos implicará o recoñecemento e 

respecto dos dereitos de todos os membros da comunidade educativa.  

 

Os alumnos teñen dereito a: 

– Recibir unha formación que asegure o pleno desenvolvemento da súa personalidade, o cal esixe unha xornada 

de traballo escolar acomodada á súa idade e unha planificación equilibrada das súas actividades de estudo. 

– Ter as mesmas oportunidades de acceso aos distintos niveis de ensino. Nos niveis non obrigatorios non haberá 

máis limitacións que as derivadas do seu aproveitamento ou das súas aptitudes para o estudo.  

– Que a súa dedicación, esforzo e rendemento escolar sexan avaliados con plena obxectividade, facendo públicos 

os criterios xerais que se van aplicar para a avaliación das aprendizaxes e a promoción dos alumnos, e mantendo 

unha comunicación fluída entre alumnos, titores e familias no relativo ás valoracións sobre o aproveitamento 

académico dos alumnos e a marcha do seu proceso de aprendizaxe, así como acerca das decisións que se adopten 

como resultado do devandito proceso. 

– Recibir orientación escolar e profesional* para conseguir o máximo desenvolvemento persoal, social e 

profesional, segundo as súas capacidades, aspiracións ou intereses.  
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– Que a súa actividade académica se desenvolva nas debidas condicións de seguridade e hixiene. 

– Que se respecte a súa liberdade de conciencia, as súas conviccións relixiosas, morais ou ideolóxicas, así como a 

súa intimidade no que respecta a tales crenzas ou conviccións. 

– Que se respecte a súa integridade física e moral e a súa dignidade persoal, non podendo ser obxecto, en ningún 

caso, de tratos vexatorios ou degradantes.  

– Que se reserve toda aquela información de que dispoña o centro acerca das circunstancias persoais e 

familiares do alumno. Non obstante, os centros comunicarán á autoridade competente as circunstancias que poidan 

implicar malos tratos para o alumno ou calquera outro incumprimento dos deberes establecidos polas leis de 

protección dos menores.  

– Participar no funcionamento e na vida dos centros, na actividade escolar e na xestión destes, de acordo co 

disposto na Lei Orgánica reguladora do Dereito á Educación e nos respectivos regulamentos orgánicos.  

– Elixir, mediante sufraxio directo e secreto, os seus representantes no Consello Escolar e os delegados de grupo 

nos termos establecidos nos correspondentes regulamentos orgánicos dos centros.* 

– Asociarse, creando asociacións, federacións e confederacións de alumnos, as cales poderán recibir axudas, 

todo isto nos termos previstos na lexislación vixente. Igualmente teñen dereito a constituír cooperativas nos termos 

previstos na lei*. 

– Asociarse unha vez terminada a súa relación co centro, ao termo da súa escolarización, en entidades que 

reúnan os antigos alumnos e colaborar a través delas no desenvolvemento das actividades do centro.  

– Ser informados polos membros da xunta de delegados e polos representantes das asociacións de alumnos 

tanto das cuestións propias do seu centro como das que afecten a outros centros docentes e ao sistema 

educativo en xeral*. 

– A liberdade de expresión, sen prexuízo dos dereitos de todos os membros da comunidade educativa nin do 

respecto que merecen as institucións de acordo cos principios e dereitos constitucionais.  

– Manifestar a súa discrepancia respecto das decisións educativas que lles afecten. Cando a discrepancia revista 

carácter colectivo, esta será canalizada a través dos representantes dos alumnos na forma establecida na normativa 

vixente.  

– Reunirse nos seus centros docentes para actividades de carácter escolar ou extraescolar que formen parte do 

proxecto educativo do centro, así como para aqueloutras ás que poida atribuírse unha finalidade educativa ou 

formativa, dentro do horario do centro 

– Utilizar as instalacións dos centros coas limitacións derivadas da programación de actividades escolares e 

extraescolares e coas precaucións necesarias en relación coa seguridade das persoas, a adecuada conservación dos 

recursos e o correcto destino destes.  

– Participar, en calidade de voluntarios, nas actividades dos centros docentes.  

– Percibir as axudas precisas para compensar posibles carencias e desvantaxes de tipo persoal, familiar, 

económico e sociocultural, de forma que se promova o seu dereito de acceso aos distintos niveis educativos 

mediante unha política de becas e os servizos de apoio adecuados ás necesidades dos alumnos.  

– A protección social oportuna, no ámbito educativo, nos casos de infortunio familiar ou accidente, para que 

estes non determinen a imposibilidade de continuar e finalizar os estudos que se atopen cursando. En casos de 

accidente ou de enfermidade prolongada, os alumnos terán dereito á axuda precisa, a través da orientación 

requirida, o material didáctico e as axudas necesarias, para que o accidente ou enfermidade non supoña detrimento 

do seu rendemento escolar.  

 

Cando non se respecten os dereitos dos alumnos, ou cando calquera membro da comunidade educativa impida o 

efectivo exercicio destes, o órgano competente do centro adoptará as medidas que procedan conforme ao 
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disposto na lexislación vixente, previa audiencia dos interesados e consulta, no seu caso, ao Consello Escolar do 

centro.  

 

Deberes dos alumnos 

 

Os alumnos teñen o deber de: 

a) Estudar e esforzarse para conseguir o máximo desenvolvemento segundo as súas capacidades. Isto 

concrétase nas seguintes obrigas:  

– Asistir á clase con puntualidade e participar nas actividades orientadas ao desenvolvemento dos plans de 

estudo.  

– Cumprir e respectar os horarios aprobados para o desenvolvemento das actividades do centro.  

– Seguir as orientacións do profesorado respecto da súa aprendizaxe e mostrarlle o debido respecto e 

consideración.  

– Respectar o exercicio do dereito ao estudo dos seus compañeiros.  

b) Participar nas actividades formativas e, especialmente, nas escolares e complementarias. 

c) Respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, así como a dignidade, integridade e 

intimidade de todos os membros da comunidade educativa.  

d) Non discriminar a ningún membro da comunidade educativa por razón de nacemento, raza, sexo ou por 

calquera outra circunstancia persoal ou social.  

e) Respectar o proxecto educativo e todos os plans descritos nel. 

f) Conservar e facer un bo uso dos bens mobles e as instalacións do centro, e respectar as pertenzas dos outros 

membros da comunidade educativa.  

g) Participar na vida e funcionamento do centro, colaborando na mellora da convivencia escolar e na 

consecución dun adecuado clima de estudo, respectando o dereito dos seus compañeiros á educación e a 

autoridade e orientacións do profesorado. 

 

4.3.2. Pais 

 

Dereitos dos pais  

 

Os pais ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou pupilos, teñen os seguintes dereitos:  

a) A que os seus fillos reciban unha educación, coa máxima garantía de calidade, conforme cos fins establecidos 

na Constitución, no correspondente Estatuto de Autonomía e nas leis educativas. 

b) A escoller centro docente tanto público como distinto dos creados polos poderes públicos. 

c) A que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias conviccións. 

d) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos seus fillos. 

e) A participar na organización, funcionamento, goberno e avaliación do centro educativo, nos termos 

establecidos nas leis. 

f) A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional dos seus fillos. 

 

Deberes dos pais 

 

Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou pupilos, correspóndelles:  
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a) Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en caso de dificultade, para que os seus 

fillos cursen os ensinos obrigatorios e asistan regularmente á clase. 

b) Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as condicións necesarias para o progreso 

escolar. 

c) Estimulalos para que leven a cabo as actividades de estudo que se lles encomenden. 

d) Participar de xeito activo nas actividades que se establezan en virtude dos compromisos educativos que os 

centros determinen coas familias para mellorar o rendemento dos seus fillos. 

e) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración cos profesores e os 

centros. 

f) Respectar e facer respectar as normas establecidas polo centro, a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado. 

g) Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa. 

 

4.3.3. Persoal de administración e servizos 

 

Rexerase polo establecido nos seus respectivos convenios. 

 

A xornada laboral, os permisos e as vacacións do persoal funcionario que desempeñe labores de carácter 

administrativo ou subalterno serán os establecidos con carácter xeral para os funcionarios públicos. A devandita 

xornada deberá cumprirse na súa integridade no propio centro, cunha distribución horaria de sete horas e media, 

de luns a venres, continuada ou partida, de acordo coas necesidades de cada centro 

 

O persoal laboral terá a xornada, permisos e vacacións establecidos no seu convenio colectivo. 

 

O secretario velará polo cumprimento da xornada do persoal de administración e servizos, e porá en 

coñecemento inmediato do director calquera incumprimento. O procedemento que hai que seguir será o mesmo 

que se fixa para o persoal docente.  

 

4.3.4. Profesorado 

 

Dereitos dos profesores 

 

a) Á liberdade de  cátedra, dentro do marco da Constitución, orientando o seu exercicio docente á consecución 

dos fins educativos de acordo cos principios do proxecto educativo. 

b) A actualizarse e perfeccionarse de forma permanente. A Administración educativa facilitará a devandita 

formación. 

c) A intervir en todo aquilo que afecte á vida do centro, a través das canles regulamentarias. 

d) A presentar peticións, queixas, suxestións ou recursos formulados razoadamente e por escrito ante o órgano 

correspondente. 

e) A ser tratados en todo momento con dignidade e respecto por calquera membro da comunidade educativa. 

f) A convocar reunións informativas ou de carácter pedagóxico, sen perturbar o desenvolvemento das 

actividades docentes e previa comunicación á dirección do centro. 

g) A convocar Claustros extraordinarios con, polo menos, un terzo do total dos compoñentes do persoal. 
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h) A elixir os seus representantes no Consello Escolar e ser informados por estes das reunións do devandito 

Consello. 

i) A coñecer e utilizar os medios instrumentais e materiais e instalacións do centro para fins educativos (dentro 

do seu horario laboral). 

 

Deberes dos profesores 

 

a) Coñecer o regulamento de réxime interior, cumprilo e facelo cumprir por parte dos alumnos ao seu cargo. 

b) Asistir puntual e regularmente ás clases e reunións que sexan convocadas debidamente. 

c) Conservar, coidar e facer bo uso das instalacións e materiais do centro e facérllelo cumprir aos alumnos. 

d) Respectar a personalidade de cada alumno, acomodando o ensino, sempre que sexa posible, aos 

coñecementos e características individuais de cada un. 

e) Escoitar, atender e axudar aos alumnos cando sexan requiridos para isto no desempeño da súa función. 

f) Informar e resolver nas faltas de disciplina, no ámbito das súas competencias, aplicando as sancións 

necesarias e tendo en conta que non han de ser humillantes nin atentar contra a dignidade do alumno. 

g) Manter contacto e informar de forma periódica e sistematicamente aos pais ou titores legais dos alumnos 

polos medios e na forma previstos a tal fin. 

h) Recibir as visitas dos pais ou titores legais dos alumnos, cumprindo os horarios e normas establecidas. Os 

horarios de visita de profesores/titores daranse a coñecer a todos os pais a principio de curso. 

i) Cumprir o horario de traballo tanto lectivo como de obrigada permanencia. 

l) Todas as ausencias deberán ser autorizadas previamente pola dirección, salvo en caso de imprevisto, e 

xustificadas documentalmente no momento da incorporación ao centro, ante o xefe de estudos ou o director, 

para a súa inclusión no parte mensual de faltas. 

m) Tomar parte na vixilancia de recreos e en calquera outra actividade programada no centro no horario 

escolar. 

 

4.4. Organización e repartición de responsabilidades non definidas pola normativa vixente12 

 

Neste punto, cada centro recollerá as normas básicas de funcionamento no relativo a entradas e saídas, o recinto 

escolar, organización de grupos de alumnos, normas no recreo etc. 

 

Tamén poden detallar: 

– Normas de funcionamento en caso de ausencia de alumnos  e de profesorado. 

– Normas de funcionamento en caso de excursión. 

– Normas de funcionamento en caso de accidente, enfermidade e administración de medicamentos. 

 

4.5. Normas e organización dos espazos do centro 

 

Cada centro describirá as principais instalacións de que dispón e as normas para o seu uso: biblioteca, ximnasio, 

sala de ordenadores, laboratorios. 

 

4.6. Normas e funcionamento dos servizos educativos 
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Describiranse aquí as normas e o funcionamento destes (servizo de almorzo, transporte, comedor etc.). 

 

4.7. Plan de evacuación do centro en situacións de urxencia 

 

Incorpora saídas de edificios, lugares de concentración, instrucións para o profesorado, para os alumnos e para o 

persoal non docente, sinal de alarma etc. 

 

4.8. Observatorio da Convivencia Escolar.Plan de  convivencia 

 

O Observatorio da Convivencia Escolar do noso centro educativo manterá tres reunións anuais de carácter 

ordinario, unha por trimestre, e con carácter extraordinario cantas veces sexa convocado pola súa presidencia, a 

iniciativa propia ou a proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. Terá como funcións 

específicas:  

a) A participación na dinamización do plan de convivencia do centro e na mediación escolar. 

b) A elaboración dun informe anual sobre a análise da convivencia e conflitividade no seu ámbito, así como 

sobre as iniciativas do centro. O devandito informe será trasladado ao Observatorio da Convivencia. 

c) Escolar a nivel provincial. 

d) A coordinación de actuacións conxuntas nos ámbitos implicados e relacionadas coa mellora da convivencia. 

e) Propor á Administración educativa todas aquelas medidas que se consideren oportunas para a mellora da 

convivencia escolar no centro. 

f) Aqueloutras que lle sexan encomendadas pola Administración educativa ou polo Observatorio da 

Convivencia Escolar no ámbito provincial. 

 

O noso Observatorio da Convivencia Escolar, segundo determina a Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, está integrado por : 

a)  O director ou directora do centro, a quen lle corresponde a presidencia. 

b)  O xefe ou xefa de estudos, a quen lle corresponde a vicepresidencia. 

c)  Dun a catro representantes do profesorado (en función do número de alumnos, unidades e niveis impartidos 

no centro). 

d)  O orientador ou orientadora do centro, no seu caso. 

e)  Unha persoa representante do alumnado. 

f)  Unha persoa da asociación de pais e nais con máis representatividade no centro ou, na súa falta, unha 

persoa representante de pais e nais. 

g)  A persoa do Consello Escolar do centro que desempeñe a función de desenvolver os programas e iniciativas 

de coeducación. 

h)  Unha persoa representante do persoal non docente. 

i)  Unha das persoas anteditas, con destino no centro educativo, actuará como secretario e levantará acta. 

 

Estará aberto á participación do profesorado titor relacionado co tema que se analice e os profesionais de 

sanidade, os servizos sociais e das asociacións do sector que poidan colaborar na mellora da convivencia escolar. 
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Plan de convivencia 

 

4.8.1. Fundamentación 

 

Estimular o interese pola educación para a prevención de conflitos e para a súa resolución pacífica constitúe un 

dos principios da educación na LOE e un dos obxectivos que as etapas deben impulsar. Iso permitirá 

desenvolverse con autonomía e autoconfianza, e aprender formas construtivas de relacionarse cos demais, tanto 

no ámbito escolar como no familiar e doméstico, e nos grupos sociais cos que se relacionan.  

 

O conflito forma parte da vida en sociedade. O ser humano enfrontou o conflito e ideou diferentes formas 

de solución, desde as máis primitivas ata as máis elaboradas nos tempos actuais. O conflito xorde sempre 

que alguén percibe que un ou varios dos seus fins, propósitos, preferencias ou modos  para alcanzalos son 

ameazados ou estorbados polas intencións ou actividades dunha ou varias das outras partes. Fálase 

especificamente de conflito social/escolar cando dúas ou máis persoas (ou grupos) intentan posuír o mesmo 

obxecto, ocupar o mesmo espazo ou a mesma posición privativa, desempeñar papeis incompatibles, defender 

obxectivos opostos ou utilizar medios que se exclúan mutuamente para alcanzar os seus obxectivos. É 

necesario responder adecuadamente desde os centros ás novas circunstancias sociais e á realidade da vida 

escolar. 

 

A nosa proposta identifica, en primeiro lugar, a tipoloxía, normas e principios que recollen os dereitos e deberes, 

pero mostra os elementos esenciais para a prevención e resolución de conflitos; supón desenvolver a 

autoconfianza, coñecer dereitos e deberes, captar como se identifican unhas normas de conduta, aprender a vivir 

en sociedade e a tomar decisións, gozar da vida, prepararse para vivir en paz, desenvolver unha actitude de non 

violencia e tolerancia, aprender formas construtivas de relacionarse cos demais, ser asertivo e controlar os 

propios sentimentos.  

 

Os alumnos, especialmente os que se atopan nos tramos de preadolescencia e adolescencia, móstranse 

intranquilos, ás veces volubles no seu estado de ánimo, críticos ante a autoridade dos adultos e ante as normas; 

non obstante, como subliñan moitos autores (Berk, Garaigordóbil, Elzo, Córdoba, Descals e Gil, 2000 e 2006), 

mostran nas súas actitudes e comportamentos a necesidade dunha autoridade (ben exercida, sen autoritarismo) 

que manifeste rigor, fortaleza e seguridade na aplicación de normas que garantan principios de respecto, de 

equidade, de xustiza, que fagan posible a convivencia de todos, recoñecendo algunhas formas de diferenza 

cultural e social como valores que poden enriquecer o grupo. Deberemos recoñecer a importancia da modelaxe 

de condutas, aprendizaxe por observación ou vicaria. Esta teoría da aprendizaxe advírtenos sobre a importancia 

que a observación no arredor e os medios de comunicación de comportamentos vandálicos, agresivos e 

intolerantes posúe nas persoas, especialmente en proceso de formación. Do mesmo xeito, a observación rigorosa 

de actitudes e comportamentos de respecto, axuda, colaboración, intercambio e solidariedade pode exercer o 

efecto contrario. 

 

O estudo do currículo e a didáctica das ciencias sociais desempeñan un relevante papel nestas propostas; 

facilitarannos a identificación dos contidos de concepto e actitude relacionados coa mellora da convivencia e, 

tamén, as relacións entre estes aspectos e o desenvolvemento de habilidades e destrezas vinculadas ás 
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competencias social e cidadá e de autonomía e iniciativa persoal (aspectos tratados tamén nas nosas actuacións 

de mellora da calidade). En suma, será preciso comprender, aplicar e valorar aspectos como: 

– Tipos de conflito aos que deberemos responder. 

– Formas de previr o conflito que exercitaremos. 

– Normas de conduta específicas para enfrontar situacións de conflito. 

 

4.8.2. Normas de convivencia 

 

Na educación transmítense e exercítanse os valores que fan posible a vida en sociedade e adquírense os hábitos 

de convivencia e de respecto mutuo. Por iso, a formación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais e 

no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de convivencia é un dos fins 

primordiais que debe perseguir o sistema educativo desde cada centro. 

 

Á consecución deste fin debemos contribuír non só cos contidos formativos que transmitimos en cada centro, 

senón tamén, moi especialmente, co réxime de convivencia.  

 

As normas de convivencia do centro recóllense nos dereitos e deberes do alumno e deben propiciar o clima de 

responsabilidade, de traballo e esforzo que permita que todos os alumnos obteñan os mellores resultados do 

proceso educativo e adquiran os hábitos e actitudes recollidos na LOE.  

 

Desde esta concepción, é necesario que o alumno perciba que as normas de convivencia non son alleas ao 

centro, senón que foron elaboradas e adoptadas polo conxunto da comunidade educativa.  

 

O obxectivo último que perseguimos desde este  plan, coa colaboración de todos os sectores da comunidade 

educativa, é alcanzar un marco de convivencia e autorresponsabilidade que faga practicamente innecesaria a 

adopción de medidas disciplinarias. En todo caso, cando estas resulten inevitables, as correccións deberán ter un 

carácter educativo e contribuír ao proceso xeral de formación e recuperación do alumno 

 

O Consello Escolar é o órgano competente para a resolución dos conflitos, e para facilitar o devandito labor está a 

Comisión de Convivencia, a cal adoptará as medidas preventivas necesarias co fin de garantir os dereitos dos 

alumnos e impedir a comisión de feitos contrarios ás normas de convivencia do centro. Con este fin potenciarase 

a comunicación constante e directa cos pais ou representantes legais dos alumnos. 

  

O Consello Escolar elaborará, sempre que o estime oportuno e, en todo caso, unha vez ao ano, un informe que 

formará parte da memoria de final de curso sobre o funcionamento do centro, no que se avaliarán os resultados 

da aplicación das normas de convivencia, dando conta do exercicio polos alumnos dos seus dereitos e deberes, 

analizando os problemas detectados na súa aplicación efectiva e propondo a adopción das medidas oportunas. 

 

As correccións que haxan de aplicarse polo incumprimento das normas de convivencia terán un carácter 

educativo e recuperador, deberán garantir o respecto aos dereitos do resto dos alumnos e procurarán a mellora 

nas relacións de todos os membros da comunidade educativa.  

 

Na corrección dos incumprimentos dos alumnos deberase ter en conta que:  
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– Ningún alumno poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación nin, no caso da educación 

obrigatoria, do seu dereito á escolaridade.  

– No poderán imporse correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal do alumno. 

– A imposición das correccións respectará a proporcionalidade coa conduta do alumno e deberá contribuír á 

mellora do seu proceso educativo.  

– Os órganos competentes para a instrución do expediente ou para a imposición de correccións deberán ter en 

conta a idade do alumno, tanto no momento de decidir a súa incoación ou sobresemento como a efectos de 

graduar a aplicación da sanción cando cumpra.  

– Teranse en conta as circunstancias persoais, familiares ou sociais do alumno antes de resolver o procedemento 

corrector. A estes efectos, poderanse solicitar os informes que se estimen necesarios sobre as aludidas 

circunstancias e recomendar, no seu caso, aos pais ou aos representantes legais do alumno ou ás instancias públicas 

competentes a adopción das medidas necesarias.  

– O Consello Escolar determinará se a inasistencia á clase dos alumnos por razóns xerais e comunicadas 

previamente pola xunta de delegados non debe ser obxecto de corrección, debendo adoptar as medidas necesarias 

para que esta situación non repercuta no rendemento académico dos alumnos.  

 

Os alumnos que individual ou colectivamente causen danos de forma intencionada ou por neglixencia ás 

instalacións do centro ou ao seu material quedan obrigados a reparar o dano causado ou facerse cargo do custo 

económico da súa reparación. Igualmente, os alumnos que subtraeren bens do centro deberán restituír o 

subtraído. En todo caso, os pais ou representantes legais dos alumnos serán responsables civís nos termos 

previstos nas leis.  

 

A falta á clase de modo reiterado pode provocar a imposibilidade da aplicación correcta dos criterios xerais 

de avaliación e a propia avaliación continua. Á parte das correccións que se adopten no caso das faltas 

inxustificadas a xuízo do titor, é necesario establecer o número máximo de faltas por curso, área e materia, e 

os sistemas extraordinarios de avaliación previstos para estes alumnos.  

 

A efectos da gradación das correccións:  

 

1. Consideraranse circunstancias paliativas:  

a) O recoñecemento espontáneo da súa conduta incorrecta.  

b) A falta de intencionalidade.  

 

2. Consideraranse circunstancias agravantes:  

a) A premeditación e a reiteración.  

b) Causar dano, inxuria ou ofensa aos compañeiros de menor idade ou aos recentemente incorporados ao centro.  

c) Calquera acto que atente contra a igualdade de oportunidades 

 

Poderemos corrixir os actos contrarios ás normas de convivencia do centro realizados polos alumnos no recinto 

escolar ou durante a realización de actividades complementarias e extraescolares. Pero igualmente poderemos 

corrixir as actuacións do alumno que, aínda que realizadas fóra do recinto escolar, estean motivadas ou 

directamente relacionadas coa vida escolar e afecten aos seus compañeiros ou a outros membros da comunidade 

educativa.  
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4.8.3. Corrección de condutas contrarias ás normas de convivencia do centro 

 

As correccións deste tipo de condutas poderán ser decididas polos profesores do alumno, oído este, o titor, o 

xefe de estudos e o director, aínda que serán comunicadas á comisión de convivencia do Consello 

Escolar/observatorio de convivencia do centro. 

 

Estas condutas prescribirán no prazo dun mes, contado a partir da data da súa comisión, e as correccións 

impostas prescribirán á finalización do curso escolar. O alumno ou os seus pais ou representantes legais poderán 

presentar unha reclamación contra as correccións impostas no prazo de 48  horas cando a corrección sexa a 

suspensión do dereito de asistencia. 

 

As condutas contrarias ás normas de convivencia do centro poderán ser corrixidas con:  

a) Amoestación privada ou por escrito.  

b) Comparecencia inmediata ante o xefe de estudos.  

c) Realización de traballos específicos en horario non lectivo.  

d) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro ou, se 

procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao material do centro ou ás pertenzas doutros 

membros da comunidade educativa.  

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro.  

f) Cambio de grupo do alumno por un prazo máximo dunha semana.  

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un prazo máximo de tres días. Durante o 

tempo que dure a suspensión, o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo.  

h) Suspensión do dereito de asistencia ao centro por un prazo máximo de tres días lectivos. Durante o tempo 

que dure a suspensión, o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a 

interrupción no proceso formativo.  

 

4.8.4. Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia do centro 

 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro non poderán corrixirse sen a previa instrución 

dun expediente disciplinario que, tras a recollida da necesaria información, acorde o director do centro, ben pola 

súa propia iniciativa ou ben a proposta da comisión de convivencia. 

 

A instrución do expediente deberá acordarse nun prazo non superior aos 10 días desde que se tivo coñecemento 

dos feitos. O prazo de instrución do expediente non deberá exceder de sete días, e o inicio do procedemento 

comunicarase ao Servizo de Inspección, manténdoo informado da tramitación ata a súa resolución.  

 

Consideramos condutas gravemente prexudiciais para a convivencia no centro as seguintes: 

 

a) Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensas graves contra os membros da comunidade educativa.  

b) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas contrarias ás normas de convivencia do centro 

c) A agresión grave física ou moral contra os demais membros da comunidade educativa ou a discriminación 

grave. 
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d) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación ou subtracción de documentos 

académicos.  

e) Os danos graves causados por uso indebido ou intencionadamente nos locais, material ou documentos do 

centro ou nos bens doutros membros da comunidade educativa.  

f) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das actividades do centro.  

g) As actuacións prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos membros da comunidade educativa do 

centro, ou a incitación a elas.  

h) O incumprimento das sancións impostas.  

 

A comisión de convivencia do Consello Escolar corrixirá estas condutas con algunha das seguintes sancións: 

a) Realización de tarefas que contribúan á mellora e desenvolvemento das actividades do centro ou, se 

procede, dirixidas a reparar o dano causado ás instalacións ou ao material do centro ou ás pertenzas doutros 

membros da comunidade educativa. Estas tarefas deberán realizarse en horario non lectivo.  

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias do centro.  

c) Cambio de grupo.  

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases durante un período superior a cinco días e 

inferior a dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno deberá realizar os deberes ou 

traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.  

e) Suspensión do dereito de asistencia ao centro durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un 

mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumno deberá realizar os deberes ou traballos que se 

determinen para evitar a interrupción no proceso formativo.  

f) Cambio de centro.  

 

Estas condutas prescribirán no prazo de catro meses, contados a partir da data da súa comisión, e as correccións 

impostas como consecuencia destas prescribirán á finalización do curso escolar.  

 

4.8.5. A prevención de conflitos. Responsables, pautas  e tipoloxía de actuacións 

 

Como expresamos anteriormente e desenvolveremos ademais nas actuacións de mellora, consideramos que os 

conflitos han de recibir un tratamento educativo cunha finalidade preventiva. Este tipo de accións debe ser 

consensuado; todos os membros da comunidade educativa han de implicarse: pais, profesores, alumnos, persoal 

non docente 

 

O profesorado pode traballar desde unha perspectiva que supoña tratar, dialogar e determinar pautas nos 

equipos e departamentos das distintas etapas que pasen á CCP e ao equipo directivo. Tamén, desde a CCP e a 

comisión de convivencia poderíase perfilar un bosquexo de medidas que desde o centro se poden levar a cabo 

para estimular o traballo nos ámbitos destacados e enriquecer o plan de convivencia: talleres de resolución de 

conflitos para traballar de forma cooperativa, talleres e mesas redondas para traballar cos pais e previr e 

solucionar conflitos nas distintas idades, a semana da paz etc. 

 

O trazado das normas de actuación ha de quedar fundamentado: 

 Partiremos do estudo dos supostos básicos establecidos na LOE, dos principios do noso proxecto e dos 

recollidos nos currículos das distintas etapas: 
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– Un dos principios do sistema educativo español é (art.1): k) A educación para a prevención de conflitos e 

para a resolución pacífica destes, así como a non violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social.  

– Dous dos fins que a lei establece (art. 2) son:  

 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 pacífica.  

 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 medio ambiente, en particular ao valor dos espazos forestais e o desenvolvemento sustentable.  

– Un dos obxectivos dos currículos das distintas etapas é o de adquirir habilidades para a prevención e para a 

resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, 

así como nos grupos sociais cos que se relacionan.  

 

 Estudaremos o contido e relacións coas áreas e materias da competencia social e cidadá e autonomía e 

iniciativa persoal. 

 

 Determinaremos uns principios, destrezas e procedementos que os equipos de profesores e os profesores 

deberán materializar nas súas programacións de aula.  

 

– A diversidade ou pluralidade existe e é unha riqueza, fonte de coñecementos e aprendizaxe.  

– O bo desenvolvemento da convivencia é responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa: 

profesores, familias, alumnos, persoal non docente. 

 

Destrezas necesarias para resolver conflitos 

 

– Recoñecer e comprender as emocións en si mesmo e nos demais. 

– Escoitar e prestar atención aos outros. 

– Utilizar un vocabulario que denote asertividade. 

– Resolver de forma creativa os problemas. 

 

Procedementos e actitudes que poden contribuír ao desenvolvemento  destas destrezas 

 

– Descubrimento de diferentes solucións para un mesmo problema. 

– Realización de exercicios de respiración para aprender a controlar o estado emocional. 

– Participación de forma cooperativa na resolución dalgún conflito na aula. 

– Explicación con claridade dun problema. 

– Deseño de propostas plásticas para difundir e lembrar estas normas de conduta. 

– Análise de  planificación e desenvolvemento nas aulas de técnicas de resolución de conflitos: diálogo e 

formación, tratamento de problemas en grupo. 

– Configuración de panel de frases solidarias. 

– Selección e busca de obras literarias, plásticas e musicais relacionadas coa paz. 

– Xogos de rol con argumentos solidarios. 

– Desenvolvemento de actitudes positivas ante os conflitos. 

 

Normas esenciais  
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– Asistencia e participación nas clases e actividades propostas no centro. 

– Puntualidade en todos os actos programados na clase e no centro. 

– Mantemento de actitude correcta na clase (atención, traballo, cooperación e axuda, non interferencia no 

traballo dos outros). 

– Respecto á autoridade dos profesores e responsables de distintos espazos ou actividades (na clase, en todo o 

centro). 

– Trato correcto a compañeiros (físico e verbal). 

– Realización dos traballos encomendados.  

– Coidado e respecto polos materiais (do centro, dos compañeiros). 

– Coidado e respecto cara ás instalacións. 
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5. COMPROMISOS DE MELLORA DA CALIDADE DAS ACTUACIÓNS  DO NOSO CENTRO 

  

5.1. Orientación ao desenvolvemento de competencias básicas 

 

A normativa vixente determina a necesidade de definir e desenvolver as competencias básicas. Na mesma liña 

sitúanse as recomendacións europeas para a aprendizaxe permanente, as directrices da OCDE e os proxectos de 

definición dos espazos de educación superior en distintos continentes. Un gran número de estudos e orientacións 

avaladas por autores de recoñecido prestixio en Filosofía e Socioloxía da Educación, Didáctica, Psicoloxía da 

Educación, Psicoloxía da Instrución e Orientación Educativa e Intervención psicopedagóxica apostan polo enfoque 

competencial como unha tendencia de valor para axudar no proceso de solución de problemas educativos 

relacionados coa falta de continuidade e relación entre teoría e práctica. 

 

O enfoque competencial está fundamentado, como ha de estalo calquera elemento que forme parte do currículo: 

desde as súas catro fontes. Matizando algo máis as achegas, diremos que a sociolóxica e psicolóxica destácannos 

por que deberemos traballalas, a epistemolóxica móstranos que as identifica, e a pedagóxica integra as anteriores 

e determina como sistematizalas en proxectos e levalas á práctica.  

 

As accións que levemos a cabo para favorecer o seu desenvolvemento esixen determinar liñas de traballo 

sistemáticas para alcanzar máis continuidade entre os coñecementos teóricos que se transmiten e a súa posta en 

práctica en distintos ámbitos. Por iso, como pode apreciarse, as competencias básicas están presentes ao longo 

de todo o noso proxecto educativo. 

 

As competencias básicas achegan ao noso proxecto un referente de calidade e significación. Poden contrarrestar 

a excesiva parcelación e academicismo de que en ocasións adoece o traballo das áreas e materias. O seu 

desenvolvemento podería estimular estratexias educativas orientadas por un enfoque integrador. Tal enfoque 

concrétase en propostas de carácter globalizador, en Infantil e Primaria, e interdisciplinar, na Educación 

Secundaria.  

 

Ao noso xuízo, o valor das competencias como referente para desenvolver o noso proxecto educativo esixe unha 

integración activa nos seus diferentes compoñentes. Integradas xa nos plans de acción titorial, nos plans de 

orientación académica e vocacional, no plan de convivencia e nas actuacións de avaliación, inscribímolas de forma 

explícita (competencias específicas, relación coas áreas e materias, e vínculos cos criterios de avaliación) e implícita 

(nos contidos, estratexias e técnicas metodolóxicas) das programacións didácticas das áreas e materias que forman 

parte dos proxectos curriculares, agora integrados no proxecto educativo, como consecuencia da aplicación da nova 

normativa da LOE. 

 

Deste xeito ponse de relevo que situacións que de forma común están desenvolvendo os nosos profesores poden 

enriquecerse cando lles buscamos novos horizontes e poden ser rendibilizadas desde perspectivas 

intercompetenciais, globalizadoras e interdisciplinares. Esas perspectivas van enriquecer o noso traballo desde un 

propósito de coherencia horizontal (técnicas e prácticas que desenvolven competencias no mesmo grupo/curso) e 

vertical (técnicas e prácticas que desenvolven competencias en distintos cursos, etapas e niveis educativos). 

Recoñecemos nelas características de educabilidade, complexidade, integración, adaptación ao contexto, 

innovación e responsabilidade (cando están reguladas por uns principios solidamente fundamentados que 

permitirán o desenvolvemento da competencia en autonomía e iniciativa persoal).  
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Finalmente, tamén queremos subliñar, ao referirnos ás competencias básicas, a súa vinculación co principio de 

equidade. As competencias básicas supoñen determinar as aprendizaxes fundamentais que debe adquirir todo 

o alumnado, pero especialmente aqueles que están en risco de vulnerabilidade social ou exclusión. Móstrase 

así a relación entre competencias básicas e o principio de equidade. Posúe un indubidable valor o traballo de 

desentrañar as aprendizaxes esenciais para incidir de forma especial nelas e compensar deste xeito as 

carencias coas que moitos dos nosos alumnos acceden e/ou se enfrontan aos contextos académicos. 

 

5.2. Actuacións para o desenvolvemento de competencias. 

  

5.2.1. O desenvolvemento da competencia lingüística e a atención especial ao desenvolvemento da habilidade 

lectora. As claves do noso proxecto lector 

 

A competencia lingüística é considerada como a máis transversal de todas, dado o seu gran valor instrumental. 

Ben desde propostas globalizadoras, nas primeiras etapas da escolarización (Infantil e primeiros cursos de 

Primaria), ben desde propostas interdisciplinares (especialmente a partir da Educación Secundaria), a linguaxe 

verbal, que pode apoiarse e enriquecerse con outras linguaxes, é o vehículo esencial de intercambio de 

información e coñecemento.  

 

A linguaxe verbal, ademais, é a vía de comunicación cun mesmo, o medio esencial para materializar o 

pensamento, a forma máis común de representación do coñecemento. Debido a isto, estimular o seu emprego 

funcional, como vehículo integrador para os contidos de distintas materias, posúe un gran valor para previr o 

fracaso escolar e enriquecer os coñecementos e as relacións interpersoais. 

 

Expoñente claro desta importancia é o papel que as habilidades lingüísticas (en especial a comprensión lectora) 

desempeñan nos estudos e avaliacións que se están desenvolvendo para determinar a calidade e eficacia de 

programas, institucións e sistemas educativos (transcendencia especial, como sabemos, xoga o PISA). Tamén 

coñecemos a atención crecente que se está concedendo ás habilidades orais de escoita activa, comprensión e 

expresión oral nas probas e entrevistas de selección profesional. 

 

Atención destacada merece tamén a achega do exercicio da competencia lingüística ás actitudes positivas cara ao 

medio escolar. Un alumno que goza escoitando, lendo ou expresándose de forma oral ou escrita domina as claves 

de adaptación ao medio académico. 

  

Do conxunto de habilidades lingüísticas destacamos como vía de priorización para os primeiros anos de 

desenvolvemento do noso proxecto educativo a lectura. A Comisión de Coordinación Pedagóxica e o equipo de 

normalización lingüística, a partir das propostas dos distintos cursos, ciclos e etapas do centro, seleccionaron un 

conxunto de propostas que supoñen, así mesmo, potenciar o uso da lingua galega e os aspectos esenciais da nosa 

cultura, literatura, arte e folclore nas actividades do centro. Van ser eixes de contido que tomarán corpo específico 

cos contidos puntuais de cada tramo educativo e nas situacións didácticas que organicen cada equipo e cada 

profesor. Son os seguintes: 

 

– Lectura expresiva de textos diversos, captando e mantendo a atención mediante a entoación, o ritmo e a 

velocidade adecuados.  
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– Localización en textos familiares (libros da biblioteca, textos escolares, dicionarios, enciclopedias, revistas, 

anuncios, páxinas electrónicas etc.) de parágrafos ou seccións que ofrecen a información clave para facer unha 

interpretación correcta do texto. 

– Síntese (oral e escrita) de textos informativos por medio de resumos, esquemas e cadros.  

– Identificación da estrutura dun texto a partir dos parágrafos, a conexión das ideas e a súa secuencia. 

– Recoñecemento e funcionalización de distintos tipos de sinais (semánticas, léxicas, sintácticas, gráficas etc.). 

– Determinación das principais características estruturais e gramaticais dos diferentes tipos de textos. 

– Análise do significado de símbolos e iconas básicas na vida cotiá (marcas, sinais de tráfico, símbolos 

relixiosos, iconas informáticas, lendas de planos e mapas etc.). 

– Interpretación de tipos de textos que son habituais para a vida cotiá: formularios, gráficos, listas (de servizos, 

de prezos etc.), instancias, certificados, mapas, recibos e facturas, avisos etc. 

– Valoración da utilidade na vida cotiá de textos funcionais de tipoloxía diversa (diarios, cartas, listas –de 

servizos, de prezos–, dicionarios, informativos, anuncios, programas, manuais de instrucións, guías ou planos, 

enciclopedias etcétera).  

– Lectura de textos literarios, valorando a creación literaria. 

– Recoñecemento do xénero literario e os recursos lingüísticos e estilísticos máis utilizados nel.  

– Valoración da lectura como medio de desenvolvemento de valores estéticos, de información sobre 

acontecementos, de mellora ou ampliación de coñecementos, do vocabulario habitual e do técnico.  

– Control e avaliación do proceso lector, utilizando recursos adecuados cando hai dificultades de comprensión. 

– Valoración da importancia das bibliotecas, das hemerotecas, da rede internet e doutros medios e ambientes 

para consultar e contrastar gran cantidade de información. 

 

Na parte do proxecto educativo correspondente aos proxectos curriculares pode apreciarse o compromiso dos 

nosos departamentos didácticos e equipos de ciclo con esta priorización, pois todas as áreas e materias destacan 

a importancia do noso proxecto lector. 

 

As claves do noso proxecto lector 

 

Ademais das propostas concretas de lectura desenvolvidas polas áreas e materias recollidas nas nosas 

programacións didácticas, destacaremos neste ámbito do proxecto educativo o papel que as bibliotecas escolar e 

de aula están chamadas a desenvolver e algunhas propostas eixes para potenciar a lectura que poden ser 

desenvolvidas e contextualizadas polo equipo de normalización lingüística, os equipos de profesores e polos 

profesores en particular. 

 

Entendemos que funcións esenciais da nosa biblioteca escolar son as seguintes: 

– Constituír un ámbito no que se potencien e cultiven hábitos de comportamento social e cultural. 

– Servir de base ambiental e material ao proceso de ensino e aprendizaxe. 

– Constituír espazo de apoio a propostas didácticas específicas. 

– Facilitar a transmisión das técnicas para empregar os materiais concretos que contén. 

– Estimular o interese pola literatura e pola lectura informativa. 

As etapas que se van desenvolver no noso centro han de perseguir que os alumnos adquiran os coñecementos 

necesarios para vivir e integrarse na sociedade de xeito creativo e crítico. Os alumnos deben aprender a utilizar os 

recursos informativos e documentais, deben ser capaces de obter información concreta a partir da consulta de 

todo tipo de documentos: imaxes, planos, folletos, revistas, diferentes opcións de libros de texto, enciclopedias e 
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dicionarios, tanto en material impreso como noutros soportes. Nesta liña inscríbese o estímulo á competencia 

lingüística na súa dimensión lectora. 

 

Así pois, o uso da biblioteca é básico para o desenvolvemento das estratexias de procura e selección da 

información. Débense aproveitar as diferentes fontes de información e entretemento e desenvolvemento 

cultural e emocional que sexan accesibles aos alumnos.  

 

Así, as nosas bibliotecas (escolar e das aulas) deben constituír un enclave de estimulación informativa (para completar e 

ampliar coñecementos), lectora e cultural. Os alumnos poden e deben afacerse a visitalas para atopar lecturas 

pracenteiras coas que ocuparen o seu tempo libre. Para iso consensuamos as seguintes pautas: 

– Que o propio profesorado se constitúa en elemento clave de exemplo do tipo de conduta que queremos 

potenciar (acompáñase de libros, mostra libros e revistas, consulta, utiliza o servizo de préstamo, le na 

biblioteca). 

– Que as familias se comporten de xeito similar. 

– Que se leve a cabo un programa en diferentes ciclos e cursos que supoña, de forma gradual:  

 A familiarización co espazo, o mobiliario, os recursos, o sistema de catalogación, as persoas que traballan alí. 

 As visitas periódicas, en grupo, cos distintos profesores e para as distintas áreas e materias para desenvolver 

actividades periódicas, entre contacontos, actividades curriculares, competicións “de saber”, buscas dirixidas, 

semidirixidas e libres. 

 O estímulo e control das visitas individuais para consulta, lectura, solicitude de préstamo etc. 

 

A biblioteca de aula permitirá a proximidade constante ao mundo do libro (informativo ou literario) nas súas 

diferentes manifestacións. Esa proximidade pode favorecer o desenvolvemento do hábito lector e o tratamento 

de principios esenciais como o coidado do común, a disposición constante a consultar, o interese por dedicar 

tempo á lectura, o desexo de compartir con outros os nosos materiais e os coñecementos e emocións que do seu 

emprego se derivan. 

O fondo, ademais de contar cos materiais que o centro e algunha institución pública ou privada pode achegar, 

debe partir de doazóns dos propios alumnos (de libros que teñen na casa e que poden e queren compartir con 

outros de forma temporal ou definitiva). Deste xeito enriquécese e amplíase o seu patrimonio persoal co 

colectivo. Nestas doazóns valorarase o feito en si, non o valor económico ou material propiamente dito da 

achega. 

 

Tipoloxía de actuacións de sensibilización e potenciación cara ao uso da biblioteca 

 

– A guía da biblioteca. Nela explícase de forma clara, práctica e sinxela como se organizan os fondos da 

biblioteca, como se fai e se busca unha ficha, como se selan e catalogan os libros. Semanalmente, os alumnos 

poden facer voluntariamente de “axudantes” e participar no proceso de organización, xestión e dinamización dos 

fondos. 

 

– A revista da biblioteca. Con opinións dos alumnos sobre os libros, debuxos, recreacións dos textos, cartas aos 

autores, entrevistas. 
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– O club de amigos do libro. Praza que hai que gañar; un grupo selecto de grandes lectores. Implica unhas 

obrigas (acudir frecuentemente á biblioteca de forma voluntaria, animar aos compañeiros a ler determinados 

libros, coidalos, ordenalos, formular suxestións). 

 

– Maletas viaxeiras. Para chegar ás aulas, con seleccións temáticas de libros por mor de datas ou celebracións 

puntuais: a festa do centro e as súas implicacións, o Día da Paz, concesións de premios, o falecemento dun autor. 

 

5.2.2. A competencia social e cidadá. Sentido, carácter e actuacións 

 

Ademais da competencia lingüística, de sinalado valor instrumental, queremos sinalar que a competencia sobre o 

ámbito social que destaca unha dimensión, a cidadá, constitúe un marco amplo e complexo. Inclúe os elementos 

de traballo que tradicionalmente se entenderon como patrimonio das ciencias sociais, especialmente xeografía e 

historia, pero tamén aborda habilidades relacionadas coa dimensión de desenvolvemento persoal nas súas 

facetas social e emocional.  

Integrarse de forma activa no contexto social require coñecer como se xestaron as sociedades ao longo do tempo 

(historia) e como se organizan (política, xeografía humana, economía etc.). Esixe tamén coñecer o marco físico en 

que se vive (xeografía física). Pero na actualidade advírtese ademais a necesidade de incluír contidos de carácter 

socioemocional que posúen un claro compoñente globalizador e interdisciplinar. Estes contidos non son 

patrimonio dos estudos propiamente sociais. Son patrimonio e responsabilidade (dereito e deber) da actividade 

educativa xeral. Ha de estimulalos todo o profesorado, aínda que sexan as materias de estudos sociais e 

educación para a cidadanía e os dereitos humanos, xunto á acción titorial, os ámbitos que integren e dinamicen 

de xeito máis destacado o seu cultivo.  

 

Desta forma, a competencia inclúe habilidades de desenvolvemento persoal, interpersoais e interculturais, as 

pautas de comportamento que preparan as persoas para participar dun xeito eficaz e construtivo na vida escolar, 

familiar, social e profesional nunha sociedade cada vez máis diversificada. Así, reúne contidos relacionados con: 

 

– O coñecemento de si mesmo. O benestar persoal e colectivo esixe entender o modo en que as persoas 

constrúen a súa identidade nun contexto determinado e poden procurarse un estado de saúde física e mental 

óptimo, tanto para elas mesmas como para as súas familias e para o seu medio académico, social e laboral. 

– A percepción e estruturación do espazo e o tempo como coordenadas que delimitan e condicionan a 

interpretación das circunstancias en que se desenvolven os acontecementos sociais e determinaron a 

caracterización dos conceptos de dereitos e deberes cívicos. 

– O coñecemento e comprensión necesarios para participar plenamente nos ámbitos social e interpersoal. Os 

principios, os valores e as normas que regulan a conduta nos distintos medios en que a persoa se desenvolve. O 

seu respecto, a loita por que outros os respecten e a súa valoración crítica.  

– O acceso, emprego responsable e valoración fundamentada dos distintos tipos de recursos dispoñibles para 

estar ben informado. 

 

Relacionada cos plans de acción titorial, atención á diversidade e convivencia, ha de chegar aos alumnos da man 

das áreas e materias, por medio de contidos específicos. Os que serven de referencia base ao marco do noso 

centro para que sexan os profesores os que concreten os modelos de actividade e as tarefas específicas son os 

seguintes:  
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Habilidades sociais e de autonomía 

  

– Autocoñecemento. Dimensión persoal e social.  

– Emocións e sentimentos. Causas e consecuencias. Emocións positivas. 

– A seguridade nun mesmo. Equilibrio.  

– Escoita activa. Diálogo e cooperación. Coloquios e debates. Empatía e simpatía. Asertividade.  

– Tipos de relacións. Amor, amizade e cooperación. Características. Vías e medios. Normas. Fontes. O equilibro 

nos afectos. Axuda desinteresada. 

– Os problemas nas relacións sociais, familiares, laborais, escolares. Prevención e solución de conflitos. Análise 

de factores. As figuras e os órganos de mediación. 

– Identificación e desenvolvemento de habilidades (pedir axuda, pensar en positivo, relaxarse, etc.) para poder 

controlar emocións negativas (frustracións, tristeza, medo, nerviosismo etc.).  

– Aceptación e práctica de normas sociais (referidas a saúde, hixiene, alimentación, protección e seguridade 

persoal, consumo de drogas, situacións de risco). 

– Toma de decisións en situacións sociais. Identificación do problema e as súas alternativas. Prazos, medidas e 

riscos. Previsión de consecuencias para un mesmo e para os demais. Valoración e toma de decisións. 

 

 Sociedade e cidadanía 

 

– Os dereitos humanos. Os dereitos dos nenos e dos mozos. Os dereitos de diferentes colectivos. Dereitos e 

regulación. 

– Os deberes como membro dunha sociedade (alumno, membro dunha familia, estudante, consumidor, cidadán 

etc.). Asunción de deberes. 

– Reclamación de dereitos recoñecidos. Formulación de demandas. Requisitos, adecuación e respecto.  

– Os símbolos básicos dunha sociedade (autoría, localización, significado etc.): obras de arte, paisaxes, 

construcións, personaxes históricos, simboloxía etc. 

– A diversidade como riqueza cultural. A desigualdade como inxustiza social. 

– Actitudes e comportamentos democráticos. 

– Problemas sociais. Valoración e respostas. 

– Valoración crítica dos prexuízos (sexistas, actitudes discriminatorias). 

– Órganos de participación social. Tipoloxía, características e finalidade (movementos de lecer, entidades cultu-

rais, entidades deportivas, ONGs, voluntariado etc.). 

– Actuacións comprometidas. 

– As normas e a regulación da convivencia. Tipos de normas. Coñecemento, respecto, implicación, valoración. O 

cambio nas normas. Fontes. Lexitimidade. 

– Actuacións cívicas. 

– O patrimonio (cultural, histórico-artístico, medioambiental). Coñecemento, aprecio, respecto, conservación, 

implicación no seu desenvolvemento. 

– Aprecio polos valores estéticos en distintos tipos de obxectos e enclaves (obras de arte, deseño, medios de 

comunicación), produtos tecnolóxicos etc. 
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Pensamento social 
 
– Diversidade de fontes de información e comunicación. Procura e consulta guiada e autónoma (documentos, 

prensa, internet, teletexto, radio, televisión, noticiarios, documentais, bases de datos, folletos informativos, publici-

dade etc.).  

– Análise de contido (esencial, accesorio, irrelevante, obxectivo, subxectivo, feitos, opinións). 

– Disposición activa a preguntar e formularse cuestións da realidade. Valoración de poder contar con distintos 

tipos de fontes para contrastar. 

– Utilización, de xeito apropiado (consciente, equilibrado), das tecnoloxías da comunicación e a información. 

– Toma de conciencia da responsabilidade sobre os actos propios.  

– Identificación da diversidade de factores que poden estar na base de determinados feitos históricos de 

relevancia e na explicación de situacións e problemas sociais do presente. 

– Identificación da diversidade de consecuencias que poden estar na base de determinados feitos históricos de 

relevancia e na explicación de situacións e problemas de diferentes proxeccións. 

– Previsión de consecuencias derivadas da realización de determinados comportamentos ou da toma de deter-

minadas decisións. 

– Formulación de cuestións sobre a realidade. 

– Valoración e aceptación da crítica como instrumento para o cambio e a mellora persoal.  

– Actitude crítica fronte a distintos tipos de mensaxes (sociais, políticas, de consumo). 
 
 
5.2.3. O emprego responsable, equilibrado e crítico das tecnoloxías da información e comunicación 
 
A relevancia que as tecnoloxías da información e a comunicación (TIC) posúen na nosa sociedade e no seu futuro 

é recoñecido por Estados, organizacións internacionais, sociedade, sistema educativo, en xeral, e familias e 

centros, en particular. A que veu coñecéndose como sociedade da información ha de transformarse en sociedade 

do coñecemento. Para iso é preciso que no sistema educativo e no noso centro en particular presentemos, de 

forma gradual e nas distintas etapas, as tecnoloxías como medio para acceder a outros coñecementos, pero 

tamén como obxecto directo de ensino-aprendizaxe.  

Trátase, ademais, dun ámbito especialmente sometido ao cambio. A actitude flexible cara a el deberá ser unha 

constante. As TIC achegan unha gran variedade de recursos para todas as tarefas que precisen procura, 

obtención, procesamento de información e comunicación entre persoas, grupos e organismos. 

 

A identificación da competencia maniféstase como tratamento da información e competencia dixital. Queda máis 

aberta e vinculada a aprender a aprender (tratamento da información). Desde o noso punto de vista, quedará 

conceptualizada como competencia instrumental. Reunirá unha perspectiva das tecnoloxías de información e 

comunicación (concepto, características, tipoloxía e funcións) e, ademais, un trazado de base, de técnicas de 

análise, síntese e organización da información de diversos tipos de texto. Integraría busca, análise (ideas 

principais, secundarias, datos relevantes etc), síntese (resumos, esquemas, mapas, gráficos etc.) de distintos tipos 

de textos (orais, escritos, audiovisuais) e en distintos tipos de soportes. Estes aspectos da competencia abórdanse 

tamén na competencia aprender a aprender. 

 

Considerando os argumentos destacados anteriormente, presentamos un conxunto de dimensións e contidos 

que servirán de proposta de base para todas as etapas. Os equipos de profesores e os profesores concretaranas 

nas súas programacións de aula. Destacamos o papel que recollemos nun dominio concreto para subliñar moi 

especialmente a necesidade de estimular o seu tratamento verdadeiramente formativo. 
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Tecnoloxías de información e comunicación. Posibilidades e limitacións.  

Recursos e técnicas 

 

– Sociedade da información. Información e coñecemento. Relacións e requisitos. 

– Fontes de información. Medios de comunicación persoal e medios de comunicación social.  

– Autoestradas da información.  

– Televisión por cable e televisión por satélite. Posibilidades. Receptores domésticos. Visualización e servizos de 

teletexto. Reprodución de imaxe e son. Gravadoras e reprodutores de vídeo. Consolas de videoxogos. 

– Televisión e internet. Os receptores como vía de acceso á rede. 

– A informática e as telecomunicacións. Converxencia en actividades.  

– Tecnoloxías de información e comunicación.  

 Posibilidades. Implicacións no traballo, no lecer e consumo, na saúde, nas relacións sociais, nos procesos de 

ensino-aprendizaxe.  

 Riscos máis significativos: ameazas á intimidade, illamento.  

– Propiedade da información. Os dereitos dos autores. Os dereitos das empresas. Accións e decisións sociais e 

políticas. 

– Información e coñecemento. Diversidade de tipos de texto. Tratamento dos distintos tipos de texto. 

Comprensión, identificación de relacións entre datos e conceptos.  

 Técnicas de análise.  

 Técnicas de síntese.  

– A telefonía móbil. Recursos e propiedades. As mensaxes curtas de texto. Posibilidades e limitacións. 

Repercusións nas pautas de vida.  

 

Os sistemas informáticos (‘hardware’, redes, ‘software’). O sistema operativo 

 

– Elementos físicos básicos do ordenador e da impresora. Localización e funcións. 

– Unidades das magnitudes relacionadas cos elementos básicos dun ordenador: velocidade, memoria etc. 

– Diferenciación entre ordenadores (velocidade, conexión a unha rede, custo). 

– Funcións e uso dos principais pulsadores do teclado. 

– Distinción entre elementos de hardware  e de software . 

– Elementos básicos do escritorio do ordenador. Programas, documentos e carpetas. Terminoloxía básica do 

sistema operativo.  

– Iconas. Diferenciación entre o software do sistema operativo e as outras aplicacións informáticas.  

– Emprego de programas específicos para gravar información en diversos soportes. 

 

Uso de  internet 

 

– Utilización dos buscadores para localizar información específica en internet. Acceso a lugares web.  

– Funcións básicas do programa navegador: avanzar/retroceder, historial, parar, actualizar, recoñecer 

hiperligazóns, imprimir información. 

– Organización dunha lista de ligazóns.  

– Recuperación de información textual e todo tipo de elementos dunha páxina web. 

– Recepción e envío de mensaxes de correo electrónico. Inclusión de ficheiros en mensaxes (texto, imaxe). 
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– Organización e xestión das mensaxes nas bandexas de correo electrónico. Formas de acceso ao correo 

electrónico.  

– Acceso aos foros telemáticos. Valoración crítica e respecto polas opinións dos participantes nun foro 

telemático.  

– Uso responsable das diversas ferramentas telemáticas de intercambio e comunicación (mensaxes SMS, 

correo electrónico, foros etc.). 

– Traballo en grupo e ferramentas telemáticas de intercambio e comunicación de grupo. Posibilidades, 

limitacións. Emprego. Valoración. 

– Responsabilidade no uso das TIC como medio de comunicación interpersoal en grupos (chats, foros etc.). 

 

Actitudes necesarias coas TIC 

 

– Control do tempo de utilización dos xogos e outros entretementos que proporcionan as TIC.  

– Conciencia do poder de adicción dos xogos e doutros entretementos relacionados coas TIC. 

– Organización do tempo. O traballo e o entretemento coas TIC e outras actividades persoais.  

– Normas de cortesía e corrección na comunicación que se establece pola rede. 

– Valoración crítica das posibilidades e inconvenientes que ofrecen as novas tecnoloxías. Repercusións que 

teñen nas relacións e no traballo.  

– Recoñecemento do papel e oportunidades das tecnoloxías da sociedade da información en contextos 

cotiáns: o medio familiar, académico, sociocultural. 

– Identificación e valoración no contido das páxinas de mensaxes que poidan ser considerados discriminatorios 

por razón de sexo ou raza.  

– Uso responsable e prudente das TIC.  

– Ferramentas e técnicas para protexer os programas do ordenador. Identificación da procedencia e 

fiabilidade dos arquivos.  

– Respecto polas normas de conduta acordadas socialmente para regular o uso da información e a creación, 

os seus autores e as súas fontes nos distintos soportes. 

 

5.2.4. A iniciativa e autonomía persoal 

  

Trátase dunha competencia que posúe un carácter holístico ou sistémico. Autonomía e iniciativa persoal, tal e 

como quedou debuxada nos currículos establecidos en España en xeral e na nosa comunidade en particular. 

Supón unha clara diferenciación respecto ao trazado das competencias clave no marco europeo. Neste marco, a 

que poderiamos considerar “equivalente”: iniciativa e espírito de empresa, entende a capacitación da persoa para 

transformar as ideas en actos. Aparece vinculada á planificación e xestión de distintos tipos de proxectos, a 

creatividade, a innovación e a asunción de riscos co fin de alcanzar obxectivos. Aínda que o referente europeo 

tamén subliña que debe incluír unha concienciación sobre os valores éticos e promover o autogoberno, non lle 

concede a mesma importancia que a liña de traballo que guiará os nosos desenvolvementos competenciais. 

 

Unha proposta formativa orientada, culminada pola autonomía persoal, ha de integrar aspectos educativos de 

indubidable complexidade determinando que: 

– Os alumnos sexan progresivamente donos de si mesmos, responsables da súa vida e as súas decisións.  
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– A autonomía signifique vontade reflexiva nun contexto de liberdade que permita e esixa actuar de acordo 

cuns principios éticos en calquera contexto vital. As decisións han de ser voluntarias, de acordo cos propios 

valores, tras unha consideración das opcións dispoñibles e unha previsión das consecuencias.  

 

Comprobamos así a profundidade e o alcance da formulación e desenvolvementos que este ámbito de formación 

vai esixir. De acordo coas reflexións expostas, a competencia en autonomía e iniciativa persoal integra conceptos, 

procedementos e actitudes relacionados con: 

– O coñecemento de si mesmo.  

– O coñecemento dos outros, das súas características, dos seus condicionantes, das súas necesidades.  

– O coñecemento do contexto social e cultural.  

– A toma de decisións fundamentadas que permitan elixir con criterio propio. 

– O desenvolvemento dunha actitude positiva cara ao cambio e a innovación que presupón flexibilidade de 

formulacións, podendo comprender os devanditos cambios como oportunidades, adaptarse crítica e 

construtivamente a eles, afrontar os problemas e atopar solucións en cada un dos proxectos vitais que se 

emprenden. 

 

Unha competencia que, como destacamos, reúne tales características de síntese, integración e complexidade 

respecto das restantes, esixe que subliñemos o seu carácter de educabilidade e evolución. En efecto, as restantes 

competencias, tal e como están enunciadas (lingüística, matemática, coñecemento e interacción do mundo físico-

natural), podemos dicir que quedan algo máis abertas ou máis “neutras” como referente. Pola contra, autonomía 

e iniciativa persoal identifica unha directriz para o desenvolvemento de enorme complexidade.  

 

Os estudos evolutivos sobre desenvolvemento moral determinan que require evolución e progreso cognitivo e 

social. Así, falar de autonomía moral haberá de considerarse como un propósito de gran transcendencia para o 

que hai que dispor cimentos sólidos desde as primeiras fases do desenvolvemento.  

 

Nas dimensións e contidos da competencia en iniciativa e autonomía persoal que imos mostrar comprobaremos a 

existencia de conceptos, procedementos e actitudes que se poden traballar e adaptar aos distintos niveis 

educativos. Favorecer a autonomía no coidado dun mesmo (vestido, alimentación, xogos, relacións). Fomentar a 

toma de decisións sobre problemas concretos, respecto dos que si se poden prever consecuencias inferidas da 

reflexión sobre acontecementos vividos directamente ou observados noutros (boas ou malas decisións tomadas 

respecto de eleccións en xogos, materiais, lecturas, cine, televisión, pautas para o traballo, amizade), constitúen 

pautas para a intervención didáctica solidamente fundamentadas.  

  

Coñecemento e dominio de si mesmo. Intelixencia intrapersoal. Valores 

 

– Autocoñecemento. Compoñentes. 

– Autoestima. Características, calidades e limitacións persoais. Valoración crítica.  

– Desenvolvemento persoal.  

 

Coñecemento e relacións cos outros. Intelixencia interpersoal. Valores 

 

– Coñecemento dos outros. Elementos esenciais para fundamentar a empatía. 

– As relacións cos outros. Factores e vías de desenvolvemento. 
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 Escoita activa. Diálogo e cooperación. Coloquios e debates.  

 Empatía e simpatía. Asertividade.  

 Tipos de relacións. Amor, amizade e cooperación. Características. Vías e canles. Normas. Fontes. O equilibro 

nos afectos. Axuda desinteresada. Prevención e solución de conflitos (protocolos de actuación). Análise de 

factores. As figuras e os órganos de mediación. 

 Identificación e desenvolvemento de habilidades (pedir axuda, pensar en positivo, relaxarse etc.) para poder 

controlar emocións negativas (frustracións, tristeza, medo, nerviosismo etc.).  

 Aceptación e práctica de normas sociais. 

 

Coñecemento do contexto social e cultural. Institucións e características. Principios, valores e normas  

 

– Características. Oportunidades, posibilidades e limitacións ou carencias que presentan os diferentes 

contextos. 

– Institucións. Principios, valores, normas. 

 As institucións e símbolos básicos dunha sociedade. Características da organización política en diferentes 

ámbitos de referencia. 

 Os valores que caracterizan unha sociedade democrática (liberdade, igualdade, respecto para cos dereitos 

dos demais, tolerancia, non discriminación, dignidade, responsabilidade, xustiza, solidariedade). Contravalores e 

as súas vías de manifestación. Actitudes e comportamentos democráticos. 

 Órganos de participación social e a súa finalidade (movementos de lecer, entidades culturais, entidades 

deportivas, ONGs, voluntariado etc.).  

 Actuacións comprometidas (achegar, axudar, participar, colaborar). Valoración, implicación persoal. 

 Normas e regulación da convivencia. Cambios nas normas. Requisitos, vías. Aprecio e respecto polo 

patrimonio (cultural, histórico-artístico, medioambiental). Valoración e interiorización de normas. Autonomía e 

heteronomía moral.  

 

Procura de información e trazado de plans 

 

– Procura e selección de información significativa e actualizada para facilitar a toma de decisións. 

– Medio sociofamiliar. 

 Relacións. 

 Oportunidades. 

 Vías para o emprego do tempo de lecer. 

 Repercusións de figuras e comportamentos dos outros nas eleccións e comportamentos persoais. 

– Sistema educativo. 

 Estrutura. 

 Acceso a distintos niveis e ensinanzas. 

 Titulación. 

 Bolsas, axudas. 

– Sistema laboral. 

 Sistema produtivo. 

 Profesións. 

 Emprego público/privado. 
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 Estratexias e técnicas de busca de emprego. 

 

 

 Preparación para a toma de decisións fundamentadas 

 

– Definición do tipo de problema, o ámbito do proxecto. Alternativas. Características, ámbito, implicados. 

– Procura de información significativa, veraz, contrastada, actualizada en distintas fontes. 

– Estudo de proxectos levados a cabo por outros.  

– Investigación de alternativas. 

– Establecemento de plans de acción (obxectivos, recursos –persoais, materiais, ambientais, metodolóxicos–

, prazos). 

– Determinación de consecuencias e riscos (para si e para outros, a curto, medio e longo prazo). 

– Decisións tomadas. Características. 

– Valoración do plan. Propósitos, trazado e elementos, posta en práctica, resultados conseguidos. 

– Actitude positiva cara ao cambio e a innovación. 

– Factores que favorecen o cambio nas institucións.  

 Liberdade, autonomía.  

 Clima de cooperación.  

 Apertura e estímulo ás novas propostas. 

– Calidades que deben definir unha personalidade con autonomía e iniciativa. Referentes para o 

desenvolvemento de individuos e grupos. Formas de manifestación. Pautas para o seu estímulo. 

 

5.2.5. A competencia laica 

 

  Esa persoa dinámica, capaz de transcenderse a si mesma, é ademais libre e responsable, en canto a que asume 

unha actitude fronte ao destino, ao que nos é dado.  

 

Esta competencia fai, xa que logo, da persoa algo moito máis importante que un feixe de instintos ou actos 

reflexos. Convértea nun ser libre e crítico, permitíndolle non ser un monicreque movido desde o seu exterior. 

 

A competencia laica contribúe de forma significativa ao desenvolvemento dos principios de calidade e equidade 

que determinan a substantividade dos propósitos que quedaron explicitados na LOE. Iso faino configurando unha 

proposta de coñecementos, valores e actitudes que entran en diálogo cos das áreas e materias do currículo e, por 

suposto, coas restantes competencias. Faino desenvolvendo especialmente a dimensión e capacidade 

transcendente do alumnado, facilitándolle a conformación dunha resposta de sentido último para a súa vida e 

iluminando o fundamento daqueles valores comúns e propios deste ensino que fan posible unha convivencia 

libre, pacífica e solidaria. 

 

As propostas da competencia relixiosa católica constitúen en si mesmas unha forma de cooperación aplicada á 

cosmovisión do mundo, da vida e do ser humano que fai posible a formación integral e que está presente na área 

e materia de Relixión.  

 

As achegas desta competencia parten da conformación dun xeito de ser. É finalidade fundamental do quefacer da 

escola que os alumnos descubran a súa identidade persoal, pero isto non será posible sen unha apertura ao 
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significado último e global da súa existencia humana. A autonomía persoal non poderá realizarse no alumnado se 

non se coñece a si mesmo no seu ser máis profundo, nas súas potencialidades, na súa dignidade e no seu sentido.  

 

Dirixida, pois, ao desenvolvemento de capacidades vinculadas a ser persoa, relacionarse e convivir, vai axudar 

tamén a desenvolver estratexias de aprendizaxe activa e crítica e a tomar decisións responsables de forma 

autónoma. Iso vai implicar habilidades e destrezas comunicativas, de razoamento lóxico, de apertura e 

cooperación cara aos outros e con eles e cara ao medio; de participación, integración, respecto e crítica construtiva 

cara a diferentes culturas; de procura, selección, tratamento e valoración de diferentes vías e propostas de 

información, e, en definitiva, de asunción responsable dos dereitos e deberes que fan posible a vida cos outros. 

 

A autonomía do individuo laico vén precisamente favorecida pola apertura a unha visión do mundo e da 

realidade que posibilita unha formación integral do alumnado superando visións parciais e determinantes da 

liberdade propia. Así mesmo, capacita o alumnado para examinar situacións concretas da vida e realizar con 

autonomía un xuízo crítico .  

 

 

5.3. Plan de formación do profesorado. Obxectivos, prioridades e actuacións de acordo coas necesidades 

detectadas 

 

 

5.3.1. O profesor e o seu papel no proceso de ensino-aprendizaxe de competencias básicas. Competencias do 

profesor 

 

Nun modelo de ensino cuxa prioridade era transmitir coñecementos determinados, o papel do profesor limitábase a 

servir de medio de transmisión. Agora estamos asistindo a un cambio substancial nas prioridades educativas. 

Perséguese unha formación equilibrada do alumno, orientada ao desenvolvemento de capacidades de distinto tipo. 

Algunhas delas estarán identificadas desde un enfoque competencial e dirixido a cooperar nunha preparación 

adecuada para que poida desenvolverse eficaz, madura, autónoma e responsablemente en medios cambiantes. 

 

Neste novo escenario, o profesor debe ser un mediador que favoreza esa construción de capacidades. Ha de 

considerar os contidos concretos como un instrumento e levar a cabo unha selección de recursos persoais, materiais, 

ambientais e metodolóxicos respecto dos que determinará a súa organización variando a súa amplitude, a súa 

frecuencia e a súa intensidade (Tébar Belmonte, 2007).  

O cambio de papel que vimos delimitando e que se esixe ao profesor desempeñar require unha preparación 

complexa e rigorosa. Estámonos referindo a cooperar na construción e desenvolvemento de moi distintos tipos 

de capacidade e, ademais, facelo de forma axustada segundo as necesidades.  

 

Aínda que este tipo de referentes pode ser de grande interese para axudar a perfilar canles abertas nos centros, é 

preciso recordar, como sinalamos no noso RRI, que a normativa establece unha listaxe de funcións comúns para as 

distintas etapas de ensino. Entre estas funcións (obrigas, xa que logo, e directrices para trazar competencias máis 

específicas) atopamos: 

– A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio no seu proceso educativo, 

en colaboración coas familias. 
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– A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos en colaboración, no seu caso, cos servizos 

ou departamentos especializados. 

– A atención ao desenvolvemento intelectual, afectivo, psicomotor, social e moral do alumnado. 

– A promoción, organización e participación nas actividades complementarias, dentro ou fóra do recinto 

educativo, programadas polos centros. 

– A coordinación das actividades docentes, de xestión e de dirección que lles sexan encomendadas. 

 

Tamén sinala a lei que os profesores realizarán estas funcións expresadas baixo o principio de colaboración 

e traballo en equipo. 

  

Apreciamos así que a identificación das funcións do profesor cambiou substancialmente. De ser transmisor de 

coñecementos pasa a ser unha figura de mediación que ha de determinar a planificación e xestión dos recursos persoais e 

metodolóxicos cos que deben contar os seus alumnos para desenvolver todo tipo de capacidades, entre elas as de 

orientación competencial. As competencias están caracterizadas por trazos como complexidade, reflexión, 

idoneidade, responsabilidade, evolución, integración, adaptación ao contexto, creatividade, innovación. Así, un 

profesor que desexe formar os seus alumnos para o desenvolvemento de competencias deberá reflexionar e 

integrar estas notas distintivas. Haberá de mostrar uns trazos competenciais que propicien a súa adquisición por 

parte dos alumnos. 

  

Determinamos unha selección de competencias que recollemos a continuación: 

 

– Organizar e animar situacións de aprendizaxe. 

– Xestionar a progresión das aprendizaxes. 

– Elaborar e facer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

– Implicar os alumnos nas súas aprendizaxes e no seu traballo. 

– Participar na xestión da escola. 

– Informar e implicar os pais. 

– Utilizar as novas tecnoloxías. 

– Afrontar os deberes e dilemas éticos da profesión. 

– Organizar a propia formación continua. 

– Favorecer o desexo de saber dos alumnos e ampliar os seus coñecementos. 

– Velar polo desenvolvemento afectivo dos alumnos e pola convivencia escolar. 

– Favorecer a autonomía moral dos alumnos. 

– Desenvolver unha educación multicultural. 

– Cooperar coa familia. 

– Traballar en colaboración e en equipo cos compañeiros. 

 

Son propostas de desenvolvemento destas competencias (habilidades e destrezas máis operativas) as seguintes: 

 

Competencias do profesor de carácter interpersoal 

 

– Asesorar os alumnos, individual e colectivamente, sobre os seus dereitos e obrigacións concretas como 

membros dunha aula e un centro. 
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– Mostrar condutas representativas do respecto pola dignidade e o valor de individuos e grupos que 

mostren distintos factores de diversidade (capacidade, preparación, etnia, cultura, lingua etc.). 

– Manifestar valoracións, en contido e forma expositiva, que axuden aos alumnos a desenvolver un 

autoconcepto positivo.  

– Establecer canles de cooperación efectiva coas familias no establecemento de pautas de lectura, estudo e 

esforzo na casa, condicións para favorecer a iniciativa e autonomía persoal. 

– Expresar valoracións relacionadas cos coñecementos, traballos, comportamentos e actitudes dos alumnos 

de forma asertiva. 

– Relacionarse de forma dialogante, cooperadora e construtiva tanto cos outros profesores que forman 

parte do grupo que atende aos seus alumnos como cos compañeiros de equipo de ciclo, departamento, 

Claustro. 

 

Competencias do profesor de carácter comunicativo 

 

– Expor oralmente información sobre diversos tipos de contido de forma estimulante, rigorosa, sistemática, 

coherente e lóxica. 

– Integrar co discurso verbal outros elementos expresivos enriquecedores (a distancia, o xesto facial, o xesto 

corporal). 

– Escoitar, de forma considerada e respectuosa, as propostas e demandas que, atendendo aos mesmos 

criterios, sexan expostas por alumnos, compañeiros e familias. 

– Elaborar textos escritos de distinto tipo adecuados a diferentes situacións comunicativas con claridade, 

orde e corrección. 

– Ler comprensivamente textos de distinto tipo relacionados co seu exercicio e desenvolvemento 

profesional.  

 

Competencias do profesor de carácter técnico-pedagóxico 

 

– Determinar as capacidades e aprendizaxes previas dos alumnos para lograr uns determinados obxectivos 

empregando as técnicas apropiadas en cada caso (diálogos, entrevistas, cuestionarios, probas, representacións 

plásticas ou dramáticas, mapas cognitivos, observacións e expedientes académicos). 

– Analizar e extraer conclusións significativas dos currículos oficiais, tanto no que respecta a obxectivos e 

recursos xerais como aos elementos propios das áreas ou materias da súa responsabilidade. 

– Definir de forma fundamentada os obxectivos específicos das áreas e materias da súa responsabilidade. 

– Definir de forma fundamentada as competencias específicas das áreas e materias da súa responsabilidade, 

recoñecendo a súa relación integradora coas das outras áreas e materias. 

– Deseñar os elementos das programacións de acordo cos obxectivos e competencias específicos. 

– Recoñecer e aplicar protocolos de intervención en situacións diversas (falta de participación dos alumnos, 

intransixencia, acoso, falta de respecto ás persoas, dano ás instalacións e servizos etc.).  

– Seleccionar, adaptar e construír diversas técnicas, procedementos e instrumentos para a avaliación do 

proceso de ensino e da súa propia práctica docente de acordo con criterios baseados nos obxectivos dos plans 

de traballo e no referente das súas propias competencias específicas. 

– Identificar accións e medidas apropiadas para concretar o seu desenvolvemento profesional permanente 

de acordo coas distintas circunstancias e momentos cos que se haberá de enfrontar na súa traxectoria 

profesional. 
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5.3.2. Os acordos sobre competencias e a organización dos procesos de ensino-aprendizaxe. Problemas e 

alternativas 

 

O acceso a puntos de converxencia sobre como desenvolver as competencias, que competencias cabe priorizar e 

que recursos imos dispor para isto esixe diálogo, empatía, asertividade, xenerosidade e práctica de traballo en 

equipo. O traballo nos centros non favoreceu sempre o encontro e o intercambio entre profesores. Máis 

complicada aínda, a comunicación entre profesionais de distintas especialidades é un requisito esixido no 

enfoque competencial.  

 

Teremos que esforzarnos por intercambiar coñecementos e intentar ser máis obxectivos respecto das 

prioridades.  

 

Atopámonos nunha situación na que o ensino ha de afrontar novos retos que esixen cooperación, dedicación, 

esforzo, vontade e ilusión.  

 

Deste xeito e con estas expectativas, o traballo que desenvolveremos para potenciar a nosa capacitación 

profesional centrarase nos seguintes ámbitos de contido, todos eles vinculados ás propostas de calidade que 

determinamos. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTIDOS PARA A FORMACIÓN NO NOSO CENTRO 

 

 Traballo en equipo. Concepto, características, estratexias e técnicas. 

 Competencias básicas. Concepto, características, posibilidades e dificultades. 

 A integración das competencias básicas nos proxectos e programacións. 

 O desenvolvemento das competencias na aula. Técnicas e tarefas. 

 Avaliación de competencias. Principios, normativa, estratexia, técnicas e instrumentos. 

 

 

ESTRATEXIAS E TÉCNICAS PARA A FORMACIÓN 

 

 Cursos de formación presencial. 

 Cursos de formación semipresencial e a distancia. 

 Reunións de equipo operativas. Repartición de responsabilidades (procura de 

información, avaliación, coordinación, exposición). 

 Selección de materiais de apoio (bibliografía, normativa). 

 Selección de técnicas para o traballo en equipo (coloquios, diálogos, rodas lóxicas, mapas 
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de contido, exposicións orais, remuíños de ideas). 

 

 

 

6. PLAN DE AVALIACIÓN 

 

O desenvolvemento do proceso avaliador no noso centro e nas nosas aulas ten como marco de referencia a LOE, 

os decretos do currículo e as ordes de avaliación (Orde de 23 de novembro de 2007 pola que se regula a 

avaliación en  Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia; Orde de 21 de decembro de 2007 pola 

que se regula a avaliación en Educación Secundaria Obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia). Neles 

determínase que a avaliación debe abarcar tanto a actividade de ensino  como a de aprendizaxe , e que debe 

constituír un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Xa que logo, os obxectivos do noso centro neste 

proceso serán: 

– Coñecer a situación de partida dos compoñentes que inciden no proceso no momento en que se propón a 

avaliación. 

– Facilitar a formulación dun modelo de actuación adecuado ao noso contexto en función dos datos 

anteriores. 

– Seguir a evolución do desenvolvemento e aprendizaxe dos nosos alumnos. 

– Tomar as decisións necesarias para adecuar o deseño e desenvolvemento da nosa acción educadora ás 

necesidades e logros detectados nos alumnos nos seus procesos de aprendizaxe.  

 

6.1. A avaliación do proceso de ensino 

 

De acordo coas normas de avaliación mencionadas anteriormente, os nosos profesores avaliarán os procesos de 

ensino e a súa propia práctica docente en relación co logro dos obxectivos educativos do currículo. Esta avaliación 

terá tamén un carácter continuo e formativo e incluirá referencias a aspectos tanto de planificación do proceso de 

ensino e aprendizaxe como da práctica docente.  

 

Entre os aspectos fundamentais que hai que avaliar nesta planificación atópanse: 

– A adecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación ás características dos alumnos, do centro e 

do arredor. 

– As decisións sobre metodoloxía. 

– A incorporación dos elementos comúns do currículo. 

– A previsión de medidas para atender á diversidade. 

– A coordinación e coherencia entre o profesorado. 

– As medidas para unha adecuada titorización e orientación aos alumnos. 

 

Entre os aspectos fundamentais que hai que avaliar na práctica docente atópanse: 

– A organización da aula. 

– O aproveitamento dos recursos do centro. 

– A relación entre profesor e alumnos. 

– A relación entre profesores. 

– A convivencia entre alumnos. 
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6.2. A avaliación do proceso de aprendizaxe 

 

6.2.1. Aspectos xerais do proceso de avaliación da aprendizaxe  

 

O desenvolvemento da avaliación da aprendizaxe inscríbese no marco educativo no que se sitúa a nosa escola, un 

marco neste momento caracterizado pola resposta á calidade e á equidade, unha escola aberta á diversidade na 

que teñen cabida as capacidades, coñecementos, experiencia, intereses e motivacións de todos os alumnos. Esta 

orientación inclusiva esixe unha avaliación ao servizo do axuste da resposta educativa a todos e cada un dos 

alumnos, é dicir, unha avaliación inclusiva. 

 

Desde o noso centro, entendemos a avaliación como un proceso de obtención de información e do seu uso para 

formular xuízos que á súa vez se utilizarán para tomar decisións. 

 

Propomos, xa que logo, que o proceso de avaliación da aprendizaxe se planifique mediante tres fases. Unha 

primeira fase de preparación, na que se debe determinar que información coñecer sobre a aprendizaxe do 

alumno, como e cando conseguila. A segunda fase é de recollida, análise e rexistro de datos. Por último, nunha 

terceira fase prodúcese a formulación de xuízos e toma de decisións relativas á promoción ou reaxuste do 

proceso de ensino ás necesidades de desenvolvemento do alumno. 

 

Principios que regulan o proceso avaliador 

  

O proceso de avaliación no noso centro levarase a cabo atendendo sempre aos seguintes principios: 

– Carácter continuo e formativo. A avaliación da aprendizaxe proponse como un instrumento ao servizo do 

proceso de ensino-aprendizaxe orientándoo e regulándoo cara á mellora, e para iso debe integrarse no quefacer 

diario da aula e do centro educativo. 

– Carácter global (Educación Infantil e Primaria). A avaliación da aprendizaxe en  Primaria contempla o 

conxunto das capacidades establecidas na etapa e os criterios de avaliación das diferentes áreas; avaliación 

diferenciada por materias, ámbitos ou módulos (ESO e Bacharelato). 

– Carácter criterial. As prácticas avaliadoras lévanse a cabo atendendo aos obxectivos educativos, as 

competencias básicas e os criterios de avaliación das áreas/materias. 

– Carácter sistemático. O proceso de avaliación necesita configurarse de acordo cun plan previamente trazado 

que deberá ser levado a cabo de xeito organizado. 

– Carácter flexible. A valoración dun elemento de tanta complexidade como é o fenómeno educativo leva á 

posibilidade de utilizar no proceso avaliador diversidade de técnicas e diferentes instrumentos para rexistrar os 

datos obtidos. 

 

Estratexia de planificación do proceso avaliador 

 

O sistema de avaliación da aprendizaxe e os seus compoñentes debe ser planificado conforme a estratexias que nos 

permitan obter información significativa e continuada para formular xuízos sobre a aprendizaxe do alumno e tomar 

decisións que favorezan responder ao seu desenvolvemento pleno e á mellora de calidade do ensino. 
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Estas estratexias deben permitir responder a todos os interrogantes avaliadores no desenvolvemento da 

actividade educativa no centro e na aula. A súa determinación parte, sen dúbida, da análise das prescricións e 

orientacións establecidas pola Administración en materia avaliadora e do marco teórico en que se inscribe a nosa 

proposta avaliadora, descrita anteriormente. 

 

Co obxectivo de garantir a obxectividade da avaliación, os nosos profesores seleccionarán os procedementos, 

técnicas e instrumentos de acordo cos seguintes criterios: 

– Serán variados, de modo que permitan avaliar os distintos tipos de capacidades e de contidos curriculares e 

contrastar datos de avaliación referidos ás mesmas aprendizaxes ou similares obtidos a través de distintos 

instrumentos. 

– Darán información concreta sobre o que se pretende, sen introducir variables que distorsionen os datos que se 

obteñan coa súa aplicación. 

– Utilizarán distintos códigos (verbais, orais ou escritos, icónicos, gráficos etc.) de modo que se adecúen ás 

distintas aptitudes, necesidades e estilos de aprendizaxe dos alumnos sen que o código dificulte o contido que se 

pretende avaliar. 

– Serán aplicables en distintas situacións. 

– Permitirán avaliar a transferencia das aprendizaxes a contextos distintos daqueles nos que se adquiriron, 

comprobando así a súa funcionalidade. 

– Será unha estratexia participativa, é dicir, o consenso en todos estes aspectos básicos marcará a estratexia 

avaliadora do equipo docente. 

 

Referentes da avaliación da aprendizaxe 

 

Os referentes da avaliación, no desenvolvemento da práctica avaliadora, mesmo revestindo un carácter bastante 

autónomo no desenvolvemento do labor educativo, deben respectar uns marcos trazados, en primeiro lugar, 

polo currículo oficial; en segundo lugar, na planificación do traballo no centro, e en terceiro lugar, na concreción e 

contextualización do traballo na aula.  

 

Segundo indica o currículo oficial, os criterios de avaliación establecen o tipo e o grao de aprendizaxe que se 

espera que os alumnos vaian alcanzando con respecto ás competencias básicas e ás capacidades indicadas nos 

obxectivos xerais. O nivel de cumprimento destes obxectivos en relación cos criterios de avaliación fixados non ha 

de ser medido de forma mecánica, senón con flexibilidade, e tendo en conta a situación do alumno, o curso en 

que se atopa, ademais das súas propias características e posibilidades. Á súa vez, a avaliación cumpre 

fundamentalmente unha función formativa, porque ofrece ao profesorado uns indicadores da evolución dos 

sucesivos niveis de aprendizaxe dos seus alumnos, coa consecuente posibilidade de aplicar mecanismos 

correctores das insuficiencias advertidas. Por outra banda, eses indicadores constitúen unha fonte de 

información sobre o mesmo proceso de ensino. Por iso, os criterios de avaliación veñen ser un referente 

fundamental de todo o proceso interactivo de ensino e aprendizaxe. 

 

Para que os criterios de avaliación poidan cumprir realmente esta función formativa é preciso que se utilicen 

desde o comezo do proceso de aprendizaxe; por tanto, é fundamental contar cos criterios para cada curso e, nel, 

para as unidades didácticas, xa que canto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaxe, antes se 

poderá reaxustar a intervención pedagóxica.  
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No desenvolvemento da actividade educativa no noso centro, estes criterios contextualizaranse e desenvolveranse 

nas programacións didácticas, e no desenvolvemento deste labor débese mostrar o modo en que permiten avaliar 

estes referentes as competencias básicas. Nas programacións de área ou materia que incluamos no proxecto 

curricular, os criterios de avaliación relacionaranse coas competencias específicas. 

 

Pero o traballo descrito no centro desenvólvese en programacións de aula e en unidades didácticas. Os profesores 

elaborarán, xa que logo, criterios e indicadores de avaliación máis concretos. Os indicadores de avaliación constitúen 

un elemento que mostra, que indica, sinala, desvela unha evolución (CIDE, 05). A estes indicadores asígnanselles 

distintos papeis: 

– Indicador como concreción dun criterio. 

– Indicador como categoría representativa, como representacións da realidade que se vai avaliar. A súa 

importancia reside na representatividade da categoría con respecto á realidade que se vai avaliar (OCDE-CERI, 89). 

 

Os criterios de avaliación vinculados ao desenvolvemento de competencias nas programacións de aula e 

unidades didácticas materializaranse en indicadores de desempeño, definidos como enunciados que, respecto 

dunha ou varias competencias dadas, identifican un tipo de guía ou patrón de conduta adecuado, eficaz e 

positivo (Escamilla, 08). 

 

Axentes responsables da avaliación da aprendizaxe 

 

A delimitación dos referentes da avaliación da aprendizaxe situounos no marco dunha tarefa educativa dirixida a 

contribuír á formación integral do alumno. Esta consideración fai necesaria a participación no proceso de todos 

os axentes que interveñen de forma decisiva nel. Este principio de participación esténdese ao desenvolvemento 

da tarefa avaliadora, de tal modo que a confrontación de distintos puntos de vista e a posibilidade de conxugar 

perspectivas diferentes facilitarán un desenvolvemento de avaliación máis obxectivo e formativo. 

 

Así pois, na avaliación do proceso de aprendizaxe dos nosos alumnos atopámonos, tal e como se apunta nas 

estratexias para o desenvolvemento da avaliación, con: 

– Avaliación externa. Será desenvolvida por axentes avaliadores non directamente implicados no proceso de 

ensino (probas estatais, empresas de avaliación…). O Instituto de Avaliación e o organismo correspondente da nosa 

Administración educativa colaborarán na realización de avaliacións xerais de diagnóstico, que permitan obter datos 

representativos tanto do alumnado e dos centros das comunidades autónomas como do conxunto do Estado. Estas 

avaliacións versarán sobre as competencias básicas do currículo e realizaranse no Ensino Primario e Secundario (LOE, 

art. 143). 

– Avaliación interna. Será levada a cabo polos participantes no proceso que se avalía. Presenta diversas 

alternativas na súa realización: autoavaliación, heteroavaliación e coavaliación. 

 

Por outra banda, os pais ou titores deberán participar e apoiar a evolución do proceso educativo dos seus fillos ou 

tutelados, así como coñecer as decisións relativas á avaliación e promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou 

reforzo que adopten os centros para facilitar o seu progreso educativo. 

 

Momentos clave do proceso avaliador 
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Neste marco de avaliación de corte participativo e procesual, tal e como o definiamos, nas súas características e 

estratexias, imos delimitar tres momentos concretos que se identifican ao longo do continuo avaliador: avaliación 

inicial, procesual e final. Mostraremos máis adiante os elementos máis significativos de cada momento en cada 

unha das etapas educativas. 

 

Técnicas e instrumentos de avaliación 

 

A valoración dos referentes descritos, a participación dos distintos axentes educativos e a aplicación da avaliación 

nos momentos delimitados requiren un conxunto de técnicas e instrumentos que permitan recoller a información 

definida nos referentes, emitir un xuízo e tomar unha decisión sobre a aprendizaxe do alumno. 

 

 

Técnicas para a recollida de datos 

 

Tendo en conta que hai catro técnicas (ou métodos) importantes para obter información avaliativa: observación, 

interrogación, análise e test, para decidir entre elas valoraremos a cantidade de tempo dispoñible e a cantidade 

de información precisa. Hai unha distinción entre técnica de recollida de información e instrumento de recollida 

de información: a técnica é un método de obter información, mentres que o instrumento é o aparato que 

concretamente se vai usar (hai instrumentos que poden ser utilizados con máis dunha técnica). 

 

– Técnica de observación. É o proceso de mirar e escoitar, dándose conta dos elementos importantes dunha 

realización ou produto. Permite obter información de capacidades cognoscitivas, afectivas, psicomotrices dun 

alumno, pero é máis apropiada para recoller información sobre o comportamento psicomotor e afectivo dunha 

persoa. Pódese aplicar sobre calquera capacidade observable (bailar, cantar, oratoria), ou que dea produtos 

observables (pintar, escribir, debuxar). Empregaremos este método para obter información sobre o 

comportamento típico dos alumnos a medida que os estudantes realizan tests, discuten na clase ou participan na 

actividade da aula. 

Recolle información sobre a realización ou produto final dalgunha realización, reaccións emocionais, interacción 

social, capacidade psicomotriz e comportamento típico. 

 

– Técnica de interrogación. Interrogar é preguntar. A información sobre o ámbito afectivo, sobre actitudes, 

intereses e relacións interpersoais pódese obter mediante esta técnica. Sempre que a empreguemos, deberemos 

ter en conta que a información obtida propicia o erro individual. O individuo ao que se interroga tende a 

seleccionar respostas para quedar ben, aceptables socialmente, populares. 

Non obstante, resultaranos moi útil para recoller información sobre opinións, percepcións, xuízos subxectivos, 

percepcións sociais, afecto, en canto a actitudes especiais. 

Os seus instrumentos básicos son a entrevista, os cuestionarios, os sociogramas. 

 

– Técnica de análise. A análise é esencialmente o proceso de dividir algo nos seus compoñentes para 

“pescudar” de que está feito. O contido do traballo dos nosos alumnos pódese analizar nunha diversidade de 

factores. Resulta moi útil para obter información analizando o traballo do alumno mentres se está producindo a 

aprendizaxe. 

Permitiranos recoller información sobre resultados de aprendizaxe, capacidades cognoscitiva e psicomotriz, e 

algúns resultados afectivos. 
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Instrumentos de recollida de información 

 

Instrumentos de observación 

 

– Anecdotarios. Son descricións escritas das observacións que fixeron os profesores dos alumnos. Estas 

descricións son notas factuais, máis que interpretacións do que ocorreu. Son o instrumento máis adecuado para 

recoller información sobre a adaptación social dos alumnos, pero ademais pódense usar para rexistrar unha gran 

variedade de comportamentos típicos dun estudante. Utilízanse para ver o que se pode ver. As súas vantaxes 

fundamentais son que non dependen da capacidade do neno para comunicarse, e que a información conseguida 

é unha medida válida do comportamento típico nun clima natural. E as súas maiores desvantaxes son a cantidade 

de tempo que supón a súa elaboración e a súa falta de obxectividade. 

 

– Listas de control. Empréganse, a diferenza dos anecdotarios, para estudar comportamentos específicos, para 

ver se o que se está buscando está aí. Implican seleccionar certas condutas ou aspectos de interese, que se 

anotan nunha lista e se marcan se se atopan, pescudándose así se unha característica está ou non. A súa maior 

vantaxe é a súa sinxeleza e obxectividade para avaliar realizacións divididas, ordenadas en pasos específicos. 

 

– Escalas de avaliación. Rexistran un conxunto de características que hai que xulgar acompañadas dalgún tipo 

de gradación. Especifican por adiantado as características que se van a xulgar e as formulacións descritivas que se 

van utilizar para xulgar esas características. Pódense utilizar para xulgar obxectos ou produtos finais, e tamén 

comportamentos. Isto convérteas nun instrumento de avaliación moi adaptable para xulgar a aprendizaxe dos 

nosos alumnos ou aspectos do desenvolvemento do ensino. 

 

– Ordenación. Instrumento basto e algo subxectivo, require que o observador ordene as persoas, obxectos que 

se xulgan sobre a base do grao en que posúen a característica que se mide. Ten algunhas vantaxes, como son a 

súa facilidade, e que forza o observador a diferenciar entre todas as persoas ou obxectos cualificados. Presenta 

como inconveniente que o significado da orde depende do tamaño e a natureza do grupo (por exemplo, non é o 

mesmo ser o cuarto texto máis actualizado entre sete que ser o cuarto texto máis actualizado entre cen, e do 

mesmo xeito, non é o mesmo ser o texto máis actualizado das publicacións premiadas pola Administración 

educativa que ser o texto máis actualizado da biblioteca dun colexio). 

 

Instrumentos de interrogación 

 

– Cuestionario. Listaxe de preguntas anotadas para seren lidas e contestadas polos nosos alumnos. Pode 

aplicarse a grandes grupos ao mesmo tempo. Pode ser contestado cando ao alumno lle veña ben, en ocasións 

mándanse por correo para enchelos e devolvelos. Están dirixidos a obter información sobre opinións e actitudes, 

ou sobre unha situación concreta. Entre as súas desvantaxes atópase que ofrecen percepcións, en lugar de 

evidencias, e que en ocasións son tratados con lixeireza e non responden con honestidade. 

 

– Inventario. Tipo especial de cuestionario deseñado para conseguir autoinformacións. É moi estruturado e 

normalmente utilizado para obter información sobre intereses do alumno. Pode proporcionar ao profesor listaxes 

de gustos, teimas, hábitos, opinións e comportamentos típicos. 
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– Escala de actitudes. Instrumento que combina as características dun cuestionario de autoinformación e unha 

escala, pide que se informe sobre actitudes cara a varias “cousas” emparellando sentimentos cos descritos nunha 

escala. (Faise que o alumno lea un parágrafo e despois que indique se el está moi de acordo, de acordo, non está 

decidido…). 

 

– Entrevista. Instrumento que obtén información na comunicación continua entre o profesor e o alumno. 

Poden ser desde informal e desestruturada ata formal e moi estruturada, pode fornecer ao profesor de 

información sobre as opinións, intereses, autopercepcións, modelos típicos de comportamento. A súa maior 

vantaxe é que permite obter información afectiva dunha natureza moi persoal. A maior desvantaxe é que a 

información é moi subxectiva, e leva moito tempo recoller información de todos os alumnos. 

 

– Probas sociométricas. Destinadas a obter datos sobre a aceptación social das persoas dentro dun grupo e 

sobre as relacións que se percibe que existen nel. Ofrecen un modo sistemático de determinar as interaccións 

sociais dun grupo. 

 

Instrumentos de análise 

 

– Observación. Débese utilizar cando o traballo que se vai analizar é algunha realización (unha exposición oral, 

unha coreografía) ou algún produto non verbal (un mapa, un gráfico). Pódese utilizar para algunha comunicación 

verbal ou escrita (un discurso, un problema, un tema). 

 

– Análise de contido. É esencialmente un procedemento de cálculo. Comunicacións orais ou escritas analízanse 

para comprobar a presenza ou ausencia de certas características, cóntanse, e o número conseguido compárase 

con algún estándar e formúlase un xuízo (por exemplo, frases completas). 

 

– Tarefas e proxectos. Atendendo ás grandes etapas de aprendizaxe distínguense tres tipos de tarefas: 

 Tarefas de adquisición de información. 

 Tarefas de repaso para almacenar a información. 

 Tarefas de transferencia, para usar e adquirir nova información.  

 

– Test/probas elaboradas polos profesores. Son os mellores para obter unha medida dos logros 

cognoscitivos dos alumnos e cobren os resultados de aprendizaxe especificados polos propios obxectivos de 

instrución do profesor. Poden ser elaborados en calquera momento da secuencia de instrución.  

 

6.2.2. A avaliación na etapa de Educación Infantil 

 

 

A avaliación na etapa de Educación Infantil será continua, formativa e global, é dicir, atenderá ao conxunto das áreas. 

Os referentes que se terán en conta para avaliar serán os obxectivos xerais de etapa e área, e os seus criterios de 

avaliación; en definitiva, o desenvolvemento das capacidades dos nenos de acordo coas finalidades da etapa, nas que 

se atopan recollidas as de iniciación á construción de competencias básicas. A avaliación neste ciclo debe servir para 

identificar as aprendizaxes adquiridas e o ritmo e características da evolución de cada neno. A estes efectos 

tomaranse como referencia os criterios de avaliación de cada unha das áreas. O equipo docente da etapa 
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establecerá algúns indicadores ou criterios de avaliación que permitan valorar o grao de adquisición das 

capacidades de cada ciclo. 

  

Nas unidades de programación integradoras recollidas na proposta pedagóxica do noso centro recolleranse os 

niveis de definición dos criterios de avaliación que serán o referente da avaliación continua. 

 

A avaliación será responsabilidade de cada titor, que deberá deixar constancia das súas observacións e 

valoracións sobre o proceso de desenvolvemento e as aprendizaxes de cada neno. Esta valoración levaraa a cabo 

a partir da información obtida das entrevistas coas familias, a análise das producións dos nenos e, sobre todo, da 

observación directa e sistemática, que constituirá a técnica principal do proceso. 

 

Momentos clave do proceso avaliador:  

 

– Avaliación inicial. Ao incorporarse por primeira vez un alumno ao centro, o titor realizará unha avaliación 

inicial, recollendo nun informe o grao de desenvolvemento das capacidades básicas, incluíndo a información 

achegada polas familias e, no seu caso, os informes que revistan interese para a vida escolar. As decisións 

relativas ao tipo de información que se precisa neste momento inicial da avaliación, así como as técnicas ou 

instrumentos que se van utilizar para recoller e consignar a devandita información, deberán tomarse polo equipo 

educativo do ciclo e reflectirse na proposta pedagóxica do centro. 

 

– Avaliación procesual. Ao longo de cada un dos ciclos e de forma continua, utilizaranse as distintas situacións 

diarias para analizar os progresos e dificultades dos nenos e para observar tanto o seu proceso de desenvolvemento 

como as aprendizaxes adquiridas, co fin de adecuar a intervención educativa ás súas necesidades. Estableceranse 

polo menos tres sesións de avaliación ao longo do curso, sen prexuízo doutras que se establezan na proposta 

pedagóxica. 

Ao finalizar cada curso, os titores elaborarán un informe individualizado de avaliación a partir dos datos da 

avaliación continua. Os aspectos que deben recollerse no informe, así como o formato deste, serán decididos polo 

equipo educativo do ciclo no marco da proposta pedagóxica do centro, e no seu caso recollerá as medidas de 

reforzo e adaptación que se tomaron.   

 

– Avaliación final. Ao termo de cada ciclo procederase á avaliación final do alumnado, a partir dos datos 

obtidos en obxectivos e dos criterios de avaliación definidos na proposta pedagóxica. 

 

O titor, ao finalizar cada un dos ciclos e co fin de garantir unha atención individualizada e continuada, recollerá os 

datos relevantes do informe individualizado de cada curso e elaborará un informe individualizado de final de ciclo 

sobre os logros no seu proceso de desenvolvemento e na adquisición das aprendizaxes en relación cos obxectivos 

establecidos. Así mesmo, faranse constar os aspectos que máis condicionen o seu progreso educativo e, no seu 

caso, as medidas de reforzo e adaptación que se tomaron. Os aspectos que deben recollerse no informe, así 

como o seu formato, serán decididos polo equipo educativo do ciclo no marco da proposta pedagóxica. 

 

Que decisións tomamos como consecuencia da avaliación 

 

– Decisións sobre a aplicación de medidas de apoio. 
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– Información ás familias. O titor informará regularmente ás familias sobre os progresos e dificultades 

detectados no proceso educativo dos seus fillos. Estes informes servirán para a reflexión conxunta e a necesaria 

colaboración das familias co centro. A información recollida da avaliación continua compartirase e trasladarase ás 

familias no informe escrito trimestral e de forma persoal as veces que sexan necesarias. Os informes reflectirán 

os progresos efectuados polos nenos con referencia aos criterios de avaliación establecidos no marco da 

proposta pedagóxica. O contido e formato do informe será decidido polo equipo educativo de ciclo. 

 

6.2.3. A avaliación na etapa de Educación Primaria 

 

A avaliación na etapa de Educación Primaria será continua, formativa, global, e terá en conta o progreso do alumno 
no conxunto das áreas. 
 

 

Os referentes que se terán en conta para avaliar serán os diferentes elementos do currículo: obxectivos de etapa, de 

área, competencias básicas e criterios de avaliación, adecuados ás características propias do noso alumnado e ao 

contexto sociocultural do noso centro. Os criterios de avaliación das áreas serán o referente fundamental para 

valorar o grao de adquisición das competencias básicas. 

 

Os responsables da avaliación dos alumnos variarán en función das distintas situacións de avaliación:  

 

– Avaliación interna. As decisións que se haxa de tomar en relación coa avaliación e a promoción serán 

adoptadas por consenso do equipo docente do alumno, tomándose especialmente en consideración a 

información e o criterio do mestre titor. 

 

– Avaliación externa. Avaliación de diagnóstico. Ao finalizar o segundo ciclo da Educación Primaria, o noso 

centro realizará unha avaliación de diagnóstico das competencias básicas alcanzadas polos nosos alumnos. Esta 

avaliación, competencia da Administración educativa, terá carácter formativo e orientador para o centro e 

informativo para as familias e para o conxunto da comunidade educativa. O centro utilizará os resultados destas 

avaliacións para, entre outros fins, organizar no terceiro ciclo da Educación Primaria as medidas de reforzo para 

os alumnos que as requiran, dirixidas a garantir que todo o alumnado alcance as correspondentes competencias 

básicas. Así mesmo, estes resultados permitirán, xunto coa avaliación dos procesos de ensino e a práctica 

docente, analizar, valorar e reorientar, se procede, as actuacións desenvolvidas nos dous primeiros ciclos da 

etapa. 

 

 

Momentos clave do proceso avaliador: 

 

– Avaliación inicial. Ao comezo de cada ciclo (a finais do mes de setembro), o centro levará a cabo unha avaliación 

inicial dos alumnos mediante a aplicación dunha proba específica correspondente a cada curso da etapa. Esta 

avaliación incidirá na obtención de información sobre o grao de desenvolvemento das competencias básicas e poderá 

recoller, ademais, os resultados obtidos mediante a aplicación doutros instrumentos de avaliación que se 

consideraron adecuados para tal fin, así como información obtida das familias. Esta sesión de avaliación non 

comportará necesariamente cualificacións, e dos seus resultados darase conta ás familias.  
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Para os alumnos que se incorporen tardiamente ao sistema educativo español realizarase a proba inicial no 

momento da súa incorporación ao centro.  

 

– Avaliación procesual. Periodicamente celebraranse sesións de avaliación do equipo docente dun grupo de 

alumnos coordinado polo mestre titor. Este levantará acta do desenvolvemento das sesións, nas que se fará constar 

os acordos e as decisións adoptados, e cumprimentará e custodiará a documentación derivada destas. Nelas 

valoraranse as aprendizaxes alcanzadas por cada alumno, o grao de desenvolvemento das competencias básicas 

e, no seu caso, as medidas adoptadas ou que se deben adoptar. A valoración dos resultados derivados destes 

acordos e decisións constituirá o punto de partida da seguinte sesión de avaliación. Nas sesións de avaliación 

acordarase tamén a información que se comunicará a cada alumno e aos seus pais ou titores legais sobre o 

resultado do proceso de aprendizaxe seguida e as actividades realizadas, incluíndo as cualificacións obtidas en 

cada área. En cada curso da etapa celebraranse, para cada grupo, polo menos tres sesións de avaliación dentro 

do período lectivo.  

 

– Avaliación final. Ao final de cada ciclo, a última sesión de avaliación, que terá carácter de avaliación final, 

valorará os resultados da avaliación continua do alumno ao longo do ciclo. Como consecuencia desta sesión de 

avaliación consignaranse nos documentos de avaliación dos alumnos as cualificacións, tanto positivas como 

negativas, obtidas por eles, así como as medidas de apoio adoptadas. 

Cada alumno disporá ao finalizar a etapa dun informe sobre a súa aprendizaxe, os obxectivos alcanzados e as 

competencias básicas adquiridas. 

 

Que decisións tomamos como consecuencia da avaliación 

 

– Decisións de cualificación. Os resultados da avaliación en Educación Primaria expresaranse nos seguintes 

termos: insuficiente (IN), suficiente (SU), ben (BE), notable (NT), sobresaliente (SB), considerándose cualificación 

negativa o insuficiente e positivas todas as demais. Aos alumnos que obteñan nunha determinada área a 

cualificación de sobresaliente ao finalizar cada ciclo poderá outorgárselles unha mención honorífica sempre que o 

resultado obtido sexa consecuencia dun excelente aproveitamento académico, unido a un esforzo e interese pola 

área especialmente destacables. O número de mencións honoríficas por área nun ciclo non poderá superar en 

ningún caso o 10% do número de alumnos matriculados desa área no segundo curso do ciclo. A atribución da 

mención honorífica consignarase nos documentos de avaliación coa expresión “Mención” a continuación da 

devandita cualificación. 

 

– Decisións de promoción. O alumno accederá ao ciclo educativo ou etapa seguinte sempre que se considere 

que alcanzou as competencias básicas correspondentes e o adecuado grao de madurez. 

 

Situacións que podemos atopar e decisións que adoptaremos 

 

– Alumnado que alcanzou as competencias básicas correspondentes e o adecuado grao de madurez: pasa ao 

ciclo seguinte. 

 

– Alumnado que non alcanzou as competencias básicas correspondentes ou o adecuado grao de madurez ou 

ambas, pero considérase que esa circunstancia non lle impedirá seguir con aproveitamento o novo curso: poderá 

pasar ao ciclo ou etapa seguinte. Neste caso recibirá os apoios necesarios para recuperar os devanditos 
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obxectivos. As programacións didácticas incluirán un plan de actuación destinado á adquisición das devanditas 

aprendizaxes con indicación do profesorado responsable.  

 

– Alumnado que non alcanzou as competencias básicas correspondentes ou o adecuado grao de madurez ou 

ambas e considérase que esa circunstancia impediralle seguir con aproveitamento o novo curso: permanecerá un 

curso máis no mesmo ciclo. Esta medida poderá adoptarse unha soa vez ao longo da Educación Primaria e cun 

plan específico de reforzo ou recuperación ao redor das competencias básicas e a aquelas áreas que faciliten a 

superación das dificultades de aprendizaxe. O centro organizará este plan de acordo co que estableza a 

Administración educativa. O centro, no marco da súa autonomía pedagóxica e con carácter excepcional, poderá 

adoptar a decisión de permanencia dun ano máis no primeiro curso do ciclo sempre que poida favorecer o 

desenvolvemento persoal e social do alumnado. Esta decisión comunicarase ás familias coa maior antelación 

posible e, en todos os casos, deberá contar co visto e prace do Servizo da Inspección Educativa. 

 

– Decisións sobre a aplicación de medidas de apoio. Algunhas das alternativas que hai que considerar xunto coas 

decisións de promoción, no último paso do proceso de avaliación, son a articulación dun conxunto de medidas 

que apoian a mellora da aprendizaxe do alumno, no marco dunha avaliación sumativa, e que supón o 

desenvolvemento de plans específicos de reforzo identificados en normativa e recollidos no noso plan de 

atención á diversidade. A avaliación continua ten carácter formativo e permite incorporar medidas de ampliación, 

enriquecemento e reforzo para todo o alumnado en función das necesidades que se deriven da avaliación do 

proceso educativo. Estas medidas adoptaranse desde o momento en que se identifiquen e en calquera momento 

do ciclo, e estarán dirixidas a garantir a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso 

educativo. 

 

 


