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1 - INTRODUCCIÓN 

 
     A entrada en vigor da LOMCE, fai que sexa necesario a revisión e actualización do PE 
do centro, que data do ano 2011. 
 
2 -  ASPECTOS XERAIS 

       O Proxecto Educativo é o instrumento que define ao centro, concretando as súas 
intencións educativas. Partindo da realidade e do contorno socio-económico e cultural 
onde se sitúa o centro, este documento  será o marco no que se sustenten  as liñas de 
actuación de todos os membros da comunidade educativa e as metas que se 
pretenden acadar. 
 A súa función principal é servir de referente en todas as actividades que se 
leven a cabo. 
 Para  desenvolver e dar sentido a este proxecto é necesario dar resposta a 
varias cuestións: 

o Onde estamos e a quen nos diriximos? 

Entorno social, económico, cultural e lingüístico do centro. 
o Quen somos? 

Os nosos sinais de identidade, que se plasman nas características do centro tanto na 
oferta educativa, modalidade, optativas, servizos…., sen obviar os valores, principios e 
fins que rexen a vida do centro e as prioridades de actuación. 

o Que queremos? 

Lograr unha autonomía pedagóxica, definindo a nosa concreción curricular elaborando 
proxectos e programas que nos axuden a este fin. 

o Como nos organizamos?    
A través do Plan de Convivencia e as Normas de Organización e Funcionamento, que 
proporcionan ao centro unha autonomía organizativa. 

2.1 – MARCO LEGAL 

     O PE do CPI de San Sadurniño está regulado por unha base legal que o centro 
concreta e adapta á súa realidade. 

 A ideoloxía propia do centro segue os principios de: 
o Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948. 
o A Constitución Española de 1978. 
o O Estatuto de Autonomía de 1981. 

 Os aspectos educativos están regulados por: 
o A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro (LOMCE), para a mellora da 

calidade educativa. 
o A Lei Orgánica de Educación 2/2006 do 3 de maio (LOE). 
o A lei Orgánica Reguladora do Dereito á Educación 8/1985 (LODE) 

 O funcionamento deste CPI está regulado polo: 
o Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os 

centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. 
o Orde do 3 de outubro de 2000 polo que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento do Decreto 7/1999. 
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 Os requisitos mínimos das instalacións do centro están regulados polo: 

o Real Decreto 132/2010, de 12 de febreiro.  

 A nivel curricular, actualmente están en vigor para as tres etapas educativas 

impartidas neste centro os seguintes decretos: 

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

educación infantil na Comunidade autónoma de Galicia. 

o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo 

da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

o Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e promoción 

do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 

educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

o Resolución do 9 de xuño de 2017 da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan 

instrucións para a adopción das medidas necesarias para a aplicación do 

disposto no  Real Decreto 562/2017,do 2 de xuño, polo que se regulan 

as condicións para a obtención do título de Graduado en Educación 

Secundaria Obrigatoria. 

 Os dereitos e deberes do alumnado están recollidos na: 

o Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da 

comunidade educativa. 

o Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a lei 4/2011, 

do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

en materia de convivencia escolar. 

 A Dinamización da Lingua Galega está regulada polo: 

o Decreto 79/2010, do 10 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia. 

 A admisión do alumnado está regulada por: 

o Decreto 254/2012 do 13 de decembro. 

o Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento 

para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con 

fondos públicos que imparten ensinanzas do 2º ciclo de educación 

infantil, de educación primaria, da ESO e de bacharelato reguladas na 

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

o Orde do 25 de xaneiro de 2017, pola que se modifica a Orde do 12 de 

marzo de 2013. 
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 En canto ao funcionamento do comedor escolar está regulado por: 

o Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores 

escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes 

da Consellería con competencias en materia educativa. 

 A administración dos recursos económicos do centro está regulada por: 

o Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a 

autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non 

universitarios. 

o Orde do 12 de xaneiro de 1988 pola que se regula a aprobación e 

xustificación dos gastos de funcionamento dos centros docentes 

públicos de niveis non universitarios. 

 Os protocolos de actuación en cuestións administrativas teñen que ser 

coherentes coa lei que os regulan para as administracións públicas: 

o Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común 

das Administracións Públicas. 

o Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público. 
 
3 – A CONTORNA  

3.1 – SITUACIÓN XEOGRÁFICA 

 O CPI de San Sadurniño está no Concello do mesmo nome, na Avda. Marqués de 

Figueroa, nº 19, no núcleo de poboación que forma a capital do Concello.  

 Dende un punto de vista socio-xeográfico o único que se pode considerar como 

núcleo semiurbano é a capital municipal pois o que predomina é a configuración rural 

diseminada. A meirande parte das vivendas, unifamiliares, son de boa calidade pero 

presentan un grao de dispersión elevado con respecto ao Centro, o que fai necesario 

que o 95% do alumnado utilice o transporte e o comedor escolar. 

3.2 – O NOSO ALUMNADO 

 O noso alumnado procede, principalmente das parroquias do Concello: Bardaos, 

Ferreira, Igrexafeita, Lamas, Naraío, San Sadurniño e Santa Mariña do Monte. Aínda 

que tamén temos alumnado dos concellos limítrofes (Moeche, Narón e Neda). 

 Hai unha proporción bastante equilibrada entre nenos e nenas, e a maioría 

comprende as dúas linguas da comunidade.  

3.3 – ANÁLISE DAS FAMILIAS 

 Na análise da composición social-económica das familias, verifícase que unha 

porcentaxe moi alta pertence a un nivel social medio-baixo, dedicándose a traballar no 

sector terciario e secundario. 

 No aspecto socio-cultural, a formación académica é de estudos básicos e 

secundarios, cunha progresiva mellora nos últimos anos. 
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4 – O CENTRO 

4.1 – FICHA DE IDENTIDADE 

CENTRO CPI de SAN SADURNIÑO 

ENDEREZO Avda Marqués de Figueroa, nº 19 

LOCALIDADE San Sadurniño 

DISTRITO POSTAL 15560 

TELÉFONO 881930489 

FAX 881930486 

CORREO ELECTRÓNICO cpi.sansadurnino@edu.xunta.es 

CÓDIGO DO CENTRO 15014957 

 

4.2 – LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA 

 O CPI de San Sadurniño está no Concello do mesmo nome, cunha extensión de 

99,7 km2, situado no nordeste da provincia da Coruña na comarca de Ferrolterra, a 

unha distancia duns 15 km de Ferrol. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 Limita xeograficamente cos seguintes concellos: ó norte con Valdoviño, ó leste 

con Moeche e Somozas, ó sur coa Capela e ó oeste con Neda e Narón. 

 A poboación distribúese en 7 parroquias: Bardaos, Ferreira, Igrexafeita, Lamas, 

Naraío, San Sadurniño e Santa Mariña do Monte, con numerosos lugares (preto de 

200) o que dá unha idea da grande diseminación da poboación.   

 

4.3 - HISTORIA 

O centro naceu no ano 1973 como un colexio de educación primaria. Desde o 

principio xa dispuxo de servizo de comedor.  

A finais dos anos noventa debateuse a posibilidade de construír un instituto de 

educación secundaria pero finalmente a decisión que adoptou a administración foi a 

mailto:cpi.sansadurnino@edu.xunta.es
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reconversión nun Centro Público Integrado (CPI) no que se impartirían ensinanzas 

desde infantil ata o final do período de escolarización obrigatoria (4ºESO). Para iso foi 

inaugurado a finais do curso 1998-1999 o edificio de educación secundaria. 

Moitos foron os discentes e docentes que pasaron polo centro, moitas as 

persoas que contribuíron a facer del un lugar onde aprender, onde compartir e gozar. 

A todos eles hai que agradecerlles o seu esforzo e traballo. Non debemos esquecer que 

gracias a eles, hoxe estamos aquí. 

Foi un arduo proxecto que tivo á fronte os seguintes directores/as: 

 Jesús Ramos Fernández (1973-1976) 

 Camilo Almeida Rodríguez (1976-1977) 

 Segundo Marzoa Suárez (1977-1980) 

 José Quiza Pego (1980-1986) 

 Jesús Breijo Álvarez (1986-1989) 

 José Pantín López (1989-1991) 

 Crisanto Poveda Gallego (1991-1993) 

 Juan Manuel Fernández Fernández (1993-1994) 

 María José Pouso Grandal (1994-1995) 

 José Luís Docampo Amoedo (1995-1996) 

 José Pantín López (1996-1997) 

 Mª Carmen Montero Sanjurjo (1997-1998) 

 José Quiza Prego (1998-2006) 

 Pilar Charlón Redondo (2006-2009) 

 Juan José Guillín Fraga (2009-2011) 

 Julia Rios Grueiro (2011-2013) 

 Lois Anxo Rodríguez Calvo (2013-2017) 

 Ana Isabel Vilela Castro ( 2017) 

 

4.4 – DESCRICIÓN DAS INSTALACIÓNS 

Actualmente o centro está constituído por dous edificios principais. O antigo 

alberga as ensinanzas de infantil e primaria e o novo as de secundaria.  

Anexo ao antigo está o comedor escolar e pegado ao de secundaria está o 

ximnasio.  

Dentro do recinto escolar existen outros dous edificios municipais, o pavillón de 

deportes e un ximnasio de mantemento de recente construción. Entre o pavillón 

municipal e o edificio de primaria hai un patio cuberto inaugurado no curso 2010-

2011. Entre o ximnasio de mantemento e o de secundaria está o patio de recreo de 

secundaria e na parte dianteira do recinto está o patio de recreo de primaria (con pista 

multideportiva e zona de xogos de infantil) e o aparcadoiro de vehículos do persoal do 
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centro, separados fisicamente desde a reforma levada a cabo polo concello no verán 

de 2010.  
 

Edificio de educación primaria  
 
 

 
 
Dispón de tres plantas: 

 Soto: existe unha sala da caldeira da calefacción, xunto á entrada traseira. 
Tamén hai dous espazos con entrada polo patio cuberto que están dedicados a 
almacén. 

 Planta baixa: Tres aulas de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos), unha aula 
habilitada para Biblioteca, aula de inglés, aula de música, un servizo para 
alumnos e outro para alumnas, un vestíbulo de entrada, o comedor, a despensa 
e un local utilizado como ludoteca no tempo de lecer do comedor. 
Hai 3 portas; unha dá ao patio de infantil, outra ao patio traseiro e a última é a 
porta principal que dá á escaleira que comunica as dúas plantas. 

 Primeira planta: Salas de oficinas: despacho de usos múltiples (atención a pais, 
aula de atención educativa, sala de reunións…), xefatura de estudos de 
primaria, cuarto habilitado para material, sala de profesores e outra con 
ordenadores e fotocopiadora para o profesorado. Servizo de profesores. Tamén 
hai catro aulas destinadas á docencia e unha quinta convertida en biblioteca 
escolar. Tamén hai un servizo para alumnos e outro para alumnas. 

 Segunda planta: cinco aulas destinadas á docencia, aula TIC, e a aula de 
Pedagoxía Terapéutica. Servizo para alumnos, servizo para alumnas e servizo de 
profesores. 

En canto a zona de recreo disponse dun patio cuberto na parte de atrás, unha pista 
deportiva na parte dianteira e un patio para educación infantil. 
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Edificio de educación secundaria 

 

 

 

 

 
Consta das seguintes plantas: 

 Soto: onde está o ximnasio con saídas á pista de deporte, vestiarios para 
alumnos, vestiario para alumnas e vestiario para profesorado, dependencias 
para almacéns de documentación, sala da caldeira da calefacción, sala de 
bomba de auga e cuarto para cadros eléctricos e porta de saída á pista 
deportiva. Tamén existe unha sala, á cal se pode acceder polo ascensor ou a 
través dunha rexa metálica que da ao ximnasio, que se emprega como almacén 
de documentos e libros. 

 Planta baixa: dispón de cafetería, conserxería, secretaría, sala de 
fotocopiadoras, almacén de material debaixo das escaleiras, aula de 
Tecnoloxía, Laboratorio de Ciencias, saída de emerxencia, catro aulas para 
alumnado: 2 para 1ºESO e outras 2 para 2ºESO, servizo para alumnos/as e para 
discapacitados. 

 Primeira planta: catro aulas para alumnado: 2 para 3º E.S.O., 1 para 4º de E.S.O 
e outra para robótica. Servizos para alumnos/as, e discapacitados, aula de 
Música, aula de Informática e aula de Educación Plástica e Visual, punto de 
lectura/sala de espera, despachos de dirección, xefatura de estudos, 
orientación, 1 aula grupos específicos,1 aula de Pedagoxía Terapéutica e 1 aula 
de convivencia. Servizo para o profesorado e cuarto de limpeza. 

 Segunda planta: sala de profesores, cinco despachos para departamentos, 
punto de lectura e unha biblioteca. Servizos para o profesorado, cuarto de 
limpeza. 
 

Da planta baixa á segunda planta accédese por unha escaleira principal. Existe 
outra lateral que comunica o soto coa planta baixa e a primeira planta. O ascensor 
comunica as catro plantas. 
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O recinto escolar completo ten uns 11000m2 totais de extensión, dos cales, os 
edificios de ensino, comedor, pavillóns e ximnasios ocupan uns 5000m2, quedando 
para zona de recreo e aparcadoiro uns 6000m2 (800 m2 de patio traseiro, 450 m2 de 
patio cuberto, 1500 m2 de zonas mortas entre os 2 patios, uns 2200 m2 de patio 
dianteiro e pista multideportiva, uns 200 m2 na zona de xogos de infantil e, finalmente, 
uns 850 m2 de aparcadoiro).  
 
4.5 – DESCRICIÓN DAS ENSINANZAS QUE IMPARTE 

 No CPI de San Sadurniño pódense cursar estudos de Educación infantil, 
Educación primaria e Educación Secundaria. 
 Segundo o catálogo de postos de traballo publicado no DOG do 17 de agosto de 
2009, están autorizadas 3 unidades de infantil, 6 en primaria e 8 en secundaria. 
 Materias que se imparten 

 

Educación Infantil – organízanse en áreas correspondentes a ámbitos propios da 
experiencia e do desenvolvemento e abordaranse por medio de actividades 
globalizadas que teñan interese e significado para o alumnado. Impartiranse as 
especialidades de: Lingua estranxeira, Educación física e Educación musical e as 
correspondentes ás ensinanzas de  Relixión ou Atención educativa. 
 
Educación Primaria – impártense as establecidas no Decreto 105/2014.  
 Como materias de libre configuración, ofértanse:  

 Robótica en 4º de EP  
 Arte e biblioteca en 6º de EP. 

Dende o curso 2010-2011 conta cunha sección bilingüe para impartir  educación 
plástica en inglés, en 6º EP. 
 

Educación Secundaria – impártense as establecidas no Decreto 86/2015, e ofértanse 
como libre configuración ou optativas: 

 1º ESO / 2º ESO – 

Nestes dous cursos ofertáranse varias materias de libre configuración, non se 
poderá cursar en 2º a mesma materia que xa se cursou en 1º: 

 Investigación e tratamento da información ( IeTI) 
 Oratoria 

 Programación 

 Promoción de estilos de vida saudable (PEVS) 
 Formación científica básica 1º  (FCB-I) 
 Formación científica básica 2º  (FCB-II) 

 3º ESO – Matemáticas aplicades e académicas /  Francés e Cultura clásica. 

 4º ESO – Matemáticas aplicadas e académicas  
                Itinerario 1: Física e Química/ Bioloxía-Xeoloxía con Mat. Académicas. 
                Itinerario 2: Latín / Economía con Mat. Académicas. 
                Itinerario 3: CAPP / Iniciativas Emprendedoras con Mat. Aplicadas. 
Ademais elixíranse dúas materias específicas como optativas entre as 
seguintes: 

 Tecnoloxía 

 Música 
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 Plástica 

 TIC 

 Cultura científica 

 Francés 

 
4.6 – CENTROS ADSCRITOS 

O CPI de San Sadurniño ten adscritos tres centros: 

 CEIP de San Ramón de Moeche (o alumnado incorpóranse ao CPI ao 
rematar 6º de EP) 

  Escola de Pedroso, pertencente ao CRA de Narón (o alumnado 
incorpórase ao centro cando remata EI).  

 IES Fernando Esquío de Neda, o alumnado do CPI pode incorporarse a 
este centro para cursar ensinanzas postobligatorias. 

A zona educativa correspondente ao noso centro non coincide exactamente coa 
xeografía do Concello, xa que queda como segue: 

 En infantil e primaria a zona educativa abrangue todo o Concello excepto 
Bardaos, que é unha parroquia tradicionalmente adscrita a Moeche pola súa 
proximidade xeográfica. Incorpora ademais outros lugares que 
tradicionalmente escolarizaron aos seus rapaces e rapazas neste centro a pesar 
de pertencer a outros concellos, como Doso, do concello de Narón, ou a 
Cobeluda, lugar que fixo manter desde hai un século un litixio histórico entre os 
concellos de San Sadurniño e Neda, que finalmente se resolveu no 2007 
pasando a pertencer a Neda.  

 En secundaria, a zona educativa comprende todo O Concello de San Sadurniño 
e o de Moeche, ademais das zonas de Pedroso, Doso e a Cobeluda, 
pertencentes a concellos limítrofes. 

Os alumnos que non pertenzan á zona educativa correspondente á súa idade 
poderán matricularse no centro, sempre que existan prazas vacantes, pero non 
poderán usar os servizos complementarios de comedor e transporte, a non ser que se 
autorice expresamente desde a xefatura territorial segundo as directrices recollidas 
nas instrucións correspondentes.  
 
4.7 – O PERSOAL DO CENTRO 

Profesorado – o centro conta con 32 postos de traballo definitivos: 
 Educación infantil/primaria 

o 4 mestras en educación infantil. 
o 6 mestres/as en educación primaria ( un con especialidade en lingua 

francesa). 
o 1 mestre de educación física. 
o 1 mestra en educación musical. 
o 1 mestra de lingua inglesa. 
o 1 mestra de relixión (comparte centro co CEIP A Igrexa- As Somozas). 
o 1 mestra de pedagoxía terapéutica. 

 Educación Secundaria 

o 1 mestre de xeografía e historia ( imparte docencia en 1º e 2º). 
o 1 profesora de xeografía e historia. 
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o 1 mestra de lingua inglesa ( imparte docencia en 1º e 2º). 
o 1 profesora de lingua inglesa. 
o 1 profesora de lingua galega. 
o 1 profesora de lingua castelá. 
o 1 profesor de lingua francesa. 
o 1 profesora de matemáticas. 
o 1 profesor de física e química. 
o 1 profesor de bioloxía. 
o 1 profesora de tecnoloxía. 
o 1 profesor de educación plástica e visual. 
o 1 profesor de educación musical. 
o 1 profesor de educación física. 
o 1 profesora de relixión (comparte centro coa EPAPU Sta. María de 

Caranza - Ferrol). 
o 1 mestra de pedagoxía terapéutica. 
o 1 orientadora. 

  

 A estabilidade do profesorado facilita a implicación dos docentes en diferentes 
tipo de proxectos culturais, extraescolares e educativos, así como a continuidade nos 
mesmos. Tamén facilita a convivencia co alumnado, baseada no mutuo coñecemento, 
respecto e valoración por ámbalas dúas partes. 
 
Alumnado –  ver punto 3.2 

 
Persoal non docente  

o 1 persoa funcionaria da Xunta que exerce as tarefas administrativas na 
secretaría do centro. 

o 1 subalterno traballador do concello que fai as labores de conserxería. 
o 4 traballadoras que pertencen ao persoal laboral da Xunta de Galicia (1 

cociñeira e 3 axudantes).  
o Tamén exercen a súa labor varios traballadores dunha empresa privada, 

contratada pola Xunta, encargadas da limpeza das instalacións. 
 
4.8 – HORARIO 

4.8.1 -Horario xeral 
 O centro permanecerá aberto no seguinte horario: 

 Luns, mércores e venres  dende as 9:00 ata as 15:30. 

 Martes e xoves dende as 9:00 ata as 17:30. 

 Ademais respectarase o horario de calquera actividade legalmente autorizada 
fora do horario xeral. 
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4.8.2 -Horario lectivo 

 EDUCACIÓN INFANTIL – EDUCACIÓN PRIMARIA 

ETAPA EDUCATIVA ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

 
 
E. INFANTIL 

E. PRIMARIA 

 
 
ENTRADA E SAÍDA 

Setembro e Xuño 

9:30 a 14:30  
Outubro a Maio 

9:30 a 14:05 (Luns, mércores  e venres) 
9:30 a 14:05 / 15:55 a 17:00 (martes) 
9:30 a 14:05 / 16:00 a 17:00 (xoves) 

 
 
E.SECUNDARIA 

 
 
ENTRADA E SAÍDA 

 

Setembro e Xuño 

9:30 a 14:30  
Outubro a Maio 

9:30 a 14:55 (Luns, mércores e Venres) 
9:30-14:05/15:20 -17:00 (martes e xoves) 

 
4.8.3 – Horario de gardas e tempo de lecer 
 

 
 
E. INFANTIL 

E. PRIMARIA 

E.SECUNDARIA 

 
 
 
GARDAS DE 
TRANSPORTE 

Setembro e Xuño 

Mañá: 9:10 a 9:30 

Tarde:15:20 a 15:30 

Outubro a Maio 

Mañá: 9:10 a 9:30 

Tarde:15:20 a 15:30( Luns, Mércores e 
Venres) 
Tarde: 17:00 a 17:10 ( martes e xoves) 

 
E. INFANTIL 

E. PRIMARIA 

 
TEMPO DE LECER 

Setembro e Xuño 

11:45 a 12:10 

Outubro a Maio 

11:45 a 12:10 (Luns, Mércores e Venres) 
11:30 a 12:00 ( martes e xoves) 

 
E.SECUNDARIA 

 
TEMPO DE LECER 

Setembro e Xuño 

11:45 a 12:15 

Outubro a Maio 

12:00 a 12:25 

 
4.8.3 – Horario de secretaria 

 SETEMBRO e XUÑO 

 De luns a venres : 9:45 – 13:30 

 OUTUBRO a MAIO 

 De luns a venres: 9:45 – 13:30 

 Martes e xoves: 15:30 – 17:00 

 
4.8.4 – Horario de verán 

 Abrangue os meses de xullo e agosto. O centro permanecerá aberto, para 
atender a toda a comunidade educativa,  co seguinte horario: 

 XULLO  - de 10:00 a 13:00 



 

 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO – CPI de SAN SADURNIÑO Páxina 14 
 

 AGOSTO – para atender calquera emerxencia quedará exposto na zona exterior 
do centro, e salientado na páxina web, un correo electrónico e un teléfono para 
poñerse en contacto co persoal do centro e indicar o servizo requirido. 

 
4.9 – SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

4.9.1 - Comedor  

 O servizo de comedor regúlase polo Decreto 132/2013 do 1 de agosto, polo 
que se regulan os comedores escolares dos centros públicos non universitarios 
dependentes da consellería con competencias en materia de educación. 
 Segundo o disposto nestes documentos o comedor deste centro é de tipo D 
(entre 251 a 350 comensais), tendo asignadas un total de 311 prazas. 
  No caso de existir mais solicitudes que prazas autorizadas, o Consello Escolar, 
no marco establecido polo artigo 4 do Decreto 132/2013, revisará e seleccionará as 
solicitudes de acordo co baremo, avaliándoas, segundo dispón o artigo 7.5 da Orde do 
21/02/2007. 
 O comedor funciona en dúas quendas: 

 1ª quenda: EI de 13:55 a 14:35 e EP de 14:05 a 14:35. 
 2ª quenda: ESO de 14:35 a 15:05 os martes e xoves e de 14:55 a 15:20 os luns, 

mércores e venres. 
Son usuarios do comedor os alumnos/as do centro, cociñeiras e nais colaboradoras 

(gratuíto) e persoal docente e non docente que presta colaboración algún día ( gratuíto 
o día que prestan colaboración e de pago o resto ).  

O servizo de comedor presta servizo dende o primeiro ata o último día lectivo 

No tempo de lecer de comedor, haberá actividades lúdicas e deportivas para os 
rapaces e rapazas organizadas polo centro, ANPA ou Concello. Así mesmo, os martes e 
xoves, a biblioteca de Primaria permanecerá aberta dende as 15:00h ata as 16:00h e a 
de Secundaria  dende as  14:05 a 14:35, para todas as persoas que queiran facer uso 
delas. 
 
4.9.2 – Transporte 

 A súa organización está supeditada ao convenio entre a Consellería de Cultura, 
Educación e ordenación Universitaria e as empresas de transporte. 
 Existen en total oito rutas de transporte cuberto por tres empresas:  

 Autos Paco. 
 Autos Camilo 

 Arriva. 
 
EMPRESA RUTA TRAXECTO DURACIÓN 
AUTOS PACO 1 IGREXAFEITA 40 Min 
AUTOS PACO 2 PEDROSO 25 Min 
AUTOS PACO 3 DOSO 24 Min 
CAMILO 4 NARAÍO 35 Min 
ARRIVA 5 SANTA CRUZ 50 Min 

ARRIVA 6 SANTA MARIÑA 51 Min 

ARRIVA 7 BARDAOS 55 Min 

ARRIVA 8 FONDO DE MOECHE 50 Min 
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 As modificacións nos itinerarios anteriores  (novas paradas, desvíos…) deben 
ser solicitados á xefatura territorial a través do centro. 
 Todas as rutas contan coa figura dun acompañante regulamentada no Real 
Decreto 443/2001, do 27 de abril. 
 
5 – OS PRINCIPIOS DE IDENTIDADE, VALORES E FINS EDUCATIVOS 

 
5.1 – IDENTIDADE E VALORES 

Confesionalidade – como centro de titularidade pública, o CPI de San Sadurniño 
maniféstase aconfesional e respectuoso con todas as crenzas. Maniféstase libre de 
calquera tendencia ideolóxica ou política determinada e ningún membro da 
comunidade educativa poderá exercer accións, actividades ou actitudes dirixidas ao 
adoutrinamento de calquera tipo de crenza ou ideoloxía. 
 
Lingua de aprendizaxe -  potenciarase o uso da lingua galega, pero sempre dentro dun 
marco bilingüista de convivencia e respecto co castelán que permita construír unha 
sociedade baseada na riqueza que supón o intercambio entre as dúas linguas. 
Con esta medida pretendemos que ao rematar a etapa de ensino obrigatorio o 
alumnado acade un uso normal e non discriminatorio das dúas linguas oficiais. 
Como primeira lingua estranxeira, ofrecerase ao alumnado en todos os niveis de 
ensino que se imparten no CPI, a lingua inglesa. 
 
Liña metodolóxica – desenvolvemos unha metodoloxía activa, na que o alumno 
aprende actuando, analizando cos seus propios medios, observando…. Procurando 
fomentar no alumnado unha actitude curiosa, crítica e investigadora que, mediante a 
comunicación e o traballo, se converta na base da súa formación e da adquisición de 
aprendizaxes. 
 
Valores democráticos – o noso centro pretende transmitir ao alumnado os valores 
básicos dunha sociedade democrática ( respecto aos demais e a un mesmo, sentido da 
liberdade ligado ao de responsabilidade, a tolerancia, a solidariedade, a defensa da 
paz, o gusto polo traballo ben feito….) e incentivar a súa participación na mellora da 
comunidade educativa e da sociedade en xeral. 
 
Coeducación – traballaremos pola eliminación da discriminación contra a muller e na 
superación dos mitos, tabús e diferenciación de roles entre a muller e o home, 
practicando un tipo de educación para a igualdade sen discriminación por razóns de 
sexo, raza, condición social…. 
 
Xestión institucional – a idea dun centro democrático supón a necesidade dunha 
participación real e efectiva de todos os membros da comunidade educativa por medio 
dos representantes elixidos por cada un dos estamentos que a compoñen. 
 
5.2 – FINS E INTENCIÓNS EDUCATIVAS 

 Enténdese como tales os obxectivos que se perseguen a distintos niveis. Todos 
eles teñen que impregnarse coas características manifestadas nos principios de 
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identidade anteriores, e, segundo a súa natureza, podemos clasificalos en seis grandes 
grupos: 
 

1. Pedagóxicos 

 Concretar as ensinanzas básicas propostas desde a administración e 
adaptalas á realidade sociocultural da zona. 

 Buscar unha aprendizaxe significativa fronte á memorística. 

 Modificar os esquemas didácticos das diferentes materias para traballar 
nos alumnos a súa formación segundo as oito competencias básicas.  

 Afondar no tratamento que fai na aula dos temas transversais, sobre 
todo o respecto ao medio ambiente e a actividade física como medio de 
formación, expresión e relación, co fin de lograr unha formación integral 
do noso alumnado. 

 Valorar na súa medida o servizo de comedor que se presta no colexio, 
na maioría de xeito gratuíto, e traballar as actitudes e comportamento 
que ten que amosar o alumno na mesa e coa comida, como un aspecto 
fundamental da súa educación básica. 

 Fomentar a motivación do alumnado para que esta se reflicta logo 
nunha perseveranza no traballo e nunha boa actitude cara a adquisición 
de coñecementos. 

 Ensinar creando un clima de respecto entre as dúas linguas oficiais da 
nosa comunidade autónoma. 

 Traballar o espírito crítico e científico do alumno que o capacite para 
afrontar de xeito autónomo os problemas que se lle presenten. 

 Traballar a diversidade atendendo ao alumnado en función das súas 
características individuais, poñendo en marcha tódolos mecanismos que 
proporcione a lexislación vixente para elo (itinerarios, ACS, PMAR, 
apoios, reforzos, programas de recuperación de materias pendentes, 
etc) 

 Orientar axeitadamente ao alumno no seu futuro académico ou 
profesional. 

 Escoller axeitadamente os materiais (libros de texto, apuntamentos, 
páxinas web...) cos que se vai traballar na aula, facendo máis fincapé as 
que traballen as TIC. 

 Facilitar a distribución de espazos no centro para optimizar o seu 
aproveitamento nas diferentes actividades. 

 
2. De coordinación docente 

 Fomentar a participación do alumnado a través da xunta de delegados 
do centro e de calquera outro mecanismo (reunións de aula, titorías...) 
que favoreza a súa implicación nas actividades do centro. 

 Optimizar as relacións entre os distintos departamentos didácticos, 
equipos de ciclo e nivel, orientación e dirección, mellorando a 
coordinación entre todos eles que dea lugar a modelos de 
programacións, metodoloxías, adaptacións curriculares, etc máis 
uniformes e coherentes. 
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 Potenciar a figura educativa do titor na resolución de conflitos e na 
comunicación regular coas familias. 
 

3. Humanos 

 Fomentar un ambiente escolar baseado nas boas relacións entre os 
distintos sectores da comunidade que permita unha convivencia máis 
harmoniosa. 

 Delimitar o ámbito de actuación de cada sector dentro da comunidade 
para evitar intromisións innecesarias que desemboquen en situacións 
de conflito.  

 Facer do NOF un elemento real e práctico á hora de regular as situacións 
de conflito e non só un documento onde se recollan os dereitos e 
deberes de cada un, implicando a todos na súa redacción para que 
todos o entendan como de obrigado cumprimento. 

 Antepoñer o diálogo e a mediación fronte á sanción como método para 
resolver conflitos. 

 Favorecer a mediación dos propios alumnos neses conflitos. 

 Valorar cada situación tendo en conta os diferentes agravantes ou 
atenuantes, que poden facela singular fronte a outras. 

4. Institucionais 

 Manter, na medida do posible, as mellores relacións coas diferentes 
institucións (Concello, AMPA, Consellería, etc) favorecendo o 
intercambio de información, de opinións e o diálogo tolerante para 
solucionar determinadas situacións. 

 Facilitar a incorporación aos novos membros da comunidade educativa, 
principalmente profesores e alumnos.  

 Ceder as instalacións ao resto da sociedade sempre que sexa posible. 

 Tomar decisións, sempre que sexa posible, en función de normas 
obxectivas. 

 Velar polo bo cumprimento das obrigas dos diferentes estamentos do 
centro e escoitar as súas suxestións. 

 Aproveitar as achegas por parte das diferentes institucións como vía 
para enriquecer o labor educativo. 

5. Administrativos 

 Coñecer a normativa que regula o funcionamento dos centros e 
actualizarse cando existan modificacións. 

 Expoñer ao público, con rigor, obxectividade e transparencia, o traballo 
administrativo e burocrático do centro. 

 Facilitar a atención ao público desde a secretaría do centro. 

 Potenciar o uso das novas tecnoloxías no cumprimento das tarefas 
administrativas entre o persoal docente, sobre todo os titores. 

 Potenciar a publicidade dos asuntos relacionados co centro mediante o 
correo electrónico ou a páxina web. 

6. Dinamización  lingüística 

 Impulsar distintas accións que tendan a reforzar a lingua e cultura 
galega dentro do marco legal vixente en cada momento. 
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 Impulsar a organización de novas actividades que impliquen, 
fundamentalmente, a participación do alumnado (revistas, torneos de 
xogos populares...) 

 Celebrar días estreitamente relacionados con Galicia, como o día das 
Letras Galegas, o Antroido, o Samaín, etc.  

 

6 – ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA 

6.1 - CONCRECIÓN CURRICULAR 
O funcionamento do centro consiste en levar a cabo unha boa práctica 

docente, para conseguir transmitir aos alumnos, do mellor xeito posible, unha serie de 
coñecementos. 

Trataremos de adaptar os currículos oficiais que define a Lei Orgánica 8/2013, 
do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa á realidade do centro. 

Este proceso remata nas programacións didácticas , que se elaboran antes de 
que empece cada curso académico. 
 Aos efectos do disposto na Lei Orgánica 8/2013, para a mellora da calidade 
educativa, así como nos Decretos: 

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

o Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo 
da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da 
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Enténdese por currículo “o conxunto de obxectivos, competencias clave, contidos, 
metodoloxía didáctica, criterios de avaliación, os estándares e os resultados de 
aprendizaxe avaliables” de cada unha das ensinanzas reguladas na citada Lei. 
 Tendo isto en conta a concreción curricular do CPI de San Sadurniño organízase 
do seguinte xeito: 
 
6.2 – ADECUACIÓN DOS OBXECTIVOS AO CONTEXTO DO ALUMNADO 

Educación infantil 
a) Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, as súas posibilidades de 

acción e aprender a respectar as diferenzas. 
b) Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social. 
c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.  
d) Desenvolver as súas capacidades afectivas. 
e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

convivencia e de relación social, así como exercitarse  na resolución pacífica de 
conflitos. 

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 
expresión. 

g) Iniciarse nas habilidades lóxico – matemáticas e achegarse a lectura e escritura 
como medio de comunicación, información e gozo. 

h) Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a 
comunicación. 
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i) Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 
información e da comunicación. 

 
Educación primaria 

 Os obxectivos da educación primaria, estarán encamiñados ao logro da 
adquisición, por parte do alumnado, das capacidades que permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 
acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, 
sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na 
aprendizaxe. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 
que lle permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, 
así como nos grupos sociais con que se relaciona. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 
persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e s non-
discriminación de persoas con discapacidade. 

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega, a lingua castelá e 
desenvolver hábitos de lectura. 

f) Adquirir, en polo menos unha lingua estranxeira, a competencia comunicativa 
básica, que lle permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e 
desenvolverse en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 
problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 
coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaz de aplicalos a 
situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer e valorar o seu entorno natural, social e cultural, así como as 
posibilidades de acción e de coidado deste, con especial singularidade de 
Galicia. Coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á 
cultura e sociedade galega. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 
comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxe que recibe e 
elabora. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 
construción de propostas visuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo e o dos 
outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como 
medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar a flora e a fauna, en especial a presente na Comunidade 
Galega, e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións coas demais persoas,  así como unha 
actitude contraria á violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos 
sexistas e de discriminación por cuestión de diversidade afectivo-sexual. 
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n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 
dos accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 
sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron 
achegas importantes á cultura e á sociedade galegas. 

 
Educación secundaria 

 A ESO contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 
a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos 

no respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a 
solidariedade entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os 
dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse 
para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 
equipo como condición necesaria para a realización eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferencia de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre eles. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación 
entre homes e mulleres. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 
e nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia , os 
prexuízos de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver 
pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, 
con sentido crítico, adquirir, novos coñecementos.. Adquirir unha preparación 
básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e 
comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en 
distintas disciplinas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os 
problemas nos diversos campos de coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua 
galega e na lingua castelá, textos e mensaxes complexos e iniciarse no 
coñecemento, a lectura e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse en máis dunha lingua estranxeira de maneira 
apropiada. 

j) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 
das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres 
e homes que realizaron  achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a 
outras culturas do mundo. 

k) Coñecer o corpo humano e o seu funcionamento, aceptar o propio e o das 
outras persoas, aprender a coidalo, respectar as diferenzas, afianzar os hábitos 
de coidado e saúde corporais e incorporar a educación física e a práctica do 
deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 
a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar 
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criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado 
dos seres vivos e o ambiente, contribuíndo á súa conservación e mellora. 

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas 
manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e 
representación. 

m) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 
histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora e 
respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das 
persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio 
deste dereito. 

n) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega  como elemento 
fundamental para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de 
relación interpersoal e expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, 
que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas pertences á 
comunidade lusófona. 

 

Para a contextualización dos citados obxectivos seguiranse os seguintes criterios 
xerais: 

- Conectar o proceso de aprendizaxe coa contorna, as súas características e 
problemas. 

- Favorecer a participación das familias no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 
- Fomentar no alumnado capacidades e valores de participación, 

responsabilidade, respecto, tolerancia, coeducación e toma de decisións. 
- Atender ás dificultades de integración do alumnado con necesidades educativas 

especiais. 
- Responder ás necesidades e intereses do alumnado e da sociedade para 

programar o proceso de ensino-aprendizaxe. 
- Potenciar a autoestima do alumnado, así como fomentar a cultura do esforzo 

persoal e colectivo. 
Potenciaranse, polo tanto, as capacidades comunicativas, afectivas ou de equilibrio 
persoal e de actuación e inserción social de todo o noso alumnado. 
 
6.3– DECISIÓNS XERAIS SOBRE A METODOLOXÍA 

Os obxectivos presentados no punto anterior obrigan a adoptar no centro unha serie 
de medidas encamiñadas á súa consecución. A liña de actuación proposta, distingue os 
seguintes tres ámbitos de actuación: 
Ámbito pedagóxico 

 A liña pedagóxica que sigue este centro é coherente cos seus principios de 
identidade e está próxima ao construtivismo, que sitúa ao alumno como 
protagonista activo do proceso de ensino-aprendizaxe, para que sexa el 
mesmo, coa axuda e mediación do profesor, o que constrúa o seu 
coñecemento de xeito significativo. Non se desbotarán, non obstante, outras 
opcións que poidan ser mais eficaces. 

 Partimos de que cada profesor aporta ao conxunto un estilo docente propio 
fundamentado na súa experiencia e formación. Isto enriquece o centro e 
constitúe un exemplo de espírito democrático para o alumnado. A labor 
educativa de cada profesor será libre e non será interferida ou modificada 
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sempre que sexa respectuosa cos principios xerais de ensinanza. Non obstante 
potenciaranse os métodos que sexan máis interactivos, que presenten os 
coñecementos máis próximos á realidade (funcionais), que traballen mellor as 
competencias básicas, que empreguen as TIC ou que premien a comprensión 
fronte á memorización, por ser máis coherentes cos obxectivos do centro. 

 Fomentarase a coordinación entre as distintas materias para conseguir unha 
formación integral do alumnado e permitir que os todos os docentes traballen 
cooperando entre eles. Deste xeito intentarase que toda a comunidade 
educativa, non só alumnos e docentes, vexan que o coñecemento non é un 
concepto compartimentado senón global, ao que cada materia pode aportar un 
punto de vista. A dirección mirará porque se leven a cabo as reunións 
necesarias que permitan esa coordinación entre os distintos niveis, ciclos ou 
departamentos. 

 Poñerase especial atención ás características individuais de cada alumno para 
facer que a “atención á diversidade” sexa unha realidade no centro ao 
establecer con eles as medidas que a lei permite, facendo da ensinanza 
personalizada un continuo referente. 

 Estableceranse, en función do horario do profesorado implicado, reunións 
periódicas entre os titores e o departamento de orientación para facilitar o 
intercambio de información entre eles. 

 Prestarase especial atención ao proceso de incorporación de alumnado de tres 
anos ao sistema educativo no segundo ciclo de infantil. Para iso contemplarase 
unha xornada de benvida para pais e alumnos durante o mes de xuño e un 
período de adaptación no que a escolarización se faga de xeito gradual 
durante o mes de setembro, axustándose sempre ao estipulado na lexislación 
vixente. 

 O centro porá en marcha medidas que coiden os estilos de vida saudables 
incidindo na práctica deportiva e na alimentación san e equilibrada 
(competicións deportivas, apertura do ximnasio en períodos de lecer, control 
dos produtos vendidos na cafetería escolar, facilitar o subministro de menús 
especiais no comedor a alumnos que o precisen, etc) e procurará participar 
naquelas actividades organizadas por distintos organismos que as potencien. 

 Estableceranse horarios de apertura do aula de informática e biblioteca en 
períodos de lecer e fomentaranse outras medidas dentro do horario lectivo 
que potencien estes espazos como un elemento de reforzo nos plans TIC e 
Lector do centro. 

 Finalmente este centro entende que unha parte moi importante da súa labor 
educativa céntrase no servizo de comedor que presta. Fará especial fincapé no 
seu carácter pedagóxico, valorando que o alumnado non só coma senón que 
aprenda a comer e a comportarse na mesa, aplicando as normas universais 
básicas de educación que comporta. Tamén se porán os medios necesarios 
para que se faga un uso racional da comida e se valore o privilexio de ter este 
servizo gratuíto fronte ás situacións máis desfavorables que se viven noutros 
lugares do mundo. 
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Ámbito de convivencia 

 Considérase esencial manter un bo clima de convivencia no centro entre os 
seus integrantes, como marco ideal para que se desenvolva unha labor 
educativa frutífera. Serán os propios membros da comunidade (alumnos, 
docentes, persoal non docente, pais/nais...) os que procuren manter este clima 
de xeito individual ou a través das organizacións que os representan (xunta de 
delegados, claustro, consello escolar...) e para iso organizaranse os espazos, as 
actividades, os horarios, as funcións, etc do xeito máis equilibrado posible, e 
mediante procedementos totalmente transparentes que impidan calquera 
trato de favor.  

 Tamén se contará coa vontade de acatar as normas recollidas no NOF do centro 
e o respecto polas medidas adoptadas cando non se cumpran. É importante 
que todos entendan que o orde é esencial para traballar e que o seu 
mantemento non ten porqué vir imposto senón que se ten que conseguir por 
consenso. 

 As medidas correctoras establecidas intentarán que teñan unha compoñente 
didáctica importante non só punitiva, que provoque a reflexión e a 
rectificación. 

 Entre os docentes procurarase que exista un clima distendido que favoreza a 
comunicación e o intercambio de ideas que permita ao centro evolucionar 
pedagoxicamente. 

 Proporase o diálogo como método principal para resolver calquera 
malentendido entre os membros da comunidade educativa, co fin de evitar que 
aparezan diferenzas que deriven en conflito. 

 Porase especial coidado na atención a profesores de nova incorporación ao 
centro poñendo en marcha protocolos de benvida que impliquen a entrega 
dunha carpeta de documentación onde se resuman de xeito esquemático os 
aspectos máis importantes no funcionamento do centro (planos, horarios, 
normas básicas de comportamento, sancións, etc), que lle facilite a súa 
integración. Do mesmo xeito se fará cos alumnos que se incorporen iniciado o 
curso a través dos seus pais.  

 Rexeitarase calquera intento por separar os membros do centro, sexa docente 
ou non, en clases. Pártese dun principio de igualdade entre todos que elimina 
privilexios e garante o dereito de cada un a expresar a súa opinión con respecto 
e educación. 

Ámbito de relación coas institucións 

 Como norma xeral, este centro colaborará coas institucións das que depende 
(Goberno central e Xunta de Galicia) e acatará as medidas que lle sexan de 
aplicación en materia educativa, e porá os medios axeitados para difundilas na 
comunidade escolar. 

 Este centro caracterizarase por manter unha comunicación constante cos 
distintos sectores da comunidade educativa, principalmente Concello e ANPA, 
organizando actividades conxuntas. Co Concello a relación coidarase 
especialmente dado o carácter de CPI deste centro, que implica que moitos 
gastos e obras menores, instalacións compartidas, así como a figura do 
conserxe do mesmo, dependan desta institución.  



 

 

PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO – CPI de SAN SADURNIÑO Páxina 24 
 

 Levaranse a cabo reunións informativas colectivas cos pais a principios de curso 
e individuais ao longo do mesmo como canal de comunicación directa entre o 
centro e as familias. Estas manteranse regularmente informadas de todos os 
aspectos do centro que lle competen mediante comunicacións escritas 
(circulares) ou verbais (vía telefónica). Nos casos nos que se poida levar a cabo 
tamén se empregará o e-mail como vía de comunicación. 

 Abriranse as instalacións a actividades culturais ou deportivas organizadas por 
outras institucións tanto dentro do horario escolar, se os destinatarios son os 
alumnos/as do centro, coma fóra do mesmo se son outros. 

 Potenciarase o consello escolar como foro de discusión e contacto entre os 
diferentes sectores da comunidade educativa, poñendo as reunións a horas nas 
que poidan asistir a maioría dos seus membros. 

 Promoveranse todo tipo de accións que impliquen a relación do centro do 
contorno no que está para aproximar ao alumnado a realidade social na que 
vive: saídas, actos culturais, encontros deportivos... 

 Se no centro se desenvolve algún programa de cualificación profesional inicial 
potenciarase a relación do colexio cos diferentes centros de traballo asociados 
ao programa mediante visitas periódicas do titor ás empresas que acollen ao 
alumnado.  

 Facilitarase o desenvolvemento de proxectos ou programas con outros centros 
educativos como xeito de intercambiar experiencias: encontros deportivos, 
programas de intercambio, etc. 

 Facilitarase o intercambio de información cos centros educativos dos que 
proveña o alumnado ou con aqueles aos que vaian cando rematen a 
escolarización neste centro, sobre todo a través do departamento de 
orientación, co fin de coñecer mellor os perfís dos alumnos/as e mellorar a 
atención que se lles poida ofrecer. 

 Porase en práctica medidas relacionadas co respecto polo medio ambiente, 
tanto dentro coma fóra do horario lectivo: equipos de limpeza de patio, ensino 
baseado na recollida selectiva de lixo, saídas extraescolares a zonas de 
importante valor ecolóxico, etc. 

 Empregarase a páxina web, comunicacións escritas, circulares, etc para facer 
públicos os diferentes actos, reunións ou actividades nos que participe, para 
optimizar a coordinación cos outros sectores implicados. 

 Promoveranse excursións e saídas a outras zonas de Galicia ou doutras 
comunidades ou o estranxeiro, como actividade que permita poñer en práctica 
a competencia en lingua galega e en lingua castelá do noso alumnado, e saiban 
empregar a lingua axeitada en función do contexto no que se atope. 

 
6.4 – CONTRIBUCIÓN DAS ETAPAS Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 A competencia clave é “a capacidade de poñer en práctica de forma integrada, 
en contextos e situacións diversas, os coñecementos, as habilidades e as actitudes 
persoais adquiridas.”  
 O concepto de competencia inclúe tanto os deberes como as habilidades e as 
actitudes e vai máis alá do saber e do saber facer, incluíndo o saber ser ou estar. 
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No marco da proposta realizada pola unión Europea, e de acordo coas 
consideracións anteriormente expostas, a normativa educativa LOMCE establece sete 
competencias clave para Educación primaria e Educación secundaria obrigatoria. Sen 
esquecer que a normativa LOE establece oito competencias básicas para a Educación 
Infantil. Tendo en conta esta puntualización, a continuación enuméranse as diferentes 
competencias: 

Para Educación Infantil: 
 Competencia en comunicación lingüística – CCL 

 Competencia matemática- CM 

 Tratamento da información e competencia dixital –CD. 
 Competencia en el coñecemento y la interacción con el mundo físico -  
 Competencia para aprender a aprender – CAA 

 Competencia social e cidadá – CSC 

 Competencia Cultural e artística. - CCA 

 Autonomía e iniciativa persoal.-CAIP 

 

Para Educación Primaria e Educación Secundaria: 

 Competencia en comunicación lingüística – CCL 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía – 
CMCT 

 Competencia dixital –CD 

 Competencia para aprender a aprender – CAA 

 Competencia social e cívica – CSC 

 Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – CSIEE 

 Conciencia e expresións culturais – CCEC 

 
 Coas áreas e materias do currículo preténdese que todo o alumnado destas 
etapas adquiran o seguinte: 

- Competencia en comunicación lingüística : habilidade para expresar ideas e 
interactuar con outras persoas de maneira oral ou escrita. 

- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía : 
capacidade para aplicar o razoamento matemático para resolver cuestións da 
vida cotiá, utilizar os coñecementos científicos para explicar a realidade que 
nos rodea e aplicar eses coñecementos para dar resposta aos nosos desexos e 
necesidades. 

- Competencia dixital: uso seguro e crítico das TIC para obter, analizar, producir e 
intercambiar información. 

- Competencia para aprender a aprender : desenvolver a capacidade para iniciar 
a aprendizaxe e persistir nela, organizar as tarefas e o tempo, traballando de 
maneira individual e colaborativa para acadar un obxectivo. 

- Competencia social e cívica : capacidade para relacionarse coas persoas e 
participar de maneira activa na vida social e cívica. 

- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor : desenvolver a capacidade 
necesaria para converter as ideas en actos, asumir riscos e planificar e xestionar 
proxectos. 
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- Conciencia e expresións culturais : capacidade para apreciar a importancia da 
expresión a través da música, as artes plásticas, escénicas e a literatura. 
 

6.5 – CRITERIOS DO CENTRO SOBRE A AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

A avaliación debe estar integrada en todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe, 
converténdose nun referente para valorar o progreso do alumno e  a mellora continua 
do proceso educativo. 
 Os principios xerais da avaliación no noso centro concrétanse en: 

 Garantir os medios para que a avaliación do proceso educativo sexa obxectiva e 
imparcial. 

 Avaliar a consecución de todos os elementos do proceso de ensinanza previstos 
en cada unha das programacións. 

 Avaliar o desenvolvemento das competencias clave desde un punto de vista 
transversal, sendo conscientes de que as diferentes áreas van compartir 
competencias, polo que, faise preciso coordinar ben as estratexias de ensino-
aprendizaxe. 

 Analizar a acción docente en todos os aspectos: cumprimento da 
programación, dificultades, medios, liña metodolóxica, obxectivos acadados…. 

 Realizar unha avaliación de centro na que se analicen os aspectos relativos á 
xestión dos recursos humanos e materiais (acción titorial, grao de coordinación 
dos departamentos, equipo de profesorado de ciclo e nivel, equipo 
directivo…..) 

Estes criterios adecúanse ao disposto na lexislación vixente: 
- Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de educación infantil na CCAA 
de Galicia. 

- Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación na educación 
primaria na CCAA de Galicia. 

- Orde do 21 de decembro de 2007 / Orde 23 de xuño do 2008 pola que se 
regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria na CCAA de Galicia. 

E abarcará todos os elementos que constitúen o currículo de cada unha das 
materias. 

Criterios xerais sobre a avaliación do alumnado de EI. 
Nesta etapa a avaliación será: 

 Global. 
 Continua. 
 Formativa. 

Os instrumentos empregados, serán fundamentalmente: 
 Entrevistas coas familias. 
 Observación directa. 
 Análise das producións do alumnado. 
 Listas de control, rúbricas e patentes de auto- avaliación para o alumnado ( 

avaliación figuro –analóxica) 
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Os documentos: 
 Informe persoal: datos de identificación do neno/a, datos familiares, 

psicopedagóxicos, médicos e sociais máis significativos e  resumo da 
escolaridade do segundo ciclo de educación infantil.  

 Informe de avaliación inicial: datos achegados na entrevista da familia, as 
observacións relevantes do período de adaptación dos nenos/as que se 
escolarizan por primeira vez, as achegas dos posíbeis períodos de 
escolarización anteriores e a guía de observación inicial que se fai para coñecer 
o momento evolutivo dos/as alumnos/as, xa escolarizados no centro en anos 
anteriores, ao comezo do curso.  

 Informe persoal, trimestral: coa información recollida da avaliación continua 
dos rapaces e rapazas o profesorado cubrirán os boletíns de información para 
as familias elaborado a  través do programa de xestión académica XADE. 

 Informe anual de avaliación individualizado ao finalizar o curso e como 
resultado da avaliación continua. 

 Informe de final de etapa. 
 

Os criterios de cualificación que usaremos na etapa de Educación Infantil están 
establecidos na escala de valoración dos indicadores observables específicos das 
diferentes áreas que aparecen recollidos na aplicación informática Xade. A valoración 
expresarase en termos cualitativos que entendemos do seguinte xeito: 

 Con Dificultade: aquel alumnado que non acadou os obxectivos propostos 
sendo necesario realizar actividades de Reforzo e/ou unha atención máis 
individualizada. 

 En Proceso: cando o alumno/a está a desenvolver axeitadamente as estratexias 
para o seu logro pero aínda non os acadou. 

 Sen Dificultade: para aqueles discentes que procuraron os obxectivos con 
facilidade dunha maneira autónoma. 

 
Criterios xerais sobre a avaliación do alumnado de EP 

Constará de tres fases: 
 Inicial: ao comezo de cada curso escolar, nela decidirase as medidas de apoio, 

reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumno/a co fin 
de facilitar o seu progreso. 

 Continua: 
o Ao longo de todo o curso. 
o Avalía os resultados e o proceso. 
o Ten carácter orientador e corrector pois ao detectar dificultades, 

permite introducir cambios. 
o Haberá tres sesións de avaliación (trimestrais), onde se avaliará: 

 Proceso de ensino-aprendizaxe. 
 Logro dos obxectivos. 
 Consecución das competencias clave. 

 Final: ao final de cada curso, incluirá: 
o O logro dos obxectivos. 
o O logro das competencias clave. 
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Os documentos: 
 Informe de avaliación inicial. 
 Informe trimestral. 
 Informe de grao de consecución das competencias clave. 
 Informes individualizados de PT e AL. 

Os resultados da avaliación expresaranse nos termos que manda a lexislación: 
 Insuficiente: 1,2,3 e 4 

 Suficiente: 5 

 Ben: 6 

 Notable 7 e 8 

 Sobresaliente: 9 e 10 

Nos resultados debe aparecer as medidas tomadas co alumnado se fora o caso: 
 ACS – adaptación curricular. 
 RE – reforzo educativo. 

 
Criterios xerais sobre a avaliación do alumnado de ESO 

Constará de tres fases: 
 Inicial: ao comezo de cada curso escolar, nela decidirase as medidas de apoio, 

reforzo e recuperación que se consideren oportunas para cada alumno/a co fin 
de facilitar o seu progreso. 

 Continua: 
o Ao longo de todo o curso. 
o Avalía os resultados e o proceso. 
o Ten carácter orientador e corrector pois ao detectar dificultades, 

permite introducir cambios. 
o Haberá tres sesións de avaliación (trimestrais), onde se avaliará: 

 Proceso de ensino-aprendizaxe. 
 Logro dos obxectivos. 
 Consecución das competencias clave. 

 Final: ao final de cada curso, incluirá: 
o O logro dos obxectivos. 
o O logro das competencias clave. 

Os documentos: 
 Informe de avaliación inicial. 
 Informe trimestral. 
 Informes individualizados de PT e AL. 
 Consello Orientador ( a final de cada curso). 

Os resultados da avaliación expresaranse nos termos que manda a lexislación: 
 Insuficiente: 1,2,3 e 4 
 Suficiente: 5 

 Ben: 6 

 Notable 7 e 8 

 Sobresaliente: 9 e 10 

Nos resultados debe aparecer as medidas tomadas co alumnado se fora o caso: 
 ACS – adaptación curricular. 
 RE – reforzo educativo. 
 EX – exento. 
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O alumnado que non supere todas as materias no mes de xuño será avaliado das 
mesmas na sesión extraordinaria de setembro. 

O alumnado con materias pendentes será avaliado nas correspondentes 
convocatorias ordinaria (maio) e extraordinaria (setembro) desas materias. 
 
Consideracións xerais a todas as etapas educativas 

O calendario destas avaliacións establecerase ao principio de cada curso escolar 
e figurará na PXA. 
 Nas sesións de avaliación participarán: 

 Titor/a do grupo de alumnos a avaliar,  que actuará de coordinador.  

 O equipo docente que imparte docencia no grupo. 

  A orientadora. 

  O xefe/a de estudos. 
 En cada sesión farase unha análise xeral do grupo relativo á asistencia e aos 
resultados académicos, tendo en conta as causas e as accións levadas a cabo en cada 
caso. 
 A continuación trataranse individualmente os casos de especial relevancia, sexa 
polos resultados académicos ou por outros aspectos que redunden directamente na 
evolución destes alumnos/as. 
 Os criterios de avaliación deberán figurar nas programacións anuais e serán 
revisados e actualizados en cada curso escolar. 

        En Educación Infantil e Primaria co fin de analizar e valorar o proceso de ensino 
e a propia practica docente farase unha revisión e avaliación da programación cunha 
periodicidade trimestral e cubrirase a acta correspondente elaborada no centro.  

       A partir dos datos obtidos revisaranse aqueles aspectos nos que se considere 
que é necesario introducir cambios por obter unha valoración positiva, analizando as 
posibles causas, facendo unha proposta de mellora. 

       Si fora necesario facer unha modificación dalgún elemento do currículo farase 
constar na acta da sesión de avaliación correspondente a ese trimestre. 
 
6.6 – CRITERIOS DE PROMOCIÓN E TITULACIÓN 
 

6.6.1 – Promoción en Educación infantil 
 Segundo o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención 
á diversidade do alumnado en centros docentes da  CCAA de Galicia nos que se 
imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación, a escolarización en educación infantil poderá, excepcionalmente, 
aumentarse ou reducirse, nun ano, respecto do establecido con carácter xeral (o ano 
no que cumpre os seis anos), en función, respectivamente, das necesidades educativas 
especiais ou das altas capacidades do alumnado. En ningún caso, se poderá 
permanecer en EI máis aló do ano natural en que se cumpran os sete anos de idade, 
nin comezar a EP antes do ano natural en que se cumpran os cinco. 
 
6.6.2 – Promoción en Educación primaria 

 Ao finalizar cada un dos cursos, o equipo docente do grupo,  decidirá sobre a 
promoción do alumnado. A decisión será adoptada de forma colexiada, tendo en conta 
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os criterios de promoción e tomando especialmente en consideración a información e 
o criterio do profesorado titor. 
 O alumnado accederá ao curso seguinte sempre que se considere que logrou a 
progresión adecuada nos obxectivos do curso e que alcanzou o adecuado grao de 
adquisición das competencias correspondentes. 
 Cando un alumno/a non promocione, deberá permanecer un ano máis no 
mesmo curso. Esa medida poderá adoptarse unha soa vez durante a etapa, oídos os 
pais/nais ou titores legais e deberá ir acompañada dun plan específico de reforzo ou 
recuperación ou apoio. 

 A repetición considérase unha medida de carácter excepcional e tomárase tras 
esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio. 
 O alumnado que promocione con algunha materia suspensa deberá seguir un 
plan específico de recuperación. 
 Sen prexuízo do anterior e tendo en conta o Decreto 229/2011, do 7 de 
decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado en centros 
docentes da  CCAA de Galicia, a escolarización en educación primaria poderá, 
excepcionalmente, aumentarse ou reducirse, nun ano, respecto do establecido con 
carácter xeral en función, respectivamente, das necesidades educativas especiais ou 
das altas capacidades do alumnado. En ningún caso, se poderá permanecer en EP máis 
aló do ano natural en que se cumpran os quince anos de idade, nin comezar a ESO 
antes do ano natural en que se cumpran os dez. 
 O alumnado promocionará á ESO, se acadou o desenvolvemento 
correspondente das competencias clave, os obxectivos da EP e o grao de madurez 
axeitado. 
  Se as aprendizaxes non alcanzadas non impiden seguir satisfactoriamente a 
nova etapa, o alumnado poderá promocionar. Nese caso, a persoa titora elaborará un 
informe no que precise as dificultades presentadas, os obxectivos da etapa non 
logrados e as medidas adoptadas ata ese momento ao fin de que na nova etapa se 
poidan adoptar as medidas de reforzo axeitadas. 
 
6.6.3 – Promoción en Educación secundaria. 

Ao remate de cada curso, a decisión de promoción será adoptada de xeito 
colexiado e consensuado entre todo o profesorado e en último caso decidirá en 
votación por maioría simple do equipo docente, sen poder absterse ninguén. 

O alumnado promocionará ao curso seguinte cando teña superados todos os 
obxectivos e competencias do curso ou teña avaliación negativa en dúas materias 
como máximo, e repetirá curso cando sexa avaliado de forma negativa en tres ou máis 
materias. 

De forma excepcional poderá autorizarse a promoción do alumnado con tres 
materias pendentes cando se dean conxuntamente as seguintes condicións: 

 Que dúas das materias con avaliación negativa non sexan simultaneamente 
lingua e literatura galega e matemáticas ou lingua e literatura castelá e 
matemáticas. 

 Que o equipo docente considere que a natureza das materias con avaliación 
negativa non lle impiden ao alumno/a seguir con éxito o curso seguinte, e ten 
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expectativas favorables de recuperación e que a promoción favorecerá a súa 
evolución educativa. 

 Que se lle apliquen o alumno/a as medidas de atención educativa propostas no 
consello orientador. 
O alumnado que promocione con materias pendentes seguirá un Plan de 

Traballo Individualizado (PTI) para alumnado con materias pendentes de cursos 
anteriores; o desenvolvemento deste plan estará concretado nas correspondentes 
programacións das materias. 

Para os efectos de promoción de curso computaranse como materias con 
avaliación negativa tanto as suspensas do propio curso como as de cursos anteriores.  

O alumnado que non promocione, permanecerá un ano máis no mesmo curso, 
esta repetición irá acompañada dun plan de reforzo do alumno repetidor, o cal estará 
concretado na programación didáctica da materia correspondente. 

So se poderá repetir o mesmo curso unha soa vez e, con carácter xeral, dúas 
veces como máximo en toda a etapa. 

Excepcionalmente, o alumnado poderá repetir unha segunda vez o cuarto curso 
se non repetise nos cursos anteriores. 

Sen prexuízo do anterior e tendo en conta o Decreto 229/2011, do 7 de 
decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado en centros 
docentes da  CCAA de Galicia, a escolarización en educación secundaria poderá, 
excepcionalmente, aumentarse ou reducirse, nun ano, respecto do establecido con 
carácter xeral en función, respectivamente, das necesidades educativas especiais ou 
das altas capacidades do alumnado. En ningún caso, se poderá permanecer en ESO 
máis aló do ano natural en que se cumpran os dezanove anos de idade. 

Obterá o Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria aquel 
alumnado que supere todas as materias e alcance as competencias clave e os 
obxectivos da etapa. 

Tamén poderá obter o título aquel alumnado que, unha vez realizadas as 
probas da convocatoria extraordinaria finalice a etapa con avaliación negativa nunha 
ou dúas materias,  sempre que o equipo docente considere que a natureza e o peso 
destas no conxunto da etapa non lle impediu alcanzar as competencias clave e os 
obxectivos da etapa. Se esas dúas materias son simultaneamente (lingua galega 
/castelá e matemáticas) o alumnado non será proposto para titulación. 

As decisións de titulación con materias non superadas requiriran o acordo 
favorable da maioría simple do equipo docente. 

O alumnado que non obtivese o título de graduado en educación secundaria 
obrigatoria, recibirá un certificado de escolaridade no que constarán os anos e as 
materias pendentes. 

O alumnado con ACS  recibirá un certificado de escolaridade no que constarán 
os anos e materias cursadas. 
 
6.7 – LIÑAS XERAIS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 O Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 
diversidade do alumnado en centros docentes da  CCAA de Galicia, define medidas de 
atención á diversidade “aquelas actuacións, estratexias e/ou programas destinados a 
proporcionar unha resposta axustada ás necesidades educativas do alumnado.” 
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Estas medidas clasificaríanse en ordinarias e extraordinarias e están recollidas 
no Plan Xeral de Atención á Diversidade e nas concrecións anuais de dito plan do noso 
centro. Como norma xeral adoptaranse como primeira opción as medidas ordinarias e, 
unha vez esgotadas estas, levaranse a cabo as extraordinarias. 

 Medidas ordinarias 

o Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, 
agrupamentos, espazos) e da organización e xestión da aula ás 
características do alumnado. 

o Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos 
heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outros 
que promovan a inclusión. 

o Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de 
avaliación. 

o Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións 
destinadas á mellora da convivencia. 

o Desdobramentos de grupos e reforzo educativo e apoio do profesorado 
con dispoñibilidade horaria. 

o Programas de enriquecemento curricular. 
o Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas e programas de 

recuperación. 
o Programas específicos personalizados e programas de habilidades 

sociais. 
 Medidas extraordinarias 

o Adaptacións curriculares. 
o Agrupamentos flexibles. 
o Apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e/ou 

Audición e linguaxe. 
o Flexibilización da duración do período de escolarización. 
o Programas de mellora e do rendemento académico (PMAR) 
o Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, 

presenta dificultades para unha asistencia continuada a un centro 
educativo. 

o Grupos de adquisición de linguas. 
o Grupos de adaptación da competencia curricular. 

Para a toma de decisións sobre estas medidas seguirase o seguinte proceso: 
 Realizar por parte do equipo docente a proposta de intervención na avaliación 

na que se requira. 
 A persoa titora e/ou orientador/a aportarán nas sesións de avaliación inicial as 

conclusións acordadas nas xuntanzas do profesorado do grupo a requirimento 
da xefatura de estudos e realizadas con anterioridade ao comezo da actividade 
lectiva nas que se puideran concretar as propostas referentes a: 

- Alumnado para os agrupamentos específicos. 
- Alumnado que requirirá da intervención do profesorado de PT e AL. 
- Alumnado que requirirá Adaptación Curricular. 

Teranse en conta, tanto nestas xuntanzas como na sesión de avaliación inicial, 
os informes persoais do curso e/ou etapa anterior. 
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Na sesión de avaliación do segundo trimestre, farase unha proposta provisional 
para que sexa concretada e confirmada na sesión de avaliación do terceiro trimestre, 
do seguinte alumnado: 

 Alumnado proposto para un programa de mellora e do rendemento académico 
(PMAR) 

 Alumnado proposto para incorporarse á FP Básica. 
Para os programas de reforzo do alumnado repetidor ou con materias pendentes 

teranse en conta todas as medidas de atención á diversidade que se propoñen. 
O alumnado de 1º e 2º da ESO que presente evidentes dificultades no proceso 

de aprendizaxe, en particular nas áreas de lingua e matemáticas, pode quedar exento 
de cursar a materia común de segunda lingua estranxeira (apartado 5f da Orde do 6 de 
setembro de 2017) para recibir nese caso o reforzo educativo pertinente atendendo ao 
informe da persoa titora do curso anterior e coa colaboración do Dpto. de Orientación. 
A competencia da decisión, recaerá na dirección do centro, oídos os pais, nais ou 
titores legais afectados. 
 
6.8 – TRATAMENTO DA EDUCACIÓN EN VALORES 

 Existen diferentes contidos que teñen un carácter transversal en todo o 
currículo e por conseguinte, deben ser tidos en conta nas diferentes programacións 
das materias, áreas e ámbitos.  

Por iso, atendendo aos principios educativos básicos e ao desenvolvemento das 
competencias, estes elementos deberán formar parte de todos os procesos de ensino 
e aprendizaxe por ter unha grande relevancia na educación do alumnado. 

A súa importancia é esencial para que a educación cumpra o seu sentido pleno de 
contribuír á formación integral do ser humano para que se incorpore á sociedade de 
forma autónomas participativa. 

Dende o centro entendemos que o tratamento dos contidos de carácter 
transversal ao longo de todo o currículo mediante a súa integración nas materias ou 
ámbitos permite que se desenvolvan os valores e actitudes que se contemplan tanto 
nas nosas finalidades educativas como nas capacidades xerais a desenvolver ao longo 
das etapas educativas.  

Adoptando como base esta conceptualización, cada departamento incluirá os 
temas transversais nas súas respectivas programacións de materia ou ámbito, así 
como tamén estará reflectido no Plan de Acción titorial. 

Como criterios xerais para abordar a presenza dos elementos de carácter 
transversal nas materia/ámbitos propoñemos como centro: 

 Integración dos elementos transversais no traballo diario da aula. 

 Relacionar os obxectivos das programacións cos principios dos elementos 
transversais. 

 Integrar os contidos propios de cada materia/ámbito cos principios dos 
contidos transversais. 

 Deseñar actividades concretas nas cales o alumnado adquira competencias 
relacionadas con valores e actitudes propias deste tipo de contidos. 

 Elección de materiais e recursos didácticos que integren estes contidos. 
Ao longo do curso, na medida do posible, realizaranse diversas actividades 

relacionadas con estes elementos. 
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6.9 – CRITERIOS XERAIS PARA A ELABORACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS 

O Decreto 7/1999 recolle os aspectos básicos que deben incluír as 
programacións didácticas dos CPI. Así mesmo as progresivas modificacións das Leis e 
decretos educativos engadiron a esta listaxe novos elementos a ter en conta. 
 As programacións didácticas deberán conter os seguintes aspectos: 
Educación infantil / Educación Primaria 

 Introdución e contextualización. 

 Contribución das áreas e materias ao logro das competencias clave, concreción 
que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que 
forman parte dos perfís competenciais. 

 Concreción dos obxectivos para o curso.  

 Concreción dos contidos: bloques de contido, unidades, secuencia e 
temporalización, contidos mínimos. 

 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
o Temporalización. 
o Grao mínimo de consecución para superar a materia-procedementos e 

instrumentos de avaliación. 

 Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

 Mataríais e recursos que se van a utilizar. 

 Criterios sobre a avaliación, a cualificación e promoción do alumnado. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e práctica docente. 

 Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 
adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

 Medidas de atención á diversidade. 

 Educación en valores. 

 Actividades complementarias e extraescolares programadas. 

 Contribución aos plans e proxectos do centro. 
Educación Secundaria 

 Introdución e contextualización. 

 Contribución das áreas e materias ao logro das competencias clave, concreción 
que recolla a relación dos estándares de aprendizaxe avaliables da materia que 
forman parte dos perfís competenciais. 

 Concreción dos obxectivos para o curso.  

 Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable de: 
o Temporalización. 
o Grao mínimo de consecución para superar a materia-procedementos e 

instrumentos de avaliación. 

 Concrecións metodolóxicas que require a materia. 

 Mataríais e recursos que se van a utilizar. 

 Criterios sobre a avaliación, a cualificación e promoción do alumnado. 

 Procedementos e instrumentos de avaliación. 

 Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e práctica docente. 

 Organización das actividades de seguimento, recuperación e avaliación das 
materias pendentes. 
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 Deseño da avaliación inicial e medidas individuais ou colectivas que se poidan 
adoptar como consecuencia dos seus resultados. 

 Medidas de atención á diversidade. 

 Concreción dos elementos transversais que se traballaran no curso que 
corresponda. 

 Actividades complementarias e extraescolares programadas por cada 
departamento didáctico. 

 Mecanismos de revisión, de avaliación e de modificación das programacións en 
relación cos resultados académicos e procesos de mellora. 

 
6.10 – PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Entendemos por período de adaptación  o período de tempo no cal o neno/a 
pasa da convivencia na familia a un ámbito máis amplo e novo que é a escola onde o 
principal obxectivo será a socialización, integración e adaptación do neno a ese medio, 
así como o desenvolvemento da súa autonomía persoal. É o tempo que transcorre 
para que os nenos/as se adapten a dinámica de clase, o mestre/a ao novo grupo e os 
pais a nova situación. 

No Decreto 330/4 xuño de 2009 que establece o currículo de Educación Infantil 
no seu artigo 12  sobre a autonomía dos centros recolle a posibilidade que teñen os 
centros de programar o período de adaptación para favorecer a transición a nova 
situación de ensino - aprendizaxe e na Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula 
a implantación, desenvolvemento e avaliación do 2º ciclo da E. Infantil  no seu artigo 
3º organiza o período de adaptación que nos apoia para organiza-lo tempo de 
permanencia no centro con flexibilidade e cunha incorporación do alumnado 
graduada. O tempo de duración axustarase ao estipulado na orde que regula o 
calendario escolar de cada curso escolar. 

Os OBXECTIVOS  que se pretenden conseguir son: 
1. Facilitar o tránsito da familia á escola. 
2. Implicar ás familias no período de adaptación. 
3. Establecer uns criterios e temporalización do período de adaptación. 
4. Adecuar o período de adaptación ás circunstancias individuais do alumnado. 
5. Coñecer as circunstancias persoais de cada neno/a. 
6. Establecer unha vía de comunicación e colaboración familia - escola. 
7. Presentar a escola como unha continuidade da familia. 
8. Conseguir que o ingreso na escola non de sensación de abandono. 
9. Favorecer a relación entre os nenos/as. 
10. Obter información inicial sobre as características dos nenos/as. 
11. Coñecer aos novos compañeiros. 
12. Crear un ambiente acolledor e agradable que motive positivamente ós 

nenos/as de cara á súa incorporación á escola. 
13. Potenciar a adquisición progresiva de hábitos básicos de convivencia. 
14. Potenciar a adquisición progresiva de hábitos de autonomía persoal. 
15. Valorar o novo medio social como lugar de encontro. 
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O período de adaptación, levado a cabo cos/as nenos/as de 3 anos de novo 
ingreso no centro terá varias fases:  

 
FASE PREVIA 

  No momento de solicitar praza no centro faise entrega aos pais/nais do 
documento elaborado polo Departamento de Orientación “Datos previos a 
escolarización” e concertase unha entrevista co/a orientador/a para cubrir ou 
comentar os datos recollidos neste documento. Nesta entrevista deberán ir 
acompañados dos nenos/as. 

No mes de xuño coas familias que fixeron a solicitude de praza no centro 
organizase unha xornada de portas abertas. O alumnado de nova incorporación  virá 
ao centro e facerá algunha actividade e compará un rato no patio cos outros 
rapaces/zas deste nivel educativo. 
Tamén  realizarase un primeiro contacto coas familias do alumnado a través dunha 
reunión na que participan un membro do equipo directivo (o director/a), o/a 
orientador/a e un mestre/a do equipo do 2º ciclo de Educación Infantil.  
 
Nesta reunión os puntos a tratar son: 

 A presentación do equipo de E. Infantil. 
 Importancia da escolarización dos seus fillos/as. 
 comentario sobre unha presentación feita no colexio sobre o período de 

adaptación. 
 Visita polas instalacións do centro (comedor, aulas de E. Infantil, aseos, patio de 

lecer, lugar de entrada e saída...).  
 Carpeta de benvida ( carta de benvida e  suxestións de cara ao verán). 
 

PRIMEIRA FASE: 
No mes de setembro antes de comezar as clases convócase a través do 

taboleiro de anuncios do centro ou da páxina web  unha reunión coas familias na que 
se comunica oficialmente a mestra-titora do grupo clase e se concretan aspectos 
organizativos da practica educativa e  o plan de incorporación dos nenos/as e faise 
entrega dun segundo cartafol no que se recolle unha carta aos pais/nais, normas de 
organización e visitas ao colexio e os mestres/as. 

Para elaborar o plan de incorporación divídese a clase en 4 grupos de 5-6   
nenos/as como máximo, dependendo do nº de alumnos/as matriculados 

 

 

 
 
DIA 

 
HORARIO 

 
ALUMNOS 

 
 1º día de clase de 
SETEMBRO 

 
DE 10:00 A10:30...................    
DE 11:30 A12:00...................  
DE 12:00 A 12:30.................. 
DE 12:30 A 13:00………………. 

 
GRUPO A 

GRUPO B 

GRUPO C 

GRUPO D 
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 2º día de  SETEMBRO 

DE 9:45 A 10:45………………… 

DE 10:45 A 11:45.................   
DE 11:45 A12:45................... 
DE 12:45 A 13:45.................. 
 

GRUPO A 

GRUPO B 

GRUPO C 

GRUPO D 

 
 

 
 3º, 4º, 5º  día de  
SETEMBRO 

 
DE 10:00  A11:00..................  
 
DE 11:30 A12:30...................  
 
 
DE 12:30 A13:30……………….. 

 
GRUPO A+ ½ do GRUPO B 

 
RESTO DO GRUPO B +1/2 do 
GRUPO C. 
 
RESTO DO GRUPO C+ GRUPO D 

 
  

6º, 7º , 8º día de SETEMBRO   
DE 9:4O  A 11:40.................. 
DE 11:5O  A 13:50................ 
 
 
 

 
GRUPO A+ GRUPO B 

GRUPO C+ GRUPO D 

 
 

9º, 10º día de SETEMBRO DE 9:4O  A 12:40................ 
 
 

 
Totalidade do alumnado 

 
 11º día de SETEMBRO 

 
DE 9:4O  A 13:40................. 
 
 

 
Totalidade do alumnado 

 

 
 O último día do período   
de adaptación. 

 
DE 9:3O  A 14:00................. 
 
 

 
Totalidade do alumnado 

 

Esta guía é orientativa. O proceso de adaptación pode sufrir variacións, segundo o ritmo 
que determine  cada alumno/a. A educadora ou o educador confirmará cada venres a 
pauta a seguir para a seguinte semana. Considerase que a  finais de setembro o proceso 
estará rematado. 

 
Tendo en conta as idades destes/as nenos/as (dous e tres anos) o tempo que 

deberán permanecer durante os primeiros días será breve, para non angustialos/as, e 
coa intención de que se vaian familiarizando coas cousas que hai na clase e as 
diferentes dependencias do centro. 

Pouco a pouco vaise ampliando o nº de alumnos/as  e o tempo de permanencia 
na aula; con este novo horario preténdese que os/as nenos/as xa vaian entrando e 
saíndo todos/as xuntos/as  formando unha fila, tomando conciencia de que forman un 
grupo e permitindo, á súa vez, que os nenos de 3 anos coincidan durante o período de 
recreo co resto de compañeiros do ciclo. 
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FASE FINAL (AVALIACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN) 
Como fase final o titor entrevistará aos pais/nais de cada alumno/a e fará 

entrega do cuestionarios de datos familiares. 
E cumprimentará a ficha-rexistro do período de adaptación na aplicación XADE 

web. 
 Algúns factores para observar: 

 A chegada e a despedida dos pais: actitude coa persoa que entra (chora, alegre, 
tímido), aférrase a algún obxecto ou familiar... 

 Condutas con outros nenos. 
 Actitude ante o coidado. 
 Rutinas diarias. 
 Interacción e comunicación verbal e non verbal. 
 Condutas e desenvolvemento nos espazos, ante o xogo e durante o xogo. 
  Actitude ante a chegada dos pais. 
 
  AS ACTIVIDADES  
 As actividades programadas para estes días de grande importancia céntranse 

nos aspectos de relación cos outros nenos, polo que se realizan xogos para coñecerse e 

identificarse co grupo, descubrir as dependencias do centro e os recunchos da aula, 

materiais que hai na aula, saídas ó patio, ... e todas as actividades relacionadas coa 

adquisición de hábitos básicos.  

Tamén e moi importante establecer as primeiras rutinas que axudarán aos 

pequenos a organizarse e anticipar o que vai suceder.  

Un aspecto a considerar é a disposición da aula, na que se consideran os 

seguintes criterios: 

 Evita-lo exceso de material 
 Ofrecer materiais sinxelos e resistentes. 

En canto ós recantos ou recunchos que se propoñen para estes primeiros días, 
adquiren relevancia aqueles nos que poden desenvolver actividades de tipo simbólico, 
similares ós xogos que o/a neno/a pode practicar na súa casa: coches, cociña, bonecos, 
... 
6.11 – DOCUMENTOS DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA 

Existen varios documentos que complementan a organización pedagóxica do 
centro : 
 Plan de Orientación académica e profesional ( Anexo I ) 
 Plan de acción titorial ( Anexo II ) 
 Plan de atención á diversidade ( Anexo III ) 
 Proxecto  lector ( Anexo IV ) 
 Proxecto lingüístico ( Anexo V ) 
 Proxecto TIC ( Anexo VI ) 
 Proxecto Sección bilingüe ( Anexo VII ) 
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7 – OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESE 

 
7.1 - Programación Xeral anual 

A Programación Xeral Anual é un documento no que se presenta o proxecto de 
actuación da comunidade educativa do CPI San Sadurniño, nel establécese a súa 
organización e se fixan os obxectivos a acadar en cada curso académico. 
 Tal programación é un proxecto e, como tal, vén a ser unha relación de 
obxectivos, intencións e compromisos, froito da reflexión e análise, que se fai a partir 
dos recursos dispoñibles (humanos e materiais) e coa pretensión final de conseguir o 
maior éxito escolar posible dos alumnos/as do Centro. 
 Esta Programación Xeral Anual xorde, sobre todo, polas seguintes 
consideracións: 

 Por unha necesidade de imperativo legal dado que así o dispón o Decreto 

7/1999, do 7 de xaneiro ( DOG do 26 de xaneiro) e a Orde do 3 de outubro de 

2000 ( DOG do 2 de novembro), da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, que establece a súa elaboración como un requirimento 

obrigatorio para os Centros Educativos. 

 Pola necesidade de elaborar unha guía de traballo que nos evite, na medida do 

posible, a rutina e improvisación, co establecemento de criterios de actuación 

compartidos e asumidos pola comunidade educativa, co fin de mellorar o 

máximo posible a organización e funcionamento do colexio. 

 Polos cambios que se producen a partir do curso 2014/15 coa Lei Orgánica de 

Mellora da Calidade Educativa ( LOMCE), que foi publicada no BOE do 10 de 

decembro  como Lei orgánica 8/2013, de 9 de decembro. 

Esta Programación Xeral Anual vai supor un compromiso para todos os que directa 
ou indirectamente, temos compromisos de actuación e responsabilidade no 
funcionamento do centro.  
 
7.2 – Memoria Anual 

A memoria de final de curso debe ser un fiel reflexo do traballo realizado no 
colexio durante o curso escolar, e recoller as conclusións máis relevantes da análise da 
Programación Xeral Anual e do seu grao de cumprimento, co claro obxectivo de 
mellorar a planificación das necesidades futuras, así como de lograr mellorar o 
funcionamento do centro. 

Nos diferentes apartados desta memoria deberá quedar constancia do grado 
de cumprimento destes obxectivos en cada un dos ámbitos que configuran o 
funcionamento do CPI e se o Equipo Directivo considera que os obxectivos propostos 
na PXA foron conseguidos ou non, facendo unha valoración das actuacións 
emprendidas ao longo do curso para a súa consecución. 
 
7.3 – Documentos organizativos 
 As normas de organización do centro están recollidas nos seguintes 
documentos. 
 NOF ( Anexo VIII ) 
 Plan de convivencia ( Anexo IX ) 
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 Plan de funcionamento do comedor ( Anexo X) 
 Plan de auto protección ( Anexo XI ) 
 Proxecto de xestión económica (Anexo XII) 

 
8 – AVALIACIÓN, MODIFICACIÓN E DIFUSIÓN DO PE 
 
8.1 – AVALIACIÓN 

             O PE e o seu grao de consecución será avaliado e valorado na memoria anual, 
co fin de que da súa análise se poidan extraer conclusións que permitan introducir os 
cambios necesarios para a adecuación das actuacións do centro a dito proxecto, ou no 
seu caso para introducir no mesmo as modificacións oportunas, de xeito que poidan 
facerse nel melloras que permitan un maior grao de consecución dos obxectivos 
expostos. 
 
8.2– MODIFICACIÓNS NO PE 

 Este Proxecto Educativo entrará en vigor ó día seguinte da súa información 
ao claustro e consello escolar, quedando derogado o anterior. 

 Poderá ser modificado por iniciativa de calquera membro da comunidade 
escolar.  

 As modificacións incorporaranse como addendas ao documento 
inicialmente aprobado. 

 
8.3– DIFUSIÓN DO PE 

O PE do CPI de San Sadurniño aparecerá na páxina web do centro para que poida 
ser accesible a toda a comunidade educativa. 

O Equipo directivo encargarase de dar a máxima publicidade posible ao PE entre o 
profesorado e demais membros da comunidade educativa. 
 

 
A Directora certifica que este Proxecto Educativo  do CPI de San Sadurniño foi 

presentado e avaliado polo Claustro e Consello Escolar en sesións ordinarias o día 11  
de setembro de 2018. 

 
 
Visto e prace  

         A Directora                                                                               A Secretaria 

 
 
 
 
 
Asdo : Ana Isabel Vilela Castro                                         Asdo: Beatriz Mª  Ricoy Lamas 


