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1. INTRODUCIÓN 
A existencia nos últimos anos de múltiples cambios na lexislación educativa, coa 
publicación de diferentes leis, decretos, ordes, etc, obriga a actualizar o proxecto educativo 
(PE) existente neste centro, redactado hai moitos anos.  
Trataríase de redactar un documento que reflectise a realidade educativa do CPI de San 
Sadurniño na actualidade. 
A súa elaboración foi un dos obxectivos específicos do novo equipo directivo durante os 
cursos 2009-2010 e 2010-2011. 
Aínda que a súa redacción correspondeu, tal como dispón a lei, ao equipo directivo, 
tratouse de poñer en marcha unha metodoloxía que implicase a toda a comunidade 
educativa para recoller todas as ideas e propostas que dela puideran xurdir. Empregouse o 
marco da Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) para traballar a maioría dos 
aspectos, sobre todo os didácticos ou de organización docente. Tamén se deixou o 
Consello Escolar como canal para a entrada das achegas dos sectores non docentes do 
centro. O Concello de San Sadurniño tamén aportou documentación importante no 
estudio socioeconómico da zona. 
A estratexia de traballo consistiu fundamentalmente na elaboración previa dunha estrutura 
do documento e unha discusión periódica dos puntos máis significativos nas reunións 
mensuais da CCP. Nas reunións levábase un proposta aberta para pulila ente todos. Non 
se trataba de redactala no seu transcurso, dado o pouco éxito desta liña de traballo. 
E estrutura final que se presenta componse de catro partes. Na primeira parte trátase de 
situar o tema, empezando por definir o propio proxecto educativo, xa que é un termo que 
cambiou nos últimos anos en funcións das leis educativas correspondentes. A 
continuación faise unha aproximación ás bases legais nas que se asenta para pasar a situar 
o centro describindo as características físicas do entorno no que está situado. Despois 
dunha descrición detallada das súas instalacións e algún dato salientable do mesmo 
pasamos a unha segunda parte onde se trata de definir que somos, que queremos e como 
intentaremos conseguilo. Expoñemos aquilo que ten que caracterizar a práctica docente neste 
centro, o que nos identifica, e o que nos propoñemos conseguir en diferentes ámbitos, 
docentes ou non. Pechamos esta segunda parte coa metodoloxía e os medios dos que 
propoñemos para acadar eses obxectivos. A terceira parte está dedicada á organización do 
centro: como se estrutura o persoal docente e non docente, como se organizan os servizos 
complementarios de transporte e comedor e que tipo de documentos contempla a LOE 
que teñen que incluírse no PE para regular todos os aspectos da vida escolar, desde o 
ámbito pedagóxico (que antes se detallaba no chamado proxecto curricular) ata o 
administrativo, pasando pola convivencia. Por ser un tema que introduce por primeira vez 
a LOE, faise especial fincapé nas competencias básicas e na avaliación das mesmas. 
Dentro deste conxunto de documentos que se inclúen no PE dáselle especial importancia 
ao Regulamento de Réxime Interior (RRI), xa que constitúe un manual de consulta 
inmediata para resolver boa parte dos conflitos e continxencias que se poden presentar no 
día a día da vida escolar. A cuarta e última parte, dá cabida a outros aspectos máis de tipo 
informativo. Nel establécense cales son as vías de comunicación máis salientables con outras 
institucións, da comunidade escolar ou non, os programas de formación nos que participa 
o profesorado do centro ou o centro en si, os sistemas de adquisición de libros de texto 
que hai en vigor, acordos específicos adoptados neste centro ou os medios polos que se 
vai difundir o PE. 
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2. O PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PE) 
O concepto de Proxecto Educativo de Centro ten variado algo ao longo dos últimos anos. 
Coa publicación da LOE os centros gañan en autonomía e compre adaptar esta 
característica á realidade educativa dos mesmos. 
En esencia trátase de redactar un documento no que aparezan as características propias do 
centro e as medidas que nel se adoptan para organizar o seu funcionamento e conseguir así 
os obxectivos que se perseguen nos distintos ámbitos da comunidade escolar. Isto implica 
elaborar un documento bastante extenso, xa que ten que dar cabida a todos os elementos 
que constitúen a vida dentro dun centro educativo. A LOE vén a fundir nel unha serie de 
documentos que ata o de agora tiñan existencia independente. Os regulamentos orgánicos 
de centro están a ser reformados. A súa publicación parece inminente pero os seus 
borradores indican que no PE deberanse incluír, entre outros aspectos de organización 
docente, diferentes plans, como o de acción titorial, de orientación académica e 
profesional, de convivencia, lingüístico, lector, TIC, etc. Un dos puntos máis salientables é 
a desaparición do antigo Proxecto Curricular de Centro (PCC) que agora queda 
enmascarado dentro do Proxecto Educativo como unha concreción curricular de 
etapas...incluso a tendencia é a eliminar a denominación PEC e deixala simplemente en PE 
(Proxecto Educativo), e así será como o denominemos a partir de agora.  

 
3. MARCO LEGAL 
O diferentes aspectos recollidos no proxecto educativo do CPI de San Sadurniño teñen 
unha base legal que os regula inicialmente e que o centro concreta e adapta á súa realidade. 
Para non facer moi extensa esta exposición lexislativa, preséntanse só os referentes máis 
importantes, que delimitan a acción educativa, obviando outros que, aínda sendo 
importantes, regulan aspectos demasiado concretos (avaliación, programas de 
diversificación curricular, etc). 
 
3.1 Así, a ideoloxía propia do centro é coherente cunha serie de textos moi xerais como 
 son: 

• A Declaración Universal de Dereitos Humanos de 1948. 
• A Constitución Española de 1978. 
• O Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981. 

 
3.2 Os aspectos educativos máis xerais están regulados por: 

• A Lei Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de maio (LOE), que rexe actualmente a 
acción educativa en España. 

• A Lei Orgánica Reguladora do Dereito á Educación 8/1985 (LODE), que, a pesar 
de ter máis de vinte e cinco anos, recolle aspectos que aínda seguen en vigor. 

 
3.3 O funcionamento deste CPI está regulado polo: 
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• Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros 
públicos integrados de ensinanzas non universitarias. 

• Orde do 3 de outubro de 2000 polo que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento do Decreto 7/1999. 

 
3.4 Os requisitos mínimos das instalacións do centro están regulados polo: 

• Real Decreto 132/2010, de 12 de febreiro. Moi recente. Substitúe ao RD 
1004/1991, de 14 de xuño, que levaba moitos anos en vigor. 

• Falta por publicar a orde que o regula. 
 
3.5 A nivel curricular, actualmente rexen para as 3 etapas educativas impartidas neste 
 centro os seguintes Decretos: 

• Decreto 330/2009 para educación infantil. 
• Decreto 130/2007 para educación primaria. 
• Decreto 133/2007 para educación secundaria obrigatoria. 
 

3.6 Os dereitos e deberes do alumnado están recollidos no: 
• Real Decreto 732/1995, de 5 de maio, que parece que vai ser substituído de xeito 

inmediato pola Lei de convivencia e participación da comunidade educativa, en fase de 
redacción. 

 
3.7 A Dinamización da Lingua Galega está regulada polo: 

• Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario 
de Galicia.  

 
3.8 A admisión de alumnado esta regulada por: 

• Decreto 30/2007. 
• Orde do 17 de marzo de 2007, que regula o Decreto 30/2007. 
• Corrección de erros á orde do 17 de marzo (DOG 4 de abril de 2007). 

 
3.9 En canto ao funcionamento do comedor escolar, moi importante neste centro, está 

regulado por: 
• Decreto 10/2007 do 25 de xaneiro. 
• Orde do 21 de febreiro de 2007. 
• Orde do 13 de xuño de 2008 que modifica a orde do 21 de febreiro de 2007. 
• Decreto 374/2009, do 6 de agosto, modificado polo Decreto 439/2009 do 11 de 

setembro. 
• Instrucións 3/2010, do 9 de xuño, e 6/2010, do 12 de xullo, da Secretaría Xeral da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que regulan o 
funcionamento de determinados aspectos relacionados co funcionamento do 
comedor escolar. 
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• Modificación da instrución 3/2010 no referente ao uso do comedor por parte de 
persoal docente e non docente que non preste colaboración no servizo. 

 
3.10 A administración dos recursos económicos do centro está regulada por: 

• Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía na xestión 
económica dos centros docentes públicos non universitarios. 

• 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. 

 
3.11 Os protocolos de actuación en cuestións administrativas teñen que ser coherentes 

coa lei que os regulan para as administracións públicas: 
• Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións 

Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 
• Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, que modifica a anterior. 

 
3.12 Para todos os funcionarios públicos: 

• Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, pola que se aproba o texto refundido 
da lei de función pública de Galicia. (DOG 13-6-2008). 

• Lei 2/2009, do 23 de xuño, que modifica a anterior (DOG 24-6-2009) 
 

4. O CONTORNO 
4.1 Situación xeográfica e demográfica. 

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. 
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A poboación (3119 hab. no 2009 segundo datos do Instituto Nacional de Estatística) 
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, o que provoca unha densidade de poboación moi 

baixa: 31 hab/km2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parroquia Superficie Latitude Lonxitude Lugares 

Bardaos  

(Santa María) 
6,7 Km² 43º33' 8º01' 

Bañoca - Carbeiral, O - Casanova - Castro, O - 

Corveira - Leboriz - Loibas, As - Randulfe - 

Sanguiñeira, A - Veiga, A 

Ferreira 

(San Paio) 
13,97 Km² 43º31' 8º01' 

Bidueiro, O - Borreiros - Cadavás - Caínce - 

Camba, A - Castiñeira, A - Chabola, A - Chao - 

Costa, A - Coto, O - Couce da Fraga - Filgueiras, 

As - Fraga, A - Gándara, A - Lapas - Leiriña, a - 

Nogueira, A - Picheira, A - Pico de Caínce, O - 

Pico de Ferreira, O - Piñeiros - Pontellas - 

Pontigos, Os - Praza, A - Rosoiro,O - San Cristovo 

- Santiso - Seara, A - Seixo, O - Senra, A - Souto 

Calvo - Sumeiro, O - Tarambelo - Vila, A - Xestal, 

O 

Igrexafeita 

(Santa María) 
18,7 Km² 43º30' 8º00' 

Amido - Arbigueira, A - Bouza Maior - Camiño 

Grande - Camposa, A - Capelo, O - Carboados - 

Castiñeira, A - Castro, O - Coto, O - Couce, O - 

Curuxa, A - Ermida, A - Fervenza, A - Fraguela, A 

- Gaiteiros, Os - Hedreiro, O - Lombo, O - 

Miguelares - Navallo, O - Outeiro, O - Pallota, A - 

Pedramaior - Pedreira, A - Pena da Meda - 

Penalonga - Ramadela, A - Regueiro Cavado - 

Remicieiro - Ribeira, A - Solposto - Soutullo - 

Torre, A - Vilar, O - Vilarvello 
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Lamas  

(San Xiao) 
12,79 Km² 43º32' 8º02' 

Bouzarrara - Brame - Cal, O - Cancelo - Carballo, 

O - Chao de Lamas - Couto, O - Entrambosríos - 

Fabal - Felgosa - Filgueiras - Fontela - Freixo - 

Gundín - Laxe - Leiras - Mandrá - Martiño - 

Pallota, A - Penacastrelo - Piegolongo - Pomar - 

Portolamas - Pramado - Ramil - Ramisqueiras - 

Randulfe - Rapadoiro - Redo - Redondo - Riboira - 

Seara - Soutullo - Vilanova - Vilar - Vilaverde - 

Vilela 

Naraío  

(Santa María) 
22,05 Km² 43º29' 8º05' 

Abelleira, A - Barcia, A - Batán, O - Bidueda, A - 

Cabanas, As - Campo Grande - Campo Labrado - 

Cancelas, As - Casanova - Castelo - Cernada - 

Chao, O - Correlo - Cortella - Eirixado, O - 

Ferraría, A - Fontao - Fontela, A - Foxos, Os - 

Fraguela, A - Freixo, O - Furado, O - Lourido - 

Nabeiras, As - Paraños, Os - Penamoura, A - 

Penavidreira - Pereiras - Pielas - Piñeiro - 

Pousadoiro, O - Quintiá - Racamonde - Riolimpo - 

Saldoiro - Vila, A - Vilarbó - Vilarxá 

San Sadurniño 

(Santa María) 
10,82 Km² 43º32' 8º04' 

Agra de Abaixo - Agra de Arriba - Albeiro, O - 

Avenida do Marqués de Figueroa - Avenida do 

Marqués de San Sadurniño - Bidueda - Casal, O - 

Cornide - Coruxa - Currás, Os - Feás, Os - 

Gundiriz - Orxás - Outeiro, O - Penela, A - 

Piñeiros - Portela, A - Praza dos Duques da 

Conquista - Prospes - Raña - Rubiña, A - Rupiallo - 

Silvalonga 

Santa Mariña 

do Monte 

(Santa Mariña) 

14,83 Km² 43º33' 8º05' 

ra, A - Castrelo - Colado - Corripa - Currás, Os - 

Escoitadoira - Esperanza, A - Fraga, A - Garita, A - 

Gaspares - Golpilleira - Lobeira - Moimentos - 

Pena, A - Pereira, A - Sabanda - Vilachá - Vilar, O - 

Vilares 

 
Pódese destacar que houbo un descenso de poboación nos últimos 60 anos de máis de 
3500 hab. (en 1950 había 6642 habitantes, o que supón unha caída do 53%), debido ao 
intenso éxodo rural nas décadas anteriores. O crecemento vexetativo, pois, dos últimos 
anos é negativo (sobre o 1%), o que provoca un envellecemento paulatino da poboación. 
Actualmente, máis dun 30% da poboación ten máis de 65 anos. 
Nos últimos 5 anos obsérvase unha estabilización da poboación debido ás melloras nas 
comunicacións e nos servizos ofertados polo Concello (autovía, centro médico, casa da 
cultura, colexios, etc) 
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 4.2 Datos ambientais. 
O relevo é suave destacando algunhas elevacións importantes do terreo que apenas 
superan os 500m de altura. No concello existen dous ríos: o río Grande de Xuvia que 
discorre a través dun val amplo e aberto, e o río Castro, que forma un longo canón ao seu 
paso. A paisaxe componse de vales e montes litorais así como de montes galegos. 
As diferenzas de altitude reflíctanse no clima, con maior pluviosidade e oscilación térmica 
no sur, máis accidentado que no norte. Ten unha temperatura media anual de 13ºC cunha 
pluviosidade media anual entre 900 e 1400 mm. 

 
 4.3 Actividade económica. 

En canto á actividade económica resaltaremos a distribución dos traballos entre os 
seguintes sectores: agricultura e gandería (máis dun 99% do solo do Concello son de uso 
rústico, no se que ocupan sobre un 20% dos traballadores), servizos (máis dun 75% das 
empresas do Concello pertencen a este sector que ocupan a preto dun 40% dos 
traballadores), industria (nela traballan case un 30% do total, pero concéntrase nunhas 
poucas empresas, entre as que destaca claramente INTASA (Industria del tablero, S.A), 
con máis de 100 traballadores. Salientar tamén a explotación dos recursos forestais con 
importantes empresas dedicadas á transformación da madeira, e a construción, no que 
traballan sobre un 10% do total. A taxa de paro sitúase arredor do 5%. 

 
 4.4 Datos históricos e patrimoniais. 

O Concello de San Sadurniño destaca por contar cun importante legado de construcións 
importantes desde o punto de vista histórico: 
• Igrexa de Santa María do Rosario: está anexa ó Convento e é do Século XVIII. Ten 3 

sepulcros. 
• Convento do Rosario: ten un patio interior cadrado, de dous pisos. 
• Igrexa de Santa María de Naraío: feita entre o século XII e o XVIII. Planta de cruz latina 
• Castelo de Naraío: é do século XIV e pertence á Casa de Alba. A torre ten 16 metros de 

altura, e está nun penedo a rentes do Río Castro. 
• Ponte da Ferrería: en Naraío, preto do Castelo, de feitura medieval, e vencellado ós 

Andrade,xa que se conservan os emblemas do oso e o porco bravo. 
• Fonte de San Roque: en Naraío. 
• Igrexa de Igrexafeita: mestura de gótico e barroco, cunha soa nave e un retablo barroco. 
• Cruceiro e fonte de San Paio: en Ferreira, a carón do río Grande de Xuvia. 
Tamén conta con restos arqueolóxicos no castro de San Sadurniño. Alí foron atopados un 
torque e unha fíbula. A tribo destas terras sería a dos Labacengos, que abranguían dende o 
Ortegal. Tamén existen castros en Castro das Croas, Riboeira e Croa do Redo. Ao longo 
da historia atopáronse documentos onde se citaban elementos propios deste concello. Os 
primeiros datan de 863 (igrexas de San Sadurniño, vencelladas ó arciprestado de 
Trasancos, no bispado de Mondoñedo) e de 1152 (Rodrigo de Froila, conde de Traba, deu 
en doazón o Castelo de Naraío ó mosteiro de Xubia). 
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 4.5 Análise socioeconómica das familias. 
Á espera de datos máis actualizados, das enquisas realizadas neste centro hai uns dez anos 
entre o alumnado e os seus pais/nais, pódense extraer as seguintes conclusións: 
O nivel económico das familias de San Sadurniño e medio. Xurdindo os maiores ingresos 
do sector secundario ó que temos que sumar pensións de familiares maiores que viven na 
mesma casa. Ademais a súa economía vese favorecida polo consumo dos seus cultivos e a 
cría dalgún animal. 
As condicións hixénico-sanitarias melloraron nos últimos anos, notándose un aumento 
nas novas construcións e restauracións das vivendas antigas. 
A maioría das familias posúen os electrodomésticos básicos: neveira, lavadora, teléfono... 
Tamén son propietarios de terras dedicadas ó cultivo para consumo propio, contando con 
cortes para o gando preto ou pegadas a vivenda. As crías de animais, especialmente a de 
equinos, é importante. 
Apreciase unha preocupación importante por parte das familias tanto na alimentación que 
é bastante variada, como na vestimenta. 
Os rapaces reciben unha atención sanitaria correcta na maioría dos casos, efectuándose as 
revisión periódicas, vacinacións e acudindo o médico cando o precisan. Ademais moitas 
familias preocúpanse de mandalos ás actividades extraescolares que oferta o colexio e 
outros asisten a actividades organizadas pos asociacións de San Sadurniño, Ferrol e Narón 
onde imparten actividades como música, natación, informática, bailes de salón, 
psicomotricidade... 
Segundo datos do Instituto Nacional de estatística a taxa de analfabetismo está sobre o 
4%, algo superior á media da provincia, debida á estrutura moi avellentada da poboación, 
sobre todo no sector feminino. Máis do 65% dos maiores de 16 anos carece de titulación 
algunha de estudos, e só preto dun 5% ten unha titulación universitaria. Pero esta 
situación está a cambiar nos últimos anos. A maioría dos rapaces e rapazas do concello 
prosegue estudos no bacharelato ou en módulos formativos, rematando moitos deles na 
Universidade. As cidades e vilas onde soen estudar son Neda, Narón e Ferrol. Séguenlle 
Santiago, Coruña e Lugo en Estudios Universitarios. Os estudos máis demandados son os 
módulos de formación profesional, as ciencias sociais, maxisterio e infantil. 
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5. O CENTRO 
 5.1 Ficha de identidade 

Centro: CPI San Sadurniño 
Enderezo: Avda. Marqués de Figueroa, 19. 
Localidade: San Sadurniño 
Distrito postal: 15560 
Teléfono fixo: 981490032 
Teléfono móbil: 616727443 
Fax: 981490277 
Correo electrónico: cpi.sansadurnino@edu.xunta.es 
Código do centro: 150 149 57 
 

 5.2 Localización xeográfica 
O centro está situado no Concello de San Sadurniño, dentro da provincia de A Coruña, na 
comarca de Ferrolterra, a uns 43º e 32’ Norte e uns 8º 4’ Oeste. Localízase no núcleo 
urbano do pobo, preto da casa do concello, o centro cultural e a igrexa, na avenida 
Marqués de Figueroa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.3 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 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. 
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Ao longo destes anos as persoas que exerceron a dirección do centro foron as seguintes: 
• 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) 

 
 5.4 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 centro, separados fisicamente desde a reforma 
levada a cabo polo concello no verán de 2010. Nas seguintes imaxes pódese visualizar esta 
disposición.  
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PLANO DO RECINTO ESCOLAR DESPOIS DAS REFORMAS DO VERÁN 2010 
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Edificio de educación primaria (co comedor escolar a continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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, un dedicado a almacén de material e 
outro utilizado pola ANPA para as súas actividades. 

 
• Planta baixa: Tres aulas de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos), a aula TIC (onde está 

situada a pizarra dixital), unha aula habilitada para Biblioteca, aula de música e 
comedor escolar con cociña e despensa, ademais dun servizo para alumnos e outro 
para alumnas, así como un vestíbulo de entrada. 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 e outra audiovisual, para vídeo e 

ordenadores. Unha aula de Pedagoxía Terapéutica. Servizo para alumnos, servizo para 
alumnas e servizo de profesores. 
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Edificio de educación secundaria (co ximnasio pegado a el) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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• 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 do 1º Ciclo (2 para 1ºESO e 
outras 2 para 2ºESO), servizo para alumnos, servizo para alumnas e para minusválidos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Primeira planta: catro aulas para alumnado de 2º Ciclo (2 para 3º E.S.O. e 2 para 4º de 
E.S.O), servizos para alumnos, para alumnas e minusválidos, 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, secretario, orientación, 2 aulas pequenas 
para grupos específicos, servizo de profesores e cuarto de limpeza. 
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• Segunda planta: sala de profesores, cinco despachos para departamentos, servizo de 
profesores, servizo de profesoras, cuarto de limpeza e biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 tres 
plantas. 

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). A seguinte imaxe obtívose da oficina virtual do catastro 

(https://ovc.catastro.meh.es/OVCFrames.aspx?TIPO=Consulta) 
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 5.5 Descrición das ensinanzas que imparte 
No CPI de San Sadurniño pódense cursar estudos de educación infantil, educación 
primaria e educación secundaria obrigatoria (ESO). 
Segundo o catálogo de postos de traballo publicado no DOG do 17 de agosto de 2009 
están autorizadas 3 unidades en infantil, 6 en primaria e 8 en secundaria. 
A partir do curso 2010-2011 conta cunha sección bilingüe para impartir plástica de 1º 
primaria en inglés. 

 
 5.6 Centros adscritos 

O CPI de San Sadurniño ten adscrito o CEIP de San Ramón de Moeche que imparte 
ensinanzas de infantil e primaria e a escola de Pedroso, pertencente ao CRA de Narón, 
que imparte ensinanzas de infantil e de 1º e 2º primaria. Polo tanto todos os alumnos que 
saen de 2º primaria en Pedroso e de 6º de primaria en Moeche teñen dereito preferente no 
CPI de San Sadurniño. 
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.  
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En todo caso a admisión de alumnos regularase segundo a normativa vixente: 
• Decreto 30/2007. 
• Orde do 17 de marzo de 2007, que regula o Decreto 30/2007. 
• Corrección de erros á orde do 17 de marzo (DOG 4 de abril de 2007). 
 

 5.7 Estatística sobre o persoal do centro 
• Profesores 

Durante o curso 2010-2011 o número de profesores do centro foi de 38. 34 deles teñen a 
súa praza en propiedade neste centro e 4 de xeito provisional. Dos que teñen destino fixo 
neste centro, 12 son profesores de ensino secundario, 6 son mestres adscritos a 
secundaria, que imparten clase en 1º e 2º de ESO, 2 son mestras de infantil, 9 son mestres 
en primaria, 2 son especialistas en pedagoxía terapéutica (1 en primaria e outra adscrita ao 
1º ciclo de secundaria), 2 son profesoras de relixión e finalmente unha profesora que é a 
orientadora do centro. 

• Alumnos 
O curso 2010-2011 finalizaron en xuño os seus respectivos estudios 291 alumnos. 48 en 
infantil (23 nenas e 25 nenos), 116 en primaria (64 nenas e 52 nenos) e 127 en secundaria 
(59 rapazas e 68 rapaces). Pódese observar que a distribución por sexos é practicamente 
do 50% (146 alumnas e 145 alumnos). A distribución por etapas corresponde a unha liña 1 
en infantil e primaria e liña 2 en secundaria. 

• Persoal non docente 
No centro hai 1 persoa funcionaria da Xunta que exerce as tarefas administrativas na 
secretaría do centro, 1 subalterno traballador do concello que fai as labores de conserxería 
e 4 traballadoras que pertencen ao persoal laboral da Xunta de Galicia (1 cociñeira e 3 
axudantes). Tamén exercen a súa labor varios traballadores dunha empresa privada, 
contratada pola Xunta, encargadas da limpeza das instalacións xunto con outra persoa, 
contratada polo concello, que tamén leva a cafetería do centro dentro do horario escolar. 

 
5.8 Lingua de comunicación 

Na comunidade escolar do CPI de San Sadurniño coexisten o galego e o castelán. A nivel 
administrativo e docente séguense a lexislación vixente recollida no Decreto 79/2010, do 20 

de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia. 
A lingua vehicular en 4º de infantil establécese mediante consulta aos pais a través dunha 
pregunta na que estes deberán contestar cal é a lingua materna do alumno a matricular. 
Para o curso 2010-2011 resultou ser o castelán. Cada ano farase esta consulta para 
determinar a lingua na que se ten que impartir o primeiro curso do 2º ciclo de infantil e o 
resultado manterase para esa xeración ao longo de todo o ciclo. 
En primaria e secundaria, no decreto 79/2010 establécense as materias que 
obrigatoriamente hai que impartir en galego ou en castelán. A distribución do resto 
implicará a busca do equilibrio horario entre as dúas linguas. No CPI de San Sadurniño 
proponse o seguinte reparto en todas as linguas, que pensamos garante a competencia 
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lingüística do alumnado en galego e castelán. Esta distribución lingüística poderá ser 
revisada cada 4 anos: 
 

Curso de 

primaria 

Materias 

obrigatorias en 

galego 

Materias en 

galego 

propostas 

polo centro 

Horas 

semanais 

en galego 

Materias 

obrigatorias en 

castelán 

Materias en 

castelán propostas 

polo centro 

Horas 

semanais 

en castelán 

Inglés 

1º 

-LGL (4) 

-Coñecemento 

do medio (5) 

-EF (2) 

-Música (1) 
12 

-Matemáticas (5) 

-LCL (4) 

-PLAST (1) 

-REL/AtEd (1) 
11 2 

2º 

-LGL (4) 

-Coñecemento 

do medio (4) 

-EF (2) 

-Música (1) 
11 

-Matemáticas (5) 

-LCL (4) 

-PLAST (1) 

-REL/AtEd (2) 
12 2 

3º 

-LGL (4) 

-Coñecemento 

do medio (5) 

-EF (2) 

-Música (1) 
12 

-Matemáticas (4) 

-LCL (4) 

-PLAST (1) 

-REL/AtEd (1) 
10 3 

4º 

-LGL (4) 

-Coñecemento 

do medio (4) 

-EF (2) 

-Música (1) 
11 

-Matemáticas (4) 

-LCL (4) 

-PLAST (1) 

-REL/AtEd (2) 
11 3 

5º 

-LGL (4) 

-Coñecemento 

do medio (5) 

-EF (2) 

-Música (1) 
12 

-Matemáticas (4) 

-LCL (4) 

-PLAST (1) 

-REL/AtEd (1) 
10 3 

6º 

-LGL (3) 

-Coñecemento 

do medio (4) 

-EF (2) 

-Música (1) 
10 

-Matemáticas (4) 

-LCL (3) 

-PLAST (1) 

-REL/AtEd (2) 

-CIDADANÍA (2) 

12 3 

  TOTAL 68  TOTAL 66 16 

* Entre parénteses  especifícase a carga horaria semanal 

 

Curso de 

secundaria 

Materias 

obrigatoria

s en galego 

Materias en 

galego 

propostas 

polo centro 

Horas 

semanais 

en galego 

Materias 

obrigatorias en 

castelán 

Materias en 

castelán 

propostas 

polo centro 

Horas 

semanais 

en 

castelán 

Inglés Francés 

1ºESO 

-LGL (4) 

-CCSS (3) 

-CCNN (4) 

-EPeV (2) 

-REL (2) 
15 

-Matemáticas (4) 

-LCL (4) 

-Titoría (1) 

-Proxecto (1) 

-EF (2) 

12 3 2 

2ºESO 

-LGL (3) 

-CCSS (3) 

-CCNN (3) 

-Cidadanía (2) 

-REL/AtEd (1) 

-Titoría (1) 

13 

-Matemáticas (4) 

-Tecnoloxías (3) 

-LCL (3) 

-EF (2) 

-Música (2) 
14 3 2 
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3ºESO 

-LGL (3) 

-CCSS (3) 

-BeX (2) 

-EPeV ou 

AtEd (2) 

-REL (1) 

-Titoría (1) 

-CuCa (2) 

Depende 

das 

optativas 

elixidas 

-Matemáticas (4) 

-Tecnoloxías (2) 

-FeQ (2) 

-LCL (3) 

 

-EF (2) 

-Música (2) 

-OIE (2) 

 

Depende 

das 

optativas 

elixidas 

3 2 (opt) 

4ºESO 

-LGL (3) 

-CCSS (3) 

-BeX (3) 

-REL/AtEd (1) 

-Titoría (1) 

-Ética (1) 

-EPeV (3) 

-Informática (3) 

Depende 

das 

optativas 

elixidas 

-Matemáticas (3) 

-Tecnoloxía (3) 

-FeQ (3) 

-LCL (3) 

-EF (2) 

-Música (3) 

Depende 

das 

optativas 

elixidas 

3 3 (opt) 

* Entre parénteses  especifícase a carga horaria semanal 

 
• O balance de horas impartidas en galego e castelán é moi variable en 3º e 4º ESO 

pois depende das optativas elixidas. Non obstante, en xeral, ao longo da etapa 
gárdase un claro equilibrio entre as dúas linguas. 
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2ª PARTE 
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6. PRINCIPIOS DE IDENTIDADE 
O Centro Público Integrado de San Sadurniño baseará todas as súas actuacións educativas 
nunha serie de características coherentes coas recollidas no marco legal de referencia, 
concretamente as que corresponden aos puntos 3.1 e 3.2. 
O eixe de actuación será o principio de neutralidade ideolóxica, como centro de 
titularidade pública que é. Maniféstase aconfesional e renuncia a calquera tipo de 
adoutrinamento ou discriminación por razón de sexo, raza, relixión, físico, condición 
social, política ou económica, ou calquera outra circunstancia persoal ou social. 
Avoga por un clima democrático e pluralista no centro, no que exista respecto mutuo e 
que permita a participación activa de todos os seus membros. 
Traballará a coeducación para acadar a igualdade de oportunidades entre homes e 
mulleres. 
Fomentará as relacións que protexan a liberdade do individuo como núcleo para a 
construción dun mundo máis solidario e comprometido, facendo fincapé na importancia 
do coidado do medio ambiente e no desenvolvemento sostible como medio para a 
conservación do planeta. 
A nivel administrativo a xestión do centro buscará a transparencia de actuación, a fluidez 
nas relacións interpersoais, a publicidade das decisións adoptadas e o uso racional dos 
recursos dispoñibles, tanto humanos como materiais. 
Con todo isto preténdese que o CPI de San Sadurniño se caracterice pola súa procura 
dunha formación integral, é dicir, por una loita constante para conseguir a mellor 
formación posible para os nosos alumnos, non só desde o punto de vista académico 
senón tamén como persoas. 
A nivel lingüístico este centro caracterizarase pola defensa e potenciación 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 cultural 
entre as dúas linguas. Por suposto isto non contradirá nunca a lexislación que exista en 
cada momento respecto á normalización lingüística en Galicia. 
A nivel académico, dado que se trata dun centro rural, consideramos necesario introducir 
no mesmo elementos de educación compensatoria que ofrezan aos alumnos posibilidades 
das que doutro xeito non disporían. Neste sentido pretendemos impulsar a realización de 
actividades extraescolares que impliquen desprazamentos ou actividades aos que 
habitualmente non teñen alcance ou implantar no centro outras ofertas educativas, como 
PCPIs, para que non deixen de matricularse neles por problemas económicos, de 
desprazamento ou outros. 

 
7.  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 identidade anteriores, 
e, segundo a súa natureza, podemos clasificalos en seis grandes grupos: 
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pedagóxicos, de coordinación docente, humanos, institucionais, administrativos e de 
normalización lingüística.  

 
a. 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 prantexen. 

• 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, ACIs, 
PDC, apoios, reforzos, programas de recuperación de materias 
pendentes, etc) 

• Orientar axeitadamente ao alumno no seu futuro académico ou 
profesional. 

• Facer entender á comunidade educativa que a labor docente non é 
exclusiva do profesorado. O seu éxito depende da responsabilidade e 
colaboración por parte de todos os membros da comunidade. 

• 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. 
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b. 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. 

• Axilizar as sesións de CCP, claustro e consello escolar coa exposición 
previa das actas para a súa aprobación e o paso das mesmas a formato 
electrónico. 

• Optimizar as relacións entre os distintos departamentos didácticos, 
equipos de ciclo, orientación e dirección, mellorando a coordinación 
entre todos eles que dea lugar a modelos de programacións, 
metodoloxías, adaptacións curriculares, etc máis uniformes e coherentes. 

• Potenciar a figura educativa do titor na resolución de conflitos e na 
comunicación regular coas familias. 

 
c. 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 RRI 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. 
 

 
d. Institucionais 

• Manter, na medida do posible, as mellores relacións coas diferentes 
institucións (Concello, ANPA, 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. 
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• 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. 

 
e. 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. 
 

f. Normalización lingüística 
 

• Impulsar distintas accións que tendan a reforzar a lingua e cultura galega 
dentro do marco legal vixente en cada momento. 

• 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.  

 
8. 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, que cubre a 
totalidade dos seis grupos, distingue os seguintes tres ámbitos de actuación: 
 

• Pedagóxico 
• De convivencia 
• De relación coas institucións 

 
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 
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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 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 no 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. 
 
• Estender o uso de cadernos de traballo entre o profesorado no caso daqueles 
alumnos que precisen dun seguimento máis puntual que axude ao control por parte 
dos pais/nais das actividades que teña que facer na casa. 
 
• 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. 
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• 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 alumno/a 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. 

 
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 Regulamento de 
Réxime Interior (RRI) do centro e o respecto polas medidas adoptadas cando non 
se cumpren. 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. 
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• 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.  
 
• 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. 
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• 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 alumno/a 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 
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9.  MEDIOS 
Aquí especifícanse os medios económicos, materiais, humanos e didácticos dos que 
dispoñemos para intentar poñer en práctica a metodoloxía adoptada e conseguir así os 
obxectivos propostos no PE. 
 
 9.1 Medios económicos 
As achegas económicas que sustentan o centro proveñen principalmente da Consellería de 
Educación Universitaria mediante as partidas anuais fixadas nos seus orzamentos. 
No mes de febreiro establécese un orzamento anual para o centro que, despois de ser 
aprobado polo consello escolar, se envía á xefatura territorial. Esta determina a cantidade 
que lle corresponde ao centro en función dunha serie de parámetros, e ingresa na conta 
bancaria do centro o importe total en 3 prazos, que soen coincidir sobre marzo, xuño e 
setembro. 
Outros ingresos poden vir de partidas específicas de outras consellerías, de Fondo Social 
Europeo, venda de fotocopias, etc. 
O centro ten obriga de xustificar a totalidade de ingresos e gastos a finais do ano natural. 
Os correspondentes ao comedor escolar teñen unha contabilidade independente e envíase 
o estado de contas trimestralmente e ao final do curso á xefatura territorial. 
O “proxecto de xestión económica” é o documento que regula este aspecto no funcionamento 
do centro.  
 
 9.2 Medios materiais 
O centro conta cunhas instalacións que permiten a posta en práctica da maioría das 
actividades programadas. Un problema que se pode atopar neste senso é a inexistencia dun 
salón de actos, moi necesario en festivais sinalados, conferencias ou calquera outro evento 
que implique a reunión de máis de 50 persoas. Para levar a cabo este tipo de reunións 
sóese acudir á salón da Casa da Cultura do Concello, anexo ao colexio, o cal hai que 
solicitar con antelación. 
Polo demais o centro está suficientemente dotado. Podemos salientar os medios 
informáticos e audiovisuais: 1 sala de ordenadores para secundaria e outra para primaria, 
biblioteca en secundaria con ordenadores para uso do alumnado e canón proxector para 
uso da mesma como sala de audiovisuais, 2 bibliotecas en primaria (as dúas con canón 
proxector; unha delas con pizarra dixital para uso da mesma como aula TIC e a outra con 
acceso directo a un recinto destinado a almacén de fondos bibliotecarios, de recente 
construción), salas de profesores en primaria e secundaria con ordenadores e impresoras 
para o profesorado, TV-video-DVD en cada planta do edificio de secundaria e outro 
adicional no laboratorio de ciencias... 
No edificio de secundaria hai 1 laboratorio de ciencias bastante ben dotado con 
capacidade para albergar comodamente a uns 16 alumnos, tamén hai 1 aula de música en 
primaria e outra en secundaria, 1 aula de tecnoloxía e 1 aula de plástica, de grandes 
dimensións, en secundaria. 
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Existen canóns proxectores fixos nas aulas de música e informática de secundaria e algún 
canón móbil tanto en primaria como en secundaria.  
O centro tamén dispón de reprodutores de CD e ordenadores portátiles en cada 
departamento. 
A nivel deportivo temos un ximnasio no edificio de secundaria e o pavillón municipal 
dentro das instalacións, ademais de varias pistas deportivas exteriores, patio de xogos de 
infantil e patio cuberto, de recente construción, para os días de chuvia. 
Tamén existe un teléfono móbil propio para servizo do persoal do centro, principalmente 
nas excursións ou saídas escolares. 
 
 9.3 Medios humanos 
As persoas que traballan no centro no curso 2010-2011 son as seguintes: 

• Profesorado 
Mestres de infantil 

Calvo Rico, Estefanía En expectativa de destino 

López Somoza, Mª del Mar Fixo 

Ricoy Lamas, Beatriz María Fixo 

Vázquez Moreira, Laura En expectativa de destino 

  

Mestres en primaria 

Allegue Sardiña, María Carmen Especialista en inglés, fixa 

Fernández Fernández, Juan Manuel Titor, fixo 

García Fernández, Emilia Titora, fixa 

Montes Martínez, Iván Alejandro Especialista en Educación Física, 
fixo 

Pardo Caeiro, María Rita Titora, fixa 

Pouso Romero, María Carmen Titora, fixa 

Rodilla Sánchez, María Dolores Titora, fixa 

Vázquez Rico, Ana Isabel Especialista en educación musical, 
fixa 

Villasuso Aneiros, Concepción Titora, fixa 

Mestres adscritos a secundaria 

Breijo Álvarez, Jesús Matemáticas, fixo 

Carracedo Doce, María José Lingua Castelá e Literatura, fixa 

Pantín López, José Lingua Galega e Literatura, fixo 

Pouso Grandal, María José Ciencias Naturais, fixa 

Poveda Gallego, Crisanto Ciencias Sociais, fixo 

Vilela Castro, Ana Isabel Inglés, fixa 
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Profesores de secundaria 

Boado Quijano, Mercedes Tecnoloxía, interina 

Charlón Redondo, María del Pilar Lingua Castelá e Literatura, fixa 

Díez Correa, Daniel Francés, fixo 

Gamundi Miraz, Luis Educación Física, fixo 

Goas Vargas, Clara Música, fixa 

Gómez Cheda, María Teresa Lingua Castelá e Literatura, comisión 
de servizos por razóns de saúde 

Guillín Fraga, Juan José Física e Química, fixo 

Otero Souto, María Rosario Lingua Galega e Literatura, fixa 

Perille Seoane, Marcos Bioloxía e Xeoloxía, en prácticas 

Picos Tembrás, Beatriz Inglés, fixa 

Rey Pardo, Manuel Ángel Plástica, fixo 

Ríos Grueiro, María Julia Matemáticas, fixa 

Varela Pardo, María del Rosario Matilde Ciencias Sociais, fixa 

Orientación 

Diéguez Vilar, María Isabel Especialista en Pedagoxía 
Terapéutica, 1º ciclo de ESO, fixa 

Montero Sanjurjo, María del Carmen Xefa de departamento, fixa 

Prieto Criado, Nerea Audición e linguaxe, primaria, en 
prácticas 

Vázquez López, María del Carmen Especialista en Pedagoxía 
Terapéutica, primaria, fixa 

Relixión 

Filgueira Rico, Manuela María Primaria, fixa 

Gutiérrez Aneiros, María del Mar Secundaria, fixa 

 
• Persoal non docente 
-Administrativa: Mª Esther García Martínez. 
-Conserxe: Juan José Rodríguez Sueiras. 
-Cociña:  

Cociñeira:  
-Mª Carmen Fernández Fernández. Substituída por Mª Luísa Rodríguez Piñeiro 
desde decembro do 2009 por incapacidade permanente da titular. 
Axudantes de cociña:  
-María José Alves Casal. 
-Ángela María Couce Felgar. 
-Mercedes Casal Vizoso. 
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 9.4 Medios didácticos/Oferta educativa 
Para acadar os obxectivos pedagóxicos propostos neste PE, e atender á diversidade de 
alumnado que se poida matricular no centro, existe a seguinte oferta educativa: 

• Sección bilingüe (inglés) en educación plástica de 1º primaria. 
• Clases de reforzo en matemáticas ou linguas para os exentos de francés en 1º e 2º 

ESO. 
• 1 optativa en 3ºESO a elixir entre cultura clásica, obradoiro de iniciativas 

emprendedoras e francés. 
• 2 tipos de matemáticas (A e B) e 4 optativas en 4ºESO estruturadas en 3 itinerarios 

diferentes (ciencias, letras ou mixto) segundo o seguinte cadro, no que o alumno, 
despois de marcar unha opción, ten que elixir só unha materia poñendo unha cruz 
nas casiñas onde apareza máis dunha optativa. A optativa cursada en 3ºESO non 
pode volver a ser cursada en 4ºESO (excepto francés). 

 

Opción 
1ª  

Optativa 

2ª  

Optativa 

3ª  

Optativa 

4ª  

Optativa 

Tipo de 

matemáticas 

����   
“A”  

CIENCIAS  

FeQ 
BeX �  

TEC �  

Plástica �  

Francés �  
INF MAT B 

����   
“B”  

MIXTO  

MUS 
TEC �  

BeX �  

Plástica �  

Francés �  

INF �  

CuCa �  

OIE �  

MAT A �  

MAT B �  

En 4º ESO 

 

����   
“C”  

LETRAS  

MUS LAT 
Plástica �  

Francés �  

INF �  

CuCa �  

OIE �  

MAT A �  

MAT B �  

 
• Programas de diversificación curricular (PDC) en 3º e 4ºESO, sempre que se dean 

as circunstancias axeitadas para o desenvolvemento do programa. 
• Para os casos onde se poidan presentar dificultades de aprendizaxe máis específicas, 

o centro conta cunha especialista en pedagoxía terapéutica para E. Primaria e outra 
para E. Secundaria. Ademais solicítase cada ano á administración un especialista en 
audición e linguaxe para atender as necesidades educativas especiais. 

• Programas de recuperación específicos para alumnos con materias pendentes de 
cursos anteriores. 

• Diferentes actividades complementarias e extraescolares realizadas ao longo de todo 
o curso, algunhas delas xa tradicionais, como charlas afectivo-sexuais, sobre 
lesionados medulares, visitas a diferentes institutos de bacharelato ou con módulos 
formativos de Ferrol, saídas culturais por Galicia, visitas a empresas, etc, incluídas 
na correspondente Programación Xeral Anual. 
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3ª PARTE 
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10.A ORGANIZACIÓN XERAL NO FUNCIONAMENTO DO 
CENTRO 

 
10.1 Organigrama 
A continuación preséntase en forma de diagrama de fluxo o conxunto de individuos e 
colectivos que conforman a comunidade escolar do CPI de San Sadurniño. Esta páxina 
corresponde ao profesorado e a seguinte ao resto do persoal docente e non docente.  
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A composición e funcións de cada órgano recóllense nos artigos correspondentes do 
Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, e a orde que o desenvolve, do 3 de outubro de 2000, 
polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non 
universitarias. A única excepción constitúea o órgano de goberno colexiado de máis 
recente creación: o observatorio da convivencia escolar. A pesar de que xa existía no seo do 
consello escolar unha comisión dedicada a este aspecto, a creación deste órgano e a 
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súa existencia independente, vén a ratificar a importancia que a análise de convivencia 
nun centro ten dentro do marco da LOE. Este órgano está regulado polo decreto 
85/2007, do 12 de abril (DOG 8-5-2007) e no CPI de San Sadurniño está constituído 
por: 

• O director 
• A xefa de estudos de secundaria 
• A xefa de estudos de primaria (como responsable das iniciativas e programas de 

coeducación) 
• A orientadora 
• Un representante do alumnado 
• Un representante dos pais/nais 
• Un representante do persoal de administración e servizos 
• 3 representantes do profesorado 

 
 10.2 Horarios 

• O centro está aberto de 9:15 a 15:30h os luns, mércores e venres e de 9:15 a 17:00h os 
martes e xoves, e sempre que faga falta para algunha actividade legalmente autorizada. 

• O horario lectivo de xornada única (meses de setembro e xuño) é así: 
• De 9:30 a 14:30 en INF/PRIM cun recreo de 11: 45 a 12:10 o luns, mércores e 

venres, e de 11:30 a 12:00 martes e xoves, un tempo de lecer de comedor de 
14:10 a 14:30 e 5 sesións diarias cunha duración de 45, 50 ou 60 min segundo 
os días e as horas. 

• De 9:30 a 14:30 en SEC cun recreo de 11:45 a 12:15h e 6 clases diarias de 45 
min. 

• En época de xornada partida (1 de outubro-31 de maio) queda como segue: 
• En INF/PRIM queda igual que en setembro e xuño, pola mañá. Os martes hai 

clase de 15:55h ata 17:00h. Os xoves, de 16:00h a 17:00h. 
• Na ESO, os luns, mércores e venres hai 6 clases desde 9:30 a 14:50h, cun 

recreo de 20 min de 12:00 a 12:20h. Os martes e xoves hai 5 clases pola mañá 
de 9:30 a 14:00h, co recreo de 12:00 a 12:20h, e 2 clases pola tarde de 15:20 a 
17:00h. 

• O alumnado de infantil soe saír ao comedor uns minutos antes que os de primaria, 
sobre as 13:50h máis ou menos. Dispoñen dunha media hora para comer, saíndo entre 
14:30h e 14:40h para o patio ata o comezo das clases pola tarde (se é martes ou xoves) 
ou ata ás 15:15h cando toca o timbre para que suban ás clases, recollan o seu material e 
se dirixan ao s buses, que marchan ás 15:30h os luns, mércores e venres. 

• O alumnado de ESO entra na segunda quenda ao comedor, e faino directamente 
desde o remate da última clase os luns, mércores e venres, ás 14:50h. Dispoñen de 30 
minutos para comer porque ás 15:20 toca o seu timbre para volver ás clases, recoller o 
material e ir a coller os buses ás 15:30h. Os martes e xoves, dispoñen de 30 minutos 
libres despois da ultima clase (14:00h) antes de entrar ao comedor. Nese tempo teñen 
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aberta a biblioteca e o ximnasio. Entran sobre as 14:40h, comen e dispoñen de tempo 
de lecer ata o comezo da primeira clase da tarde, ás 15:20h. 

• No tempo de lecer de comedor teñen lugar diversas actividades organizadas pola 
ANPA, ás que poden asistir os alumnos interesados. Outras desenvólvense unha vez 
rematadas as clases, fora do horario lectivo. 

• O horario de partida dos buses está establecido ás 15:30h os luns, mércores e venres e 
ás 17:00h os martes e xoves. Nos meses de setembro e xuño soe adiantarse un pouco 
para rematar saíndo sobre as 15:20h por razóns de coordinación cos colexios cos que 
se comparte algunha ruta de transporte. 

 10.3 Servizos complementarios 
• Comedor 

O servizo de comedor regularase polo disposto no Decreto 10/2007 do 25 de xaneiro, e 
na Orde do 21 de febreiro de 2007 que o desenvolve. A utilización e pago deste servizo 
está recollida na Decreto 374/2009, do 6 de agosto, e o Decreto 439/2009, do 11 de 
decembro, que o modifica. 
Segundo o disposto nestes documentos o comedor deste centro é de tipo D (entre 251 e 
350 comensais), co que lle corresponden 11 figuras de colaborador, 1 oficial 2ª de cociña e 
3 axudantes. Existe un encargado de comedor que pertence ao persoal docente.  
Funciona en dúas quendas, unha para infantil e primaria e outra para secundaria. Son 
usuarios do servizo os alumnos transportados (gratuíto), alumnos que viven a menos de 
dous quilómetros (gratuíto ou de pago en función do nivel de renda da unidade familiar), 
cociñeiras e nais colaboradoras (gratuíto) e persoal docente e non docente que presta 
colaboración algún día (gratuíto o día da colaboración e de pago o resto). 
É preceptivo a presentación do xustificante bancario de pago mensual para poder seguir 
utilizando o servizo de comedor. 
O servizo de comedor funciona desde o primeiro ao último día lectivo. 

• Transporte 
O transporte escolar deste Centro está cuberto por tres empresas: Autos Camilo, Autos 
Paco e Autos Arriva, nas rutas descritas a continuación: 
EMPRESA RUTA TRAXECTO KM DURACIÓN (min) 

Autos Paco 1 Feas-Camiño Grande 28.4 50 
Autos Paco 2 Naseiro-Villallonte 8.5 22 
Autos Paco 3 Casanova-Os Cobos 8.1 21 
Autos Camilo 4 Cornide-Vilarxa 12.0 30 
Arriva 5 Balocos-Labacengos 29.1 50 
Arriva 6 Gunduriz-Riboira 25.6 50 
Arriva 7 Mil de Abaixo-Meinxeiroa 29.2 50 
Arriva 8 San Ramón-Soutullo 22.9 44 

Que transcorren polos percorridos que se presentan no seguinte mapa: 
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IMAXE MAPA TRANSPORTE 
 
 
 
 

A súa organización está supeditada ao convenio asinado entre a Consellería de Educación 
e as empresas de transporte. 
A folla de ruta é o documento oficial onde quedan rexistradas as paradas autorizadas para 
cada bus e actualízase cada ano coas peticións de paradas en ruta, de variante ou de ramal, 
que poidan facer os usuarios do transporte, no prazo destinado para elo, que soe coincidir 
no mes de xullo do curso rematado. 
 
11. A ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA E OS DOCUMENTOS 

CORRESPONDENTES 
O funcionamento do centro redúcese, ao final, a levar a cabo unha boa práctica docente, 
para conseguir transmitir aos alumnos, do mellor xeito posible, unha serie de 
coñecementos. 
Ata o de agora todo o relacionado cos aspectos didácticos da vida do centro describíase 
no chamado Proxecto Curricular de Centro (PCC).  
A LOE introdúceo no Proxecto Educativo (PE) e denomínao Concreción Curricular, e 
como tal se reflicte neste apartado.  
Tal como se pode deducir do nome, trátase de adaptar os currículos oficiais (actualmente 
en vigor o Decreto 330/2009 en infantil, o Decreto 130/2007 en primaria e o Decreto 
133/2007 en secundaria obrigatoria) á realidade educativa do centro. 
Este proceso remata nas programacións didácticas de ciclo ou departamento, que se 
teñen que elaborar antes de que empece o curso académico. Pero tamén existen outros 
documentos que complementan a organización pedagóxica do centro, que queda regulada 
entón co seguinte conxunto: 

  11.1 Concreción Curricular. 
  11.2 Plan de Orientación académica e profesional. 
  11.3 Plan de atención á diversidade. 
  11.4 Plan de acción titorial. 
  11.5 Proxecto lector. 
  11.6 Proxecto TIC. 
  11.7 Proxecto lingüístico. 
  11.8 Período de adaptación en infantil. 
  11.9 Plan de acollida e atención á alumnado estranxeiro. 
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 11.1 Concreción Curricular 
• Programacións didácticas. 
• Educación en valores. 
• Avaliación de competencias. 
• Avaliación de diagnóstico. 
• Criterios de promoción e titulación. 

 
As programacións didácticas, son o elemento que vertebra este apartado do PE. Constitúen o 
seguinte elemento de concreción despois dos currículos oficiais publicados no DOG 
correspondente nos que se establecen uns determinados obxectivos xerais de etapa. As 
elaboradas polos distintos departamentos ou ciclos deste CPI recollen, como mínimo, os 
seguintes aspectos, segundo instrucións da inspección educativa: 

a) Introdución e contextualización da programación. 
b) Contribución da área/materia ao logro das competencias básicas. 
c) Obxectivos.  
d) Contidos. 
e) Temporalización. 
f) Criterios de avaliación. 
g) Mínimos exixibles. 
h) Criterios de cualificación. 
i) Procedementos de avaliación. 
j) Instrumentos de avaliación. 
k) Tratamento do fomento da lectura. 
l) Tratamento do fomento das TIC. 
m) Plans de traballo para superación de materias pendentes. 
 1.Contidos esixibles. 
 2.Programa de reforzo para a recuperación das materias pendentes de 
 cursos anteriores. 
 3.Actividades de avaliación. 
 4.Criterios para superar as materias pendentes pola avaliación continua. 
n) Metodoloxía didáctica. 
o) Materiais e recursos didácticos incluídos os libros de texto. 
p) Programación de temas transversais. 
q) Medidas de atención á diversidade. 
r) As actividades complementarias e extraescolares. 
 

Son elaboradas polos xefes de departamento ou coordinadores de ciclo a principios de 
setembro e entregadas á inspección antes de que empece o curso, en formato dixital. 
Existe unha copia na xefatura de estudos para os efectos oportunos. 
En todas elas se mencionará a contribución á educación en valores. Os contidos transversais 
deben vertebrar e relacionar os currículos de todas as materias para lograr unha 
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formación integral do alumno. Salientar os hábitos de vida saudable, a igualdade entre 
sexos, o fomento da paz e da solidariedade, a educación moral e cívica, o respecto ao 
medio ambiente, etc. 
A LOE�introduce no currículo educativo un concepto novo: as competencias básicas. 
Enténdese por competencias básicas o conxunto de aprendizaxes imprescindibles que un 
alumno debe adquirir coa singularidade de que nelas deben saber aplicalas en diferentes 
contextos reais, relacionalas co mundo que os rodea, ligalas a diferentes áreas ou materias, 
é dicir, introducen un matiz máis funcional na adquisición de coñecementos.  
A variedade de coñecementos que o alumnado pode adquirir pódese resumir nas seguinte 
8 competencias: 
 

1. Matemática 
2. Comunicación lingüística 
3. Coñecemento e interacción co mundo físico 
4. Social e cidadá 
5. Cultural e artística 
6. Tratamento da información e competencia dixital 
7. Aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa persoal 

 
O dominio destas competencias permitiría optimizar a formación do alumno en todos os 
sentidos. 
As competencias son un referente importante na LOE. Na etapa de infantil contribuirase 
ao seu desenvolvemento, na primaria desenvolveranse e na ESO teranse que adquirir. 
Nun afán por sistematizar o proceso de avaliación destas competencias entre o noso 
alumnado, en educación primaria estableceuse neste centro o criterio de fixar as materias 
que contribuían dun xeito importante a unha determinada competencia e obter unha 
media aritmética entre as cualificacións obtidas nelas, que determinase a nota final da 
competencia en cuestión: 

COMPETENCIA REPARTO EN PRIMARIA 
Matemática MAT, Coñecemento do medio 

Comunicación lingüística LCL, LGL, linguas estranxeiras 

Coñecemento e interacción co mundo físico Coñecemento do medio, EF 

Social e cidadá CID, TODAS 

Cultural e artística PLAST, Coñecemento, LGL, LCL 

Tratamento da información e competencia dixital TODAS 

Aprender a aprender TODAS 

Autonomía e iniciativa persoal TODAS 
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En educación secundaria decidiuse que todas as materias contribuían a todas as 
competencias e fixouse unha ponderación matemática para repartir o peso da materia 
nunha competencia, quedando como sigue: 

COMPETENCIA REPARTO EN SECUNDARIA 

Matemática 
40% MAT + 20% CCNN + 10% TEC + 10% INF 

+ 5% EF + 5% CCSS + 10% RESTO 

Comunicación lingüística 
30% LCL + 30% LGL + 15 % Inglés + 15% 

Francés + 10% RESTO 

Coñecemento e interacción co mundo físico 
40% CCNN + 20% EF + 20% TEC + 10% CCSS 

+ 10% RESTO 

Social e cidadá 
30% Ética + 30% CIDADANÍA + 15% CCSS + 

25% RESTO 

Cultural e artística 
25% MUS + 25% EPeV + 15% CCSS + 10% LCL 

+ 10% LGL + 5% EF + 5% CuCa + 5% RESTO 

Tratamento da información e dixital (TIC) 40% INF + 30% TEC + 30% RESTO 

Aprender a aprender TODAS PONDERAN IGUAL: media aritmética 

Autonomía e iniciativa persoal TODAS PONDERAN IGUAL: media aritmética 

Información adicional: 
• Cando non se curse unha materia ponderada a súa ponderación acumularase 

ao grupo denominado “RESTO”. 
• A ponderación de CCNN repartirase entre BeX e FeQ en 3º e 4º ESO. 
• Nun PDC os ámbitos suman as ponderacións das materias que engloben. 

 
Unha vez obtidas as cualificacións numéricas de cada alumno en cada competencia 
estableceuse o seu NIVEL nelas segundo o seguinte criterio: 
 

• MOI BAIXO: fáltalle bastante para adquirir a competencia. Nota ≤3. 
• BAIXO: está moi próximo a adquirir a competencia pero aínda non está 
 plenamente  lograda. Nota >3 pero <5. 
• ACEPTABLE: adquiriu a competencia de xeito suficiente. Nota ≥5 pero 
 ≤6. 
• BO: adquiriu plenamente a competencia. Nota >6 pero <8 
• EXCELENTE: adquiriu sobradamente a competencia e aplícaa en grao 
moi satisfactorio. Nota ≥8 pero ≤10. 

 
O boletín de cualificacións do alumno de secundaria leva un documento anexo onde 
aparece reflectido o nivel adquirido en cada unha das 8 competencias básicas. 
O de primaria é un único documento no que aparecen os niveis de competencia no 
apartado que o programa XADE reserva para “capacidades”. 
Para facer o reparto anterior por materias seguíronse as indicacións dadas pola consellería 
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e os criterios discutidos no seo da CCP, sendo aprobado na sesión do 4 de maio de 2010. 
Outro aspecto importante desde o punto de vista curricular é a avaliación de diagnóstico que 
se empezou a realizar en Galicia desde o curso 2009-2010. Con elas preténdese analizar, 
mediante probas obxectivas, o nivel de competencias adquirido polo alumnado en 4º de 
primaria e 2º de ESO. O resultado das probas é comunicado á comunidade escolar e 
tense en conta á hora de realizar as programacións. Os resultados de cada convocatoria 
plásmanse na memoria da Programación Xeral Anual do curso correspondente. 
Finalmente, os criterios de promoción e titulación vixentes no centro son os aprobados en 
claustro e que se rexen estritamente polas ordes de avaliación vixentes para infantil (orde 
do 25 de xuño de 2009-DOG 10-6-2009), primaria (orde do 23 de novembro de 2007-
DOG 30-11-2007) e secundaria (orde do 21 de decembro de 2007-DOG 7-1-2008, 
modificada pola orde do 23 de xuño de 2008-DOG 24-6-2008) e teñen como referente os 
contidos mínimos esixibles que aparecen nos currículos de infantil, primaria e secundaria 
obrigatoria.  
En Primaria a promoción discutirase ao rematar o ciclo correspondente, podendo repetir 
como máximo unha vez en toda a etapa, ou excepcionalmente dúas en alumnos con 
necesidades educativas especiais. A xunta de avaliación discutirá cada caso en particular e 
tentará chegar a unha decisión colexiada, primando o criterio do titor correspondente. 
Na ESO, promocionará e titulará sempre o alumno que supere todas as materias. Se 
suspende 1 ou 2 materias como máximo poderá promocionar ao seguinte curso pero a 
titulación será discutida no seo da xunta de avaliación. Tamén se poderá someter a 
discusión tanto a titulación como a promoción con 3 suspensos, sendo a decisión 
negativa se: 

• O alumno en cuestión non se presentou ás probas de avaliación dalgunha 
das materias suspensas sen causa xustificada 
• Ten cualificacións iguales ou inferiores a 2 puntos en todas elas. 
• Existise abandono manifesto dalgunha das materias suspensas ao longo do 
curso (exames en branco, participación nula na clase, non facer traballos 
propostos polo profesor...), situación que previamente tería que ser comunicada 
polo  profesor implicado e por escrito ao titor, á xefatura de estudos e aos pais. 

Se non se dá ningunha das 3 anteriores circunstancias, a decisión de promoción ou 
titulación podería ser favorable se a xunta de avaliación entende que con ela o alumno 
pode continuar sen problema a súa evolución académica. 
Só se promocionará de curso con máis de 3 suspensas se o alumno está repetindo curso, 
co cal ten que pasar ao curso seguinte por imperativo legal. 
 

 11.2 Plan de Orientación académica e profesional: ver anexo. 
 11.3 Plan de atención á diversidade: ver anexo. 
 11.4 Plan de acción titorial: ver anexo. 
 11.5 Proxecto lector: ver anexo. 
 11.6 Proxecto TIC: ver anexo. 
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 11.7 Proxecto lingüístico: ver anexo. 
 11.8 Período de adaptación en infantil: ver anexo. 
 11.9 Plan de acollida e atención á alumnado estranxeiro: ver anexo. 

 
12.A ORGANIZACIÓN DA ACTIVIDADE DIARIA E OS 

DOCUMENTOS CORRESPONDENTES 
A actividade cotiá do centro leva aparelladas unha serie de circunstancias moi concretas que 
necesitan ser reguladas para o seu correcto desenvolvemento. O documento no que mellor se 
reflicte esta estrutura organizativa denomínase actualmente “Normas de Organización e 
Funcionamento”, pero ata o de agora era coñecido como Regulamento de Réxime Interior 
(RRI). O Plan de Convivencia, que basea moitos dos seus puntos no anterior documento, 
tamén se inclúe neste apartado por entendermos que tamén contribúe de xeito importante a 
regular a vida no centro no día a día. 

• 12.1 Normas de Organización e Funcionamento: ver anexo. 
• 12.2 Plan de Convivencia: ver anexo. 

Ambos textos concretan os aspectos xerais que se describen na Lei de convivencia e 
participación da comunidade educativa, de inminente publicación, e son os documentos de 
referencia no traballo do observatorio de convivencia do centro e a eles terase que remitir á hora de 
analizar as situacións contrarias á mesma. 

 
13.OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESE NA ORGANIZACIÓN 

DO CENTRO 
Existen outros aspectos que tamén hai que ter en conta na organización do centro pero que 
quedan fóra do ámbito pedagóxico e disciplinario, podendo ser catalogados moitos deles 
como de tipo administrativo ou organizativo. Son os seguintes: 
 

• 13.1 Proxecto de xestión económica: ver anexo. 
• 13.2 Plan de autoprotección: ver anexo. 
• 13.3 Protocolo de benvida para alumnado novo: ver anexo. 
• 13.4 Protocolo de benvida para profesorado novo: ver anexo. 
• 13.5 Documentos de control administrativo: 

• Libro de actas de claustro 
• Libro de actas de consello escolar 
• Libro de actas de Comisión de Coordinación Pedagóxica 
• Libro de entradas e saídas de documentación 
• Libro de control de material inventariable 
• Libro de contabilidade de centro e de comedor  

 Todos estes libros están arquivados e custodiados na secretaría do centro e desde o 
curso 2009-2010 estase a substituír o modo manuscrito polo formato electrónico na súa 
redacción. 
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Asemade, mencionar que existen 2 documentos que se teñen que elaborar cada ano, que 
actualizan as liñas xerais descritas no PE e as aplican ás circunstancias concretas de cada curso 
académico. Son: 

• 13.6 Programación Xeral Anual (PXA).  
Constitúe un documento no se concretan as circunstancias propias de cada curso 
académico, tanto docentes como organizativas. Consta de varios capítulos que engloban 
á súa vez diversos documentos e que son enviados á inspección educativa en sucesivos 
prazos, tal como establece a Orde do 3 de outubro de 2000, que desenvolve o Decreto 
7/1999 dos CPIs. Supón un complemento importante ao PE, pois a PXA é un 
documento máis inmediato e flexible que permite incluír as actualizacións máis urxentes 
do PE, para non ter que variar este continuamente. 
• 13.7 Memoria Anual.  
Denomínase así o documento no que se resumen as actividades desenvolvidas no centro 
durante todo o curso, cunha análise do grao de cumprimento dos obxectivos marcados 
na PXA. Envíase a inspección ao rematar as actividades lectivas e despois de ser 
aprobado en claustro e consello escolar. 
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14.RELACIÓNS DO CENTRO COS DIFERENTES SECTORES DA 
COMUNIDADE EDUCATIVA E OUTRAS INSTITUCIÓNS 

Existe unha variedade moi ampla de relacións con diferentes institucións: 
• Coa ANPA hai un contacto permanente á hora de organizar festivais e actividades 

para os alumnos, incluso en tempo de lecer de comedor.  
• Co Concello de San Sadurniño: préstamo das instalacións para o desenvolvemento 

de cursos e colaboración continua nas distintas obras menores que afectan ao 
centro. 

• Co Goberno Autónomico, a través da Consellería de Educación, da cal 
dependemos: obras, cursos, etc. 

• Coa Universidade: Somos centro habilitado para o desenvolvemento do prácticum 
de secundaria e recibimos tamén a alumnos de Ciencias da Educación do prácticum 
I e II (2º e 3º ano de carreira) 

• Con empresas: visitas de interese curricular, algunhas delas relacionadas coa 
orientación profesional do alumnado. 

• Co Centro de Saúde do Concello: sobre todo co servizo de pediatría. 
• Cos Servizos Sociais dos concellos: para o seguimento de casos puntuais de 

alumnado en situación familiar desfavorecida. 
• Con outras asociacións deportivas e recreativas (Aldebarán) 
• Con sindicatos, recibindo visitas periódicas de carácter informativos das distintas 

organizacións. 
 

15.PROGRAMAS NOS QUE PARTICIPA O CENTRO 
• Alerta escolar 
No curso 2010-2011 había no centro un alumno dado de alta neste servizo por mor da 
súa alerxia ao veleno de avespa. 
• Sección bilingüe 
Desde o curso 2010-2011 impártese educación plástica e visual de 1º de primaria en 
inglés, acolléndose a esta sección, de xeito voluntario, a totalidade do alumnado. 
Os obxectivos propostos para esta aula bilingüe son os seguintes: 
-Mellorar a fluencia nas habilidades orais tanto receptivas (“listening”), como 
produtivas (“speaking”), falando tanto co docente como cos compañeiros/as. 
-Fomentar o uso dos seus coñecementos en inglés para estendelo a outros tópicos 
(xeometría, formas, cores, animais...etc). 
-Practicar expresando os seus sentimentos e ideas sobre o mundo circundante, usando 
palabras para expresar opinións, preferencias...etc. 
-Usar palabras e estruturas sinxelas en relación co vocabulario a tratar (cor, forma, liña, 
posición, distancia, movemento....) 
-Ler instrucións sinxelas e practicalas tanto ao dalas como ao recibilas. 
-Exercitar e ampliar as súas habilidades na produción escrita. 
-Desenvolver diferentes habilidades en organización, representación e exploración. 
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-Ampliar e desenvolver a conciencia lingüística, sabedores de que estamos nun mundo 
multilingüe. 
-Favorecer as capacidades intelectuais, lingüísticas, sociais e culturais. 
-Valorar a lingua estranxeira como lingua de comunicación (dotando de sentido 
práctico a súa ensinanza) e dunha aprendizaxe integrada. 
-Valorar a lingua estranxeira, a lingua materna e calquera outra ao mesmo nivel 
E para acadalos, o centro dispón dos medios axeitados (audiovisuais, informáticos, 
didácticos, etc), principalmente grazas á dotación económica que a administración 
educativa fixo para esta sección. 
 
• Plan de mellora de bibliotecas escolares (PLAMBE) 
O curso 2010-2011 ao centro lle foi concedido o PLAMBE que supón a confirmación 
á importante labor que se estaba a levar a cabo no CPI de San Sadurniño no ámbito da 
biblioteca. Este plan supón a creación dunha comisión de biblioteca no seo do 
Consello Escolar e o traballo dun equipo de biblioteca formado por un profesor 
responsable e varios colaboradores, que se centra en actualizar e dinamizar este servizo 
educativo. 
 
 

16.PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DE PROFESORADO 
 O Profesorado deste centro asiste a actividades de formación organizadas pola 
administración educativa, por sindicatos ou por outros centros privados para actualizar os 
seus coñecementos. A asistencia a estes cursos está recollida na orde do 7 de abril de 2008 
(DOG 23-4-2008) pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente. 
 
 
17.ACORDOS ESPECÍFICOS 

• En educación primaria os mestres teñen dereito a librar 2 horas lectivas dentro do 
horario do alumnado, segundo acordo ao que chegou a administración cos 
sindicatos o 8 de Xuño de 2007. Estas 2 horas recupéranse fóra do horario lectivo. 
Unha das horas pode corresponder a unha tarde e para conseguila séguese, entre o 
profesorado, un criterio de antigüidade no centro. A outra hora librarase se a 
organización docente o permite,  sendo a xefatura de estudos de primaria a que faga 
o reparto correspondente.  

• Tamén en educación infantil e primaria establécese o reparto de cursos entre os 
titores seguindo como prioridade a antigüidade na praza dos mesmos. 

 
 
 18. LIBROS DE TEXTO 

O cambio de goberno autonómico propiciou a modificación do sistema de préstamo de 
libros que se viña poñendo en marcha gradualmente segundo se ía implantando a LOE 
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nos diferentes cursos. Por outra banda a publicación do decreto do plurilingüismo en maio 
de 2010 modificou a lingua vehicular en determinadas materias e con elas a lingua dos seus 
materiais curriculares. Todo isto provocou que a comezos do curso 2010-2011, durante o 
período de redacción deste PE, existises tres modelos de adquisición de libros de texto 
para o alumnado: 
  1. Sistema de préstamo. 
Para 3º e 4º de primaria, e para toda a ESO, os libros están depositados no centro escolar e 
o alumnado que así o desexe pode acollerse ao sistema de préstamo. Teñen a obriga de 
conservalos e devolvelos ao finalizar o curso, en perfecto estado. En caso contrario serán 
derivados á comisión correspondente do consello escolar e terán que abonar os gastos de 
substitución do libro. Este sistema remata no curso 2010-2011 para 1º e 3º ESO e no 
2011-2012 para o resto, pasando a rexer o sistema de gratuidade solidaria en todos eles. 
  2. Sistema de gratuidade solidaria. 
Actualmente para 1º, 2º, 5º e 6º de primaria. Neste caso os libros terán que ser adquiridos 
polas familias e despois, en función do seu nivel de renda, optar a unhas axudas da 
administración autonómica para sufragar a totalidade o unha parte dos gastos. Estas 
axudas tramítaas o centro xerando, mediante unha aplicación informática específica, un 
vale por un determinado importe, segundo a situación económica. Virá regulado cada ano 
pola orde correspondente publicada no DOG, que para o curso 2010-2011 é a do 28 de 
maio de 2010 (DOG 31-5-2010). 
  3. Cambio de lingua vehicular. 
A publicación do decreto 79/2010 variou a lingua vehicular dunhas determinadas materias 
polo que a pesar de que o centro podía dispoñer de exemplares dentro do programa de 
gratuidade escritos en galego, as familias tíñano que adquirir en castelán para aterse á lei. O 
sistema de adquisición sería similar ao de gratuidade solidaria. As materias afectadas, que 
pasan de impartirse en galego a facelo en castelán, son as seguintes: 

• Matemáticas, tanto en primaria como en secundaria. 
• Física e Química (3º e 4º ESO). 
• Tecnoloxía ou tecnoloxías (2º, 3º e 4º ESO). 

 
19. MODIFICACIÓNS NO PEC 

• Este Proxecto Educativo entrará en vigor ó día seguinte da súa aprobación no 
consello escolar, quedando derrogado o anterior. 

• Poderá ser modificado por iniciativa de calquera membro da comunidade escolar 
que terá que levar a cabo a súa proposta a través do sector que o represente no 
consello escolar. 

• A aprobación dunha modificación precisará da maioría simple do consello escolar. 
• As modificacións incorporaranse como engadidos ao documento inicialmente 

aprobado, seguindo este procedemento: 
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O día..........................................O Consello Escolar do CPI de San Sadurniño acordou 
modificar o/s punto/s.........................................................................................do Proxecto 
Educativo aprobado en data.......................................quedando a súa redacción como 
sigue:.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 
20 . DIFUSIÓN DO PEC 

O Proxecto educativo do CPI de San Sadurniño aparecerá na páxina web do centro para que 
poida ser accesible a calquera membro da súa comunidade escolar. Faráselle chegar unha 
copia ao Concello de San Sadurniño e outra á ANPA “Marqués de Figueroa”. 
Na secretaría haberá tamén unha copia en formato papel, a cal non se poderá sacar do centro, 
a disposición de calquera persoa que solicite consultalo. 
O equipo directivo encargarase de dar a máxima publicidade posible ao PE entre o 
profesorado e demais membros da comunidade escolar e empregaranse as reunións docentes, 
as reunións con pais/nais, as titorías de alumnos, etc para levar a cabo este cometido. 
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