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1 Análise do contexto

1.1 Datos do centro

O noso centro educativo, o Centro Público Integrado “Virxe da Saleta”, está 
situado na rúa A Costa, ó suroeste da vila de Cea, no concello de San Cristovo 
de Cea, localizado ó noroeste da provincia de Ourense, a 24 km. da capital pola
estrada N-525 Zamora-Santiago. Atopámonos ó lado dun tramo do Camiño de 
Santiago – Vía da Prata.

1.2 Contorno xeográfico e sociocultural

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

O noso alumnado procede maioritariamente dos concellos de Cea e de Piñor, 
que lle corresponden por área de influencia, aínda que cada vez con máis 
frecuencia ao centro  chegan alumnos e alumnas procedentes doutros 
concellos como Maside, Carballiño, Vilamarín, e Dozón.

Os Concellos conservan restos:

• Prehistóricos: mámoas, guerreiros, castros, dolmens, machados.

• Históricos: vía romana, ruta do Camiño de Santiago, berce dos Santos 
Mártires San Fagundo e San Primitivo, e o mosteiro de Sta. María a Real  
de Oseira, centro de difusión cultural dende a súa fundación no século 
XII.

Así mesmo, tamén conservan restos de distintos estilos arquitectónicos, dende 
o románico ó neoclásico: igrexas, capelas, pazos, pontes, petos de ánimas, 
cabaceiros, Eirado Alto (único na rexión con cabaceiro en ángulo recto), 
cruceiros, escudos, fontes, lavadoiros, muíños de río, etc.

2 O noso centro
Dentro dunha zona tranquila e pouco urbanizada, o noso Centro atópase nunha
parcela de dimensións considerables, pero mal distribuída. Isto pode resultal 
incómodo para o alumnado, sobre todo no tempo chuvioso. O feito de ser un 
centro froito de sucesivas ampliacións dá lugar a unha realidade marcada por 
unha multiplicidade de edificios que en ocasións dificulta e entorpece unha 
correcta práctica educativa.
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2.1 Datos do centro:

Denominación CPI Virxe da Saleta

Código do Centro: 32012103

Domicilio: Rúa A Costa, s/n

Localidade: San Cristovo de Cea

Concello: San Cristovo de Cea

Código Postal: 32130

Teléfonos: 988282169

Correo electrónico cpi.saleta.sancristovo@edu.xunta.es  

2.2 Espacios

a) Edificio 1

Trátase dun edificio que une a parte máis antiga do colexio e o novo anexo 
edificado para acoller o alumnado de educación secundaria. Componse de dúas
plantas e cómpre salientar que o edificio conta cun ascensor.

Espacios no edificio 1

Aulas de ESO Taller Música Informática 1º
andar

Informática 2º 
andar

Laboratorio Departamento 
de Orientación

Aula PT

Plástica Despacho ANPA Catro Baños Dous 
departamentos
comúns

b) Edificio 2

Está situado cara ó centro da parcela e é chamado tamén edificio principal.

Consta de dúas plantas e ascensor.

Espacios no edificio 2

Dirección Xefatura Secretaría Aulas de primaria

Aula de idiomas Biblioteca Comedor Cociña

Seis baños Ximnasio (anexo)

c) Edificio 3

Ó igual cós outros, consta de dúas plantas.

Espacios no edificio 3

Aulas de infantil Aula de AL Aula de PT Tres aseos para
o alumnado

Dous baños para o 
profesorado
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2.3 Carencias

A carencia máis salientable a nivel de infraestrutura é a falta dun salón de 
actos onde levar a cabo celebracións como o festival de Nadal ou outros 
acontecementos onde se xunte toda a comunidade educativa. No seu lugar, o 
centro usa o Ximnasio, que foi debidamente remodelado para mellorar a 
acústica.

Ademais, o polideportivo carece de baños, o que dificulta a realización de 
actividades, sobre todo por parte dos máis pequenos.

2.4 Servizos

a) Transporte

Case a totalidade do alumnado do centro son transportados no curso 
2019/2020. As rutas e os alumnos asignados por ruta e parada se detallan 
no anexo-transporte que se inclúe na PXA.

b) Comedor

O Comedor Escolar do CPI “ Virxe da Saleta “ de San Cristovo de Cea, é 
utilizado por case a totalidade do alumnado do centro.

A modalidade de prestación do servizo do comedor e a de xestión directa polo 
propio centro, por medio de persoal funcionario e por persoal laboral 
dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

O Director/a do centro actuará como encargado da xestión do servizo do 
comedor, ademais, hai un encargado/a de comedor.

A atención ao alumnado usuario do servizo do comedor deberá ser exercida 
por 8 pais/nais (distribuídos/as da seguinte maneira; tres encárganse do 
alumnado de educación infantil, tres do alumnado de educación primaria, e 
dous do alumnado de secundaria), que encárganse da vixilancia dos alumnos 
dentro do comedor e nos patios, durante a hora do recreo do mediodía.

En canto o cadro de persoal laboral do servizo de comedor escolar, esta 
formado por un oficial 2ª de cociña e dúas axudantes de cociña, segundo lle 
corresponde os comedores de tipo C.

O alumnado come en dúas quendas xa que hai diferentes horarios: Educación 
Infantil e Primaria entran a comer ás 13:40 e os alumnos da ESO comen na 
segunda quenda ás 14:10, que é cando rematan a xornada lectiva da mañá.

Así mesmo facilitase o alumnado pezas de froita ou un pequeno bocadillo 
durante o recreo da maña durante todo o curso.

O comedor escolar conta coas súas normas e protocolo de funcionamento 
recollidas nas NOF do centro.
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c) Profesorado

No presente curso escolar 2019/2020, o noso Centro conta cun total de 29 
profesores, dos que un é compartido con outros centros.

A distribución do profesorado é a seguinte:

• Catro mestras de Educación Infantil.

• Doce mestres/as de Educación Primaria, distribuidos da seguinte 
maneira:

◦ cinco xeneralistas

◦ unha especialista en lingua francesa.

◦ un especialista en lingua inglesa.

◦ un especialista de música.

◦ unha especialista de educación física.

◦ unha especialista de pedagoxía terapéutica.

◦  un especialista de audición e linguaxe.

◦ unha profesora de relixión católica compartida que ven tres días ao 
centro.

• Trece profesores/as de ESO; distribuídos en once departamentos:

◦ unha profesora de lingua castelá,

◦ unha profesora de lingua galega,

◦ un profesor deinglés,

◦ unha profesora de francés,

◦ un profesor dexeografía e historia,

◦ unha profesora de bioloxía e xeoloxía,

◦ un profesor de física e química,

◦ unha profesora de tecnoloxía,

◦ un profesor de matemáticas,

◦ un profesor de educación física

◦ Una orientadora.

◦ Ademáis, unha especialista de pedagoxía terapéutica e un profesor de
relixión que ven cinco horas e ten coma centro base o IES O Couto de 
Ourense.

7



d) Persoal non docente

O noso Centro conta cunha persoa encargada do mantemento e servizos do 
concello de San Cristovo de Cea que permanece no colexio na totalidade do 
horario lectivo .

O cadro de persoal actual do noso comedor é de tres cociñeiras/os (un 
cociñeiro e dúas axudantes).

O concello de San Cristovo de Cea é o encargado da contrata do persoal de 
limpeza, e neste momento son tres as persoas que realizan dito traballo, 
actuando nos tres edificios que compoñen o Centro.

Hai un auxiliar administrativo compartido co CPI Terras de Maside, que ten 
asignados dous días no noso centro.

e) APA

A AFA do CPI Virxe da Saleta, está representada co nome de APA CEPI.

A súa misión é brindar apoio ós pais/nais ou titores nas áreas que o precisen e 
concernentes ós seus representados dentro do ámbito escolar e fóra del, 
sustentado nun proceso de participación conxunta co centro educativo a fin de 
mellorar a calidade do ensino e da convivencia da comunidade educativa. 
Organiza actividades extraescolares, xestiona o servizo de “Almorzos no cole”, 
e colabora nas diferentes actividades do centro.

2.5 Oferta educativa do centro

Niveis educativos:

Educación infantil 3, 4 e 5 anos

Educación primaria 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º EP

Educación secundaria 1º, 2º ,3º e 4º ESO

No curso 2019-2020 o centro conta cunha aula en cada curso. Ademáis conta 
cunha sección bilingüe, en plástica de 4º de primaria.

2.6 Horario

O Horario xeral é o sequinte:

Entrada 9:30

Saída: 16:40 luns e martes; 15:50, mércores, xoves e venres.

Os horarios de aula son:

Educación Primaria Educación Secundaria
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Luns e 
martes

Resto de días Luns e martes Resto de 
días

1ª Sesión 9:30-10:30 9:30-10:30 1ª Sesión 9:30-10:20 9:30-10:20

2ª Sesión 10:30-11:30 10:30-11:30 2ª Sesión 10:20-11:10 10:20-11:10

Lecer 11:30-12:00 11:30-12:00 3ª Sesión 11:10-12:00 11:10-12:00

3ª Sesión 12:00-12:50 12:00-12:50 Lecer 12:30-12:30 12:30-12:30

4ª Sesión 12:50-13:40 12:50-13:40 4ª Sesión 12:30-13:20 12:30-13:20

Comedor 5ª Sesión 13:20-14:10 13:20-14:10

5ª Sesión 15:50-16:50 15:00-15:50 Comedor

6ª Sesión 6ª Sesión 15:00-15:50 15:00-15:50

7ª Sesión 15:50-16:40

Secretaría: 09:30 a 13:40

Almorzos no cole: 7:30-9:30

3 Notas de identidade

3.1 Obxectivos xerais de centro

O Centro, en tódolos aspectos ( xestión económica, realización de actividades, 
práctica  docente...), establece como obxectivos:

• Democratizar a xestión do Centro, potenciando e optimizando ao 
máximo as tarefas dos órganos de goberno e de coordinación docente e 
o traballo en equipo.

• Distribuír axeitadamente as funcións entre tódolos estamentos e órganos
de goberno e promover a participación destes no control e xestión do 
funcionamento do Centro.

• Dinamizar os equipos docentes (EDL, Biblioteca, Actividades 
extraescolares, departamentos...), facilitando o traballo, asunción de 
responsabilidades e tomas de decisión.

• Acadar unha boa comunicación bidireccional entre o equipo directivo e o 
claustro, mantendo informado a este dos sucesos, actuacións ou 
decisións que podan condicionar o funcionamento do centro, a dinámica 
docente ou o clima de traballo.

• Promover a participación do alumnado na práctica docente, facéndolles 
partícipes da organización de actividades, tomas de decisións e tarefas 
de acondicionamento e coidado do centro.

• Facilitar a interacción entre as diferentes etapas educativa, fomentando a
colaboración entre alumnado e profesorado de diferentes cursos, etapas 
e departamentos, así como a relación co persoal non docente, 
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fortalecendo o sentimento de pertenza á comunidade educativa, a 
convivencia e a tolerancia.

• Situar ao alumnado como protagonista e parte activa das diferentes 
prácticas que se desenvolvan no centro.

• Manter unha comunicación aberta e fluída cos pais, nais e titores legais 
dos alumnos, informando do que no centro aconteza e atendendo 
consultas ou inquedanzas destes.

• Como obxectivo xeral,  buscarase  a contribución de toda a 
comunidade educativa ao bo funcionamento do Centro .

3.2 Lingua

A inmensa maioría do alumnado deste centro é galegofalante, utilizando esa 
língua como vehículo fundamental de comunicación, tanto co profesorado, 
como en horario do comedor, como no tempo de lecer, cando está en contacto 
co resto de compañeiros.

3.3 Valores

a) Confesionalidade

Como centro de titularidade pública, o CPI Virxe da Saleta maniféstase 
aconfesional e respectuoso con todas as crenzas. Maniféstase libre de calquera
tendencia ideolóxica ou política determinada.

b) 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. 
Estes valores están presentes en todo momento, en toda práctica, e serán a 
seña de identidade do centro.

c) 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.…
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3.4 Medidas de atención á diversidade e alumnado 

repetidor.

En educación primaria máis dun 90% do alumnado promociona, mentres que 
en educación secundaria as cifras de promoción superan o 70% (variando en 
cada curso académico), aínda que ao final da etapa máis dun 90% titúlase.

O CPI Virxe da Saleta considera as medidas de atención á diversidade como un 
dereito fundamental do alumnado. En este sentido, adicanse todos os recursos 
dos que se dispoñen e moito esforzos a acadar a mellor a atención posible para
o alumnado que o precise, tanto no caso de alumnado con NEE como en outras
situacións e problemáticas.

En canto ós recursos humanos dos que dispón o centro para levar a cabo as 
medidas de atención á diversidade, o colexio conta cunha profesora de 
pedagoxía terapéutica e un de audición e linguaxe para ensino primario, unha 
de pedagoxía terapéutica para  educación secundaria e unha orientadora para 
todo o centro.

Todas as medidas de apoio serán tomadas a principios de curso, organizadas 
dende o departamento de orientación en función das necesidades previstas  
nos cursos anteriores e os resultados da avalición inicial. Son medidas flexibles 
e consensuadas co titor, na medida do posible. Así, s profesoras de pedagoxía 
terapeutica levan a cabo apoios individualizados, dentro ou fóra da aula, nas 
materias que se considera necesario para os alumnos e alumnas que o 
precisen.

No ensino secundario, como medidas de atención á diversidade, trabállase en 
agrupamentos específicos (lingua castelá e matemáticas), e ofrécese a 
exención de francés en primeiro e segundo de ESO ao alumnado que se 
considere oportuno.

Como medidas de atención al alumnado repetidor, cada profesor levará a cabo 
as medidas que sexan precisas para facilitar o adecuado progreso de alumnado,
que serán recollidas nas preogramacións, ademáis de contar co asesoramento e
apoio do departamento de orientación.

4 Organización pedagóxica

4.1 Obxetivos de etapa adecuados ao contexto do alumnado

a) Educación Infantil

A educación infantil contribuirá a desenvolver nos nenos/as as capacidades que
lles permitan:

a) Coñecer o seu propio corpo e o de outras persoas, as súas posibilidades 
de acción e aprender a respectar as diferenzas.

b) Observar e explorar o seu entorno familiar, natural e social.
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c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.

d) Desenvolver as suas capacidades afectivas.

e) Relacionarse cos demáis e adquirir progresivamente pautas elementais 
de convivencia e de relación social, así como exercitarse na resolución 
pacífica de conflictos.

f) Desenrolar habilidades comunicativas nas diferentes linguaxes e formas 
de expresión.

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e acercarse á lectura e 
escritura como medio de comunicación, información e gozo.

h) Sentir o o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a 
comunicación.

i) Acercarse, na medida das súas posibilidades, emprego das tecnoloxías 
da información e da comunicación.

b) Educación Primaria

Nesta etapa os obxetivos son os seguintes:

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/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

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

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

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

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia 
comunicativa básica que lles 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 quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá.
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h)  Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 
sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos 
relacionados e vinculados con Galicia.

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da 
información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as
mensaxes que reciben e elaboran.

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

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais 
persoas, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte 
como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano 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 cuestións de diversidade 
afectivo-sexual.

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.

c) Educación Secundaria

A educación secundaria obrigatoria contribuirá a desenvolver nos alumnos e 
nas alumnas as capacidades que lles permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus 
dereitos no respecto ás demais persoas, practicar a tolerancia, a 
cooperación e a solidariedade entre as persoas e os grupos, exercitarse 
no diálogo,  afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, 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 unha realización 
eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento 
persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e 
oportunidades entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por 
razón de sexo ou por calquera outra condición ou circunstancia persoal 
ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
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homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a
muller.

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

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

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se 
estrutura en materias, así como coñecer e aplicar os métodos para 
identificar os problemas en diversos campos do 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 complexas, e iniciarse no 
coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira
apropiada.

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

k) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras 
persoas, 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 
criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o 
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 
conservación e á súa mellora.

l) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das 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 na súa 
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.
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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 pertencentes á comunidade lusófona.

4.2 Directrices metodolóxicas.

A liña metodolóxica é o “ideario” que ten que deseñar un centro educativo para
desenvolver o proceso de aprendizaxe co maior éxito posible. Trátase de que  
cada alumno o alumna poida desenvolver unhas determinadas competencias e 
acadar uns obxectivos  tendo en conta o seu punto de partida, o que supón 
tamén un proceso de ensinanza-aprendizaxe individualizado e que teña en 
conta a diversidade.

No CPI Virxe da Saleta, pretendemos que a aprendizaxe sexa 
significativa, participativa, fomentando a aprendizaxe por descubrimento e o 
amor polo noso.

 A liña metodolóxica principal consiste en  situar ao alumnado como 
protagonista do proceso de ensino  aprendizaxe a través de traballos por 
proxectos, e nos que terá especial importancia a adquisición das competencias 
clave, para seren aplicadas non soamente nestes proxectos, senón ao longo da 
súa vida.

Cremos ademáis que amamos o que coñecemos e respectamos o que é 
noso, polo que pretendemos acercar a nosa contorna ao centro: coñecer a nosa
paisaxe, o noso patrimonio, a nosa cultura, os nosos pobos..., procurando 
fomentar no alumnado unha actitude curiosa, crítica e investigadora que, 
mediante a comunicación cos diferentes membros da comunidade educativa e 
o traballo, se converta na  base da súa formación e da adquisición de 
aprendizaxes.

Ademais, existen outras dúas liñas metodolóxicas comúns a todas a 
etapas e materias, orientadas á consecución de dous obxectivos permanentes 
no centro e tamén recollidos na PXA:  

– Obxectivo “Falamos ben”. Queremos mellorar a competencia lingüística 
do alumnado. Especialmente de xeito oral e tanto en galego coma en 
castelán. Buscaremos a adquisición de destrezas que  permitan ao 
alumnado expresarse en público con confianza e sendo capaces de 
transmitir ideas con claridade

– Obxectivo “Boas maneiras” - Potenciarase o trato respectuoso entre os 
membros da comunidade educativa. Poremos por diante os valores da 
colaboración e da axuda mutua. Prestaremos atención aos demais e 
evitaremos malas palabras e malas actitudes. Daremos importancia ao 
coidado das persoas coas que convivimos pero tamén ao coidado do 
entorno que habitamos.

Outras liñas comúns de seguimento:
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• Procúrase partir dos coñecementos que o alumno ten adquiridos para 
relacionalos cos novos que se lles imparten, empregando un vocabulario 
adaptado ao nivel no que nos atopemos.

• Utilízanse distintas estratexias co fin de facilitar ao alumno a consecución 
dos obxectivos, como: traballo en equipos, ensinanza individualizada, 
técnicas expositivas e explicativas, etc., así coma o uso de distintos 
recursos didácticos (medios audiovisuais, novas tecnoloxías, xogos, etc.).

• Procúrase a adquisición de aprendizaxe significativa, adecuando os 
contidos á súa realidade máis próxima, e téñense en conta os intereses 
dos alumnos/as.

• Trátase de inculcar técnicas e hábitos de estudo.

• Aprovéitanse os recursos do contorno (xeográficos, vexetais, históricos, 
culturais, tradicións, etc.) como fonte de información, investigación e 
descubrimento.

• As novas tecnoloxías constitúen un instrumento de aprendizaxe moi 
proveitoso e motivador, polo que se empregan con frecuencia en todas 
as materias e niveis.

• Téntase desenvolver o espírito critico e a capacidade de discusión e 
decisión, deixando que os alumnos/as expresen libremente a súa opinión.

• Foméntanse hábitos de respecto, tolerancia e solidariedade.

• Preténdese un dominio das técnicas instrumentais básicas, 
imprescindibles para calquera aprendizaxe posterior.

• As dificultades de aprendizaxe detéctanse e avalíanse, atendendo 
primordialmente aos alumnos/as con necesidades educativas especiais.

• A avaliación é continua e global, valorando fundamentalmente o traballo 
diario do alumno/a. Utilízanse distintos instrumentos de avaliación: 
probas obxectivas, exames tradicionais, observación estruturada, etc.

• As decisións respecto á promoción dos alumnos/as tómaas de común 
acordo a xunta de avaliación.

• Planificación de reunións e entrevistas cos pais, e, en certos casos, 
establécense estratexias conxuntas para resolver problemas de conduta 
ou aprendizaxe.

• Trátase de ter un bo ambiente de comunicación nas relacións profesor- 
alumno.

4.3 Periodo de adaptación na 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.
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O 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. Así mesmo, a 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.

a) Obxetivos

Os obxectivos que se pretenden conseguir son:

• Facilitar o tránsito da familia á escola.

• Implicar ás familias no período de adaptación.

• Establecer uns criterios e temporalización do período de adaptación.

• Adecuar o período de adaptación ás circunstancias individuais do 
alumnado.

• Coñecer as circunstancias persoais de cada neno/a.

• Establecer unha vía de comunicación e colaboración familia - escola.

• Presentar a escola como unha continuidade da familia.

• Conseguir que o ingreso na escola non de sensación de abandono.

• Favorecer a relación entre os nenos/as.

• Obter información inicial sobre as características dos nenos/as.

• Coñecer aos novos compañeiros.

• Crear un ambiente acolledor e agradable que motive positivamente ós 
nenos/as de cara á súa incorporación á escola.

• Potenciar a adquisición progresiva de hábitos básicos de convivencia.

• Potenciar a adquisición progresiva de hábitos de autonomía persoal.

b) Fases no periodo de adaptación

O periodo de adaptación, levado a cabo cos/as nenos/as de 3 anos de novo 
ingreso no centro terá varias fases:

• Fase previa

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
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virá ao centro e fará algunha actividade e compartirá un tempo de lecer no 
patio cos outros rapaces/zas deste nivel educativo.

Tamén se realizará un primeiro contacto coas familias do alumnado a través 
dunha reunión na que participan un membro do equipo directivo (o director/a 
ou xefe de estudos), e un mestre/a que será o coordinador de Educación 
Infantil, e outros Mestres/as de E.I que poidan asistir.

Nesta reunión os puntos a tratar son:

• Visita polas instalacións do centro (comedor, aulas de E. Infantil, aseos, 
patio de lecer, lugar de entrada e saída...).

• Participación dos nenos/as e das familias nunha actividade lúdica, 
contacontos, representación…

• Díptico de Benvida ( díptico no que se exponen algunas suxestións de 
cara ao verán para traballar cos nenos/as, encamiñadas a favorecer a 
súa chegada ó cole).

• Primeira fase:

No mes de setembro antes de comezar as clases convócase ás familias de 
infantil, a través do correo ordinario ou da páxina web do Centro, a unha 
reunión na que se comunican oficialmente as mestras-titoras e demáis 
membros do Equipo de E.I así como os especialistas do grupo clase, e se 
concretan aspectos organizativos da practica educativa.

• Explicamos como vai ser a incorporación dos nenos/as, facilitando 
tempos, flexibizando nas horas de entrada e saída e faise entrega ós pais
dunha folla de Entrevista Inicial cos pais/nais que deberán traer cuberta o
antes posible, para coñecer mellor ó alumnado e ás familias.

• Proxectaremos un vídeo con distintas actividades que se fan no centro 
para iniciar a reunión.

• Despois explicaranse a través dunha presentación cales son as liñas 
xerais de actuación, metodoloxía, materiais, titorías, ..

• Fase final (avaliación do período de adaptación)

O titor/a 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.
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• Condutas e desenvolvemento nos espazos, ante o xogo e durante o xogo.

• Actitude ante a chegada dos pais.

c) 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…

5 Avaliación

5.1 Consideracións xerais sobre a avalición no centro.

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.

A avaliación estará 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.
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• 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..…)

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os criterios de avaliación que serán 
o referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das 
competencias básicas como a consecución dos obxectivos. Estes deberán figurar
nas programacións anuais e serán revisados e actualizados en cada curso 
escolar.

No caso de alumnado con necesidades educativas especiais con adaptacións 
curriculares significativas, os criterios de avaliación establecidos nelas serán o 
referente fundamental para a súa avaliación e promoción.

Se no proceso de avaliación continua se advertise que un alumno ou alumna 
non progresa adecuadamente, o centro educativo, tan pronto detecte as 
dificultades de aprendizaxe, adoptará medidas de reforzo educativo coa 
finalidade de que o alumnado adquira os coñecementos necesarios para 
continuar o proceso educativo.

O profesorado avaliará tanto as aprendizaxes do alumnado coma os procesos de
ensino e a súa propia práctica docente.

5.2 A avaliación na etapa de educación infantil 

Nesta etapa a avaliación será global, continua e formativa.

Os instrumentos empregados, serán fundamentalmente:

• Entrevistas coas familias.

• Observación directa.

• Análise das producións do alumnado.

• Listas de control

Os documentos de Avaliación:

• Expediente persoal do alumno/a no que se consignará:
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1.Informe de Aval. Inicial. Datos aportados pola familia, observacións do 
periodo de adaptación.

2.Informe de avaliación 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.

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

4.Informe de final de etapa XADE

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.

5.3 Avaliación na etapa de educación primaria e na etapa de 

educación secundaria.

A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua e global, 
e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas e na adquisición das 
competencias clave. Constará de tres fases:

1. 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.

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

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

Os documentos de avaliación:

• Informe trimestral.

• Informe de grao de consecución das competencias clave.

• Informes individualizados de PT e AL se é o caso.
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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

Cando un alumno/a non se presente ás probas da convocatoria extraordinaria 
dunha materia ou ámbito, nos documentos de avaliación, no apartado 
“observacións” farase constar “non presentado” (NP).

Nos resultados deben  aparecer as medidas tomadas co alumnado se fora o 
caso:

• ACS – adaptación curricular.

• RE – reforzo educativo.

• EX - exento

5.4 Sesións de avaliación.

A avaliación do alumnado das diferentes etapas levarase a cabo segundo a 
normativa vixente, que establece, entre outros aspectos, unha avaliación inicial
e outras tres o longo do curso escolar.

O calendario destas avaliacións establecerase ao principio de cada curso 
escolar e figurará na PXA.

Nas sesións de avaliación participará, ademais do titor ou titora do grupo de 
alumnos a avaliar, que coordinará a sesión, todo o profesorado especialista que
imparte clase nese grupo, o orientador/a e o xefe/a de estudos ou outro 
membro do equipo directivo.

Cada docente pasará ao XADE as cualificacións das materias que imparte antes
da sesión de avaliación. A Xefatura de Estudos encargarase de sacar unha acta
provisional que poderán revisar os titores antes da sesión de avaliación e 
modificar durante a mesma, se se adoptan decisións conxuntas que non 
coincidan coas previas.

Con carácter xeral, as decisións adoptadas polo equipo docente irán referidas á
promoción e titulación do alumnado, ás medidas de atención á diversidade e a 
todas aquelas que incidan no proceso educativo do alumnado.

As actas definitivas estenderanse ao final de cada sesión de avaliación e serán 
asinadas polo titor ou titora do grupo, o xefe/a de estudos e o Director/a do 
Centro. Nestas recollerase calquera decisión ou proposta acordada polo equipo 
docente.
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a) Sesións de avaliación inicial.

Establecerase para  cada grupo  ao comezo do  curso unha  sesión de 
avaliación inicial que incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso
anterior, incidindo nas propostas de intervención acordadas na sesión final 
ordinaria ou extraordinaria do curso anterior,  se  fose  o caso. O titor/a, o 
orientador/a e o resto do profesorado informará das conclusións elaboradas a 
partir do traballo e/ou probas realizadas co alumnado nas primeiras semanas 
de curso, e se elaborarán propostas.

Nesta avaliación remataranse por decidir as medidas de apoio, reforzo e 
recuperación que se consideren oportunas para cada alumno/a co fin de 
facilitar o seu progreso.

b) Sesións de avaliación trimestral

No proceso de avaliación contínua a calificación de cada unha das materias 
será decdida polo docente que as imparta.

En cada sesión farase un análise xeral do grupo relativo á asistencia e ós 
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 nas diferentes materias ou por 
outros aspectos que redunden directamente na evolución destes alumnos e 
alumnas.

c) Sesións de avaliación final ordinaria e extraordinaria.

A avaliación final ordinaria terá lugar no mes de xuño. Decidirase a promoción 
ou titulación do alumnado de cada curso, atendendo aos criterios de promoción
establecidos no presente PEC. En sexto de educación primaria, proporanse as 
Mencións Honoríficas, e en cuarto de ESO outorgarase a Matrícula de Honra.

Nesta avaliación deberá recollerse o resultado da avaliación de competencias 
clave, calculada polo equipo docente.

Hai que distinguir entre a calificación de avaliación e calificación final de 
curso.

Durante o curso se realizan 3 avaliacións parciais. En cada unha delas o 
docente confeccionará para cada alumno/a unha calificación de avaliación en 
base aos seus criterios de avaliación e cualificación e aos resultados obtidos ao
longo da avaliación.

Na avaliación final, cada docente confeccionará a nota final de curso para cada
alumno/a en base as calificacións trimestrais e aos criterios de cualificación 
entregados á xefatura de estudos e reflictidos na correspondente programación
da materia/ámbito.

En Educación Secundaria o alumnado que non supere todas as materias no 
mes de  xuño será avaliado das mesmas na sesión de avaliación final 
extraordinaria de setembro.
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O alumnado de ESO con materias pendentes será avaliado nas 
correspondentes convocatorias ordinaria (maio) e extraordinaria (setembro) 
desas materias.

5.5 A avaliación das competencias clave

Tanto na avaliación continua nos diferentes cursos como nas avaliacións finais 
nas diferentes etapas educativas deberase ter en conta o grao de dominio das 
competencias correspondentes á educación primaria e á educación secundaria 
obrigatoria.

Por isto, para poder avaliar as competencias é necesario elixir, sempre que 
sexa posible, estratexias e instrumentos para avaliar o alumnado de acordo cos
seus desempeños na resolución de problemas que simulen contextos reais, 
mobilizando os seus coñecementos, destrezas, valores e actitudes.

Débense establecer as relacións dos estándares de aprendizaxe avaliables coas
competencias a que contribúen, para lograr a avaliación dos niveis de 
desempeño competenciais alcanzados polo alumnado.

A avaliación do grao de adquisición das competencias debe estar integrada coa
avaliación dos contidos, na medida en que ser competente supón mobilizar os 
coñecementos, destrezas, actitudes e valores para dar resposta ás situacións 
formuladas, dotar de funcionalidade as aprendizaxes e aplicar o que se 
aprende.

O profesorado establecerá as medidas que sexan necesarias para garantir que 
a avaliación do grao de dominio das competencias do alumnado con 
discapacidade se realice de acordo cos principios de non discriminación e 
accesibilidade e deseño universal.

O profesorado debe utilizar procedementos de avaliación variados para facilitar
a avaliación do alumnado como parte integral do proceso de ensino e 
aprendizaxe, e como unha ferramenta esencial para mellorar a calidade da 
educación.

En todo caso, os distintos procedementos de avaliación utilizables, como a 
observación sistemática do traballo dos alumnos, as probas orais e escritas, o 
portfolio, os protocolos de rexistro, ou os traballos de clase, permitirán a 
integración de todas as competencias nun marco de avaliación coherente.

6 Promoción, titulación, mención honorífica e matricula de 
honra.

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, 
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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.

6.2 Promoción en educación primaria.

a) Promoción de curso

Ao final de cada ciclo, e como consecuencia do proceso de avaliación, 
tomaranse as decisións sobre promoción de curso do alumnado.

A decisión de promoción de ciclo adoptaraa o profesorado que imparte 
docencia ao grupo, e deberá ter en especial consideración a información e o 
criterio do titor ou titora.

O alumnado acadará a promoción ao curso educativo seguinte sempre que 
alcanzase o desenvolvemento correspondente das competencias básicas e un 
axeitado grao de madurez. Accederase tamén ao seguinte ciclo cando as 
aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstáculo para seguir 
satisfactoriamente o novo curso. Neste caso, o centro educativo adoptará as 
medidas precisas para que o alumnado reciba os apoios necesarios para a 
recuperación das ditas aprendizaxes.

Cando o equipo docente considere que o alumno ou alumna non cumpra as 
condicións establecidas no parágrafo anterior, permanecerá un ano máis no 
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.

Sen prexuizo do anterior, o alumnado que presente necesidades educativas 
especiais poderá permanecer un ano máis na etapa de educación primaria.

b) Promoción a educación secundaria obligatoria.

O alumnado accederá á Educación Secundaria Obligatoria se alcanzou o 
desenvolvemento correspondente das competencias básicas e o grao de 
madurez.

Accederá tamén cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un 
obstáculo para seguir satisfactoriamente a nova etapa. Neste caso o centro 
educativo establecerá as medidas de apoio necesarias para que este recupere  
as ditas aprendizaxes, á vista dos informes individualizados.

Non accederá a Etapa de Secundaria, permanecendo un ano máis en sexto 
curso, nos seguintes casos:
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• O alumno/a ten avaliación negativa en tres materias.

• O alumno ten avaliación negativa en dúas materias e:

• Amosa ó longo de todo o curso unha actitude de total rexeitamento en 
calquera das áreas.

• As materias corresponden a lingua galega ou lingua castelá 
conxuntamente coa materia de Matemáticas.

c) Mención Honorífica en 6º de Educación Primaria.

Atendendo ao artigo 5 da ORDE do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a 
avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na 
Comunidade Autónoma de Galicia, establécense os seguintes criterios para a 
proposta de mención honorífica aos alumnos e ás alumnas de 6º de primaria:

O equipo docente proporá o outorgamento dunha mención honorífica aos 
alumnos/as que superen todas as áreas de etapa e:

Obtivesen una maioría de sobresaliente nas cualificacións de sexto de primaria 
(5 sobresalientes ou máis) e teñan una media académica destacada (superior a
8).

Destaquen no grupo sendo referentes polo seu comportamento , esforzo e 
valores, obtendo na avaliación de capacidades un resultado de “sempre” en 
todos os apartados.

A proposta de “Mención honorífica” farase constar na acta de avaliación.

6.3 Promoción e titulación en educación secundaria obligatoria.

a) Criterios de promoción.

O alumnado promocionará ao curso seguinte cando superase os obxectivos de 
todas as materias cursadas ou teña avaliación negativa en dúas como máximo,
e repetirá curso cando teña avaliación negativa en tres ou máis materias.

Excepcionalmente, unha vez realizadas as probas extraordinarias, o equipo 
docente poderá decidir a promoción dunha alumna ou un alumno con 
avaliación negativa en tres materias, se considera que a natureza das 
dificultades non lle impedirá seguir con éxito o curso seguinte, que ten 
expectativas favorables de recuperación e que a dita promoción beneficiará a 
súa evolución académica. (Nos casos de tres materias suspensas avaliarase e 
estudiarase cada caso de xeito concreto no momento da avaliación). No 
cómputo das materias para efectos de promoción, consideraranse tanto as 
materias non superadas do propio curso como as de cursos anteriores.

O alumnado que promocione de curso sen ter superado todas as materias 
seguirá un programa de reforzo destinado a recuperar as  aprendizaxes non 
adquiridas e deberá superar a avaliación correspondente ao devandito 
programa. O desenvolvemento deste programa estará concretado nas 
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correspondentes programacións dos departamentos. Cada profesor ou 
profesora desenvolverano no curso no que imparte docencia. Os centros 
educativos organizarán os procesos de avaliación da recuperación das materias
pendentes.

Para o alumnado con altas capacidades poderase flexibilizar a duración da 
etapa, de modo que se poida reducir a súa duración, cando se considere   que 
esta medida é a máis axeitada para o seu equilibrio persoal e a súa 
sociabilización, previa avaliación psicopedagóxica e logo de ter seguido un 
programa de enriquecemento do currículo.

O alumnado que non promocione permanecerá un ano máis no mesmo curso. 
O alumnado 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. Cando a segunda repetición teña lugar no último curso da etapa, 
poderase prolongar a escolarización ata os dezanove anos. En ningún caso, se 
poderá permanecer en ESO máis aló do ano natural en que se cumpran os 
dezanove anos de idade.

As decisións de promoción ao curso seguinte, do alumnado con tres materias 
non superadas, requirirá o acordo favorable da maioría simple do equipo 
docente, sen poder absterse ninguén.

b) Criterios de titulación.

O alumnado que ao terminar a educación secundaria obrigatoria superase 
todas as materias e alcanzadas as competencias básicas e os obxectivos da 
etapa obterá o título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

Poderá obter o dito título aquel alumnado que, unha vez realizadas as probas 
extraordinarias, finalice a etapa con avaliación negativa nunha ou en dúas 
materias, sempre que o equipo docente que imparte no grupo considere que a 
natureza e o peso destas no conxunto da etapa non lle impediu alcanzar as 
competencias básicas e os obxectivos da etapa. As materias coa mesma 
denominación de diferentes curso computan como materias distintas.

No caso de ter avaliación negativa en dúas materias, o alumnado non obterá o 
título se:

• Esas  dúas  materias  son  simultaneamente  (lingua  galega  /castelá  e 
matemáticas)

• A nota das materias suspensas non sume entre as dúas sete puntos.

As decisións de titulación do alumnado con materias non superadas requirirán 
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.
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O alumnado con ACS recibirá un certificado de escolaridade no que constarán 
os anos e materias cursadas.

c) Matrícula de honra.

O alumnado que despois da avaliación final ordinaria de cuarto curso da ESO 
obtivese unha nota media igual ou maior que 9, poderá obter a distinción de 
matrícula da honra. No caso de varios alumnos nesa situación, e tendo en 
conta que so se concederá esta distinción a un número non superior ao 5 % do 
número total de alumnado, outorgarase a aquel que:

• Teña cualificación de sobresaliente en tódalas competencias.

•  Teña a maior nota media.

7 Criterios xerais para a elaboración das programacións.
Como norma xeral, seguiranse as directrices recollidas na RESOLUCIÓN do 29 
de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, 
no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 
25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros 
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, no capítulo V, referido  
expresamente ás programacións didácticas.

Ademáis, teranse en conta as seguintes directrices:

1. Os especialistas en primaria e os departamentos de secundaria, 
farán unha programación por curso e materia, con todos os apartados en cada 
caso, aínda que se repita a información.

2. Deberase prestar especia atención ao apartado criterios de avaliación e 
cualificación (o de incluir criterios de promoción é un erro, non se contemplan
por materia, senón por centro, e se recollen no presente PEC)
Neste apartado, é importante recoller como se vai calificar :
- Se se farán  probas escritas, e cantas ( se é unha por trimestre, unha por 
tema...). Tamén deberíamos poñer nas probas o que puntua cada exercicio, de 
cara a unha posible revisión ou reclamación.
- Se se farán traballos
- Se se puntuará a libreta 
- Se se terá en conta o comportamento

IMPORTANTE especificar como se calcula a nota media (por exemplo, 60% 
exames, 20% libreta....etc), e como se calcula a nota final de curso (se é media
dos trimestres, se é a da ultima avaliación...), e informar de esto ao alumnado. 
É recomendable expoñelo na aula. 

3. As modificacións que se fagan á programación durante o curso, deben  
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recollerse nas actas de departamento (Secundaria). 

8 Avaliación, modificación e difusión do PEC

8.1 A Avaliación do PEC e o seu grao de consecución

O PEC será avaliado ao longo do curso para que na memoria anual se poidan 
extraer conclusións e valorar os obxectivos conseguidos, introducindo os 
cambios necesarios para a adecuación as actuacións do centro a dito proxecto, 
facendo nel melloras que permitan un maior grao de consecución dos 
obxectivos expostos.

8.2 Modificacións no PEC.

Entrará en vigor o novo documento unha vez aprobado polo claustro e consello
escolar, tendo en conta que:

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

• As modificacións incorporaranse como addendas ao documento 
inicialmente aprobado.

8.3 Difusión do PEC

O PEC do CPI Virxe da Saleta 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 PEC entre o profesorado e
demais membros da comunidade educativa.

A Directora certifica que este Proxecto Educativo do CPI Virxe da Saleta foi 
presentado e avaliado polo Claustro e Consello Escolar en sesións ordinarias o

día______________.

Visto e prace A Directora

9 Anexos
NOF

Plan de acollida

Plan de convivencia

Proxecto lingüístico

Plan Tic
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Proxecto lector

Plan acción titorial

Plan atención diversidade

Plan orientación académica e profesional
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