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INTRODUCCIÓN 

 De acordo coa a Orde do 21 de abril de 2021, pola que se convoca o concurso de méritos para a 

selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas 

reguladas na Lei Orgánica 2/2006 do 3 de maio de educación, elabórase este proxecto para 

sometelo á valoración dos órganos competentes. 

 Cada centro educativo constitúe unha entidade en si mesma. Ademáis da normativa que regula a 

organización e funcionamento dos centros educativos, cada un deles ten unhas características 

propias marcadas pola realidade social da súa contorna, unha identidade que o fai único de cara ao 

desenvolvemento global do seu alumnado. 

 Este proxecto de dirección pretende ser un documento inicial que sirva de guía para dar resposta 

ás necesidades do centro e da comunidade educativa en si. Os obxectivos serán formulados de xeito 

compartido, dinámico e vivo e, para a súa futura consecución, será imprescindible a colaboración 

do equipo directivo, do claustro de profesorado, das familias e dos demais axentes da comunidade 

educativa. 

 A nosa filosofía de traballo será a de compromiso, entusiasmo, optimismo, liderado pedagóxico e 

capacidade de xestión e organización. O obxectivo final é o de construír unha escola inclusiva, 

seguindo a estela que deixou marcada o equipo directivo saínte. 

XUSTIFICACIÓN PERSOAL DO PROXECTO 

 O CRA Antía Cal abre as portas de seis escolas cada día, nas que se adentran nenos e nenas 

ilusionados e ilusionadas por descubrir e convivir nun espazo de vida e, polo tanto, de aprendizaxe. 

Aquí está a esencia deste proxecto: na ilusión, no desexo de participar, na emoción de compartir coa 

comunidade educativa un proxecto educativo que pretende ser un proxecto de vida para todas; para 

as nenas e nenos, porque pasarán tres anos moi importantes da súa etapa infantil, na que deben ser 

acompañadas con respecto e cariño; para as familias,  porque se sentirán acompañadas no proceso 

de crianza; para as mestras, porque nos nutre de experiencia persoal e profesional e para a escola, 

porque permitirá que cree unha base sólida de acompañamento respectuoso e aprendizaxe vivencial. 

Queda moito camiño por recorrer, nos adentramos con moita ilusión para seguir camiñando hacia a 

calidade do ensino entendida como un acompañamento de vida ao carón de toda a comunidade 

educativa. 

 Consideramos que este proxecto de dirección será un instrumento útil e funcional xa que está 

elaborado por un equipo ilusionado e cohesionado, é un documento cunha forte base pedagóxica, 

Proxecto de dirección 2 Gladys García Fernández



CRA Antía Cal  2021/2025

con implicacións teórico-prácticas coherentes coa liña do proxecto educativo que pretende 

continuar coa labor iniciada polo equipo directivo predecesor marcando uns obxectivos que o 

definan como plan de mellora. É un documento coherente coa práctica cotiá na escola que parte dun 

bo diagnóstico da propia realidade. A firmeza do equipo docente e a claridade na nosa práctica 

diaria pedagóxica serán a base para vivir as dificultades que xurdan como oportunidades para 

consolidar e facer máis firme o noso proxecto educativo. 

Pilares fundamentais/Valores 

 Este proxecto de dirección, ademáis, ten implícitos unha serie de valores que definen os 

principios, as intencións e as accións que teñen en conta a toda a comunidade educativa e que 

pretende definir a identidade do centro dende a autonomía organizativa e funcional tendo en conta a 

acción conxunta dos órganos de goberno colexiados e unipersoais. 

 Tanto o presente proxecto de dirección como o proxecto educativo do centro se sustentan en dous 

pilares fundamentais, unha mirada respetuosa hacia a infancia e métodos pedagóxicos centrados nas 

pedagoxías vivas e activas. 

 En relación á mirada respectuosa cara a infancia, cabe sinalar o recoñecemento da mesma como 

cultura. Se acudimos ao dicionario enténdese por cultura:“Os conxuntos de saberes, creencias e 

pautas de conducta dun grupo social, incluíndo os medios materiais que usan os seus membros 

para comunicarse entre sí e resolver as súas necesidades de todo tipo”. Falar de cultura de infancia 

supón pois, o recoñecemento implícito de que os nenos e nenas son un grupo humano con 

identidade diferenciada das adultas, idiosincrasia particular e pautas de comportamento e 

comunicación propias. É estimulante este concepto que propón Beatriz Trueba Marcano para mirar 

á infancia con respecto dende una pedagoxía do cariño e do coidado advertindo o risco de non 

superar o “etnocentrismo” para respectar a fráxil e marabillosa cultura de infancia; o que sen dúbida 

redimensiona o noso traballo porque nos coloca a tódalas persoas como seres humanas nun entorno 

educativo de respecto mutuo e recoñecemento mutuo. Deste xeito, entendemos o acompañamento 

ao alumnado de forma que se sinta querido, valorado e recoñecido e poida crecer así en equilibrio, 

mantendo a súa esencia natural. A estreita relación entre límites e liberdade permitirá desenvolver o 

sentido da autodisplina e da responsabilidade en contra da obediencia pasiva, axudando así a formar 

persoas con pensamento crítico. 

 Por outra banda, unha aprendizaxe vivencial e activa que parte dun enfoque centrado no traballo 

por ambientes de aprendizaxe. Os ambientes deben ser espazos onde as nenas e os nenos sintan que 

se lles quere, respecta,e valora por ser como son e por ser quen son. Deben ademáis ser motores 

para a reflexión, a manipulación, a experimentación, o descubrimento, etc, en definitiva, espazos 
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para ser. Traballar por ambientes entendidos como “espazos para aprender e convivir” que permiten 

a atención á diversidade ao longo de toda e todas as xornadas contemplando así unha verdadeira 

educación inclusiva, xa que son espazos que respectan a diversidade, que teñen en conta os ritmos 

individuais do alumnado, onde as diferenzas son vividas como unha riqueza. “A observación das 

educadoras permite unha atención individualizada a través das propostas e dos procesos reais, que 

xurden dos intereses reais. Pero, que é observar? Observar implica saber “escoitar”, “ler entre 

liñas”, mirar no sentido amplo da palabra, cos ollos ben abertos, para captar todos os indicios, 

todos os sinais, todas as alertas, que os nenos e nenas nos mostran e as mensaxes que nos 

transmiten coa súa actitude”. (Jenny Silvente). Desta maneira se materializan e se promoven as 

potencialidades dos nenos e das nenas e o seu dereito a convivir e aprender nun espazo de calidade 

que responda as súas necesidades individuais e onde todos e todas se sintan que se realizan. 

 O traballo curricular centrado nos ambientes de aprendizaxe, entendendo o xogo como actividade 

propia desta etapa, está recollida nos criterios metodolóxicos do Decreto 330/2009 do 4 de xuño. 

Estes criterios son concretados nas programacións de aula, en propostas autónomas relacionadas 

con diferentes espazos que abarcan as intelixencias múltiples e, polo tanto, as competencias clave. 

Tamén en procesos que parten do interese do alumnado ou proxectados polas educadoras en base ás 

observacións realizadas para poder responder aos diferentes momentos madurativos. Neste proceso, 

as educadoras deben acompañar sen xuizos, observando e propondo, preparando o ambiente, os 

espazos e os tempos; para que se poida dar unha autonomía na aprendizaxe dos nenos e das nenas. 

Os principios do CRA ANTÍA CAL 

 Os principios/metas/valores nos que se sustenta este proxecto e a partir dos cales se establecerán 

os obxectivos e plans de mellora son:  

• Unha escola que se recoñece nunha identidade propia, na riqueza das súa diversidade e historia, 

na experiencia ao longo dos anos, nas novas respostas e nos logros acadados co protagonismo 

de toda a comunidade educativa. 

• Unha escola pública, centrada en dar resposta ao seu alumnado, familias e contorna concretos. 

Unha escola onde normas, modelos, organización de espazos, protocolos ... son postos ao 

servizo da mellor das ensinanzas que poidamos ofrecer aos nosos nenos e nenas, ao servizo da 

persoas. Unha escola onde todos e todas nos educamos en común, contemplando a diversidade 

de historias de vida como unha posibilidade de enriquecernos. 

• Unha escola aconfesional. 
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• Unha escola amable e democrática, onde se escoita e se favorece o diálogo e a participación. 

Comprensiva coas necesidades e demandas, coñecedora da súa pluralidade, construída conxunta 

e corresponsablemente para dar respostas integrais e integradoras xerando unha cultura escolar 

propia nun proxecto que chegue a entusiasmar, e dende o que pensar-sentir-actuar. 

• Unha escola feminista e non sexista. 

• Unha escola aberta: 

- ao alumnado, como fin último da súa actuación, que o recoñece e ao que cede o protagonismo 

para que desenvolva o seu proceso educativo. 

- ás familias, dentro do respecto mútuo, e a través do diálogo e a participación nas actividades 

da escola, tanto da AFA como das familias particulares. 

- ao barrio e contorna, participando na vida do barrio, entendendo que a educación non só 

pertence á escola, valorando e aproveitando as súas posibilidades e sendo tamén axente de 

dinamización e transformación. 

• Unha escola que contempla a pedagoxía do cariño e do coidado, respectuosa: 

- co alumnado e os seus ritmos. Cada neno e cada nena merece que os e as traten como persoas 

únicas ás que se lles permita extraer o máximo das súas capacidades e momento de madurez. 

- coa diversidade de contornas, ideas e pensamentos, onde a realidade sexa presentada en todos 

os seus aspectos para que os cativos e cativas poidan educarse realmente en liberdade e 

responsabilidade. 

- co medio ambiente. Unha escola sostible e ecolóxica, na que se empregan e se promoven 

prácticas preservadoras da natureza. 

- coa saúde, principalmente dos máis pequenos e das máis pequenas e en todos os aspectos: 

materiais empregados, alimentación, coidados, autonomía… 

• Unha escola cunha mirada cara a infancia dende os seus dereitos e necesidades e onde prevalece 

a importancia da persoa por riba do concepto. 

• Unha escola que promova unha aprendizaxe significativa, activa e manipulativa dende unha 

perspectiva integral do desenvolvemento, onde o alumnado se sitúa no centro do proceso e a 

autonomía persoal e de traballo, son o motor para que se desenvolvan as aprendizaxes. 

• Unha escola onde se entenden os espazos como axente educativo, que dá importancia aos 

materiais de calidade e á orde e á organización como valores fundamentais para a xestión de 

centro. 

• Unha escola onde se contempla o xogo libre como a actividade máis importante que poden 

realizar os nenos e nenas, como motor de aprendizaxe. 
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• Unha escola que entende a función do profesorado como guía e acompañante, que entende a 

formación do equipo docente como unha responsabilidade persoal e profesional. 

• Unha escola que entende a pedagoxía da escoita e da observación como elementos fundamentais 

de avaliación e a documentación como posta en valor dos procesos de aprendizaxe. 

• Unha escola integradora da diversidade. 

• Unha escola socializada e solidaria, que permite e fomenta as relacións entre os nenos e nenas 

de diferentes idades. Unha escola onde todas se coñecen e se axudan. 

• Unha escola galega, que promocione a nosa lingua e cultura, que fala e escribe na lingua galega 

e que non permite que se tome a menos o noso propio idioma. 

• Unha escola equilibrada entre a pedagoxía das emocións e das aprendizaxes. 

• Unha escola que deixa tempo para aprender, deixa espazos para“ser e estar”. 

 O equipo directivo que presentamos este proxecto o conformamos: 

 Gladys García Fernández e Lucía Gil Rodríguez , tendo en conta os seguintes valores á hora de 

desempeñar as nosas funcións: 

 Apostamos pola defensa dos dereitos da infancia formándonos e reflexionando sobre a 

importancia de acompañamento respetuoso. Cremos firmemente no valor do xogo libre e na nosa 

función como acompañantes que escoitan, observan e documentan, perseguindo unha actitude de 

reflexión entre as persoas da comunidade sobre este e outros aspectos pedagóxicos. Consideramos 

os espazos como ambientes de traballo e, dada a súa importancia, perseguimos o seu mantemento, 

mellora e deseño que permitan unha aprendizaxe autónoma e que respondan as necesidades de todas 

as nenas e neno; contemplando así a diversidade dende a visión de que cada neno e nena é unica, 

diferente, perfecta e capaz. Entendemos a educación dende unha perspectiva de comunidade, polo 

que, fomentamos a relación cercana coas familias e a importancia do entorno. Sabemos que para 

acadar logros é necesario un traballo de equipo, polo que, aproveitamos as fortalezas do profesorado 

para acadar os obxectivos, buscando acordos consensuados dentro dos límites do proxecto 

educativo e coordinando a formación do profesorado que responda as necesidades e intereses. 

Somos tamén conscientes da importancia dunha xestión económica transparente, eficaz e clara 

dentro das nosas funcións. E, sobre todo, pretendemos formar un equipo con liderado compartido, 

que reforce o sentido de unión e cunha visión clara do que representa a calidade do ensino. 
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ANÁLISE DIAGNÓSTICA DO CENTRO 

Análise do contexto 

 O CRA Antía Cal está formada por cinco escolas rurais con seis unidades mixtas de Educación 

Infantil situadas en cinco pequenas parroquias de Gondomar e polo tanto, separadas 

xeograficamente unhas de outras.  Este aspecto nos nutre dunha gran riqueza natural pero, ao 

mesmo, tempo esta realidade fai necesario un maior esforzo nas medidas de cara a conseguir un 

sentido de unión, de comunidade; que reforce as liñas pedagóxicas comúns en relación ao Proxecto 

Educativo.  

 O contexto natural no que nos atopamos o conforman os diferentes entornos das escolas, sendo 

éstas contornas privilexiadas para posibilitar múltiples aprendizaxe para nenos e nenas, di Heike 

Freire que, “o contacto coa natureza favorece a autonomía, a relaxación e a concentración, estreita 

vínculos e nos da un sentido de liberdade e pertenza”. 

 Con respecto ao contexto socio-económico e cultural, este se caracteriza por ser un entorno rural 

onde se poden evidenciar as tradicións propias da contorna, ao mesmo tempo está situado cerca 

dunha cidade industrial e de servizos como Vigo. Aspecto relevante este último, tanto pola 

influencia no plano laboral das familias do alumnado, como pola chegada de novo alumnado 

procedente deste e doutros municipios que buscan un centro cun PE como o do CRA Antía Cal; 

aspecto que por outra parte conleva ao aumento de alumnado nas escolas.   N o e n t o r n o 

existen tamén diferentes asociacións que abarcan variedade de aspectos culturais, lectura, escolas de 

música, grupos de baile,... Trátase polo tanto dun Concello activo, con movemento cultural. 

As escolas, os espazos: 

 Baseandonos en  Malaguzzi os espazos educativos deben ser como unha especie de acuario que 

reflexe as ideas, os valores, as actitudes e as culturas das persoas que viven dentro del. Para a 

pedagoxía Waldorf, as escolas deben ser acolledoras e similares a un fogar e Montessori, 

contemplaba a necesidade de pensar os espazos de xeito ordeado e con mobiliario adaptado ás 

características e necesidades da infancia. Tendo en conta que o noso PE contempla estes referentes 

pedagóxicos, e para dar resposta ao traballo por ambientes, os espazos das nosas escolas están 

pensados para posibilitar a creación de ambientes entendidos como espazos físicos preparados 

conscientemente para que a aprendizaxe se de a partir da exploración e a investigación autónoma de 

nenos e nenas e, estes ambientes, están formados por microespazos, zonas de propostas a través das 
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cales se moven libremente e escollen aquelas actividades que máis se adecúen ao momento 

evolutivo no que se atopan. 

 Todas as escolas contan con dúas aulas, unha como ambiente de calma e outra como ambiente de 

movemento, onde se posibilita un xogo máis motriz e expansivo.Non é así na escola de Peitieiros 

que ao contar con dúas liñas, ten dúas aulas de calma e unha maior dificultade para xestionar a 

necesidade de movemento nesta etapa.Todas teñen espazo exterior que posibilita múltiples 

experiencias de xogo en contacto coa natureza. Por outra parte, todas as escolas contan con aseos 

para as adultas e aseos adaptados aos nenos e nenas. 

 O feito de ser un CRA, e ter as escolas ubicadas en espazos xeográficos distintos, fai necesario 

contar cun espazo común coa función de sede administrativa. Neste espazo é onde están ubicados o 

despacho do equipo directivo, a sala de material e traballo, a sala de mestras, o almacén e a 

biblioteca escolar. A biblioteca escolar funciona dende fai moitos anos co PLAMBE, o que fai que 

teñamos unha gran dotación bibliográfica para a etapa 3-6. Para que a biblioteca chegue a todas e 

todos distribúense lotes de aula trimestrais e permanece aberta polas tardes para que as familias 

poidan facer uso dela. O seu éxito é maiusculo tendo grande afluencia de familias a diario. 

Material didáctico  

 Ademáis dos espazos, outro aspecto importante contemplado polo PE é o material que se pon a 

disposición do alumnado: a calidade do espazo vai unida á calidade do material. Con calidade nos 

refimos á riqueza, á polisensorialidade, á variedade, etc.  que ofrecen os materiais. A calidade dos 

materias favorece o pensamento diverxente e creativo e ofrece máis posibilidades de desenvolver 

múltiples linguaxes. Ao longo dos últimos anos se fixo unha dotación de material didáctico de 

calidade que se actualiza cada ano.Por outro lado o material funxible e algún material didáctico que 

pode ser rotado, se almacena na sede, cunha organización do mesmo máis eficaz, ordeada e 

etiquetada. 

Mobiliario 

 Actualmente as escolas están dotadas de mobiliario adaptado ás necesidades do alumnado. A 

maior parte do mobiliario do CRA foi renovado nos últimos catro anos e nos últimos cursos a 

Consellería está dotando de mesas e cadeiras novas para renovar as antigas. Con todo, aínda 

conservamos mobiliario antigo que non responde ás necesidades da nosa escola co que seguimos 

contemplando a posibilidade de renovación dalgún mobiliario. 
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Persoal docente  

 Na actualidade, o centro conta cun elevado número de profesorado definitivo aínda que, levamos 

dous cursos con mobilidade do profesorado e adaptación de profesorado novo. Consideramos 

necesario acoller ao novo profesorado de xeito que teñan unha formación inicial que responda as 

necesidades do PE do centro así como conseguir unha estabilidade no profesorado definitivo; o cal 

sería moi positivo á hora de progresar na reflexión e liñas de actuación do proxecto pedagóxico. As 

docentes ocupan os seguintes postos: 

*Tanto o posto de especialista de

 PT como o de AL son definitivos no centro pero unha se atopa de permiso de maternidade e a outra 

se atopa en comisión de servizo e ocupan actualmente os seus postos dúas persoas provisionais. 

 O centro non conta con persoal non docente. Tanto as tarefas de limpeza como as de mantemento 

das aulas realízanse por persoal alleo ao centro. O servizo de limpeza é xestionado por unha 

empresa privada contratada polo Concello, de xeito que as persoas que limpan os espazos non 

coinciden en todas as aulas, existindo diferencias na cobertura das necesidades. Por outra banda, o 

servizo de mantemento das instalacións é levado a cabo por persoal propio do Concello que atende 

tanto ao CRA como ao resto de centros do Concello. As melloras ou arranxos precisos son 

comunicados ao Concello a primeiros de mes e o seu persoal faise cargo das incidencias durante o 

mes. Neste aspecto valoramos a necesidade de mellorar o servizo. As urxencias son comunicadas no 

momento de producirse e solventadas á maior brevedade posible. Durante este pasado curso por 

falta de persoal da deputación e por falta de cubrir as baixas sucedidas durante o curso o 

mantemento se viu reducido únicamente a solventar as emerxencias.  

Relacións na comunidade educativa 

 Trátrase da importancia das relacións humanas na comunidade educativa dentro dun marco de 

comunidade e de cooperación baseada na confianza. É importante que as familias atopen na escola 

o acompañamento que necesiten, que sintan que xuntas compartimos a ilusión e o esforzo polo 

crecemento dos nenos e nenas. Para que esto sexa posible, é moi importante sementar as bases 

dunha relación fluida, de confianza e cooperación entre familias e equipo docente, camiñando 

xuntas na mesma dirección. O acompañamento aos nenos e nenas é a razón de ser do noso traballo e 

E.INFANTIL E.FÍSICA E.MUSICAL L.E. 
INGLÉS P.T A.L

DEFINITIVAS 8 1 1 1

PROVISIONAIS 1* 1*
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é moi importante ter en conta as historias de vida contemplando as diferencias como 

enriquecedoras. As portas das nosas escolas están abertas cada día para acoller aos nenos e nenas 

coas súas familias. A entrada amable permite que nenos e nenas poidan compartir coa súa familia o 

momento de colocar as súas pertenzas, acomodarse no espazo e elexir unha proposta con calma, 

facilitando unha separación amable coa figura de apego. Tamén na saída as familias poden ir 

entrando ao momento do conto, ou participar cos nenos e nenas mentres recollen, facilitando estas 

accións a comunicación, solventando dúbidas e inquedanzas no propio momento e compartindo 

momentos especiais entre todas, sentindo ademáis que como comunidade nos axudamos para acadar 

o obxectivo principal que é o benestar dos nenos e nenas. En xeral, a relación coas familias dende as 

aulas é cordial, cercana e amable. Con todo somos conscientes da existencia de certas dificultades 

na comprensión das liñas do proxecto entre algunhas familias, e así consideramos que temos que 

seguir traballando na información e formación ás familias de cara a que sintan confianza plena na 

escola. 

 Na actualidade a Asociación de Familias (AFA) recen constituida con este nome inclusivo e que 

cambiou a directiva no último curso, ademais de canalizar as inquedanzas das familias, organizar 

actividades de convivencia dos nenos e nenas e colaborar coa dirección do centro na súa mellora, 

xestiona eficazmente o programa de actividades extraescolares. Consideramos con todo, que 

debemos continuar na liña de cooperación entre a escola e a AFA para que as medidas e actividades 

que realizan vaian en consonancia coas liñas pedagóxicas do PE do centro. 

 O noso centro está aberto á contorna: participando en actividades complementarias, polo que 

valoramos a necesidade de seguir mellorando este aspecto así como de realizar máis saídas ou 

visitas do entorno natural máis próximo a cada escola. 

 A comunicación co Concello é constante tanto para a solicitude de arranxos e mantemento das 

instalacións como cos servizos sociais, a través da educadora familiar e, con menos frecuencia, a 

asistente social. 

 Con respecto aos centros adscritos, a relación coa escola infantil Galiña Azul é moi fluída, 

intercambiando información, a través de reunións coas educadoras do primeiro ciclo (a inicio de 

curso) e de programación de visitas do alumnado que imos recibir. Con respecto ao centro adscrito 

de primaria CEP Xosé Neira Vilas, existe unha consonancia co equipo docente de 1º e 2º de 

primaria, organizando algunha visita e transmitindo información a inicio de curso, con todo, as 

relacións co centro son escasas e polo momento non atopamos liñas comúns de actuación; sendo 

este aspecto relevante para a continuidade da liña pedagóxica na etapa de primaria. 
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Estudo DAFO 

 Para a realización da análise do centro centrámonos en OBSERVAR e ESCOITAR as posibles 

debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades coas que conta o CRA Antía Cal, con vistas a 

poder PROPOÑER medidas a través de obxectivos e liñas de actuación que poidamos desenvolver 

ao longo destes catro anos. 

AMEAZAS OPORTUNIDADES

• Ratios moi elevadas. 

• Distancia física entre aulas. 

• Problemas estructurais 

• Falta de espazo de almacenamento. 

• Falta de limpeza. 

• Baixa relación cos centros adscritos 

• Situacións derivadas pola covid 

• Falta de persoal do Concello 

• Falta de departamento de orientación. 

• Boa relación co Concello e entidade local 

• Imaxe positiva de centro 

• Contorna moi rica 

• Comunidades de montes proactivas 

• Boa relación coa Galiña azul 

• Iniciativas interesantes na contorna 

• Relación fluida e proactiva co servizo de 

Inspección Educativa.

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Proxecto educativo claro e estable. 

• Parella educativa en máis do 50% do horario 

• PFPP con maioría do claustro participante. 

• Boa convivencia entre o alumnado. 

• Actividades complementarias e festexos ben 

reflexionados dende un punto de vista 

pedagóxico. 

• Boa relación coa AFA. 

• Comunicación diaria coas familias dende a 

aula. 

• Materiais de calidade e en bo estado. 

• Enfoque ecolóxico e sostible. 

• Espazos coidados e reflexionados.

• Plan de xestión de centro pouco homoxéneo 

• Documentación de centro pouco visible e 

actualizada 

• Reunións pouco productivas 

• Persoal non definitivo. 

• Dificultade de adaptación do novo 

profesorado por falta de formación acorde ao 

PE 

• Pouca documentación do traballo realizado. 

• Pouca  colaboración con proxetos da contorna 

próxima.
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ÁREAS DE MELLORA 

 Baseándonos na análise diagnóstica do centro, nas carácterísticas específicas do mesmo e o seu 

proxecto educativo, propoñemos as seguintes melloras que marcarán os obxectivos a plantexar: 

A. Recursos materiais 

• Materiais educativos 

• Illamento e problemas estructurais 

• Mantemento do Concello 

B. Recursos persoais 

• Formación do profesorado 

• Idea de pertenza ao centro 

C. Planificación, organización e estratexia 

• Comunicación cos centros adscritos 

• Espazos e tempos para a reflexión sobre a 

filosofía de centro 

• Plan de limpeza 

• Sostibilidade e a ecoloxía 

D. Documentos de planificación e xestión 

• Rexistros de observación 

• Documentación de aula 

• Documentación de centro 

E. Xestión de recursos humanos, materiais 

e funcionamento dos compoñentes 

organizativos 

• Distribución dos recursos humanos 

• Organización do material das aulas e do 

almacén 

• Organización xeral das aulas 

F. Procesos de ensinanza e aprendizaxe 

• Coordinación entre aulas 

• Observacións interpares e do alumnado 

• Saídas programadas sen ter en conta o 

momento evolutivo do alumnado 

G. Liderado educativo 

• Desaproveitamento das funcións dos 

distintos organos colexiados do centro 

• Xestión de equipos de centro 

• Imaxe de centro na comunidade educativa 

H. Satisfacción 

• Comunidade educativa 

OBXECTIVOS DO PROXECTO 

 Unha vez feita a análise diagnóstica necesaria para saber Onde nos atopamos? e analizar as áreas 

de mellora, nos toca establecer os obxectivos, as metas cara as que encamiñaremos o noso traballo 

para así saber a onde queremos ir?. Para trazar estas metas é indiscutible a participación dos 

distintos axentes da comunidade educativa, con quen? De cara a perseguir a meta prioritaria e máis 

profunda do proxecto que é conseguir a unión de tódalas partes integrantes da comunidade 

educativa de cara a camiñar xuntos na liña do proxecto educativo, en beneficio do logro dos 

obxectivos deste proxecto de dirección; contemplando a educación como un feito social. Trátase 
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pois dun proxecto compartido, onde cada persoa é parte integrante e asume as responsabilidades 

inherentes ao seu perfil. Dende este punto de vista, o liderado compartido toma forza e sentido. 

 Como facelo?. Para poder facer esta idea realidade é imprescindible comezar a contar coa opinión, 

suxestións ou propostas de mellora do equipo docente e das familias, dentro dos límites establecidos 

pola lexislación vixente e o proxecto educativo do centro que, como se explicou nas fortalezas da 

análise diagnóstica, ten unas bases sólidas e é recoñecido por toda a comunidade educativa e incluso 

trascendendo máis aló dos límites da mesma. 

 Como primeira forma de facer patente esta participación leváronse a cabo enquisas entre o 

claustro e as familias para recoller as súas propostas de mellora á hora de redactar os nosos 

obxectivos. 

 Establecendo como liñas fundamentais as seguintes: 

1. Adaptación da documentación de centro de cara unha linguaxe igualitaria en cumprimento dos 

artigos 17 e 18 do Decreto lexislativo 2/2015 do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. 

2. Construir un sentimento de escola como comunidade de crecemento e aprendizaxe onde se 

sintan acollidas e recoñecidas as familias. 

3. Traballar como equipo docente en base a uns principios de traballo colaborativo e compartido, 

sempre respectando os principios fundamentais do noso proxecto educativo. 

4. Respectar a cultura de infancia dende unha mirada de recoñecemento, posta en valor, 

aceptación e estima.  

5. Traballar para que as persoas que forman parte do equipo docente se sintan parte do proxecto de 

centro. 

6. Velar para que o marco de actuación e o crecemento da escola sempre teñan en conta e sexan 

concretados en base aos principios xerais da educación viva e activa. 
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PLANS DE ACTUACIÓN 

A. Recursos materiais

OBXECTIVO ACCIÓNS QUEN ? CANDO?

1. Dignificar o traballo dos nenos e nenas dotando ao 

centro de material de calidade. 
1. Establecer criterios comúns para a selección do material. 

2. Substituir os materiais deteriorados ou de baixa calidade.

Equipo directivo 

Equipo docente 

AFA

2021-2023 

2021-2025

2. Solicitar aos organismos competentes as melloras 

estructurais e de illamento das escolas. 
1. Buscar axudas de outros organismos para a mellora das 

instalacións.

Equipo directivo 

Concello
2021-2025

3. Establecer canles de comunicación eficaces coas 

institucións pertinentes que fomenten o mantemento e 

coidado das instalacións.

1. Crear listas de prioridades para comunicar ao Concello e á 

Entidade Local. 

2. Levar rexistros semanais das reparacións realizadas nas 

distintas aulas.

Equipo directivo 

Equipo docente 

Persoal de 

mantemento

2021-2022 

2021-2022

B. Recursos persoais

OBXECTIVO ACCIÓNS QUEN ? CANDO?

1. Establecer un plan de formación e acollida do novo 

profesorado de cara a acompañalo na compresión e 

reflexión dos principios fundamentais da nosa escola.

1. Crear un sistema de acompañamento e titorización ao novo 

profesorado do centro. 

2. Crear unha base documental que acompañe a formación e 

convide á reflexión. 

3. Establecer un horario formativo dentro do horario de 

permanencia no centro.

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2023 

2021-2023 

2021-2023

14 Gladys García Fernández



Proxecto de dirección CRA Antía Cal 2021/2025

2. Promocionar a formación de cara a acadar un perfil 

competencial que responda as necesidades do 

proxecto educativo do centro. 

1. Continuar co PFPP en base ás necesidades e intereses aportados 

polo equipo docente. 

2. Aproveitar as fortalezas do profesorado como forma de 

enriquecemento. 

Equipo directivo 

Equipo docente
2021-2025

3. Establecer un plan de colaboración entre todo o 

persoal docente do centro.

1. Establecer espazos de diálogo. 

2. Fomentar a autodisciplina e o sentimento de responsabilidade 

xeral do centro. 

3. Establecer tempo e estratexias de traballo compartido.

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2025 

2021-2023 

2021-2023

B. Recursos persoais

C. Planificación, organización e estratexia

OBXECTIVO ACCIÓNS QUEN ? CANDO?

1. Impulsar canles de comunicación fluidas cos centros 

públicos adscritos de cara a promover unha 

coordinación real e eficaz.  

1. Propoñer reunións anuais cos equipos directivos dos centros 

adscritos. 

2. Establecer actividades conxuntas alomenos co alumnado de 1º. 

Equipo directivo 

Equipo docente 

Centros adscritos

2021-2025 

2021-2023

2. Utilizar a web e as redes sociais da escola como 

plataforma principal de visibilización do proxecto 

educativo.

1. Colgar todos os documentos públicos do centro.  

2. Publicar artigos de reflexión na web do centro. 

3. Crear un plan de xestión das redes sociais.

Equipo directivo
2021-2025 

2021-2023

3. Utilizar as documentacións xerais para dar a coñecer o 

proxecto educativo de centro.

1. Crear documentacións sobre os aspectos máis destacables do 

proxecto de centro. 

2. Crear documentacións base para poder acompañar ás familias 

sobre determinados aspectos da cultura da infancia.

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2025
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4. Promover a colaboración estreita entre a asociación de 

familias do centro e o equipo docente.

1. Realizar reunións trimestrais con representantes da AFA. 

2. Informar e formar sobre as bases do proxecto educativo e as 

reflexións pedagóxicas realizadas. 

3. Fomentar a comunicación fluida, continua e estreita entre a 

escola e a AFA.

Equipo directivo 

AFA
2021-2025

5. Mellorar o servizo de limpeza das distintas escolas.

1. Solicitude de maior número de horas de limpeza no pliego de 

contratación do Concello. 

2. Solicitar un informe ao Concello onde se especifique as labores 

do servizo de limpeza. 

3. Solicitar solucións para as labores que estean desatendidas. 

4. Establecer un protocolo de limpeza por parte da escola.

Equipo directivo 

Equipo docente 

Empresas 

externas 

Concello

2021-2025 

2021-2023 

2021-2023 

2021-2023

6. Fomentar a sostibilidade e a ecoloxía nas accións 

levadas a cabo dende o centro.

1. Reducir o uso de bolsas de plástico no día a día e de vasos e 

pratos desbotables nas festas e celebracións. 

2. Dotar as aulas dun sistema de reciclaxe efectivo. 

3. Traballar nas aulas co uso de composteiros. 

4. Escoller os materiais da escola e o seu uso en base a criterios 

sostibles e ecolóxicos.

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2022 

2021-2022 

2021-2023

C. Planificación, organización e estratexia

D. Documentos de planificación e xestión

OBXECTIVO ACCIÓNS QUEN ? CANDO?

1. Actualizar a documentación de centro. 1. Crear plans de mellora para planificar a revisión e redacción de 

2 documentos anuais.

Equipo directivo 

Equipo docente
2021-2025
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2. Establecer plans de mellora para a xestión de aula 

1. Promover un sistema de organización de documentación de 

aula. 

2. Crear un sistema de traballo en equipo para a consecución das 

programacións de aula.

Equipo docente

2021-2025 

2021-2023

3. Basear a nosa avaliación en rexistros de observación. 1. Crear rexistros de avaliación para alumnado e profesorado. 

2. Crear calendarios de observación para alumnado e profesorado.

Equipo directivo 

Equipo docente
2021-2025

4. Dotar de conciencia feminista a comunidade educativa 

para así promover unha educación na tolerancia e na 

igualdade. 

1. Analizar e revisar toda a documentación de centro para 

adaptala a unha linguaxe inclusiva. 

2. Dotar ao profesorado dunha guía de linguaxe inclusiva. 

3. Ofrecer unha formación anual feminista para o profesorado e 

tamén para familias.

Equipo directivo 

Equipo docente 

Familias 

AFA

2021-2025 

2021-2023 

2021-2025

D. Documentos de planificación e xestión

E. Xestión de recursos humanos, materiais e funcionamento dos compoñentes organizativos

OBXECTIVO ACCIÓNS QUEN ? CANDO?

1. Atender o aumento de alumnado cunha xestión 

mellorada dos recursos.

1. Aumentar o tempo de parella educativa. 

2. Realizar melloras na xestión dos tempos de aula e de 

disposición de centro. 

3. Realizar revisións e avaliacións trimestrais da labor docente.

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2023 

2021-2025 

2021-2025
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2. Usar responsablemente o material do centro. 

1. Adquirir materiais seguindo un modelo reflexivo e de consumo 

responsable. 

2. Crear un sistema de organización de materiais no almacen único 

que facilite compartir. 

3. Axeitar o almacén de Couso para poder ampliar o espazo de 

almacenamento.

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2025 

2021-2025 

2021-2025

3. Executar un plan xeral de organización de aulas. 

1. Concienciarse e reflexionar sobre os espazos compartidos. 

2. Ofrecer formación na creación de espazos educativos. 

3. Establecer criterios comúns a tódalas aulas para a xestión e 

ambientación de espazos.

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2025 

2021-2023 

2021-2025

E. Xestión de recursos humanos, materiais e funcionamento dos compoñentes organizativos

F. Procesos de ensinanza e aprendizaxe

OBXECTIVO ACCIÓNS QUEN ? CANDO?

1. Continuar avanzando na calidade das propostas de 

aprendizaxe autónoma en base ás observacións 

realizadas. 

1. Integrar a diversidade dende a idea de grupo diverso.  

2. Crear un banco de propostas común. 

3. Contemplar nas programacións procesos fixos proxectados 

polas educadoras nos que se contemplen as especialidades. 

4. Programar en equipo instalacións artísticas de xogo trimestrais.

Equipo docente

2021-2025 

2021-2025 

2021-2023

2. Practicar a pedagoxía da escoita e observacións de 

intereses e necesidades. 

1. Potenciar a docencia compartida na práctica de aula a través 

dun aumento de horas con parella educativa. 

2. Rexistrar as observacións realizadas en documentacións de 

Historias do día a día

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2025 

2021-2023
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3. Promover unha conciencia saudable, sostible e 

ecolóxica. 

1. Potenciar unha actitude de conciencia co medio ambiente a 

través da reciclaxe de residuos,  da compostaxe, así como 

promovendo opcións reutilizables. 

2. Fomentar hábitos de alimentación saudable a través do 

exemplo no día a día da escola coas merendas, así como nas 

celebracións e en formación de familias.

Equipo directivo 

Equipo 

Actividades 

Complementarias 

e Extraescolares 

Equipo docente

2021-2025 

2021-2025

4. Afianzar e promover a apertura da escola ás familias.

1. Planificar saídas pola contorna coa implicación das familias. 

2. Crear un banco de fortalezas, ou aportacións, das familias da 

escola para poder aproveitalas como recursos 

complementarios no centro.

Equipo directivo 

Equipo docente 

Familias

2021-2025 

2021-2025

5. Promover as saídas significativas polo entorno máis 

próximo.

1. Planificar un calendario de saídas de cada aula pola súa 

contorna rural máis próxima. 

2. Planificar un calendario de saídas común ao centro de 

Gondomar para coñecer a contorna urbana máis próxima. 

3. Reducir o número de saídas con desprazamentos de longa 

distancia.

Equipo directivo 

Equipo de 

Actividades 

Complementarias 

e Extraescolares 

2021-2023 

2021-2023 

2021-2025

6. Colaborar con proxectos de proximidade que 

compartan a visión e a filosofía do centro.

1. Participar en iniciativas do entorno cercano que estén en 

consonancia e enriquezcan o proxecto educativo.

Equipo directivo 

Equipo de ACE 2021-2025

F. Procesos de ensinanza e aprendizaxe

G. Liderado educativo

OBXECTIVO ACCIÓNS QUEN ? CANDO?

19 Gladys García Fernández



Proxecto de dirección CRA Antía Cal 2021/2025

1. Manter unha actitude de coherencia e liderado 

compartido que reforce o concepto de equipo.

1. Enriquecer e promover as reflexións constantes, así como as 

aportacións de mellora e valoración de aspectos positivos. 

2. Estimular o traballo colaborativo entre o profesorado partindo 

das fortalezas de cadaquén.

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2025 

2021-2025

2. Asumir as funcións directivas que establece a Lei 

educativa e que se espefican no PE.

1. Facilitar as reunións e coordinacións entre o equipo directivo. 

2. Elaborar un documento protocolarizado que axude na 

transmisión de información entre o equipo directivo. 

3. Dotar ao profesorado dos recursos necesarios para a 

organización de aspectos relacionados coa súa labor docente. 

4. Establecer un plan de mellora relacionado coa eficacia das 

reunións docentes.

Equipo directivo

2021-2022 

2021-2022 

2021-2023 

2021-2023

3. Mellorar a xestión dos equipo de centro

1. Planificar, convocar e presidir as reunións en tempo e forma en 

base á orde do día. 

2. Asegurar o seguimento de acordos e o seu cumplimento. 

3. Crear un plan de traballo anual.

Equipo directivo 

Coordinadoras 
2021-2023 

2021-2025

G. Liderado educativo

H. Satisfacción

OBXECTIVO ACCIÓNS QUEN ? CANDO?
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1. Traballar de cara a conseguir que as familias adquiran 

formación e información sobre aspectos relacionados 

coa educación e crianza dos nenos e nenas baseadas 

nos principios fundamentais da nosa escola.

1. Preparar en equipo temáticas informativas para tratar nas 

reunións de aula. 

2. Seguir analizando as necesidades de cara a organizar encontros 

familiares con expertos. 

3. Facer visibles nas escolas as documentacións relacionadas co 

traballo realizado polo alumnado. 

4. Preparar a acollida do alumnado e das familias de nova 

incorporación.

Equipo directivo 

Equipo docente

2021-2025 

2021-2025 

2021-2023 

2021-2024 

2. Fomentar unha relación de comprensión e confianza 

entre a comunidade educativa.

1. Realizar enquisas constructivas ao profesorado e as familias 

que axuden á detección de aspectos a mellorar.

Equipo directivo 

Equipo docente 

Familias

2021-2025

3. Fomentar a colaboración activa da comunidade 

educativa e o equipo directivo.

1. Crear un plan de comunicación. 

2. Programar reunións do persoal definitivo no mes de xuño para 

planificar aspectos a mellorar no seguinte curso.

Equipo directivo 

Equipo docente 

AFA 

Familias

2021-2025 

2022-2023

H. Satisfacción
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RECURSOS E ORGANIZACIÓN DE CENTRO 

 Unha vez exposto que queremos? establecendo as áreas de mellora, pautas de actuación e 

temporalización debemos organizar os diferentes recursos para a súa consecución, Como o imos 

facer?. Tendo en conta que este proxecto ten un marcado carácter de comunidade e liderado 

compartido entre os diferentes axentes que conforman o CRA Antía Cal para lograr os obxectivos 

propostos e realizar un traballo consciente, responsable, eficiente e profundo faise necesaria a 

creación dunha estrutura organizativa que permita o anteriormente exposto e que axude a  

aproveitar ao máximo as potencialidades dos recursos persoais, materiais e funcionais (espazos, 

tempos ou aspectos económicos).  

 Por un lado, os proxectos e documentos organizativos (proxecto educativo, proxecto de xestión, 

normas de organización, funcionamento e convivencia, programación xeral anual e a concreción 

curricular nas programacións de aula, plan de comunicación), dende unha perspectiva legal, práctica 

e consciente de xeito que dende as liñas pedagóxicas do Proxecto Educativo se establezan as bases 

dos diferentes ámbitos de acción deste centro educativo, creados para un funcionamento armónico e 

relacionados legalmente coa mellora da calidade educativa.  

 Por outro lado, a participación de todas as persoas integrantes da comunidade educativa, tomando 

decisións de forma democrática e asumindo a súa vez responsabilidades, funcións e participando 

dos plans de mellora do centro de forma que se xere unha sensación de unión e traballo en equipo, 

onde os avances e os logros son compartidos. Entendendo a escola como un espazo de vida onde 

todas as persoas vivimos, en palabras de Loris Malaguzzi, “a escola como espazo amable, cálido, 

acolledor e de pertenza, xa que vida e a aprendizaxe son un todo indisoluble”. 

I. Recursos Materiais 

• Orzamento:  

O noso centro, a pesar de ter a constitución arquitectónica das antigas escolas unitarias, funciona a 

nivel de xestión, coma un centro único; polo que as partidas orzamentarias divídense en función das 

necesidades prioritarias da escola e non por unidade. Contamos con un almacén común e realizamos 

pedidos mensuais de funxibles, trimestrais de material educativo e anual de mobles e outros 

materiais que requiren dunha partida orzamentaria máis grande. Por outra banda, contamos coa 

partida anual do PLAMBE para adquisición de fondos documentais. 

• Mobiliario:  
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O mobiliario do centro é de adquisición compartida entre a Consellería e o propio centro, grazas a 

doazóns e axudas recibidas, está en bo estado de conservación e nos preocupamos por renovar aquel 

que se deteriore. 

• Instalacións:  

As instalacións do centro dependen directamente do Concello e, ao ser edificios antigos, requerirían 

na actualidade de unha reforma integral que reforzase o seu illamento e unha adicación máis 

continua por parte do Concello para facerse cargo dos arranxos. 

• Material didáctico: 

O material didáctico está en bo estado de conservación e se vai adquirindo facendo unha profunda 

reflexión, por parte do equipo docente, do uso, necesidade e adecuación con respecto ao proxecto 

educativo e non respondendo a simples impulsos persoais ou a adquisicións irreflexivas, que levan a 

adquirir materiais que finalmente non teñen un uso significativo por parte do noso alumnado. 

• Documentos programáticos e pedagóxicos:  

A documentación programática realízase en base a uns criterios comúns de centro, consensuados e 

falados en equipo. Proponse neste proxecto realizar modificacións e protocolarizar moitos deles 

para facilitar a labor documental ao profesorado. 

II. Recursos Humanos 

• Persoal docente:  

O persoal docente, como xa especificamos no estudo do contexto, está neste momento nunha 

situación de inestabilidade a diferentes situacións persoais que levan ao profesorado a atoparse en 

situacións de permiso ou comisións de servizo. A maiores, levamos anos sen departamentto de 

orientación propio, contando cun servizo de orientación de tan só 3h semanais. A pesar disto, 

seguimos contando cunha ampla maioría de persoal definitivo que é o que nos facilita a xestión do 

persoal, que nun CRA xa é tarefa complexa e, se engadimos que unha das escolas conta cun horario 

diferente, resulta en ocasións case imposible de xestionar. 

III. Recursos Externos 

• Proxectos e actividades doutras institucións, Concello, etc: 

Colaboramos de maneira habitual con todas as actividades propostas polas institucións e 

asociacións da contorna e con outras que contactan connosco, se ben é certo que sempre solicitando 

que estas mesmas teñan cohesión e coherencia coas liñas de funcionamento e filosofía do centro. 

IV. Ideas xerais de organización 

• Traballo coordinado en equipo: 
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O traballo en equipo é fundamental nunha escola. Na nosa escola, a organización espacial non nos 

permite traballar no mesmo espazo todas as persoas a un tempo e é por iso que nos dividimos en 

parellas por escola, na medida do posible, para desta maneira poder respectar a invididualidade do 

noso alumnado e os tempos persoais da aprendizaxe. Se ben é certo que o catálogo do centro está 

cuberto, sendo os CRA escolas con características especiais, botamos en falta que o cadro de 

persoal nos permitise que este traballo en parella educativa fose posible no 100% da xornada; 

evitando que se atopase unha soa persoa illada nun edificio. Por outra banda, para axudar a facilitar 

a tarefa de titorías e especialidades á hora de programar, facemos propostas neste proxecto que 

levan a compartir recursos entre as escolas e, aínda que a luz que dirixe cara onde debemos camiñar 

na aprendizaxe é a infancia, facemos a proposta de crear bancos de recursos e propostas “base” 

compartidas para ter facilidade de modificar e reprogramar segundo as necesidades reais do noso 

alumnado. 

• Criterios para a asignación de titorías: 

• As titorías se asignan seguindo os criterios que se dispoñen na normativa vixente en materia de 

adscrición, se ben é certo que procuramos que haxa unha continuidade na titoría das escolas, en 

ocasións non é posible xa que temos grupos mixtos e sempre hai continuidade de alumnado para 

rematar o ciclo. 

• Órganos de coordinación:  

As coordinacións de equipo no noso centro recaen no profesorado especialista ou de apoio para non 

sobrecargar a ningunha titora e que a organización xeral da escola estea repartida equitativamente. A 

coordinación de ciclo por ser tan específica da etapa debe recaer nunha persoa especialista en 

educación infantil. 

• Concreción curricular:  

As liñas do proxecto educativo se concretan en programacións de aula que se fan en base a espazos,   

microespazos e procesos de aprendizaxe. Neste proxecto contemplamos a necesidade de que as 

programacións sexan máis eficaces para a práctica reflectindo os procesos proxectados polas adultas 

e deixando as programacións abertas a modificacións para adaptarse a aqueles proxectos que xurden 

do alumnado. 

• Atención á diversidade:  

No noso centro contemplamos a atención a diversidade como a atención das características únicas 

de cada unha das nosas nenas e nenos, é dicir a atención específica se lle adica a cada nena e neno 

naquelas capacidades nas que teña máis dificultade e se crea un ambiente preparado e unhas 

propostas que respondan as aptitudes destacadas en cada nena e neno. 
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• Participación en proxectos e plans:  

Dende hai moitos anos o centro forma parte do Plambe e dende o actual curso tamén do plan 

proxecta, A actualización do profesorado se proxecta a través dun PFPP e cada ano estudamos e 

valoramos as diversas posibilidades que se nos ofrecen dende a Xunta de Galicia, participando en 

todas aquelas que son acordes as características do noso centro, do noso alumnado e da nosa 

filosofía, é dicir, aquilo que é coherente co noso proxecto educativo. 

• Agrupamentos de alumnado:  

Os nosos agrupamentos son mixtos o cal supón unha vantaxe enorme para a atención a diversidade 

dende un concepto de humanidade diversa e para o fomento da autonomía, a aceptación da 

responsabilidade pola propia aprendizaxe e a madurez social nunha contorna o máis semellante 

posible ao mundo real onde non nos estratificamos por idades.  

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROXECTO 

 Un Proxecto de Dirección non debe entenderse como un documento finalizado, senón que, pola 

contra, ten que estar sometido a avaliacións e revisións continuas. Deste xeito, terá un carácter 

dinámico e estará aberto a posibles modificacións. Debe efectuarse unha avaliación ao remate de 

cada curso escolar para examinar o grao de consecución dos obxectivos marcados e propoñer 

melloras para o seguinte.  

Proceso de avaliación do Proxecto de Dirección 

 A avaliación deste proxecto realizarase tendo en conta a seguinte temporalización:    

Avaliación interna 

Avaliación continua 

 Estaremos abertos ás suxestións que se emitan de forma continua dentro das distintas estruturas 

organizativas do centro (Consello Escolar, Claustro de Profesores, Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, etc.), tendo en conta as liñas de actuación establecidas. O equipo directivo, nas 

reunións semanais de traballo, tamén avaliaremos a labor realizada. 

 Avaliación anual 

 O seguimento e valoración dos obxectivos acadados realizarase ao final de cada curso e 

reflectirase na memoria anual do centro. 

 Avaliación final 

 A avaliación dos resultados realizarase ao remate dos catro anos coa contribución de toda a 

comunidade educativa  e recollerase no informe final.  

Avaliación Externa 
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 A Administración Educativa, por medio da Inspección, avaliará e fará un seguimento do 

desenvolvemento do Proxecto de Dirección e da xestión por parte do equipo directivo.  

 Á hora de avaliar este proxecto de dirección teranse en conta os seguintes indicadores:  

1. Valoración dos problemas xurdidos na aplicación deste proxecto.  

2. Propostas de solución dos problemas atopados ao longo do curso.  

3. Análise trimestral do funcionamento do centro e grao de cumprimento da PXA.  

4. Grao de consecución dos obxectivos.  

5. Grao de actuación do equipo directivo e a súa influencia positiva na organización e o bo 

funcionamento do centro educativo.  

6. Grao de actuación e participación no proxecto de todos os sectores da comunidade 

educativa.  

7. Grao de adecuación dos documentos e sesións de avaliación.  

8. Análise e valoración da metodoloxía e dos recursos utilizados.  

9. Grao de actuación dos órganos e das persoas responsables da valoración do proxecto.  

Avaliación dos resultados ao final do período directivo  

 Ao finalizaren os catro anos para os que foi deseñado este proxecto, o equipo directivo realizará 

unha avaliación global e elaborará un informe final que recollerá os resultados das avaliacións 

parciais realizadas. Darase a coñecer a toda a comunidade educativa e será́ enviado á Inspección.  
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OBXECTIVOS e INDICADORES CRITERIOS DE ACEPTACIÓN SEGUEMENTO AVALIAR

A1
A1.1 Criterios comúns para a adquisición de materiais. 

A1.2 Materiais renovados nas aulas.

• Ter unha listaxe de criterios a seguir para a adquisición 

de materiais. 

• Renovar o material de aulas ao 20% anual.

Anual
A fin de 

curso

A2
A2.1 Solicitar ao concello ou atopar subvencións que se 

axusten ás necesidades do centro.
• Acometer dúas melloras anuais Anual

A fin de 

curso

A3

A3.1 Lista con prioridades mensuais e anuais. 

A3.2 Ter rexistradas todas as intervencións do Concello e da 

Entidade Local.

• Que o mantemento mellore nun 10% Mensual Trimestral

B1

B1.1 Que cada nova docente teña unha compañeira titora 

asignada. 

B1.2 Ter un arquivo de artigos, libros e documentos 

baseados na filosofía do centro. 

B1.3 Horario de formación.

• Melloría na adaptación ao centro dun 50% 

• Base documental completa con un artigo de cada 

temática. 

• Que o profesorado novo reciba a formación básica no s 

dous primeiros meses de curso.

Mensual 

Anual

Trimestral

B2

B2.1 Participación do profesorado no PFPP. 

B2.2 Creación de sesións de formación dirixidas polo propio 

profesorado do centro.

• Profesorado participante maior ou igual a un 80% do 

claustro. 

• Facer tres sesións autofomativas anuais.

Anual
A fin de 

curso

B3

B3.1 Levar a cabo debates pedagóxicos. 

B3.2 O profesorado colabora en todas as tarefas do centro. 

B3.3 Existen quendas de traballo compartido.

• Un debate pedagóxico por avaliación. 

• O aumento de colaboración é notorio nun 50% 

• Establécese como mínimo unha quenda de traballo 

trimestral.

Trimestral 

Anual 

Trimestral

A fin de 

curso

C1
C2.1 Reunirse cos centros adscritos. 

C2.2 Compartir actividades co alumnado de 1º.

• Ter unha reunión anual. 

• Facer unha actividades conxuntas anuais.
Anual

A fin de 

curso

OBXECTIVOS e INDICADORES



C2

C3.1Ter a web actualizada. 

C3.2 Crear na web un espazo de reflexión para docentes e 

familias.

• Ter a documentación de centro colgada na web 

• Que as diferentes seccions da web estén actualizadas 

• Publicar un artigo trimestral sobre unha reflexión 

pedagóxica. 

• Ofrecer publicacións periódicas nas redes sociais.

Mensual Trimestral

C3

C3.1 Ofrecer a información de centro a través de paneis 

informativos. 

C3.2 Ofrecer as familias documentacións sobre temas 

pedagóxicos importantes

• Ter un panel por aula anual 

• Crear unha base de 3 documentacións anuais sobre temas 

de interese pedagóxico para as familias.

Trimestral Anual

C4

C4.1 Reunirse coa AFA. 

C4.2 As decisións da AFA son paralelas ao proxecto de 

centro. 

C4.3 Ter comunicación de doble vía.

• Ter unha reunión trimestral. 

• Realizar unha reunión informativa conxunta coas persoas 

pertencentes a AFA. 

• Ambas partes se sinten debidamente informadas nun 

70% das ocasións.

Anual
A fin de 

curso

C5

C5.1 Aumento do número de horas de adicación á limpeza. 

C5.2 Ter aclaradas as funcións que debe desempeñar o 

servizo de limpeza. 

C5.3 Ter persoal que cubra as labores de limpeza que non 

corresponden ao persoal xa contratado. 

C5.4 Establecer medios que cooperen coas labores 

realizadas polo persoal do Concello.

• Aumento da pulcritude nun 70% 
Mensual Trimestral
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C6

C6.1 Uso de materiais reutilizables. 

C6.2 Ter cubos de reciclaxe nas aulas 

C6.3 Utilizar os composteiros e o compost 

C6.4 Escoller materiais de centro sostibles e ecolóxicos 

• Reciclar e compostar no 100% das aulas. 

• Reducir os materiais desbotables nun 60% 

• O materiais de centro adquiridos cumplen criterios de 

sostibilidade e ecoloxía nun 60%

Anual
A fin de 

curso

D1 D1.1 Documentación de centro actualizada. • Planificar e redactar dous documentos anuais. Trimestral Anual

D2

D2.2 Ter unha rutina de documentación sinxela e práctica 

D2.3 Facer propostas e procesos compartidos por todas as 

aulas.

• O rexistro de documentación de aula e titorías aumenta 

nun 60% 

• O traballo da titora se comparte nun 50%

Anual
A fin de 

curso

D3
D3.1 Rexistrar observacións de alumnado e profesorado. 

D3.2 Establecer temáticas e tempos para observar

• Se realizan e rexistran un 50% das observacións 

programadas.
Trimestral

A fin de 

curso

D4

D4.1 A documentación está redactada en liguaxe inclusiva. 

D4.2 O profesorado recibe unha guía con alternativas de 

linguaxe non sexista. 

D4.3 Dende o centro se ofrece formación en igualdade.

• O 80% da documentación está redactada en linguaxe 

inclusiva. 

• O 100% do profesorado recibe a guía. 

• Ofrécese unha charla anual para profesorado e outra para 

familias.

Anual
A fin de 

curso

E1

E1.1 Aumento de horas con parella educativa. 

E1.2 Realízanse horarios acordes aos plans de mellora. 

E1.3 Avalíase a labor docente.

• Incremento de ata o 60% do horario con parella 

educativa. 

• Valoración positiva dos horarios en base ao plan de 

mellora. 

• Realízase unha avaliación trimestral de cada docente.

Fin de curso  

Fin de curso 

Fin de trimestre

A fin de 

curso
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E2

E2.1 Adquírese material en base aos criterios establecidos. 

E2.2 Créase un sistema de almacenamento eficaz e o 

compromiso do equipo docente para mantelo.

• Material de nova adquisión dúas veces no curso. 

• Almacén organizado durante o primeiro trimestre e 

mantemento. 

• Ter preparado e en uso o almacén de Couso

Fin de trimestre
A fin de 

curso

E3

E3.1 Realízanse sesións de reflexión sobre espazos co 

equipo docente. 

E3.2 Adícase tempo á formación sobre espazos. 

E3.3 Establécense uns criterios común na organización e 

ambientación de espazos.

• Unha sesión ao inicio de curso e unha trimestral, 

incidencias semanais. 

• Unha formación durante o primeiro trimestre. 

• Aulas preparadas en base aos criterios.

Fin de trimestre 

Fin de curso 

Fin de trimestre

A fin de 

curso

F1

F1.1 O alumnado é considerado por igual na súa 

individualidade. 

F1.2 Temos un banco de propostas común a todo o centro. 

F1.3 Fanse instalacións artísticas nas aulas. 

F1.1 Facer unha programación de procesos común.

• Non se diferencia o trato entre o alumnado no 60% dos 

casos. 

• O banco de propostas contén tres aportacións de cada 

persoa mestra por trimestre. 

• Que se establezan procesos comúns no 50% das sesións. 

• Realízanse dúas instalacións rotatorias anuais.

Anual
A fin de 

curso

F2
F2.2 Aumentar o número de horas con parella educativa. 

F2.2 Crear arquivos de historias do dia a dia

• Incremento de ata o 60% con parella educativa. 

• Que cada aula teña un mínimo de 3 historias e cada 

especialista 1 anual por aula.

Mensual Trimestral

F3
F3.1 O alumnado recicla, reutiliza e composta na escola. 

F3.2 A alimentación dentro da escola é saudable.

• Un 70% dos residuos son reciclados. 

• Un 90% dos produtos consumidos dentro da escola son 

saudables.

Trimestral
A fin de 

curso
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F4
F4.1 As familias apoian nas saídas. 

F4.2 Ter un banco de propostas das familias.

• Seis familias se ofrecen para colaborar nas saídas. 

• As familias realizan actividades na escola cinco veces ao 

ano.

Anual
A fin de 

curso

F5

F5.1 Ter calendarios planificados de saídas pola contorna 

para cada aula. 

F5.2 Ter calendarios planificados de saídas a Gondomar 

para todo o centro. 

F5.3 Sair fora da comarca  o mínimo imprescindible. 

• Saímos pola contorna unha vez ao trimestre. 

• Saímos a Gondomar tres veces ao ano. 

• Reducimos as saídas de longa distancia a máximo unha 

anual. 

Trimestral
A fin de 

curso

F6
F6.1 Colaborar con iniciativas do entorno cercano en base 

ao proxecto educativo
• Participamos polo menos dunha iniciativa anual Anual

A fin de 

curso

G1

G1.1 Establécense tempos e medios para o debate e a 

reflexión. 

G1.2 Compártense as fortalezas e se colabora en base a elas.

• O profesorado participa dos debates e as reflexións nun 

60% 

• O profesorado se sinte satisfeito polas súas aportacións 

ao equipo nun 60% 

Mensual Trimestral

G2

G2.1 Resérvase unha hora de reunión de equipo directivo 

semanal. 

G2.2 Rexístranse as tarefas feitas e por facer nun documento 

compartido. 

G2.3 O profesorado ten recursos comúns protocolarizados 

que facilitan a organización documental. 

G2.4 As reunións docentes son eficaces.

• O equipo directivo reúnese nun 80% das ocasións. 

• O rexistro das tarefas faise nun 90% dos casos. 

• O 100% do profesorado recibe a documentación. 

• As reunións docentes melloran nun 60%

Mensual 

Mensual 

Anual 

Mensual

A fin de 

curso
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G3

G3.1 As persoas coordinadoras  xestionan as reunións con 

eficacia. 

G3.2  Os acordos e a súa temporalización son reflexados en 

documentos de seguimento. 

G3.4 Establecer  uns obxectivos e funcións dentro do equipo 

marcados e temporalizados dende inicio de curso, que 

cubran as actividades anuais do equipo.

• As reunións reflexan nas actas un 60% de melloría. 

• Os acordos tomados e a súa consecución quedan 

rexistrados ao 100% 

• Que a xestión de equipos mellore nun 70%

Mensual
A fin de 

curso

H1

H1.1 Selección de temáticas e preparación. 

H1.2 Facer enquisas as familias e aportaciós do equipo 

docente. 

H1.3 Propostas e procesos documentados e expostos nas 

aulas por parte de todo o equipo docente. 

H1.4 As familias comparten as súas experiencias coas 

familias de nova incorporacion.

• Dúas temáticas anuais. 

• Tres encontros familiares con expertos anuais. 

• Documentación mensual por aula. 

• Participación dun 5% das familias da escola e un 80% 

das de nova incorporación.

Fin de trimestre
A fin de 

curso

H2 H2.1 Elaboración, entrega e valoración das enquisas.
• Profesorado e familias satisfeitas nun 90% 

• Recollida de aspectos a mellorar.
Fin de curso

A fin de 

curso

H3

H3.1 A imaxe que o centro proxecta é acorde á real tanto 

dentro como fora da comunidade educativa. 

H3.2 Reunión co persoal definitivo ao final de curso.

• A proxección de centro dentro da comunidade educativa 

mellora nun 60% 

• Recollida de aspectos a mellorar e planificación do seu 

plan de mellora.

Fin de curso
A fin de 

curso
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe_gallego/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11494-G.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160217/AnuncioG0244-110216-0005_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180409/AnuncioG0164-230318-0006_gl.html
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