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DATOS DO CENTRO FUNCIONAMENTO SINAIS DE IDENTIDADE LIÑA METODOLÓXICA

Tipo de centro
C.R.A. (Colexio Rural
Agrupado)

Unidades  
7 unidades de Ed.Infantil nas 
localidades de: 
-Carrio 
-Guísamo (tres unidades)
-Lubre (Ruadalama) 
-Ouces (Silvoso)  
-Vixoi

Alumnado
90

Profesorado
9 mestras de Ed. Infantil
1 mestra de Fil. Inglesa
1 mestra de Ed. Musical
1 mestre de Ed. Física
1 mestra de Audición e 
Linguaxe

Horario escolar

Xornada  continuada  en  sesión 
única  de  mañá  de  9:00  a  14:00 
horas

Salientamos  os  puntos  esencias  que 

definen a nosa identidade:

O  traballo  coordinado  e  compartido,  a 

convivencia  entre  os  membros  do  equipo 

docente  e  a   asunción  e  reparto  de 

responsabilidades  dentro  da  institución 

educativa.

Cremos que ten sentido e  futuro a  escola 

rural e nós, o equipo docente, temos o papel 

dinamizador  da  institución  escolar  no  seu 

medio  sociocultural  con  carácter 

socializador  e  de  arraigo  co  entorno  que 

ofrecen as unidades situadas nas distintas 

parroquias do concello.

A  relación  familia-escola  é  de  calidade, 

frecuente,  rica  e  fructuosa,  o   contacto 

diario  nas  entradas  e  saídas  posibilita  un 

intercambio de información continuo entre 

ámbalas dúas partes.

É  unha  escola  aberta  á  comunidade, 

flexible, integrada no entorno, participativa, 

experimental,  dada  aos  valores 

democráticos e de solidaridade.

O noso paradigma educacional referente 

é  “aprender  a  aprender”  e  “aprender 

facendo”.  Para  elo  é  preciso  traballar, 

sobretodo,  por  proxectos  e  resolvendo 

problemas,  adoptando  un  enfoque 

globalizador  que  parta  dos  intereses  e 

coñecementos  previos  dos  nenos  e 

nenas.

A  nosa  liña  metodolóxica,  sustentada 

polo  traballo  en  equipo  e  toma  de 

decisións  consensuada,  baséase  nos 

seguintes aspectos:

A aprendizaxe significativa como eixo de 

tódalas  aprendizaxes;  a  globalización;  a 

investigación  e  experimentación  como 

técnicas básicas; o ludismo; a tolerancia; 

a  cooperación;  aprender  a  aprender;  a 

participación;  enxerido  no  medio  físico, 

social  e  cultural;  aberto  cara  á 

comunidade; a afectividade como marco 

e  punto  de  partida  de  tódalas 

situacións  de  aprendizaxe  e  o  trato 

personalizado do alumnado adecuándose 

ós  diferentes  ritmos  madurativos  e 

capacidades. 

Horario de Secretaría

De LUNS a XOVES 
de 11:15 a 12:45

VENRES 
de 9 a 12

Comunicacións co centro

Teléfono da Sede do C.R.A.

981 79 18 96

Correo electrónico

cra.bergondo@edu.xunta.es


