
 Obxectivos específicos
A seguir enuméranse os obxectivos que se propoñen para este curso como cabeceira da 
Programación Xeral Anual. Os obxectivos  aquí indicados reflexan as preocupacións do 
Claustro de profesores e profesoras e dos membros do Consello Escolar do Centro recollidas 
en diversos documentos, entre eles na Memoria do curso 2011-12. Esta definición de 
obxectivos para o presente curso reitera a necesidade de mellora en aspectos de 
organización e funcionamento xa incluidos en Programacións Xerais anteriores.
Ao revisar os obxectivos que se propoñen obsérvase como se dá concreción e visibilidade a 
aspectos fundamentais da organización dos centros educativos:

1.- Mellora da organización e funcionamento do centro
2.- Actualización da documentación do centro
3.- Impulso á normalización do uso das Novas Tecnoloxías na práctida pedagóxica cotidiana.
4.- Mantemento e mellora das actividades que dan cohesión e sentido colectivo ao noso 
centro.
5.- Manter e mellorar a comunicación co entorno: familia, centros recptores, concello de 
Rianxo ...
Dende estes presupostos definense os seguintes obxectivos xunto coas medidas a 
desenvolver e os recursos a utilizar para a súa consecución:

• Mellorar o nosa organización para optimizar os tempos que teñen que ver coa organización 
e a planificación.
MEDIDAS:
Puntualidade no inicio e remate das reunións
Respeto á orde do día prevista.
RECURSOS:
Utilización do Portal para a convocatoria, a comunicación das ordes do día e das conclusións 
das reunións

• Mellorar a coordenación cos centros docentes do concello, este aspecto foi obxecto de 
amplas reflexións e propostas.
MEDIDAS
Manter as actividades de intercambio e comunicación entre alumnos
Ter reunións de coordenación periodicas entre departamentos de Orientación
Posibilitar a participación nestas reunións doutro profesorado do centro.
RECURSOS:
Realizar as adaptacións e previsións horarias que sexan necesarias para a facilitar a 
celebración destas reunións.

• Continuar coa dinámica de proxectos de traballo conxunto
MEDIDAS
Elección de proxecto común: "Achegamento da arqueoloxía aos nosos alumnos/as"
Adaptar as propostas de Actividades Complementarias ao tema
Realización dun dunha temporalización das actuacións principais relaciondas co proxecto
RECURSOS
Portal web
Reunións de coordenación

• Manter e mellorar as celebracións conxuntas de todo o centro.
MEDIDAS
Realizar as actividades festivas do centro: Magosto, Antroido, Letras Galegas, todas as 
escolas xuntas.
RECURSOS
Espacios das escolas do centro
Colaboración das familias

• Manter as actividades formativas coas familias
MEDIDAS
Poñer en marcha un gurpo de traballo formativos para as familias: Escola de Pais, ou Clube 
de Lectura, ou unha proposta que conmbine as dúas propostas
Realizar un calendario de actividades formativas
RECURSOS



Locais do centro e recursos do centros
ANPA

• Continuar co traballo xa consolidado de hábitos de saude
MEDIDAS
Elexir un tema de traballo: Coordenar as actuacións dende á area de Educación Física
Planficar o programa de reparto de froita
RECURSOS
Os propios da área de Educación Física
A  axuda da Consellería de Medio Rural e o FOGGA.

• Mellorar a dotación de equipamentos e distribuir mellor os recursos económicos (Suxerencia 
de profesoras de Relixión e Actividades de Estudio)
MEDIDAS
Axustar as previsións económicas ás súas necesidades.
RECURSOS
Os económicos do centro

• Avanzar na innovación dos metodoloxias e propostas didácticas
MEDIDAS
Facilitar a participación do profesorado en proxectos de formación e innovación educativa
Convidar á posta en común de proxectos de innovación e experimentación que se realicen no 
centro.
RECURSOS

• Mellorar as tarefas de avaliación e o seu rexistro (Avaliacións Iniciais de 4º E.I. e 1º E.P.)
MEDIDAS
Lembrar e necesidade de realización desta recollida de datos e a avalición dos datos 
recollidos
Rexistrar os datos coa axuda do programa XADE
RECURSOS
Os que poda facilitar o Departamento de Orientación

• Continuar a mellora a actulización do corpo documental do C.R.A., constituido polo PEC, e 
os seus apartados: definición, proxecto lector, plan de convivencia, plan de atención á 
diversidade …
MEDIDAS
Realizar un calendario de actualización e incluilo na PXA 12-13

• Manter e mellorar a vida do portal – web do C.R.A. de Rianxo.
MEDIDAS
Adoptar as decisións organizativas que sexan necesarias para que o portal sexa o recurso 
principal de comunicación dentro do centro e do centro coa comunidade
Convidar ao profesorado a incluir no portal aportacións e experiencias didácticas.
RECURSOS
Portal web,
Equipo TIC.
Recursos informáticos do centro

• Manter os esforzos de información ao profesorado: nos aspectos organizativos do propio 
centro, nas propostas formativas, nos aspectos profesionais e laborais
MEDIDAS
Reenvio de información sindical e profesional

• Mellorar a comunicación co persoal non docente.
MEDIDAS:
Celebración de ao menos unha reunión trimestral co persoal non docente do centro.

     Plan de actuación dos órganos colexiados

Constituen os órganos colexiados do noso centro, o Claustro de Profesores e Profesoras e o 



Consello Escolar.As actuacións previstas teñen que ver coas súas funcións.
Ao claustro correspondelle aprobación da Programación Xeral Anual, dos Proxectos 
Curriculares, do Proxecto lingüístico, do Plan de integración das TIC, a súa vez participar no 
goberno do centro no Consello Escolar a través dos representantes elexidos para este 
órgano.
Ao Consello Escolar, correspondelle establecer as directrices para a elaboración e 
actualización do PEC, a elección do director/a, decidir sobre a admisión de alumnos/as, 
aprobar o Regulamento de Réxime interno, resolver confilctos e de ser o caso impoñer 
correccións, aprobar o orzamento, aprobar e avaliar a programación xeral anual, aprobar a 
programación das actividades extraescolares, criterios de colaboración con outros centros, 
promover a renovación das instalacións, colaborar coa inspección educativa nos planos de 
avaliación do centro.

Tendo en consideración estas competencias atribuidas legalmente a cada órgano e tendo en 
consideración tamén as previsión para o presente curso, realízase a seguinte previsión de 
tarefas para cada un dos órganos colexiados:

CONSELLO ESCOLAR:
1º TRIMESTRE: Aprobar a programación xeral anual, aprobar o programa de actividades 
complementarias e extraescolares, aprobar o plan de comunicación coas familias, colaborar 
coa dirección do centro na renovación do Consello Escolar, .
2º TRIMESTRE: Coñecer e se procede aprobar as contas do ano 2012, aprobar o proxecto 
de presuposto do ano 2013, coñecer sobre o proceso de admisión de alumnos/as
3º TRIMESTRE: Tomar coñecemento e realizar as aportacións necesarias á Memoria do 
Curso 2012-13, coñecer sobre o estado da matrícula do centro, pechado o periodo de 
admisión, reañizar as suxerencias e propostas que considere para o inicio do curso 2013-14
Ademáis destas tarefas temporalizadas por trimestres, o consello escolar tomará 
coñecemento e no seu caso resolverá sobre os seguintes asuntos: revisión do PEC, 
resolución de conflictos relacionados coa convivencia do centro, revisión e mantemento das 
instalacións do centro e do servizo de limpeza.

CLAUSTRO DE PROFESORES/AS:
1º TRIMESTRE: aprobar as programacións curriculares de ciclo, aprobar o proxecto 
lingüísitco do centro, colaborar co centro na elaboración dos documentos que integran a 
Programación Xeral Anual, colaborar na programación das actividades complementarias e 
extraescolares, colaborar na elaboración dos horarios do centro, participar e colaborar na 
renovación do Consello Escolar do Centro.
2º TRIMESTRE: Tomar coñecemento das contas do centro correspondentes ao ano 2012, 
realizar propostas para a elaboración do presuposto do ano 2013, tomar coñecemento sobre 
o  proceso de admisión do alumnado.
3º TRIMESTRE: Colaborar coa dirección do centro na elaboración da Memoria do curso 
2012-13, realizar propostas e suxerencias pedagóxicas, organizativas e funcionais cara o 
curso 2013-14
O Claustro de profesores ademáis colaborará na revisión do PEC,  na posta en marcha dos 
proxectos de innovación que se acorden no presente curso, así como na posta en marcha 
dos programa de formación do profesorado, na resolución das dificultades de convivencia 
que se presenten no centro, tanto tomando coñecemento no seo do claustro como 
participando según regulamentariamente está establecido no Consello Escolar.

     Calendario de reuinons de órganos de goberno e coo rdenación 
docente.

ORGANOS DE GOBERNO:
CLAUSTRO DE PROFESORES:
1º TRIMESTRE
Reunión de inicio de curso (adscripción do profesorado, planficación do incio de curso)
Reunión para a aprobación da Programación Xeral Anual
Reunión para planificar a participación do Claustro na renovación do Consello Escolar.
2º TRIMESTRE
Reunión para tomar coñecemento das Contas Anuais do exercicio de 2012
Reunión para tomar coñecemento do proxecto de presuposto para o exercicio 2013 e para 
tomar coñecemento e de ser o caso participar na plnficación do proceso de admisión do 



alumnado.
3º TRIMESTRE
Reunión para a avaliación da Memoria Xeral do Centro e dos departamentos.
Ademáis o Claustro reunirase de forma extraordinaria, cando sexa preciso para aprobar 
sobre asuntos da súa comptencia, según o regulamentariamente está previsto.

CONSELLO ESCOLAR:
1º TRIMESTRE
Reunión para a aprobación da Programación Xeral Anual e do Programa de Actividades 
Complementarias.
2º TRIMESTRE
Reunión para a revisión e aprobación se procede das contas do ano  2012
Reunión para a aprobación do proxecto de presuposto para o ano 2013,
Reunión para a aprobación do procedemento de admisión do alumnado.
3º TRIMESTRE
Reunión para a avaliación da Memoria Xeral do Centro
Ademáis o Consello Escolar reunirase, de forma extraordinaria,  para resolver sobre asuntos 
da súa competencia según o procedemento regulamentariamente previsto.

ORGANOS DE COORDENACIÓN DOCENTE.
A Comisión de Coordenación Pedagóxica e os demais departamentos e equipos docentes 
constituidos no centro reuniranse según o calendario que se achega no arquivo incluido neste 
apartado.

     Relacións coa comunidade e coas famiias

Ao longo dos cursos as relacións do centro coa contorna, familias, concello, centros 
receptores e outras institucións educativas da contorna, téñen conformado unha estructura 
de relacións moi rica, que redunda de xeito moi positivo no traballo educativo do centro e na 
comunicación e participación do centro na vida da comunidade.
Estas relacións están previstas unhas no plan de acción titorial, no que se aborda a 
comunicación das escolas do centro coas familias, no plan de colaboración coa ANPA do 
centro, no plan de colaboración cos centros receptores, e no plan de colaboración co concello 
e cos seus departamentos: educación e cultura, servizos sociais e obras. Asimesmo ao 
longos dos últimos cursos o centro ten establecido relacións que perduran coa Escola de 
Música de Rianxo, co Clube de Piragüismo de Catoira, e con diversas entidades asociativas 
sen ánimo de lucro, Centros Culturais das parroquias, Xuntas de Montes, e asociacións de 
ámbito supramunicipal (Asociación ABAGAL)Sen pretender esgotar as actuacións de relación 
coa familia e coa comunidade enuméranse as seguintes actuacións que se prevé realizar:

COAS FAMILAS:
Dende o plan de acción titorial realizar os encontros individuais e grupais coas familias 
conforme ao previsto neste plan.
Facilitarase que as familias podan participar nas realización das actividades complementarias 
relacionadas coas festas de carácter tradicional: magosto, nadal, entroido, festa das letras e 
festa de fin de curso.
Tamén se facilitará unha colaboración activa das familias nas tarefas curriculares e didácticas 
tanto en tarefas de reforzo e apoio como colaborando no desenvolvemento de proxectos de 
investigación nas aulas.
O centro elaborarán unha proposta de actividades de formación das familias, en forma de 
charlas, de escola de pais e nais, de clube de lectores.

COA COMUNIDADE:
CENTROS RECEPTORES: Realizarse o programa de comunicación entre alumnos que se 
ven realizando nos últimos cursos e que ten como actuacións concretas, o intercambio de 
postais de nadal e as visitas aos centros docentes. Asimesmo tentarase mellorar a 
comunicación entre departamentos e ciclos do C.R.A. e dos Centros Receptores, 
correspondendo esta tarefa de coordenación ao Departamento de Orientación.

CONCELLO: Manterase unha relación estreita con aqueles departamentos que máis 
interveñen no centro. O departamento de obras para funcións de mantemento e mellora das 
instalacións, o departamento de educació e cultura para a planificación de activiades culturais 



e formativas, o departamento de servizos sociais para actuacións relacionadas 
principalmente coa atención á diversidade.

OUTRAS ENTIDADES E ASOCIACIÓNS. Manteránse as actividades de colaboración coas 
entidades coas que habitualmente ven colaborando o centro:
- Escola de Música de Rianxo
- Clube de Piragüismo de Catoira
- Centros culturais, asociacións veciñais e comunidades de montes
- Confraría de pescadores de Rianxo.

XORNADA ESCOLAR E HORARIO XERAL DO CENTRO. CRITERIOS PARA A SÚA 
ELABORACIÓN

Aspectos xerais:
1. O horario lectivo de atención ao alumnado é de 9:00 a 14:00
2. Os martes de 16:00 a 18:00, o profesorado reuniráse para realizar tarefas de coordenación 
e programación.
3. A dirección do centro e o responsable do departamento de orientación comunicarán o 
horario de atención ás familias.
4.O profesorado titor, comunicará  a hora de atención ás familias.

Aspectos legais:
1. Real decreto 1630/2006 polo que se establecen as ensinanzas mínimas do segundo ciclo 
de educación infantil e o decreto 330/2009, polo que se establece o currículo da Educación 
Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia
2. Real decreto 1513/2006 polo que se establecen as ensinanzas mínimas de educación 
primaria e o decreto 130/2007, polo que se establece o currículo da educación erimaria.
3. Orde de 23 de xuño de 2011, pola que se regula a xornada de traballo do persoal  
funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, 
do 3 de maio
4. Acordo de 18 de febreiro de 2008, entre a conselleira de Educación e Ordenación 
Universitaria e as organizacións sindicais sobres as condicións de traballo do profesorado 
itinerante.

CRITERIOS PARA A ELABORACIÓN DOS HORARIOS DO CURSO 2012-
13
1.Xornada laboral de 37 horas e 30 minutos, organizadas da seguinte forma: 25 horas 
lectivas, computarán como horas lectivas as gardas de recreo, 5 horas non lectivas de 
permanencia no centro que se adicará actividades relacionadas co titoría, a orientación dos 
alumnado, gardas de carácter non lectivo, reunións de equipos de ciclo, departamento, 
sesións de avaliación, reunións dos órganos colexidados, 7 horas e 30 minutos de non 
obrigada permanencia no centro desitnarase a perfeccionamento e formación, preparación 
de actividades docentes e atención doutras actividades inherentes á función docente.

2. Pola condición de profesorado itinerante do C.R.A. aplicarase a reducción previsto no 
acordo de 18 de febreiro de 2008 entre a consellería e as organizacións sindicais de acordo 
co baremo alí contido.

3. Áreas e sesións nas que intervén profesorado específico:
3.1. Educación física: Educación Infantil: 1 sesión semanal, Educación Primaria: 2 sesións 
semanais, Coordenacións
3.2. Língua extranxeira, Inglés:  a) Educación Infantil: 1 sesión semanal,  b) Educación 
Primaria: 2 sesións semanais, c) Coordenacións
3.3. Educación Musical: Educación Infantil: 1 sesión semanal, Educación Primaria: 1 sesión 
semanal, Coordenación TIC
3.4. Formación relixiosa: Educación Infantil: 1 sesión semanal, Educación Primaria: 1º E.P. 1 
sesión semanal, 2º E.P. dúas sesións semanais.
3.5. Atención Educativa: Educación Infantil 1 sesión semanal;
Educación Primaria, 1º E.P. 1 sesión semanal, 2º E.P. dúas sesións semanais.

4.- Apoio xenérico



4.1. O horario realizarase conforme ao previsto nas funcións, acordadas na adscripción do 
profesorado, en todo caso indicar que para o presente curso e sen perxuizo de variacións 
organizativas que se poidan acordar :
a) O/A profesor/a de apoio 1 as desempeñará as funcións de: Área de Atención 
Educativa,Apoio a Xefatura e Coordenacións
b) O profesoras de apoio 2 e Apoio 3, desempeñarán  as funcións de: Apoio xenéricos nas 
aulas que se determinen simultamente co profesor/a titor, Sustiticións

5. Adicación a Departamentos e Ciclos
5.1. Para funcións e tarefas planificación e coordenación e dentro do horario lectivo disporán 
de dúas sesións lectivas os/as seguintes profesore/as coordenadores/as: Responsable do 2º 
ciclo de E.I., Responsable do 1º cico de E.P., Responsable do equipo de actividades 
complementarias, Responsable do equipo de normalización e dinamización lingüística, 
Responsable das novas tecnoloxías, Responsable do Programa Axenda 21, Responsable do 
Programa de Saude na Escola,      Responsable de Biblioteca.

6. Adicación a Cargos Directivos
6.1. Os membros do equipo directivos liberarán as de acordo co seguinte cómputo para 
adicación ao cargo:
a) Director:7 sesións
b) Xefa de estudios: 5 sesións
c) Secretario/a: 9 sesións

    Concreción anual do PEC

Proposta para a concreción do PEC

Elaboración do borrador de actualización do P.E.C. nos seguintes aspectos:

ASPECTOS XERAIS (PRESENTAR NO 1º TRIMESTRE EQUIPO DIRECTIVO)
1.- Fins, valores, obxectivos, e prioridades de actuación
2.- Caracterísiticas do centro e do entorno
3.- Principio de orientación educativas, forma de atención ao alumnnado e plan de acción 
titorial
4.- Oferta de actividades e servizos
5.- Oferta de actividades complementarias e extraescolares
6.- Oferta lingüística e plan de normalización lingüística
7.- Participación en programas institucionais
8.- Colaboración entre os sectores educativos
9.- Colaboración e intercambio cos servizos culturais e sociais do concello

ASPECTOS ORGANIZATIVOS (PRESENTAR NO 2º TRIMESTRE EQUIPO DIRECTIVO)
1.- Organización xeral
2.- Condicións de uso das instalacións do centro
3.- Dinamización e prioridades de actuación
4.- Medidas organizativas en relación coa ensinanza da relixión e a atención educativa que 
non opta por formación relixiosa.
5.- Criterios para o agrupamento do alumnado a organización dos espazos e a organización 
do tempo, medidas organizativas e pedagóxica para o periodo de adaptación do alumnado de 
novo ingreso.

OUTROS DOCUMENTOS:(PRESENTAR NO 3º TRIMESTRE DEPARTAMENTOS 
IMPLICADOS)
1.- Concreción curricular. Elaborada e actualizada anualmente
2.- Proxecto lingüísitico. Elaborar sobre os documentos elaborados no centro e sobre o 
contexto dos alumnos/as.
3.- Proxecto lector de centro. Elaborar tamén a partir dos documentos xa elaborados no 
centro
4.- Plan de Convivencia.
5.- Plan de integación das TIC
6.- Regulamento de réxime interno. Revisar o actual
7.- Plan Xeral de Atención á Diversidade. En borrador realizado polo departamento de 



orientación.

    Criterios para a intervención de profesorado de ap oio específico

CRITERIOS XERAIS PARA A REALIZACIÓN DE APOIO PROFESORADO DE AUDICIÓN E 
LINGUAXE OU PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA

1.- FORMA DE INTERVENCIÓN: Axustar as formas de intervención ás necesidades dos 
alumnos/as, e ao disposto na orde de 27 de decembro de 2002 pola que se establecen os 
criterios e as condicións para a escolarización do alumnado con necesidades educativas 
especiais e que establece que a intervención do profesorado de apoio específico de deben 
realizarse normalmente dentro da aula ordinariaxunto co resto do grupo de alumnos e 
alumanas, e só se levarán a cabo fora da aula en casos execepcionais debidamente 
previstos nas adpatcións curriculares.

2.- INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS: as familias serán informadas e autorizarán todas as 
actuacións que se desenvolvan en atención a necesidades que requiran a intervención de 
profesorado do Departamento de Orientación, sexa o responsable do departamento ou sexa 
algún profesor/a de apoio específico. Esta comunicación atinxirá a todo o proceso, avaliación 
incial, intervención e avaliacións procesuais e finais.

3.- PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN: Para o presente curso e en función dos alumnos e 
alumnas con necesidade de apoio específico neste curso establécense os seguintes criterios 
que priorizan as intervencións:

a.- Alumnado con discapacidade recoñecida ou seguemento hospitalario por dificultade 
especial
b.- Alumnado que  permanece un ano máis no nivel ben de forma ordinario ou extraordinaria. 
c.- Alumnado con dificultade nos rendementos curriculares (En función dos resultados das 
avaliacións 11-12 e da recollida de datos de inicio de curso)

4.- TALLER DE LINGUAXE ORAL: Este taller de linguaxe oral que ten por finalidade a 
detección e intervención temperá nas dificultades de linguxe, desenvolverase con todos os 
alumnos e alumnas de Educación Infantil, consistirán en sesións de periodicidade semanal, 
dirixidas a todo o grupo de E.I.

     Persoal non docente.

O persoal non docente do centro na actualidade está composto exclusivamente polas 
persoas que realizan a limpeza nas distintas escolas: limpadora da escolas de Abuin e de 
Rañó, limpadora das escolas de Quitáns, Vacariza e Capela, limpadora das escolas de 
Cruceiro, Cuvide e Outeiro e limpadora da escola de Pazo.

Para o presente curso proponse formalizar as comunicacións con elas e para esto suxírese a 
realización dunha reunión a comezo de curso e outra reunión ao rematar o curso.

A función das reunións é a de coñecer sobre as necesidades nas tarefas de limpeza e tentar 
de acadar que este servizo funcione da forma máis adecuada posible para o centro e para as 
traballadoras que o desempeñan.

 PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO

USOS DOCENTES.
Procurarase a adecuación dos espacios das edificacións escolares:
1.- Espacios para actividades xerais e comúns
2.- Espacios para actividades específicas: Educación Física, Música, Inglés
3.- Espacios para actividades ao aire libre
Co concello revisarase o plan actual de limpeza e mantemento destes espacios

ACTIVIDADES DA ANPA
A ANPA, fora do horario lectivo, terá dereito á utilización dos espacios escolares para as 
actividades que realize, comunicará a demanda de uso á Dirección do Centro ao obxecto de 



adaptar e axustar os horarios de uso da ANPA, cos horarios de limpeza e mantemento das 
aulas.

OUTRAS ASOCIACIÓNS.
O C.R.A. de Rianxo, facilitará a utilización dos locais escolares a asociacións sen ánimo de 
lucro tendo preferencia de uso aquelas que  programen actividades relacionadas coa 
formación e a animación socio-cultural. Para a obtención de permiso, as asociacións 
interesadas dirixirán escrito á dirección do Centro, quen exporán a solicitude ao Consello 
Escolar. Se o Consello Escolar dá o seu visto bo, a solicitude será presentada a Xefatura 
Territorial de Educación.  

     Plan de formación

Dende o centro animarase e facilitarase a asistencia do profesorado a actividades de 
formación, sexan estas de ámbito autonómico, estatal ou europeo.
Dende o centro tamén se animará ao profesorado a planificar actividades de formación no 
propio centro, sexan grupos de traballo, seminarios ou proxectos de formación.
Finalmente e dende o centro programaranse ao longo do curso varias sesións formativas  
relacionadas co coñecemento do contexto e contorna de Rianxo e con aspectos que teñan 
que ver co Proxecto de Investigación conxunto que este curso tratará o tema da arqueoloxía 
no noso concello.


