
 
 
I.- ANALISE DO CONTEXTO 
 
A.- SITUACION SOCIOECONOMICA E CULTURAL DA ZONA 
 
O Centro atópase situado nunha zona destinada a ser centro académico1, pero precisamente 

por iso non está encadrado nun barrio con características particulares que o definan. Isto tradúcese 
nunha tipoloxía moi variada de alumnado, de procedencias diversas.  

En consecuencia, é evidente a dispersión dos domicilios e o seu relativo alongamento, o que 
fai que a meirande parte dos alumnos e alumnas dependan do transporte para a súa asistencia diaria 
ás clases.  

O nivel de vida pódese situar nun término medio, de clase media, aínda que o nivel 
educativo dos pais oscila entre estudios secundarios e universitarios medios, pero con salientable 
preocupación polos estudios dos fillos, que en inmensa maioría manifestan a súa intención de 
seguir estudios superiores. Contan en xeral con condicións axeitadas para o estudio na casa e 
síntense respaldados para elo polos seus pais.  

Non é maioritario o asociacionismo do alumnado e, en caso afirmativo, éste céntrase 
especialmente no terreo deportivo. 

Aínda que existe un número alto de familias que non viven no entorno urbano, é inexistente 
a economía familiar agraria, sendo moi alto o número de familias que traballan no sector servicios, 
seguido do sector industrial. A incidencia do paro é moi baixa. 

Por lo que atinxe ao emprego habitual do idioma, aun recoñecendo a necesidade e a 
importancia da lingua galega, o emprego do castelán é maioritario, aínda que en  determinados 
contextos (con amigos, con compañeiros de clase) sobe un pouco o emprego do galego. 

  
B.- ANALISE DO CENTRO 
 
1.- Definición do Centro. 
Centro de titularidade pública, no que se imparten os niveis de Educación Secundaria, 

actualmente BUP e COU, e destinado aos novos niveis de ESO e BACHARELATO. Na 
actualidade conta con 26 unidades repartidas en ambos niveis. 

Situado en zona escolar, non se trata dun Centro identificado cun barrio definido nin 
asociado a un contexto social determinado. Esta circunstancia incide nas características do 
alumnado, procedente de diferentes zonas, polo que non é posible formular unha definición válida 
para todos eles. Nembargantes, existen coincidencias que debemos aproveitar e deben servirnos de 
punto de partida para  definir actuacións válidas para unha grande maioría. Tal é o caso, por 
exemplo, das expectativas e intencións que manifestan respecto a os seus futuros estudios e que 
deben inspirarnos nun aspecto tan importante como é o da Atención á diversidade. 

O Centro conta con Biblioteca, atendida por personal encargado do seu control e servicio 
de préstamo; pavillón deportivo de recente construcción, en convenio co Concello da cidade; 
laboratorios para prácticas de Ciencias Naturais e de Física e Química; locutorio de radio, que 
emite unha vez por semana. 

 
2.- Funcionamiento do Centro. 
A ratio dos últimos anos rexistra un promedio de 36 alumnos e alumnas por aula. 
Funcionan os Organos de goberno establecidos por lei (Consello Escolar, Claustro, 

Dirección, Xefatura de Estudios, Secretaría, Vicedirección, Asociación de Pais), así como os de 
tipo didáctico habituais (Seminarios Didácticos). Intentouse que funcione, ben que de xeito moi 
rudimentario, un servicio de Orientación de Estudios, sen ningún especialista e limitado aos 
escasos recursos informativos que de xeito esporádico envíansenos ou que solicitamos de forma 
circunstancial. Non existen Comisións nin equipos de traballo habituais, sendo o equipo que 
elabora o PEC un intento pioneiro. 

No que atinxe a edificios e espacios escolares,  cóntase co edificio do Centro e o pabellón 
deportivo. Actualmente, e co número de estudiantes matriculados, o espacio é moi xusto, sen 

                                                           
1  Varios Centros escolares de Primaria e Secundaria, CEFOCOP, Facultade de Inxeñeiros 
Forestais, futura Facultade de Ciencias Sociais, etc. 



posibilidade de contar con locais para os Seminarios e incluso tendo que utilizar como aulas 
dependencias destinadas a outros fins (locutorio de radio, por exemplo). 

Un dos aspectos importantes a contemplar no funcionamento do Centro é o do grao de 
implicación dos pais no mesmo. En contradicción coa afirmación do alumnado sobre o apoio que 
recibe dos seus pais, a colaboración da A.P.A. redúcese ás actividades extraescolares e, 
ocasionalmente, á subvencións para repoñer medios didácticos (audiovisuais, etc.) do Centro. Pero  
obsérvase un alto absentismo na intervención persoal en actividades da propia Asociación e, en 
menor medida, no contacto co Profesorado. Este tema ten que estar intimamente conectado ao 
aspecto titorial, que se inclúe no  apartado dos Obxectivos Xerais pedagóxicos. O Centro debe 
“tender unha ponte” e implicar aos pais na tarefa educativa (cf. a “dobre personalidade” dos 
alumnos e alumnas que se detecta ás veces falando cos pais), establecendo canles habituais e 
periódicos de información e facilitando a comunicación.  

Tamén no noso esquema do PEC figura, dentro dos aspectos de funcionamento do Centro o 
do nivel de homoxeneidade no emprego de métodos didácticos. E iso porque, ainda que no noso 
sistema actual non é tan evidente a necesidade de acadar dita homoxeneidade,   nembargantes é 
obvio que no espírito da Reforma, sobre todo no nivel da ESO, aparece como necesario. A 
coordenación e o traballo en equipo son consustanciais ao concepto de ensino que se desprende da 
Reforma educativa. 

Contamos cun Claustro de Profesores gracias ao cal a traxectoria do Centro dende a súa 
creación ata a actualidade amosa uns bos resultados, que se  traduciron sempre nunha demanda de 
matrícula superior ás prazas disponibles. A sensibilización do profesorado diante dos cambios que 
se aveciñan fai presaxiar que as novidades no sistema de traballo serán asimiladas con facilidade, 
contando coa dinamización do equipo directivo e do grupo que elabora este PEC. 

 
 
 
 
II.- SINAIS DE IDENTIDADE 
 
 
A.- CONFESIONALIDADE 
 
Un Centro público non debe ter unha orientación ideolóxica. Agora ben, se a educación é 

un proceso de transmisión dende persoas á persoas, a neutralidade é utópica. A liberdade de 
cátedra, dereito do profesor, implica que un punto de vista personal pode determinar a súa forma 
de transmitir aos alumnos e alumnas valores, ademais de conceptos. 

Entendemos que a neutralidade ten que referirse á actitude respecto dos xoves, pero non ten 
que significar a renuncia a expoñer a forma de pensar de cada un. A neutralidade respetaráse: 

� non impoñendo os criterios propios nin descalificando os opostos polo feito de non 
compartilos. 

� evitando os dogmatismos e inculcando a idea de que cada persona debe coñecer e elixir 
libremente a súa forma de pensar. 
 
Este apartado compleméntase co titulado Pluralismo e valores democráticos. 

  
 

B.- LINGUA DE APRENDIZAXE 
 
Dada a importancia da lingua para a identidade dos individuos e da colectividade; tendo en 

conta os resultados das enquisas feitas entre os alumnos e alumnas deste Centro, segundo os cales 
a maioría pensa que o uso do galego é moi necesario e que a lingua máis importante de Galicia 
debería ser o galego; e co fin de acadar o obxectivo xeral establecido na Lei de Normalización 
Lingüística, segundo a cal os alumnos e alumnas coñecerán o galego en igualdade co castelán, 
cremos que hai que brindarlles a oportunidade de que o vexan como lingua absolutamente 
normalizada e válida para todos os ámbitos. Así que consideramos oportuno demostrárllelo desde 
o noso propio Centro educativo, facendo do galego a lingua de uso da comunidade escolar, 
achegándonos deste xeito ao ansiado equilibrio das dúas linguas. Se o que se quere é asegurar 
que o noso alumnado adquira unha real e plena competencia lingüística, semellante nas dúas 
linguas, a única vía para conseguilo é incrementar substancialmente o emprego do galego, e isto 



por unha razón clara: en caso de desequilibrio debe existir unha compensación para a lingua máis 
desfavorecida. A mera presencia do galego como materia non é distinta da que ten un idioma 
estranxeiro e non asegura a competencia comunicativa pretendida. 

Por todo o antedito, pensamos que o uso e promoción do galego debe ser un rasgo de 
identidade deste Centro, polo que asumimos a lingua galega como lingua oficial, contribuíndo á 
súa normalización, e isto en dúas liñas: 

� A vida administrativa e as relacións coa comunidade escolar faranse en galego. 
� Utilización da lingua galega como lingua vehicular nunha ampla porcentaxe das áreas, 

non considerando como máximos os mínimos propostos pola lei. 
 
 

C.- LIÑA METODOLOXICA 
 
A metodoloxía está íntimamente unida aos obxectivos do proceso educativo, sinalando os 

pasos que é necesario seguir para conseguilos. 
A actuación coordenada dos profesores é non soio necesaria senón imprescindible para 

atopar puntos de contacto que posibiliten o emprego de formas de ensinar complementarias. 
Aínda que a unanimidade é utópica e incluso non desexable, pois da diversidade de métodos 
pódense derivar posibilidades de aprendizaxe máis amplas, sen embargo ten que haber temas 
concretos, partes de programas e coincidencias temporais que permitan un traballo en equipo, 
ben sexa adoptando un mesmo sistema ben utilizando varios que se complementen. 

Por outra parte, así como se distingue entre Obxectivos Xerais de Centro, asumibles por 
todos os profesores e que marcan o rumbo á nosa tarefa educativa, e Obxectivos máis 
particulares, de área e de grupo, tamén se distingue entre unha metodoloxía referida a aqueles, de 
carácter vinculante para todos os profesores e que debe figurar no PEC, e outra metodoloxía 
relativa aos ámbitos particulares de área e grupo, que deberá ser determinada polo profesorado 
correspondente e figurar no PCC. 

Establécense como aspectos pertencentes ós Obxectivos Xerais que teñen relación directa 
coa metodoloxía os seguintes: 

� Labor titorial 
� Obxectivo do proceso educativo: ¿que queremos conquerir dos nosos alumnos? 

� formación-información 
� actividade elaboradora-pasividade receptora 
� iniciativa-dependencia (¿darlle un pez ou aprenderlle a pescar?) 

� Criterios de avaliación: ¿que imos  valorar nos nosos alumnos? 
� capacidade analítica e crítica ou asimilación repetitiva 
� resultados finais ou proceso de traballo 

�  Criterios de promoción. 
 
Todos estes aspectos pódense pór en relación cos Obxectivos Xerais que figuran máis 

adiante, agrupados agora en catro bloques: 
a) Obxectivos que atinxen á dimensión persoal do alumnado (1, 2 e 3) 
b) Os que se refiren ós tres tipos de contidos (6, 7, 8 e 9) 
c) Os que falan da estructura do Centro e da relación dos estamentos e o seu 

funcionamento (4, 10 e 11) 
d) O relativo á actuación coordenada do Profesorado para a actividade docente (5). 

 
 

A) Os aspectos persoais do alumnado non se poden separar da súa actividade escolar. Iso é 
evidente se se pensa que deles depende a traxectoria ó longo do curso, na que se basean os 
contidos actitudinais. 

Toda actitude ten unha causa e cómpre ter toda a información posible sobre os compoñentes 
afectivos da persoa (sociabilidade, motivación, expectativas, autoestima, etc.) para poder 
encauzala e orientala, evitando defraudar as súas esperanzas. 

Isto supón un labor titorial moi amplo, que non só corresponde ó Titor senón a toda a Xunta 
de Avaliación, xunto co Departamento de Orientación. As xuntanzas periódicas, os intercambios 
de experiencias e de información, as sesións de avaliación, etc. cobren esta necesidade. 



Tense que contemplar a persoa en tódalas dimensións posibles, garantindo así unha 
avaliación xusta, un diagnóstico máis seguro á hora de adoptar medidas respecto da Atención á 
Diversidade e unha decisión axeitada no intre de pór en práctica os criterios de promoción.  

 
B) Na procura da intervención do alumnado nas clases é necesario ter en conta que todo o 

relativo á organización das actividades ten que facer doada a súa participación no 
desenvolvemento dos tres tipos de contidos: a organización da aula, a exposición dos obxectivos 
que se tenta conseguir, a claridade nas tarefas encomendadas e a preparación coidadosa do 
material e da información, son aspectos importantes sen os que o alumnado non participará. E 
sen a súa participación o alumno só acadará información, pero non formación, non terá iniciativa 
e seguirá a ser dependente. 

Nesa situación non sería posible a aplicación dos criterios de avaliación 3, 4 e 5 recollidos 
no PCC. 

En relación cos contidos débese salientar tamén un dos aspectos máis valiosos para acercar 
as materias de estudio á realidade cotiá do alumnado: o enfoque das diferentes disciplinas a 
través dos Temas Transversais. Isto, ademáis, favorece a cohesión entre as Áreas e dálle á 
formación das persoas unha dimension integradora e global, estimulando o traballo e a 
interdisciplinaridade. 

 
C) No apartado dos Sinais de Identidade e nos Obxectivos Xerais 4, 10 e 11 aparece a idea 

e a intención de que o Centro sexa un organismo vivo, no que tódolos compoñentes e membros 
do mesmo contribúan ó funcionamento colexiado e coherente, cunha organización conxunta e 
unha actuación non compartimentada. A marcha do Centro depende de tódolos estamentos do 
mesmo, que deben participar na vida académica, organizativa e de todo tipo de actividades, ben 
sexa promovendo iniciativas ou secundándoas. Todos teñen algo que dicir e todos poden axudar. 

 
D) Estes principios metodolóxicos, expostos aquí de xeito xeral e vinculantes para todo o 

claustro, como convén ó PEC, teñen que ser desenvolvidos e concretados no ámbito das Áreas 
respectivas, onde realmente son postos en práctica ó longo da actividade diaria. 

E o requisito básico para eles é outro principio metodolóxico que pasa así a ser o primeiro: 
a coordenación, que se debe adoptar nunha dobre dimensión: atinxe ós membros das diferentes 
Xuntas de Avaliación, se falamos de grupos, e ós compoñentes dos Seminarios, se estamos a 
falar de Áreas. É dicir, atinxe a tódolos encargados de pór en marcha as actividades do Centro.  

Así, o punto de referencia ten que ser o texto do PCC, no que se recolle a concreción dos 
principios xerais aquí formulados. 

 
 
Os aspectos correspondentes ao ámbito de Área e Grupo relacionados coa metodoloxía a 

determinar deberanse reflectir no PCC. A título de complemento citámolos aquí: 
• Interdisciplinaridade e coordenación de programas en contidos e en temporalización 
• Programación de actividades compartidas 
• Organización da aula (papel do profesor, selas, mesas, etc.) 
• Atención á diversidade: 

• detección de niveis 
• determinación de métodos para cada un: 

• nivel baixo - contidos básicos - act.: saber o esencial 
• nivel medio - cont. “normais” - act.: organizar coñecementos 
• nivel alto - cont. “monográficos” - act.: investigar. 

• Funcionamento do grupo: intercambio de experiencias e información entre os 
profesores do mesmo.  

 
 

 
D.- PLURALISMO E VALORES DEMOCRATICOS 
 
O Centro asume como seus de xeito unánime os principios de:  

• respeto ao pluralismo 



•  non adoctrinamento nin dogmatismo, en consonancia co xa exposto a propósito da 
Confesionalidade 

•  respecto mutuo e actitudes democráticas, que facilitan a convivencia no seo da 
Comunidad escolar. 

 
Agora ben, as formulacións teóricas deben ir acompañadas da súa posta en práctica. Os 

anteditos son valores que nin se poden “dictar” nin se “inxectan”, senón que se transmiten 
poñéndoos en práctica. Todos os compoñentes da Comunidade escolar, cada un dende o seu 
posto e circunstancias, teñen ocasión ao longo da xornada de traballo de demostrar que respectan 
e comparten estes valores. Facéndoo así, a convivencia será moito mellor. 

Respectar as ideoloxías dos outros, aínda que non coincidan coa dun; non discriminar a 
ninguén pola súa condición ou extracción social, nin por diferencias de raza o de crenzas; 
respectar as liberdades, fomentar a solidariedade e o compañeirismo; salientar a íntima relación 
entre a liberdade de cada persona e a súa responsabilidade, son actitudes que a diario temos 
ocasión de pór en práctica. 

 
 
E.- COEDUCACION 
 
O Centro debe establecer e respectar o compromiso dunha educación na igualdade, 

rexeitando os tópicos, tabúes ou roles separadores. Tratarase con seriedade calquera situación ou 
referencia de tipo histórico, literario ou científico que conecte coa diferenciación ou incluso coa 
discriminación sexual ou que plantexe estes temas no desenvolvemento da actividade académica. 

Asimesmo o Centro velará por que se evite calquera asomo de discriminación na elección 
de materiais escolares, na asignación de tarefas, na organización de grupos e actividades, na 
selección de lecturas, na orientación de estudios ou profesional e en calquera outra actuación que, 
partindo do equipo docente, se oriente ao noso alumnado. 

Igualmente buscaráse unha igual participación en todos os órganos oficiais, en coherencia 
coa intención do Centro de fomentar o equilibrio desexable en todos os ámbitos da Comunidad 
escolar. 

 
 
F.- RELACIONS ENTRE OS ESTAMENTOS 
 
As relacións entre os distintos estamentos que compoñen a Comunidade escolar teñen que 

ser constantes e doadas, sobre todo entre os tres que protagonizan a tarefa educativa: Pais, 
Alumnado e Profesorado. 

 
1.- O contacto entre Pais e Profesorado facilita o coñecemento por uns e outros de aspectos 

da personalidade das alumnas e alumnos que, de non facelo así, poderían ser ignoradas: o 
Profesorado sabería cal é o ambiente familiar e social alleo ao Centro, e os Pais poderían coñecer 
as capacidades reais das súas fillas e fillos, evitando xerar falsas espectativas de futuro, ou, se é o 
caso, podendo detectar deficiencias para tentar de buscar solucións. 

Por outra banda, a continuidade familia - centro contribúe á unha formación integral da 
personalidade, xuntando educación e máis ensino nun proceso unitario. 

Por todo iso, o Centro ven de establecer as seguintes medidas para conquerir a necesaria 
fluidez na comunicación entre Pais e Profesorado: 

• Farase unha xuntanza do Titor cos Pais do seu grupo a comenzos de curso, na que eles 
coñecerán as liñas maestras do desenrolo previsto, datas de avaliación, días de visita, 
instalacións, etc. E animaráselles a que fagan unha visita individual ao Titor alomenos unha vez 
por trimestre. 

• Farase unha xuntanza semellante cos Pais das alumnas e alumnos que teñan asignaturas 
pendentes. 

• Calquera Profesora ou Profesor recibirá a unha nai ou pai que desexe falar con ela ou el, 
no caso de necesitar unha información máis concreta da que o Titor lle poida dar. 

 
2.- A relación fluída entre profesorado e alumnado é imprescindible. As alumnas e os 

alumnos deben ter moi claro que, xunto coa “canle reglamentaria”, teñen a posibilidade de 



facerse oír e de intervir se o necesitan e o desexan. Elas e eles pensan moitas veces que están 
abandoados e que só son un número nunha lista. 

Por iso, o Centro vai tentar conquerir que esa relación sexa doada adoptando as seguintes 
pautas: 

� Insistindo o Profesorado na súa disponibilidade  para recoller as suxerencias e 
observacións que, colectiva ou individualmente, se lle presenten e para atender e estudiar 
situacións persoais que poidan afectar á evolución académica ou á situación desa persoa no 
Centro. 

� Facilitando o diálogo na aula e fomentando o intercambio de puntos de vista e mailo 
debate. Neste senso, a participación, máis que un método, semella ser un obxectivo e unha 
finalidade que se conquire no día a día, e polo tanto podería aínda ser aceptado como un criterio 
de avaliación. Se os alumnos e alumnas coñecen isto, a súa intervención na clase sería máis 
ampla. 

� Presentándolles a participación nas dúas direccións interesantes para eles: por unha 
banda, como a facultade e a posibilidade de mellorar a súa propia aprendizaxe, na que dese xeito 
pode intervir, non deixándose ir. Por outra banda, como a vía para intervir na marcha do Centro e 
na súa organización, a través dos seus representantes. Por iso é necesario dignificar e darlle a 
importancia que ten que ter á figura do Delegado e potenciar as Xuntas de Delegados. 

 
3.- Na Reforma é esencial que o profesorado traballe de xeito coordenado. Por iso 

fomentarase esta actitude: 
� Tendo sempre presentes os obxectivos xerais do PEC, comunes á todos os profesores e 

profesoras. 
� Sinalando na Comisión de Coordenación Pedagóxica, á comenzos de cada curso, as 

actividades concretas que sexan axeitadas para o traballo interdisciplinar. 
� Considerando obxectivo primordial das sesións da Xunta de Avaliación o intercambio 

de experiencias de aula, de información individual e de calquera outro dato que poida ser útil aos 
compañeiros e compañeiras. Unha consecuencia desta labor conxunta será a información que 
figurará no ERPA, se a Xunta de Avaliación así o estima conveniente, trala Avaliación final, 
como complemento da tarefa do Titor para o seguinte curso. 

� Celebrando sesións de Xunta de Avaliación convocadas polo Profesor Titor, 
intercaladas en cada período de avaliación. 

 
4.- A A.P.A. no noso Centro debe desenvolver un traballo importante, tendo en conta que a 

procedencia dos estudiantes é moi diversa, segundo o estudio do noso contexto, o que fai difícil a 
posibilidade de ter relacións frecuentes entre os Pais. Por iso é polo que ten que ser a canle de 
comunicación entre os mesmos. E pola mesma razón o Centro velará pola relación de 
colaboración coa A.P.A. nas actividades educativas e a considerará como o órgano que asiste aos 
seus membros na relación co Centro, facendo doada a participación dos Pais. 

 
5.- As relacións do Centro con outras Entidades alleas ao mesmo, sexan ou non educativas, 

terán sempre o pulo de conquerir o obxectivo irrenunciable de mellorar a actividade docente do 
profesorado e a aprendizaxe do alumnado. 

 
 
 
 
III.- OBXECTIVOS XERAIS 
 
Conectados cos Sinais de Identidade, os Obxectivos Xerais fixan as metas que tentamos 

acadar, respondendo á pregunta de ¿Que pretendemos?. Ademais son de aplicación permanente e 
atinxen a todos os membros da Comunidade escolar. 

 
1.- Acadar un equilibrio no desenvolvemento harmónico da persoa, tentando que os 

aspectos afectivo, ético e social igualen ao da aprendizaxe intelectual e física. A confianza e a 
automotivación son básicas neste obxectivo e teñen que acadarse cun marco de relacións que 
faciliten e potencien o desenvolvemento emocional, a seguridade en sí mesmo e a adaptación 
social. 

 



2.- Orientar toda a actividade do Centro buscando que se poida desenvolver nun clima de 
convivencia, baseada na participación, o pluralismo, a tolerancia e o respecto mutuo. Deste xeito, 
os alumnos e alumnas conquerirán a capacidade de vivir harmónicamente con todo tipo de 
persoas e grupos, e para calquera finalidade. 

 
3.- Dar pulo á acción titorial, de grupo e de individuo, para levar a cabo a orientación, tanto 

educativa e profesional como de axuda no proceso de maduración da personalidade de cada 
alumna e alumno. Que o alumnado se sinta comprendido e atendido como persoa. 

 
4.- Animar ao profesorado á participación activa na xestión e funcionamento do Centro, 

integrándose nos diferentes órganos creados ao respecto. 
 
5.- Potenciar o traballo en equipo do profesorado a través dos departamentos e nos equipos 

de ciclo ou área, nos cales se desenvolverán os proxectos de innovación pedagóxica que se 
programen.  

 
6.- Seleccionar contidos curriculares interesantes, negociando esa selección co alumnado, 

partindo dos mínimos fixados nos DCBs. 
 
7.- Incluir nesa selección contidos relacionados co entorno do alumnado, o que permitirá 

utilizar os coñecementos adquiridos para resolver cuestións e situacións na súa experiencia 
diaria. Por exemplo, a observación e a análise de fenómenos (científicos ou naturais), de crenzas, 
de ideoloxías, de sucesos, etc. 

 
8.- Desenvolver no alumnado a capacidade de coñecer e de usar técnicas de traballo 

intelectual, que lles permitan aprender de xeito cada vez máis autónomo: que poidan expresar as 
súas opinións e críticas, chegando a un intercambio, á formulación do seu pensamento e á 
relativización das súas ideas, sendo ao mesmo tempo conscientes das súas capacidades. 

 
9.- Utilizar técnicas de grupo para acadar un grupo con cohesión no que sexa fácil a 

aprendizaxe de todos os compoñentes do mesmo. 
 
10.- Crear comisións que dinamicen a estructura organizativa do Centro en todos os 

estamentos, e establecer unha canle de comunicación que informe das actividades e proxectos de 
calquera dos sectores educativos. 

Son imprescindibles a Comisión de Coordenación Pedagóxica e o Departamento de 
Orientación. 

 
11.- Manter relacións de colaboración e axuda con outras institucións alleas ó Centro, sexan 

educativas, sociais, culturais, laborais, etc. 
 
 
 
 
IV.- ESTRUCTURA DO CENTRO 

 
 

A.- ENUMERACIÓN DE ELEMENTOS 
 
 1.-Órganos de Goberno: 

a) Unipersoais: Dirección, Vicedirección, Xefatura de Estudios e Secretaría. 
b) Colexiados: Consello Escolar, Claustro e Comisión económica. 

 
2.- Equipos docentes: 

a) Xunta de Avaliación. 
b) Departamentos Didácticos. 
c) Comisión de Coordenación Pedagóxica. 

 
3.- Equipos Orientadores: 



a) Titores de curso e grupo 
b) Departamento de Orientación 

 
 
4.- Persoal non docente: 

a) Administrativo 
b) Auxiliar 

 
5.- Servicios: 

a) Transporte escolar. 
b) Intercambio escolar. 

 
6.- A.P.A. e Asamblea de Delegados de Curso. 
 

 
B.- FUNCIÓNS DOS DIFERENTES ELEMENTOS. 
 
As funcións dos Órganos de Goberno unipersoais e colexiados son as que veñen 

determinadas pola lei e, no caso dos Colexiados, funcionan de xeito normal, respectando a 
periodicidade legalmente prevista para as súas xuntanzas, sempre que non sexa necesario facer 
algunha convocatoria extraordinaria. Os acordos de Claustro e Consello Escolar tómanse por 
maioría. 

A Xuntas de Avaliación son as encargadas de facer o seguimento dos alumnos dos 
respectivos grupos, especialmente no que atinxe á avaliación (nas súas tres fases: inicial, que 
permite determinar pautas de actuación e a atención á diversidade; formativa, que revisa o 
proceso no seu desenvolvemento; sumativa, que pon en práctica os criterios de  promoción) e á 
metodoloxía aplicada ó grupo correspondente. 

Os Departamentos Didácticos elaboran as Programacións ó comenzo do curso escolar, 
controlando o seu desenvolvemento nas xuntanzas periódicas ó longo do curso, concretando a 
metodoloxía en relación á súa Área, fixando os obxectivos mínimos e a porcentaxe mínima de 
contidos para obter unha avaliación positiva e decidindo as actividades de reforzo e recuperación 
necesarias, se é o caso. 

Da Comisión de Coordenación Pedagóxica, formada pola Xefatura de Estudios, Xefes de 
Departamento, presidida pola Dirección e da que o Departamente de Orientación é un membro, 
depende a coordenación entre os Departamentos Didácticos, determinando as actividades de 
natureza interdisciplinar, que dacordo co espírito da Reforma teñen que ser habituais. 

O Departamento de Orientación, a cargo dunha especialista titulada en Psicoloxía e 
Pedagoxía, elabora e coordina o Plan de Acción Titorial, participa nas sesións de Avaliación, con 
voz pero sen voto. En segundo lugar, colabora no proceso de ensino-aprendizaxe e participa no 
diagnóstico dos alumnos, coordinando a atención dos alumnos con necesidades educativas 
especiais. Tamén presta a súa colaboración aos Departamentos na elaboración de Adaptacións e 
Diversificacións curriculares, cando se detecta a necesidade. Ademáis encárgase da orientación 
académico-vocacional e profesional dos Alumnos que o solicitan. Por último, programa 
entrevistas persoais cos Pais e cos Alumnos.  

O Servicio de Intercambio Escolar funciona tradicionalmente no Centro, pois leva anos 
establecendo viaxes de intercambio con Francia e EE.UU. 

A Asamblea de Delegados de Curso funciona de xeito ocasional, sempre que se produce 
algunha circunstancia que aconsella a súa actuación. 

No que atinxe ás relacións coa A.P.A., remítese ó apartado II, F de este mesmo documento, 
onde quedan expostas as medidas para facer máis doadas esas relacións. O funcionamento 
interno da A.P.A. debe ser regulamentado polos seus membros, limitándose o Centro a axudar e 
facilitar todo o que sexa necesario para que se poidan pór en marcha todos os proxectos por eles 
aprobados.  


