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1. ANÁLISE DO CONTEXTO 

 

1.1. RESUMO HISTÓRICO 

 

  A xurisdición de Tabeirós ten a súa orixe en tempos do rei suevo Miro no século VII, e 

aparece citada no Cronicón Iriense como pertencente á diocese de Iria. No século XII, o arcebispo de 

Santiago Gelmírez e o rei Afonso VII de Castela intercambiaron entre si a terra de Tabeirós, 

Tabeirolos e o castro de Faro, pasando a primeira a ser posesión da mitra compostelá. Esta 

xurisdición abarcaba todo o actual Concello da Estrada, con excepción das parroquias de Bea, ata 

1840, ano no que se creou o Concello e o partido xudicial da Estrada (hoxe capital de partido xudicial 

que comprende os concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo).  

Tres anos antes, por culpa dos enfrontamentos entre absolutistas e liberais, trasladouse a 

casa consistorial de Tabeirós desde Cereixo ao lugar da Estrada, formado unicamente por 4 casas nun 

cruzamento de camiños entre as parroquias de Figueroa, Ouzande e Guimarei.  

Desde o século XII, estas terras que hoxe comprenden o municipio da Estrada estaban 

politicamente divididas en "coutos" e xurisdicións, nas que mandaba un señor ou ben eran 

propiedade da Mitra Compostelá: xurisdición de Tabeirós (a maior de todas), Couto de Ve, Couto de 

Codeseda, Couto de Vega e Oca e o Couto do Viso.  

En 1836 iniciáronse as reunións para a unión destes concellos noutros máis grandes ou nun 

só. Neste ano A Estrada non pasaba de ser unha modesta aldea formada por media ducia de casas á 

beira dunha intersección de camiños polos que transitaban peregrinos camiño de Santiago 

procedentes de Portugal e Terra de Montes, así como os que buscaban os baños de Cuntis e Caldas 

ou as terras de Arousa. Co tempo esta pequena aldea empezou a gañar importancia debido ás 

transaccións económicas e mercantís que se realizaban nela, cambiando, a un tempo de nome, 

pasándose a chamar Estrada, como sinónimo de camiño ou vía. 

  O 1 de xaneiro de 1837 produciuse a fusión dos Coutos de Vega e Oca, Viso, Codeseda e Bea 

con Tabeirós. O concello formouse en Cereixo, con sede en Pernaviva, xa con 51 parroquias (incluída 

A Estrada, que aparece por primeira vez, formada polos lugares de Figueiroa de Arriba, Figueiroa de 

Abaixo, Rodeiro, Regueiro, Pedregal, Vilabrasil e Vilar). En 1840 produciuse a destitución do concello 

de Cereixo, solicitando o nome da Estrada para o municipio, aprobándose o 23 de xaneiro de 1841.  

 

  O 6 de xullo de 1859 concedéuselle á Estrada o título de Vila por Real Decreto. En 1878, o 

príncipe Afonso XII de España outorgou ao concello o tratamento de Ilustrísimo e en 1912 o de 

Excelencia. Nestes primeiros anos de século a vila contaba xa con iluminación pública, mercede ao 

salto situado no lugar de Pina en Aguións. 

 

  Tamén comeza a saír á rúa prensa propia, do ano 1906 son "La Voz del Pueblo " e " El Eco 

Estradense"; logo virían "La Palanca" e "La Vanguardia". O 15 de setembro de 1920 viu a luz "El 

Emigrado", deixando de aparecer no 1940. 

 

   A marxe da súa historia A Estrada é famosa polo Pazo de Oca (denominado o Versalles 

galego), A Rapa das Bestas de Sabucedo (declarada de Interese Turístico Internacional),  polos seus 
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entroidos (“Os Xenerais do Ulla”), pola Festa do Salmón e a Romaría dos Miragres de Requián. Como 

personalidades destacaremos: 

 Nas letras: Pai Soárez de Tabeirós (siglo XII), Velho de Tabeirós (siglo XIV), os irnáns 
Valladares (Marcial e Avelina), Manuel García Barros ("Ken Keirades"), Waldo Álvarez Insúa, 
Manuel Varela Buxán, Xosé Manuel Cabada Vázquez, Ramón Verea. 

 Manuel Otero Primeiro alcalde da Estrada en 1840. 
 José María Silva Fernández, fotógrafo do cantante de tangos Carlos Gardel. 
 Ramón Cobián Otero Primeiro Administrador de Rentas da Estrada (durante as décadas de 

1830s y 1860s), Condecorado ao final da súa carreira polo goberno da súa maxestade Isabel II 
sendo nomeado Cabaleiro da Orde de Carlos III. 

 Manuel Budiño: Heroe da resistencia estradense ás tropas de ocupación francesa na Estrada. 
 Virxinia Pereira: Muller de Alfonso D. Rodríguez Castelao. 
 Fermín Bouza Brey. 

 
A Bandeira, Escudo e Himno 

 

  

 

O acordo de creación  da Bandeira foi tomado por 

unanimidade en Pleno o día 16 de maio de 1984 e posteriormente 

aprobada por Orde da Consellería de Presidencia a través do 

Decreto 82/1985 do 28 de marzo. A través do Decreto 131/2014, 

do 2 de outubro e previo informe histórico-heráldico aprobouse 

definitivamente. Diario Oficial de Galicia n.º 195 de 13 de octubre 

de 2014. 

“Dividida por unha banda branca, de verde ao hasta e de 

vermello ao batente”. 

 

A letra do himno foi escrita por Salvador García Bodaño e a música composta por Eulogio 

López Maside. 

  Terra nobre, fidalga e ben labrada, 

dende Montes a ollar fecundos ríos. 

Mociña florecida en amoríos que de 

cincuenta estrelas es gardada. 

De pazos e de pontes adornada, 

de castros e de rexos penedíos, 

de soutos e camposas, aduvíos da 

palabra que é lei dita na Estrada. 

Sosegan na túa paz os bos viaxeiros 

e medran os teus fillos na irmandade 

e na fiel memoria os devanceiros. 

Con ramos de benvida e lealdade 

sairemos todos xuntos ós carreiros 

cun cantar de esperanza e liberdade: 

O himno novo das terras da bonanza 

a resoar polos vales e os outeiros 

ata onde o corazón a Patria alcanza. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pai_So%C3%A1rez_de_Tabeir%C3%B3s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Velho_de_Tabeir%C3%B3s&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marcial_Valladares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avelina_Valladares&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Garc%C3%ADa_Barros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldo_%C3%81lvarez_Ins%C3%BAa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Varela_Bux%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Manuel_Cabada_V%C3%A1zquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Verea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Otero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Silva_Fern%C3%A1ndez
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Gardel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ram%C3%B3n_Cobi%C3%A1n_Otero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Caballero_de_la_Orden_de_Carlos_III
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Budi%C3%B1o&action=edit&redlink=1
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1.2. SITUACIÓN XEOGRÁFICA, SOCIOECONÓMICA E CULTURAL DA CONTORNA 

 

 XEOGRÁFICA 

 

A Estrada é un municipio enmarcado sobre os vales dos ríos Ulla, Vea e Tabeirós. A vila da Estrada 

está situada a 36 kms. da capital da provincia e a 22 kms. de Santiago de Compostela. O termo 

municipal está composto por 51 parroquias con 458 lugares (Concello máis grande de España en 

número de núcleos de poboación).  

 

 

Parroquias pertencentes á  Área de Influencia do CEIP de Figueiroa 

 

Coordenadas 42°41′21″N   8°29′14″O 

Superficie 281,8 km² 

Poboación 20.891 hab. (2016) 

Densidade 75,17 hab./km² 

 O primeiro Escudo data do acordo adoptado en sesión 

extraordinaria no Pleno o día 30 de maio de 1928. A través do 

Decreto 130/2014, do 2 de outubro e previo informe histórico-

heráldico aprobouse definitivamente o novo escudo. Diario Oficial 

de Galicia n.º 195 de 13 de octubre de 2014. 

“De sinople (verde) e sobre ondas de prata (branco), unha 

ponte de cinco ollos de ouro (amarelo), surmontado dunha torre, 

oca e tamén de ouro, e nos flancos dúas vieiras de prata, 

surmontadas, á súa vez, de senllas estrelas de ouro. Ao timbre, a 

coroa real pechada”. 

http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=La_Estrada&language=es&params=42_41_21_N_8_29_14_W_type:city
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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Xentilicio Estradense 

Cota máis alta 792 m (Souto) 

Cota máis baixa 25 m  (S. Miguel de Barcala) 

Número de Parroquias 51 

Entidades singulares 458 (1996) 

Comarca Tabeirós-Terra de Montes 

Fundación  1840 

 

A Estrada, localidade donde está situado o CEIP. de Figueiroa, atópase situada ao norte da 

provincia de Pontevedra e é a cabeceira da Comarca de Tabeirós-Terra de Montes e capital do 

partido xudicial do seu mesmo nome. Limitada polos concellos de Vedra, Boqueixón, Silleda, Teo, 

Padrón, Pontecesures, Valga, Cuntis, Forcarei, Cerdedo e Campo Lameiro e separada da provincia da 

Coruña polo  río Ulla. 

Os alumnos e alumnas que asisten ao centro adoitan proceder das seguintes parroquias: 

Matalobos, Toedo, Santeles, Aguións, Paradela, Ribeira, Barbude, Moreira, Callobre, Lagartóns, 

Guimarei, Vinseiro, Cereixo, A Somoza e A Estrada. 

O clima da zona é atlántico. A precipitación media anual é de 1.811 mm e a media de 

temperatura é de 13,3 ºC. Caracterízase por unhas temperaturas suaves e abundantes choivas por 

mor da proximidade ao Océano Atlántico. Os invernos son suaves e os veráns frescos cunha 

oscilación térmica anual pequena (10ºC de media). As precipitacións son abundantes e están ben 

distribuídas aínda que cun máximo hibernal. 

A vexetación está composta de carballos, castiñeiros, faias, cerdeiras... e especies foráneas 

(eucalipto e piñeiros). Conforme descende a altitude, estes carballos e piñeiros substitúense por 

prados con aproveitamento gandeiro e herbáceo. A súa matogueira característica conforme se 

degrada é a landa con brezos e toxos. 

O nome da Estrada procede da voz en latín, co significado de terra pisada, por donde se 

anda, camiño. De feito, dous camiños cruzábanse na praza principal: de sur a norte subía un camiño 

desde Terra de Montes, Ourense e Portugal, por donde os arrieros e peregrinos ían a Santiago de 

Compostela; e do leste a oeste, desde terras do Deza, Trasdeza e do interior de Galicia, por donde 

arrieros e, máis tarde, carrilanas se dirixían á costa.  

 

 SOCIO-ECONÓMICA 

 

AFIL IADO S Á  SE GURI D ADE  SOCI AL  A XANEIRO  DE  2019 .  
 

Xaneiro 2019 
Total  

Afiliados 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 5424 -36 -0.66 % +149 2.82 % 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_judicial
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RÉXIME: 
     

XERAL 3379 -20 -0.59 % +162 5.04 % 

AUTÓNOMOS 1810 -15 -0.82 % -10 -0.55 % 

AGRARIO 44 +5 12.82 % +3 7.32 % 

FOGAR 183 -6 -3.17 % -5 -2.66 % 

MAR 8 0 0 % -1 -11.11 % 

CARBÓN 0 0 0 % 0 0 % 
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Este gráfico non é unha imaxe fiel da poboación en idade de traballar do municipio, debido a 

que a Seguridade Social, publica os Afiliados por municipio tendo en conta o centro de traballo e 

non a residencia do traballador, por tanto nos municipios como capitais administrativas ou 

municipios dormitorio os datos alonxaranse da realidade polo movemento de traballadores 

entre municipios. 

PARO REX I STRADO A XANEIRO  DE  2019 
 

Segundo os datos publicados polo SEPE no mes de Xaneiro ol número de parados subiu en 104 

personas. Das 104 personas novas na lista do paro na Estrada aumentou en 39 hombres e 65 

mulleres. 

O número total de parados é de 1196, dos cales 487 son homes e 709 mulleres. 

As personas maires de 45 anos con 678 parados son ol grupo de idade máis afectado polo 

paro, seguido dos que se atopan entre 25 e 44 anos con 474 parados, o grupo menos numeroso 

son os menores de 25 anos con 44 parados. 

Por sectores vemos que no sector servizos é donde maior número de parados existe no 

municipio con 798 persoas, seguido da construción con 139 parados, a industria con 130 

parados, as persoas sen emprego anterior con 85 parados e, por último, a agricultura con 44 

parados.  

Xaneiro   2019 
Total  

Parados 

Variacion 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 1196 +104 9.52 % -238 -16.60 % 

HOMES 487 +39 8.71 % -148 -23.31 % 

MULLERES 709 +65 10.09 % -90 -11.26 % 

MENORES DE 25 ANOS: 44 0 0 % -26 -37.14 % 

HOMES 18 -5 -21.74 % -28 -60.87 % 

MULLERES 26 +5 23.81 % +2 8.33 % 

ENTRE 25 Y 44 ANOS 474 +64 15.61 % -83 -14.90 % 

HOMES 175 +20 12.90 % -35 -16.67 % 

MULLERES 299 +44 17.25 % -48 -13.83 % 

MAIORES DE 45 ANOS 678 +40 6.27 % -129 -15.99 % 

HOMES 294 +24 8.89 % -85 -22.43 % 

MULLERES 384 +16 4.35 % -44 -10.28 % 

SECTOR: 
     

AGRICULTURA 44 +5 12.82 % -16 -26.67 % 

INDUSTRIA 130 +15 13.04 % -31 -19.25 % 

CONSTRUCIÓN 139 +3 2.21 % -36 -20.57 % 

SERVIZOS 798 +79 10.99 % -135 -14.47 % 

SEN EMPREGO ANTERIOR 85 +2 2.41 % -20 -19.05 % 

http://www.sepe.es/
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CRECIMIE NTO NATUR AL  O  VEGET ATIVO .  
 

O crecemento natural da poboación no municipio da Estrada, segundo os últimos datos publicados 

polo INE para o ano 2017 foi Negativo, con 115 defuncións máis que nacementos. 
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Táboa coa evolución do número de nacementos, defuncións e crecemento vexetativo. 

Evolución Nacementos e Defuncións desde 1996 ata 2017 
Ano Nacementos Falecidos Diferencia 
2017 140 255 -115 
2016 112 287 -175 
2015 162 279 -117 
2014 134 257 -123 
2013 142 262 -120 
2012 172 283 -111 
2011 186 265 -79 
2010 135 242 -107 
2009 141 311 -170 
2008 169 259 -90 
2007 159 292 -133 
2006 139 274 -135 
2005 142 300 -158 
2004 150 276 -126 
2003 151 282 -131 
2002 152 247 -95 
2001 160 269 -109 
2000 134 302 -168 
1999 157 279 -122 
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1998 144 276 -132 
1997 151 311 -160 
1996 146 291 -145 

 

Evolución da poboacion desde 1900 ata 2018 

  Segundo os datos publicados polo INE a 1 de Xaneiro de 2018 o número de habitantes na 

Estrada é de 20.661, 39 habitantes menos que no ano 2017. No grafico seguinte pódese ver a 

evolución demografica que houbo no municipio ao longo dos anos.  

 

Habitantes segundo lugar de nacemento. 

  Segundo os datos publicados polo INE procedentes do padrón municipal de 2018 o 73.18% 

(15.120) dos habitantes empadroados no Municipio da Estrada naceran en dito municipio, o 

20.07% emigraron á Estrada desde diferentes lugares de España, o 9.16% (1.892) desde outros 

municipios da provincia de Pontevedra, o 7.97% (1.647) desde outras provincias da Comunidade de 

Galicia, o 2.94% (608) desde outras comunidades autónomas e o 6.75% (1.394) emigraron á Estrada 
desde outros países. 
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No seguinte gráfico podemos ver a evolución da estrutura da poboacion no municipio da 

Estrada. Si o comparamos con 2017 vemos: 

 Disminúen (-137) os habitantes nacidos na Estrada, pasando do 73.71% ao 73.18%. 
 Aumentan (8) os habitantes nacidos na provincia de Pontevedra, pasando do 9.10% ao 

9.16%. 
 Aumentan (10) os habitantes nacidos na comunidade de Galicia, pasando do 7.91% ao 7.97%. 
 Aumentan (24) os habitantes nacidos no resto de España, pasando do 2.82% ao 2.94%. 
 Aumentan (56) os habitantes nacidos noutros países, pasando do 6.46% ao 6.75%. 

e si o comparamos con 1996 ata 2018 

 Disminúen (-3.028) os habitantes nacidos na Estrada, pasando do 80.69% ao 73.18%. 
 Aumentan (280) os habitantes nacidos na provincia de Pontevedra, pasando do 7.17% ao 

9.16%. 
 Aumentan (222) os habitantes nacidos na Comunidade de Galicia, pasando do 6.34% ao 

7.97%. 
 Aumentan (144) os habitantes nacidos no resto de España, pasando do 2.06% ao 2.94%. 
 Aumentan (552) os habitantes nacidos noutros países, pasando do 3.74% ao 6.75%. 
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Segundo os datos ofrecidos polo INE na estatística do padrón os habitantes empadroados na 

Estrada que naceron noutros países ascenden a 1.394. 

 654 habitantes, 294 homes e 360 mulleres nacidos en América. 

 614 habitantes, 314 homes e 300 mulljeres nacidos en Europa. 

 108 habitantes, 60 hombres y 48 mujeres nacidos en África. 

 16 habitantes, 11 homes e 5 mulleres nacidos en Asia. 

 2 habitantes, 1 home e 1 muller nacidos en Oceanía. 
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Habitantes segundo o País de Nacemento 
País 2018 Dif (2017) 

 

Francia 150 -1 
 

Italia 13 -2 
 

Polonia 1 1 
 

Portugal 102 1 
 

Reino Unido 33 4 
 

Alemania 64 0 
 

Rumanía 39 6 
 

Ucrania 1 0 
 

Rusia 2 0 
 

Arxelia 1 0 
 

Marrocos 94 12 
 

Nixeria 2 0 
 

Senegal 2 0 
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Cuba 29 1 
 

República Dominicana 10 1 
 

Arxentina 56 1 
 

Brasil 48 2 
 

Colombia 41 5 
 

Chile 5 1 
 

Ecuador 6 0 
 

Paraguai 2 0 
 

Perú 5 -3 
 

Uruguai 53 -2 
 

Venezuela 349 30 
 

China 6 1 
 

Pakistán 7 -4 
 

Outros 273 6 
 

 

 

PARROQUIAS DA ÁREA DE INFLUENCIA 

Aguións Barbude Cereixo 

Estrada Figueroa de Abaixo Figueroa de Arriba 

Guimarei Lagartóns Matalobos 

Moreira Ouzande Paradela 

Ribeira Santeles Somoza 

Toedo Vinseiro  
 

Para ver os gráficos da evolución da poboación nas parroquias da Área de Influencia do CEIP de 

Figueiroa, clicar AQUÍ (https://www.galiciamaxica.eu/preguntas/cuantos-habitantes-tiene-tu-

parroquia-comprueba-la-evolucion/) 

  

RESI DENTE S NO  ESTR ANXE IRO  
 

Segundo os datos publicados lo INE no CERA, Censo Electoral de españois residentes no estranxeiro 

a 1 de Xaneiro de 2019 os españois que residen habitualmente no estranxeiro ou trasladaron ao 

estranxeiro a  súa residencia habitual maiores de 18 anos eran 5378 personas con municipio de orixe 

na Estrada. 

https://www.galiciamaxica.eu/preguntas/cuantos-habitantes-tiene-tu-parroquia-comprueba-la-evolucion/
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CENTRO S ,  ALU MNO S E  PR OFE SORES  NA E NSI NANZ A NON U NI VER SIT ARI A DE  RÉ XIME  XER AL .  

Fonte:  Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (09-09-2013) 

 

Nota: Na categoría Ciclos formativos de grao medio inclúese o alumnado 

matriculado en Módulos profesionais de nivel II. 

A cifra de alumnado matriculado en bacharelato inclúe tamén o alumnado 

matriculado nos bacharelatos en música e en danza. 

Na categoría Educación infantil inclúese só o alumnado matriculado no 

segundo ciclo de educación infantil. 

As ensinanzas niveis I, II e III de adultos pasan a denominarse Ensinanzas 

básicas iniciais e ESO adultos. 

 

  

       A 
ESTRADA 

Centros 

Alumnos 

Profesores 
Total 

Infantil 

Primaria 

ESO 

Bacharel 

FP GM 

FP GS 

Prog. CP 

Bach. Ad. 

FP GM A 

FP GS A 

Adultos 

E. Espec 

2013 10 2.639 468 962 668 231 147 42 52 0 0 0 69 0 291 
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Imposto sobre a renda das persoas físicas.  

A 
ESTRADA 

Nº declaracións 

0 a  6.000€ 

6.000 a  12.000€ 

12.000 a  21.000€ 

+    21.000€ 

Rendemento medio 
declarado  

Rendem.  Declar. 
por  actividade 

Traballo (%) 

Activ. Econ. 

Estim. Directa (%) 

Activ. Econ. 

Estim. Obxec. (%) 

Outros (%) 

2015 9.136 3.407 1.469 2.452 1.808 12.555 100,0 89,11 4,65 1,28 4,96 

Fonte:  Axencia Estatal da Administración Tributaria (20-12-2017). 

E E POBPoboación 

(Padrón) Total  Homes Mulleres Período Fonte Indicadores demográficos   Dato  Período Fonte  
 

Poboación total 20.891 10.048 10.843 2016  INE Taxa bruta de natalidade (o/oo)  7,76 2015 IGE  
 

de 0 a 15 anos 2.485 1.311 1.174 2016  INE Taxa bruta de mortalidade (o/oo)  13,37 2015 IGE  
 

de 16 a 64 anos 12.745 6.396 6.349 2016  INE Índice de envellecemento   184,31    2016 IGE  
 

de 65 e máis anos 5.661 2.341 3.320 2016  INE Idade media á maternidade   32,54 2015 IGE  
 

Poboación estranxeira 360 192 168 2016  INE Número medio de fillos por muller  1,21 2015 IGE  
 

Idade media 47,82 45,99 49,52 2016  IGE Taxa bruta de nupcialidade (o/oo)  3,02 2015 IGE  
 

Movemento natural da Total 
 

Homes Mulleres Período Fonte 
Idade media ó primeiro matrimonio Homes Mulleres  Período Fonte  

 

         
 

Poboación          33,86 31,46 2015 IGE  
 

Nacementos 111 52 59   2016  IGE-INE         
 

Defuncións 286 140 146 2016  IGE-INE Alumnos matriculados no en- Dato   Período Fonte  
 

Matrimonios 65    2016  IGE-INE sino non universitario en        
 

Saldo vexetativo -175 

   

2016 

 

IGE-INE 

centros sostidos con fondos        
 

    públicos        
 

        Educación infantil  481   2017 CCEOU  
 

Movementos 

migratorios 

 

Emigracións Inmigracións Período 

 

Fonte 
Educación primaria  913   2017 CCEOU  

 

  

ESO 

 

691 

  

2017 CCEOU 

 
 

Á mesma provincia  133 90 2016  INE     
 

A outra provincia  145 133 2016  INE         
 

A outra comunidade  80 59 2016  INE Afiliacións en alta laboral Total Homes Mulleres  Período Fonte  
 

Estranxeiro  45 91 2016  INE  7.569 4.031 3.538 2017/Se SS  
 

             tembro   
 

Paro rexistrado (1) Total  Homes Mulleres Período Fonte 

Afiliacións en alta laboral por 

 

Dato 

  

Período 

Fonte  
 

Por idade 

            
 

       sectores        
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Total 1.598 699 899 2016 

 

CT 

       
 

 Agricultura e pesca  488  2017/Se SS  
 

menores de 25 anos 66 34 31 2016  CT      Setembro   
 

outras idades 1.533 665 868 2016  CT Industria  1.203  2017/Se SS  
 

Por sectores de 

actividade             Setembro   
 

Agricultura 67 41 26 2016  CT Construción  775  2017/Se SS  
 

Industria 198 99 100 2016 

 

CT 

     Setembro   
 

 

Servizos 

 

5.092 

 

2017/Se SS 

 
 

Construción 234 221 13 2016  CT    
 

Servizos 973 306 667 2016 
 

CT 
     Setembro   

 

         
 

Sen emprego anterior 126 33 93 2016  CT 

Nº de beneficiarios de pensións 355 

  

2016 CT 

 
 

           
 

        non contributivas da Seguridade       
 

Eleccións    Dato Período Fonte Social        
 

Censo electoral    17.751 2016  CP         
 

        Nº de contratos iniciais rexistra- 5.042   2016 CT  
 

        dos        
 

                
 

ECONOMÍA                
 

              
 

Agricultura  Dato Período  Fonte Empresas (3)   Dato  Período Fonte  
 

Número de 

explotacións de  652 2014  IGE-CMR Empresas por condición xurídica       
 

gando bovino        

Total 
    

1.957 2016 
 

 

Total bovinos 

 

7.350 2014 

 

IGE-CMR 

     
 

  

Persoas físicas 
    

1.341 2016 
 

 

Administración 

pública 

 

Dato Período 

 

Fonte 

     
 

  

Sociedades anónimas 
    

7 2016 
 

 

Ingresos 

municipais 

 

14.573.422 2015 

 

MH 

     
 

  

Sociedades de responsabilidade limitada 
   

463 2016 
 

 

Impostos 

directos 

 

3.725.219 2015 

 

MH 

    
 

  

Cooperativas 
    

9 2016 
 

 

Impostos 

indirectos 

 

93.734 2015 

 

MH 

     
 

  

Outras 
    

137 2016 
 

 

Taxas e outros 

 

2.084.515 2015 

 

MH 

     
 

          
 

Rendemento 

medio do IRPF  12.555 2015  AEAT 

Empresas por actividade Agricul-   Industria  Construci Servizos Período 

 
 

Construción (2) 

 

Dato Período 

 

Fonte 

 
 

   

tura e 
 

ón 
    

 

              
 

Número de vivendas a 
4 2016  IGE-MF  pesca       
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 OFERTAS EDUCATIVAS E SOCIOCULTURAIS. 

 

  A oferta de actividades deportivas, culturais, festivas e de lecer do concello é variada e 

ampla; adoitan ser organizadas por entidades públicas ou privadas. A institución pública que 

sobresae é o Concello que a través da Concellaría de Cultura e outros organismos dependentes del 

(Biblioteca, Fundación Cultural, Conservatorio Profesional de Música, Escolas Municipais de 

Deportes, Sociedade Deportiva Río Ulla...) intenta dar resposta á demanda da poboación organizando 

e promovendo multitude de actos culturais e sociais. Nalgunhas parroquias da concello organízanse 

Semanas Culturais.  

  No concello existen asociacións de distinta natureza como son: musicais, teatrais, folclóricas, 

micolóxicas, deportivas, mulleres rurais; adoitan estar patrocinadas por entidades públicas (Xunta de 

Galicia, Deputación Provincial e Concello) e entidades privadas como: bancos, caixas de aforro, 

empresas e industrias. Complétase unha oferta educativa, cultural e deportiva que abarca multitude 

de aspectos e repercute en persoas de todas as idades.  

 

crear de 

nova planta         

363 174 324 
 

1.096 2016 
 

 

Variación neta do 

parque de 

 

4 2016 

 

IGE-MF 

   
 

          
 

Vivendas             

Dato   Período 

 
 

Número de edificios a 

crear de 9 2016  IGE-MF       
 

nova planta        Empresas por estratro de asalariados       
 

Parque de 

vehículos  Dato Período  Fonte 
De 0 a 2 asalariados 

    

1.743 2016 

 
 

Total 

 

17.431 2016 

 

DGT 

     
 

  

De 3 a 5 asalariados 
    

123 2016 
 

 

Turismos 

 

13.094 2016 

 

DGT 

     
 

  

De 6 a 9 asalariados 
    

41 2016 
 

 

             
 

        De 10 a 19 asalariados     32 2016  
 

Vehículos turismo 

matriculados 302 2016  DGT De 20 a 49 asalariados     13 2016  
 

Sistema de 

contas  Dato Período  Fonte De 50 a 99 asalariados     2 2016  
 

Renda dispoñible bruta por 
habit- 13.012,48 2009 IGE De 100 a 249 asalariados 2 2016 

 

ante    
De 250 ou máis asalariados 1 2016 

 

Produto interior bruto por habit- 12.750 2014 IGE 

 

   
 

ante    

Número de unidades locais 1.794 2016 
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☆ Ensino e de Formación:  

 

 Colexio de Educación Infantil e Primaria de Figueiroa. 

 Colexio de Educación Infantil e Primaria de Pérez Viondi. 

 Colexio de Educación Infantil e Primaria Villar Paramá. 

 Colexio de Educación Infantil e Primaria Cabada Vázquez. 

 Colexio de Educación Infantil e Primaria do Foxo. 

 Colexio de Educación Infantil e Primaria de Oca. 

 Centro Privado de Educación Infantil, Primaria e Secundaria Nuestra Señora de 

Lourdes. 

 Gardería Infantil Municipal. 

 Centro Privado de Educación Infantil.  

 IES Manuel García Barros. 

 IES nº 1. 

 IES Antón Losada Diéguez. 

 Escola Municipal de Música. 

 Conservatorio Profesional de Música. 

 Biblioteca Municipal “Mario Blanco Fuentes”. 

 Academia Galega de Seguridade (AGASP). 

 Axencia de Emerxencias de  Galicia (AXEGA). 

 

☆  Comunicación: 

 

 Emisora de radio municipal (Radio Estrada).  

 

☆ Deporte: 

 

 Pistas polideportivas ao aire libre. 

 Tres pavillóns polideportivos. 

 Pistas de tenis. 

 Campos de fútbol (céspede artificial). 

 Piscina ao aire libre. 

 Piscina cuberta e climatizada. 

 Centro de Pádel. 

 

☆ Saúde e Sanidade: 

 

 Centro de Saúde. 

 Oficina de Información ao Consumidor. 

 Residencia maiores. 

 Centro de Iinformación da Muller (CIM). 

 Oficina Veterinaria de Zona. 

 Centro de Orientación e Planificación Familiar. 

 Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA). 
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☆ Outros: 

 

 Xulgado de Primeira Instancia e Instrución. 

 Fundación de Exposicións e Congresos. 

 Recreo Cultural. 

 Oficina de Turismo. 

 Protección Civil. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

 

O CEIP de Figueiroa acolle alumnos e alumnas procedentes dos seguintes ámbitos: 

 Das 15 parroquias do ámbito rural do Concello da Estrada e que orixinariamente se 
concentraron no centro no momento da súa posta en funcionamento. 

 Completan a matrícula alumnos e alumnas residentes no casco urbán da vila ou, nun 
mínimo número, procedentes doutras zonas do rural, sen dereito a transporte. 

 O número de alumnos e alumnas procedentes doutras culturas é moi reducido. 
 

Nalgunhas destas zonas foise reducindo a natalidade considerablemente nos últimos anos, 

debido ao envellecemento da poboación, observándose ultimamente un repunte.  A inmigración 

está a ter pouca influencia no número de alumnos/as que acuden ao centro. 

Un 47,6 % do alumnado procede  do contorno do centro e rúas limítrofes. 

As familias  proceden do medio rural e  o seu nivel é medio-baixo.  Dedícanse ao sector  

primario unha porcentaxe pequena e ao sector servizos a maioría. 

   Conviven cos avós e outros familiares en vivendas unifamiliares. 

Os alumnos/as procedentes doutras culturas (Filipinas e Etiopía) non é moi significativo, tan 

só 2 alumnos/as, o que representa un 0,44 % do total dos mesmos.  

O galego é a lingua materna dos nosos alumnos/as, pois é empregada no ámbito familiar, 

escolar e social (un 54 % do alumnado fala galego na escola e fóra dela, segundo o último estudio 

sociolingüístico feito polo centro). 

O CEIP de Figueiroa está nunha situación de privilexio para o emprego da nosa Lingua.  Sen 

embargo só un 54% dos  alumnos/as son galego falantes.  O castelán é empregado por un 35 % do 

alumnado e 11 % amósanse como bilingües non definidos. Nos últimos anos obsérvase un 

retroceso no uso da nosa  lingua, a pesares das numerosas actividades de dinamización que se 

realizan ao longo do curso.  

 

1.3.1. SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

As características Psicoevolutivas dos alumnos do 2º Ciclo de Educación Infantil son: 
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- NIVEL COGNOSCITIVO: 

 

 Egocentrismo. impídelles ter en conta o punto de vista dos demais. 

 O seu pensamento é irreversible. 

 Teñen un pensamento sincrético, intuitivo e concreto. Perciben globalidades, aos poucos 

tenden a facer certas abstraccións rudimentarias e aos 5 anos lograrán un razoamento 

representativo. 

 As nocións espazo-temporais están no seu inicio. 

 Pensamento fenoménico. 

 Pensamento tradutivo. 

 Pensamento máxico, ademais é moi imaxinativo. 

 No relativo á linguaxe gusta de escoitarse a si mesmo, experimentando despois auténticas 

intencións de comunicarse cos demais. 
 

 

- NIVEL AFECTIVO-SOCIAL 

 

 Necesidade de sentirse seguro e querido, isto contribúe á formación dunha auto imaxe 

positiva. 

 As interrelacións sociais van estar fortemente condicionadas polo seu egocentrismo, xa que 

logo a escolarización supón un paso decisivo na súa socialización. 

 Teñen pouca capacidade para manter a atención en periodos prolongados de tempo, 

característica que haberá que ter en conta ao temporalizar as actividades escolares. 

 Moral heterónoma, vai aceptar as regras que se lle impoñan aínda que non as asimila, por 

isto débenselle explicar a un nivel que o poida entender. 
 

- NIVEL PSICOMOTRIZ 

 

 Logran un desenvolvemento, polo xeral completo da motricidade grosa (aos 5 anos). 

 A motricidade fina haberá que desenvolvela e afianzala ao longo do ciclo. 

 Neste ciclo é de gran importancia o desenvolvemento do esquema corporal, eixe corporal, 

lateralidade. 

 Os conceptos espazo-temporais deberán ser traballados estruturalmente.  
 

- CARACTERÍSTICAS DOS ALUMNOS DESTE CENTRO: 

 

2º NIVEL: Observouse que as diferenzas producidas pola distinta orixe dos nenos (casa-guardería) 

enméndanse rápidamente si o nivel familiar daqueles nenos que non asistiron a outro centro é rico e 

estimulante, lográndose un ambiente calido e acolledor. 

 

3º NIVEL: No presente curso, observouse que os dous grupos son máis relaxados, teñen mellores 

hábitos de traballo e autonomía persoal debido ao traballo realizado no curso anterior e á 

estabilidade do Centro. 

 

Tanto no 2º como no 3º Nivel, os alumnos proceden da contorna próxima (casco urbano) e do medio 

rural, onde as familias teñen un nivel socio-económico medio. 
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Aspectos moi comúns observados e a destacar son: 

 

 Escaso dialogo cos nenos, que á súa vez ocupa moito tempo vendo televisión e video, 

aspecto este cada vez máis xeneralizado na nosa sociedade. 

 Os nenos ao pertencer ao mesmo barrio relaciónense bastante fóra do Centro. 

 Os alumnos están agrupados alfabéticamente, exceptuando algún caso illado no que o 

equipo considerou oportuno separar a algúns alumnos. 
 

 

1.3.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

O DESENVOLVEMENTO PSICOEVOLUTIVO 

 

Seguindo a diferentes autores (Hoffman, Paris e Hall, 1995), partimos da análise dalgunhas 

das características máis representativas do desenvolvemento psico-evolutivo do ser humano: 

 

 É un proceso continuo, que se produce en todos e cada un dos momentos da vida. 

 É organizado, xa que cada proceso novo que o ser humano realiza é introducido nun 

esquema mental ordenado. 

 É direccional, xa que o desenvolvemento vai incrementando a súa complexidade. 

 É diferenciado, xa que as accións pasan de ser moi globais a idades temperás, a máis 

precisas e específicas segundo vai medrando o individuo. 

 É acumulativo, co que as experiencias previas do individuo exercen un papel 

fundamental no proceso de desenvolvemento. 

 É influenciable por factores tanto ambientais como hereditarios. 

 É individual, xa que cada persoa posúe un ritmo propio de desenvolvemento con 

características ben diferenciadas, implicando unhas distincións entre nenos moi 

claras. 

 

A continuación analízanse as características máis significativas do desenvolvemento. 

 

ASPECTOS COGNITIVOS 

 

Segúndo Piaget (1967), o desenvolvemento dun neno pasa por etapas específicas segundo a 

súa capacidade intelectual. Así, establece as seguintes etapas evolutivas no neno: 

 

 Etapa sensoriomotora (de 0 a 2 anos): o neno aprende a manipular obxectos aínda 

que non é capaz de entender a permanencia deles si non están dentro do campo que 

abarcan os seus sentidos. 

 Etapa preoperacional (de 2 a 7 anos): os nenos aprenden a interactuar coa contorna 

máis próxima, aínda que creen que as demais persoas conciben o mundo do mesmo 

xeito que eles. Por iso, esta etapa caracterízase polo pensamento egocéntrico. 
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 Etapa das operacións concretas (de 7 a 12 anos): diminúe o pensamento egocéntrico, 

pero aumenta a capacidade para centrarse en máis dun aspecto e/ou dun estímulo, 

aínda que isto só é aplicable a obxectos concretos. Os obxectos imaxinados ou que 

non se percibiron aínda cos seus sentidos son complexos para esta idade. Nesta 

etapa, o neno é capaz de clasificar obxectos segundo semellanzas e diferenzas e 

relacionar elementos segundo diferentes clasificacións. 

 Etapa das operacións formais (a partir dos 12 anos): é o final do desenvolvemento 

cognitivo na que se desenvolve o pensamento abstracto e comézase a usar a lóxica. 

Empézase a comprender mellor o mundo e as ideas de causa-efecto. A estas idades, 

o neno xa é capaz de suscitar hipótese e atopar solucións a elas logo dun proceso de 

proba. Así, o proceso de razonamiento desenvólvese ao longo desta etapa. 

 

ASPECTOS MOTRICES 

 

A evolución das capacidades motrices pasa por diferentes etapas, do mesmo xeito que os 

aspectos cognitivos do desenvolvemento do neno. Deste xeito, podemos diferenciar entre: 

 

 Etapa reflexa (de 0 a 2 anos): durante este tempo, o neno domina o seu corpo 

segundo unha orde. Primeiro, o segmento próximo á cabeza, por exemplo o músculo 

trapecio ou os brazos. Despois, irá ampliando ao resto do corpo ata chegar a gatear, 

poñerse de pé e andar. Son movementos moi globais que veñen dados por reaccións 

fisiolóxicas que evolucionan cara á experimentación. 

 Etapa simbólica (de 2 a 7 anos): empézase a ter consciencia do propio corpo, 

aumentando o control que se ten sobre o mesmo, principalmente desde os 5 aos 7 

anos. O neno presenta aínda torpeza en situacións onde as tarefas motrices son de 

precisión. 

 Etapa de elaboración definitiva do esquema corporal (de 7 a 12 anos): a maduración 

do sistema nervioso central permite ao neno ampliar os seus movementos e facelos 

de xeito máis preciso. 

 

ASPECTOS AFECTIVOS 

 

As figuras máis representativas na afectividade do neno son os pais, irmáns e membros da 

contorna escolar (profesores e compañeiros). Todos eles afectan na súa evolución afectiva 

que, á súa vez, está ligada ao desenvolvemento da autonomía e o equilibrio persoal. Á marxe 

disto, durante a nenez, o individuo completa un proceso de ordenación do mundo que lle 

rodea, establecendo fronteiras entre a fantasía e a realidade. A curiosidade é un importante 

aspecto a ter en conta, xa que a necesidade de coñecer a contorna, lévalle a investigar e 

familiarizarse cos elementos de devandito mundo próximo. Na última fase deste 

desenvolvemento, desvincúlase en parte da familia, dependendo menos deles e elixe aos 

seus amigos. A actividade física e intelectual sofre un aumento considerable como formas de 

dominio social. 
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ASPECTOS SOCIAIS 

 

Nos primeiros anos dos nenos da etapa de Primaria, predomina o egocentrismo, xa que se 

empezan a establecer relacións persoais co resto de compañeiros, pero non son capaces de 

intercambiar roles para poder poñerse no lugar do outro. Así, as actividades individuais son 

mellor recibidas que as colectivas, xa que non teñen sentimento de pertenenza a un grupo 

determinado. Aos poucos esta situación vai cambiando e o neno é capaz de ser parte dun 

colectivo de iguais. Así, e de xeito progresivo, vanse sentindo máis integrados na sociedade e 

empezan a aceptar as normas que veñen impostas, así como vaise reforzando o sentimento 

de respecto aos demais. 

 

 

2. PRINCIPIOS, VALORES E SINAIS DE IDENTIDADE 

 

Este centro acepta e comparte cada un dos fins e principios establecidos no Capítulo nos artigos 1 e 2 

da LOMCE, desenvolvéndoos segundo as características do alumnado e aplicándoos no “día a día” así 

como nas distintas Concrecións Curriculares do seguinte xeito:  

PRINCIPIOS DEFINIDOS NA LOMCE FORMA DE DESENVOLVELOS NO  
“CEIP. DE FIGUEIROA” 

1. Ofrecer unha boa calidade educativa 

para todo o alumnado, 

independentemente das súas condicións e 

circunstancias. 

 

 Realizando un seguimento de cada alumno e alumna para 

coñecer as súas necesidades tanto educativas, como sociais e 

familiares. 

 

 Ofrecendo unha atención individualizada ás necesidades e 

problemas dos alumnos e alumnas do centro para lograr desta 

forma darlles unha resposta adecuada ás insuficiencias 

detectadas. 

 

2. Lograr a equidade, para garantir a 

igualdade de oportunidades, a inclusión 

educativa, a igualdade de dereitos e 

oportunidades que axuden a superar 

calquera discriminación e a accesibilidade  

universal á educación, e que actúe como 

elemento compensador das desigualdades 

 

 Transmitindo valores de solidariedade, xustiza, liberdade, 

igualdade, tolerancia, paz, traballo e esforzo. 

 

 Ofertando recursos, atención e programas especiais para todo 

o alumnado que lles faciliten superar as súas barreiras. 
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PRINCIPIOS DEFINIDOS NA LOMCE FORMA DE DESENVOLVELOS NO  
“CEIP. DE FIGUEIROA” 

persoais, culturais, económicas e sociais, 

con especial atención ás que se deriven de 

calquera tipo de discapacidade. 

  Realizando un seguimento por medio dos titores/as, e 

aplicando unha boa orientación educativa. 

 

3. Transmitir e posta en práctica de valores 

que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade, a cidadanía democrática, 

a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, 

o respecto e a xustiza, así como que 

axuden a superar calquera tipo de 

discriminación. 

 

 Utilizando técnicas e estratexias pedagóxicas que faciliten a 

madurez persoal, social e ética do alumnado. Desta forma 

logramos que sexan constantes no traballo, teñan confianza 

nas súas propias posibilidades, iniciativa para resolver os 

problemas e sexan capaces de formular xuízos 

independentes pero sempre respectando ao próximo.  

 

 Aos alumnos e alumnas ensínaselles a valorarse a si mesmos, 

aos demais e a controlar as súas emocións. 

 

4. Concíbese a educación como unha 

aprendizaxe permanente, que se 

desenvolve ao longo de toda a vida. 

 

 No centro realízase un seguimento do alumnado durante 

todo o tempo que permanece nel. 

 

 Ensínanselles técnicas que lles permitirán continuar coa súa 

formación cando deixen o centro. 

5. Flexibilidade para adecuar a educación á 

diversidade de aaptitudes, intereses, 

expectativas e necesidades  do alumnado, 

así como aos cambios que experimenten o 

alumnado e a sociedade. 

 

 O modelo de ensino que aplicamos tende a ser 

individualizado nas materias e nos programas que 

impartimos. 

 

 Emprégase unha metodoloxía activa. Isto supón expor o 

proceso de ensino/aprendizaxe como unha secuencia de 

actividades que implican o uso de diversas estratexias 

cognitivas: explicar, resumir, comparar, distinguir, matizar, 
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encadrar, explorar, manipular, discutir ... 

 

 Favorécese a creación dun clima de confianza no aula tanto 

entre os alumnos e alumnas como co profesor/a, 

propiciando a expresión libre de dúbidas e as posibles 

suxestións. 

 

6. Orientación educativa e profesional dos 

estudiantes, é un medio necesario para 

lograr unha formación personalizada e 

propiciar desta forma unha educación 

integral en coñecementos, destrezas e 

valores. 

 

 O Departamento de Orientación é o espazo institucional 

desde onde o centro articula as funcións de orientación e 

titoría, así como tamén a oferta curricular adaptada e 

diversificada. 

 

  Para logra un desenvolvemento integral dos estudiantes e 

facilitar  que alcancen as competencias básica realízanse 

intervencións como o apoio específico a certos alumnos/as, 

a orientación e a titoría de todos eles e a intervención 

especializada (psicolóxica, pedagóxica e social). 

 

 A orientación educativa potencia a educación 

personalizada e efectúanse actividades para desenvolver os 

valores. 

 

7. Potenciar o esforzo individual e a 

motivación do alumnado. 

 

 Utilizamos estratexias pedagóxicas que facilitan o 

desenvolvemento de valores persoais e a autoestima do 

alumnado.  

 

 Cos alumnos e alumnas pouco motivadas mantéñense 

reunións individuais (profesores/as, titores/as, Orientación 
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ou Xefatura de Estudios) así como cos seus 

pais/nais/titores/as legais. 

 

8. Recoñecer o papel que corresponde aos 

pais, nais e titores legais como primeiros 

responsables da educación dos seus fillos. 

 

 Ofrécese información clara e comprensible aos 

pais/nais/titores/as legais sobre as posibilidades educativas 

e académicas que ofrece o centro, así como foméntase a 

súa participación na vida do centro de modo planificado e 

sistemático. 

 

 Facilítase ás familias orientacións educativas encamiñadas 

a optimizar o desenvolvemento integral dos seus fillos/as e 

pídeselles que realicen un seguimento das aprendizaxes e 

comportamento dos seus fillos/as de xeito sistemático. 

 

 Procuramos manter relacións fluídas entre todos os 

colectivos implicados na educación que oferta o centro e 

compartir responsabilidades. 

 

9. A autonomía para establecer e adecuar 

as actuacións organizativas e curriculares 

no marco das competencias e 

responsabilidades que corresponden ao 

Estado, ás Comunidades Autónomas, ás 

corporacións locais e aos centros 

educativos. 

 

 A normativa legal é a que nos define a forma de actuar no 

centro. Ata onde nos permite a lexislación vixente 

aplicamos a autonomía na xestión do centro e para iso os 

orzamentos están directamente ao servizo das 

aprendizaxes dos alumnos/as, da innovación e da 

experimentación educativa. 

 

 Mantemos unha comunicación fluída coa Xefatura 

Territorial de Educación e coa Consellería de Educación. 
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10. A participación da comunidade 

educativa na organización, goberno e 

funcionamento dos centros docentes. 

 

 Procuramos que a elección de delegados e a dos membros 

do Consello Escolar sexan exemplos de participación e 

responsabilidade democrática. 

 

 Propiciar canles para a creación de distitntas Asociacións 

de Nais e Pais e colaborar con elas. 

 

11. Educar para a prevención de conflitos e 

para a resolución pacífica dos mesmos, así 

como a non violencia en todos os ámbitos 

da vida persoal, familiar e social, e en 

especial da violencia de xénero. 

 

 Ao alumnado ensínaselles a asumir a crítica racionalmente, 

pois iso supón diferenciar as opinións das persoas de 

maneira que o desacordo de ideas non supoña 

enfrontamentos persoais. 

 

 Para evitar a conflitividade téñense definidas unha normas 

que foron consensuadas e aceptadas por toda a 

Comunidade Escolar. 

 

 Se xorden conflitos inténtanse resolver mediante o diálogo 

de todas as partes implicadas. 

 

 Existe un Plan e unha Comisión de Convivencia por medio 

dos cales se solucionan os casos máis problemáticos. 

 

 A Xefatura de Estudos, o Departamento de Orientación, os 

titores/as e os profesores/as implicados reúnense para 

tomar decisións sobre os alumnos e alumnas que máis 

problemas presentan. 
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 O profesorado procura que os alumnos/as teñan as súas 

propias opinións e xuízos. Ínstaselles a que dean 

explicacións argumentadas.  

 

12. O desenvolvemento da igualdade de 

dereitos e oportunidades e o fomento da 

igualdade efectiva entre homes e mulleres, 

así como a prevención da violencia de 

xénero. 

 

 O centro réxese polo respecto á diversidade cultural e 

propugna a igualdade de oportunidades. 

 

 Os departamentos e equipos de ciclo planificarán as súas 

programacións tanto no referente ás actividades 

didácticas como en canto ás complementarias e 

extraescolares, de modo que os contidos a desenvolver 

permitan ao alumno/a entrar en contacto coa realidade 

socioeconómica e cultural da súa contorna e a doutras 

zonas. 

 

 Por medio das titorías deséñanse actividades que facilitan 

a comunicación entre os alumnos e alumnas e o 

coñecemento dos seus dereitos como cidadáns. 

 

 O profesorado respecta as creacións e propostas do 

alumnado, valóraas e ao mesmo tempo ensínalles como 

poden melloralas. 

 

 Un membro do Consello Escolar encárgase de realizar un 

seguimento e fomentar a igualdade entre home e 

mulleres. 

13. Considerar a función docente como 

factor esencial da calidade da educación, o 

recoñecemento social do profesorado e o 

 

 Préstase apoio e asesoramento ao profesorado e ao 

persoal non docente, desde a dirección e a inspección 



PROXECTO EDUCATIVO 

PÁXINA 32 DE 74 

CEIP. DE FIGUEIROA 

PRINCIPIOS DEFINIDOS NA LOMCE FORMA DE DESENVOLVELOS NO  
“CEIP. DE FIGUEIROA” 

apoio á súa tarefa. educativa.  

 

 Solicítase formación para os profesores/as aos diferentes 

organismos ou organizacións que poden ofrecela.  

 

 Esíxeselles ás diferentes administracións e ás familias o 

apoio ao profesorado e aos demais traballadores/as que 

realizan o seu labor no centro.  

 

14. Fomentar e promocionar a 

investigación, a experimentación e a 

innovación educativa. 

 

 

 

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica en colaboración 

cos departamentos e Equipos de Ciclo son os encargados 

de planificar a innovación, a avaliación e a mellora da 

práctica docente. 

 

  O centro participa en Proxectos de Innovación Educativa 

tanto de carácter nacional, como autonómico ou europeos.  

 

15. Avaliar o conxunto do sistema 

educativo, tanto na súa programación e 

organización e nos procesos de ensino e 

aprendizaxe así como nos seus resultados. 

 

 

 Na Memoria Anual do Centro realízase unha valoración da 

aplicación real da Programación Xeral Anual e do Plan de 

Melloras.  

 

 Os órganos colexiados e unipersois realizan a súa propia 

avaliación ao finalizar cada curso académico. 

 

 Cada departamento e Equipo de Ciclo de forma colectiva, 

así como cada profeso/a de forma individual, realiza a súa 

avaliación dos procesos didácticos e de ensino. 
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 Cada profesor/a avalía, aténdose á lexislación vixente e 

especialmente aos criterios de avaliación previamente 

feitos públicos, as aprendizaxes dos alumnos/as. 

 

 Os procesos de avaliación realizados buscan mellorar todo 

o proceso de ensino/aprendizaxe e facer propostas de 

mellora daqueles aspectos que se avalían. 

 

 Realízanse procesos de avaliación tanto externa como 

interna.  

 

16. Cooperar e colaborar coas 

administracións educativas e coas 

corporacións locais na definición, 

aplicación, avaliación e na planificación e 

implementación da política educativa. 

 

 As instalacións do centro son utilizadas por outras 

administracións e organismos. 

 

 O centro participa nas consultas e nos diferentes 

programas expostos polas administracións para mellorar a 

educación tanto a nivel autonómico como nacional.  

 

17.   Aceptar a liberdade de ensino, que 

recoñeza o dereito dos pais, nais e titores 

legais a elixir o tipo de educación e o 

centro para os seus fillos, no marco dos 

principios constitucionais. 

 

 

 

FINS DEFINIDOS NA LOMCE  
FORMA DE DESENVOLVELOS NO 

CEIP. DE FIGUEIROA” 

1. Lograr o pleno desenvolvemento da  
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personalidade e das capacidades dos 

alumnos/as. 

 Desenvolvemos estratexias que permiten aos alumnos e 

alumnas que se coñezan a si mesmos, se acepten coas 

súas potencialidades e os seus límites. E que teñan unha 

imaxe axustada de si mesmo, das súas características e 

posibilidades. 

 

 Fortalecemos no alumnado o desenvolvemento das 

súas capacidades físicas, intelectuais e éticas.  

 

2. Educar na responsabilidade individual e no 

mérito e esforzo persoal. 

 

 Procuramos aumentar nos alumnos e alumnas a súa 

autoestima e a confianza nas súas propias posibilidades 

de éxito para que desta forma poidan vivir experiencias 

positivas.  

 

 Potenciamos a súa autonomía, que valoren o esforzo 

que hai que realizar para resolver as dificultades e que 

aprendan dos seus propios erros.  

 

3. Educar no respecto dos dereitos e 

liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das persoas con discapacidade. 

 

 Ensínaselles a diferenciar e valorar as opinións das 

persoas contrastándoas coas propias e respectando as 

dos outros.  

 

 Favorecemos a convivencia de xeito satisfactorio entre 

todos os membros que forman a Comunidade 

Educativa.  

 

 Desenvólvense estratexias educativas que ao alumnado 

lles permitan comprender que os dereitos de cada 
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persoa finalizan onde empezan os dereitos dos demais. 

 

 A Comunidade Escolar acepta plenamente a todo o 

alumnado que se incorpora ao centro e aplicamos 

estratexias que facilitan a súa integración.  

 

4. Educar no exercicio da tolerancia e da 

liberdade dentro dos principios democráticos 

de convivencia, así como na prevención de 

conflitos e a resolución pacífica dos mesmos. 

 

 

 

 Toda a Comunidade Educativa participa nos procesos 

democráticos que se suscitan no centro, así como nos 

seus órganos representativos. 

 

 Existe unha comisión de convivencia no centro onde se 

analizan os problemas de convivencia e se toman 

decisións para facilitala.  

• O Departamento de Orientación, a Xefatura de 

Estudios e os titores/as encárganse de que se leve a 

efectos o Plan de Convivencia existente. 

 

•  A mediación utilizámola para resolver os conflitos. 

 

5. Desenvolver a capacidade dos alumnos/as 

para regular a súa propia aprendizaxe, confiar 

nas súas aptitudes e coñecementos, así como 

para desenvolver a creatividade, a iniciativa 

persoal e o espírito emprendedor. 

 

 Procuramos desenvolver no alumnado a súa autoestima 

e a mentalidade emprendedora. 

 

 Ao iniciar as aprendizaxes cos alumnos e alumnas 

ofrecemos unha visión global das distintas unidades de 

traballo, para que coñezan que é o que se está 

traballando, a súa localización dentro do contexto da 

materia e poidan establecerse conexións significativas 
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con outros contidos. 

 

 O alumnado coñece o que se lles pide e en que 

momento. 

  

6. Lograr que os alumnos e alumnas adquiran 

hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de 

coñecementos científicos, técnicos, 

humanísticos, históricos e artísticos, así como 

o desenvolvemento de hábitos saudables, o 

exercicio físico e o deporte. 

 

 Proporciónaselles ao alumnado técnicas básicas de 

traballo intelectual para que as interioricen e as 

apliquen sistematicamente.  

 

 Facilitamos ao alumnado sistemas de planificación do 

tempo e do traballo. Proporcionámoslles instrumentos 

para devandita planificación, creando neles hábitos de 

esforzo continuado e sostido. 

 

 Preparamos ao alumnado para que desenvolvan en por 

si a súa propia aprendizaxe e sexan capaces de gozar 

dos bens culturais que a sociedade xera. 

 

 Articulamos procesos de ensino e aprendizaxe que lles 

facilitan a adquisición do coñecementos e da súa 

aplicación.  

7.  Formar no respecto e recoñecemento da 

pluralidade lingüística e cultural de España e 

da interculturalidade como un elemento 

enriquecedor da sociedade. 

 

 Damos a coñecer e apreciar os valores culturais e 

lingüísticos das rexións e cidades españolas. 

 

 Favorecemos o intercambio de alumnos e alumnas 

entre centros educativos tanto nacionais como 

internacionais.  
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 Difundimos a riqueza cultural e histórica da nosa 

comarca. 

 

 Participamos en programas e proxectos que facilitan a 

interculturalidade.  

 

 Ao existir alumnos e alumnas de países diferentes 

aproveitámolo para fortalecer a multiculturalidade e 

sérvelles de enriquecemento cultural e persoal.  

 

8.  Capacitar aos alumnos e alumnas para a 

comunicación nas dúas linguas oficiais e 

nunha lingua estranxeira. 

 

 Impártese ensino de inglés. 

 

 Participamos en programas que convocan 

administracións tanto autonómicas, como estatais ou 

europeas para fortalecer o ensino dos idiomas.  

9.  Preparar ao alumnado para o exercicio da 

cidadanía e para a participación activa na vida 

económica, social e cultural, con actitude 

crítica e responsable e con capacidade de 

adaptación ás situacións cambiantes da 

sociedade do coñecemento. 

 

 Procuramos dotar aos alumnos e alumnas de criterios 

propios para que a integración no mundo adulto se faga 

desde a propia personalidade e con garantías de éxito. 

 

  Ensínaselles a saber discriminar a información e a 

diversidade de opinións con sentido crítico. 

 

 Preparámolos para a súa participación na vida pública e 

cumprir os seus deberes como cidadán, así como gozar 

os seus dereitos. 
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10.  Formar para a paz, o respecto aos 

dereitos humanos, a vida en común, a 

cohesión social, a cooperación e 

solidariedade entre os pobos así como a 

adquisición de valores que propicien o 

respecto cara aos seres vivos e o medio 

ambiente, en particular ao valor dos espazos 

forestais e o desenvolvemento sostible. 

 

 Desenvólvense no alumnado hábitos e actitudes de 

autocontrol persoal e de atención ás necesidades dos 

demais.  

 

 Ensínaselles a aprender a compartir aprendizaxes e a 

ser solidarios cos compañeiros/as e coa Comunidade 

Educativa en xeral. 

 

 Promóvese a práctica da xustiza social desde ámbitos 

próximos ao alumnado: pobo, barrio, casa, aula.... 

 

 Dáselles unha visión global da humanidade, das súas 

necesidades e problemas, entendendo que a solución ás 

diferenzas pasa pola xustiza. 

 

 A esixencia de limpeza, coidado das instalacións e o 

aforro de enerxía procúrase que sexan costumes 

habituais tanto do profesorado como do alumnado do 

noso centro.  

 

 

 

SINAIS DE IDENTIDADE OBXECTIVOS 

 O noso centro defínese como aconfesional, 

pluralista, tolerante e respectuoso con todas 

as tendencias relixiosas.   

 Dar resposta e xestionar as necesidades das distintas 

tendencias relixiosas que poidan demandarse desde a 

aula e desde o propio Centro. 

 Este Centro maniféstase respectuoso con 

calquera tendencia política. Vivimos inmersos 

nunha sociedade democrática e plural; en 

consecuencia, no noso Colexio, fomentamos 

 Fomentar hábitos de comportamento democrático, 

potenciando a negociación como vía de resolución de 

conflitos, impulsando o respecto ás normas 

negociadas por todos os membros da Comunidade 
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en todos os membros da comunidade 

educativa, hábitos e valores de 

comportamento democrático tales como a 

solidariedade, a tolerancia e o respecto polas 

ideas dos demais, respecto á diversidade, a 

igualdade e a xustiza, así como a negociación 

e o consenso para a toma de decisións. 

Educativa, promovendo o respecto ao pluralismo 

político, evitando calquera tipo de adoctrinamento e 

rexeitando todo tipo de dogmatismo.  

 

 Optamos por unha escola integradora para 

todos, sen discriminacións por razón de sexo, 

orixe social ou de aptitudes, aberta á 

diversidade e compensadora das 

desigualdades, que vela pola formación dos 

nosos alumnos/as no compromiso co medio 

ambiente, que favorece a participación 

igualitaria de ambos os sexos nas actividades 

da vida cotiá, que fomenta unha actitude 

crítica ante unha sociedade de consumo e 

condutas que favorecen a saúde, que crea un 

ambiente propicio para unha convivencia 

pacífica, que impulsa normas de condutas 

cívicas e morais, que potencia un uso 

formativo do lecer e que fomenta o 

coñecemento e participación nos costumes e 

tradicións da localidade así como unha 

actitude respectuosa con todas as 

dependencias e recursos materiais do centro. 

 Respectar os diversos grupos étnicos e culturais.  

 Fomentar unha actitude de respecto e axuda a todos 

os membros da comunidade escolar con diferenzas 

físicas, psíquicas e intelectuais. 

 Evitar a planificación de actividades discriminatorias 

potenciando as de convivencia. 

 Coñecer e respectar o medio ambiente próximo para 

fixar hábitos de compromiso co mesmo, facendo 

fincapé no uso responsable da auga e da enerxía. 

 Estimular unha actitude crítica fronte aos medios de 

comunicación, programas de televisión, videoxogos, 

anuncios e ofertas da sociedade de consumo. 

  Potenciar condutas e hábitos saudables en relación 

coa saúde e alimentación que nos leven cara a unha 

mellor calidade de vida. 

 Coñecer e apreciar o significado da paz como 

principio básico da convivencia, difundindo e 

expresando, coa palabra  e o comportamento, o 

principio e valores en que se fundamentan. 

 Adquirir hábitos e normas de respecto cara ás persoas 

e as cousas, valorando a educación e o bo 

comportamento como un feito de gran riqueza. 

 Potenciar o xogo na escola (formativo, creativo, 

colectivo) e a realización de actividades creativas 

como alternativa a un consumo pasivo do tempo 

libre. 

 Fomentar a participación nas festas e costumes 
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populares da localidade e valoralas como feito 

positivo da tradición. 

 Respectar o edificio, mobiliario e o material escolar 

como patrimonio común para desenvolver unha 

tarefa agradable. 

 O Centro declárase a favor da coeducación, 

tendo como obxectivo fundamental axudar 

ao alumnado na procura da súa propia 

identidade persoal, eliminando mitos e tabús.   

 Propiciar a participación igualitaria de ambos os sexos 

nas actividades da vida cotiá, axudando ao alumnado 

na procura da súa propia identidade eliminando mitos 

e tabús. Iso supón utilizar unha metodoloxía didáctica 

que proporcione aos alumnos/as imaxes 

diversificadas e non convencionais dun e outro sexo 

superando roles tradicionais de home-muller. 

 Pretendemos desenvolver nos nosos 

alumnos/as as capacidades creativas e o 

espírito crítico, o que contribuirá á 

adquisición de valores tales como a 

autoestima, a creatividade, a liberdade e a 

autonomía e independencia persoal.   

 Estimular a creatividade e o espírito crítico e a 

laboriosidade, favorecendo o desenvolvemento da 

autoestima, a autonomía persoal, promovendo 

situacións para exercer a liberdade e responsabilidade 

individuais. 

 O Centro preconizará unha xestión 

participativa e democrática, real e efectiva, 

en todos os estamentos que o compoñen, 

por medio dos seus organismos 

representativos, e favorecerá as relacións 

deste coas institucións da súa contorna.   

 Potenciar as relacións e o intercambio de experiencias 

cos demais Centros.  

 Impulsar vías de participación de toda a Comunidade 

Educativa na vida do Centro.   

 Establecer un diálogo construtivo con outras 

institucións da contorna. 

 Manteremos aberta a escola ás demandas 

sociais e culturais do pobo como un servizo 

público que somos.   

 Colaborar nas actividades que se promovan por 

outros sectores sociais que complementan a acción 

educativa da nosa escola facilitando o uso das 

instalacións e recursos do Centro. 

 Optamos por unha metodoloxía didáctica, 

aberta e flexible, baseada principalmente nos 

principios fundamentais que rexen a 

aprendizaxe significativa:  

 Favorecer a participación dos mestres/as en 

actividades de formación permanente.  

 Favorecer procesos de aprendizaxe significativa 

gozando da aprendizaxe: aprender a aprender. 
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 Ensino personalizado.  

 Promoción da autonomía no propio 

proceso da    aprendizaxe.   

 Potenciación da actividade do 

alumno/a. 

 Potenciación da interacción entre 

mestre/a-alumno/a, alumno/a-

alumno/a e Centro-Comunidade.  

 Globalización  

 Arrincar, sempre que sexa posible, 

das vivencias e experiencias do 

propio alumno.  

 Que o alumno/a tome conciencia do 

momento en que se atopa dentro do 

proceso ensino-aprendizaxe.  

 Adecuar a avaliación aos criterios 

previamente establecidos. 

 

 A orde e a disciplina, que son necesarios para 

a vida e o traballo escolares non serán 

entendidos nin como unha rutina nin como a 

mera consecuencia da coerción; pola contra, 

o labor educativo da escola neste sentido 

basearase no respecto mutuo, o diálogo, a 

reflexión, a colaboración e a solidariedade.   

 Impulsar a participación no control da disciplina 

escolar por parte dos propios grupos de alumnos/as 

e de toda a Comunidade Educativa. 

 

 

3. O CENTRO 

 

3.1. INSTALACIÓNS 

 

O centro foi obxecto ao longo do tempo dunha ampliación e alguna que outra remodelación, 

e a pesar da súa antigüidade, os seus equipamentos e instalacións atópanse en bo estado de  

conservación, debido ao constante investimento en mantemento e adaptación das súas instalacións 

ás necesidades do momento, o que supuxo, entre outras cousas, a supresión de  barreiras 

arquitectónicas en parte das mesmas. 
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O centro consta dun só edificio distribuído  en dúas plantas: 

 Na planta baixa ubícanse: 

 6 aulas de Educación Infantil. 

 Aula de Idioma. 

 Aula de Música. 

 Radio Carola. 

 Titoría de E. Infantil. 

 Almacén/Comunicacións. 

 Conserxería. 

 Aseos de Educación Infantil. 

 Aula de Informática. 

 Sala de profesores/as. 

 Dirección. 

 Secretaría. 

 Xefatura de Estudos. 

 Orientación. 

 Aseos mestres/as. 

 Arquivo. 

 Salón de Usos Múltiples (Salón de actos, psicomotricidade, comedor…). 

 Biblioteca. 

 Aseos de Educación Primaria. 

 Ascensor. 

 

 No primeiro andar ubícanse: 

 12 aulas de Educación Primaria. 

 Aula de Audición e Linguaxe. 

 Titoría de Educación Primaria. 

 Aula Infantil/Primaria. 

 Aula de Pedagoxía Terapéutica. 

 Aseos mestres/as. 

 Aseos minusválidos 

 Aseos alumnos/as. 

 Titoría de Inglés. 
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Ademais, dentro do recinto, está a antiga vivenda do ordenanza (agora aula de música), unha 

pista polideportiva, pavillón, patios independentes para infantil e primaria, almacén, zonas 

axardiñadas e aparcadoiros. 

 En canto ao mobiliario e material didáctico existente no centro: 

            Todas as aulas contan cun PC de sobremsa, un proxector fixo e unha PDI (pizarra interactiva), 

ademais están dotadas do mobiliario básico necesario (mesas, cadeiras, estanterías…). Procúrase 

mellorar e renovar o material continuamente. Todo o centro está conectado a internet por medio da 

rede da Xunta de Galicia. 

            As aulas de 5º e 6º de E. Primaria están integradas no Proxecto Abalar e por tanto contan con 

todo o equipamento propio destas aulas (netbooks alumnos/as, portátiles titores/as, pizarra dixital, 

proxector, accesos wifi e armario). 

             O centro ten a súa propia páxina Web, así como Videoproxectores, impresoras, DVD, TV, 

vídeos, escáneres, cámaras dixitais, cámara de vídeo, fotocopiadoras e outro material específico de 

aulas. 

 

            A BIBLIOTECA dispón dunha sala de lectura e outra de menor dimensión destinada a depósito 

de libros. A sala de lectura pode acoller ata 55 alumnos. Nela atópanse as enciclopedias, coleccións 

variadas, os dicionarios e outras obras de consulta, 4 computadores para uso do alumnado e dous 

para a xestión do fondo bibliográfico, que se fai a través do programa informático Meiga. 

           No depósito sitúanse os libros das diferentes materias: literatura, economía, francés, historia. 

Na actualidade temos rexistrados 9.162 exemplares, libros na súa maioría, aínda que tamén 

dispomos de vídeos, DVDs e casetes. Existe unha lousa dixital con reprodutor de DVD conectada a un 

equipo de altofalantes. A biblioteca permanece aberta, en horario de mañá, de 9:00 horas a 14:00 

horas de luns a venres, atendida e vixiada por un profesor de garda  durante o recreo. Polas tardes 

de luns a venres de 16 a 18 horas e é atendida por  profesores/as. 

 

3.2. HORARIOS XERAIS DO CENTRO 

 

O horario lectivo do centro, de xornada única,  é de 9:00 h. ata as 14:00 h. O profesorado 

incorpórase ás 8:45 e sae as 14:15 por mor da vixilancia do transporte escolar. Todos os martes, 

en sesión de tarde de 16:00 h. ata as 19:00 h. realizaranse tarefas de acción de titoría e 

celebraranse as reunións de traballo dos diferentes equipos. 

 

A secretaría do centro permanecerá aberta, de luns a venres, en horario de 9:00 a 14:00 h. 
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A elaboración de horarios tanto do alumnado como o do profesorado faranse a principios do mes 

de setembro tendo en conta: a globalización, espazos, organización dos grupos, días que están no 

centro os profesores itinerantes, costumes, necesidades organizativas do centro, e dentro das 

posibilidades primando a posibilidade do traballo en equipo. Todos os horarios (do profesor, 

alumnado, quendas de recreo, quendas de transporte, faltas de asistencia e puntualidade do 

profesorado, gardas…), estarán nun lugar visible e accesible para todos os membros da 

comunidade educativa  (na cortiza da sala de Mestres).         

3.3  OFERTA EDUCATIVA, ÁREA DE INFLUENCIA E CENTROS ADSCRITOS 

No centro impártense as etapas de Educación Infantil e Primaria. Contamos con dúas liñas nas 

dúas etapas, agás unha unidade habilitada (*), con carácter excepcional, no curso escolar 2014/15 

para dar solución  ao gran número de solicitudes de admisión presentadas e que será amortizada 

no curso escolar 2023/24. 

EDUCACIÓN INFANTIL 6 

EDUCACIÓN PRIMARIA 13* 

TOTAL 19* 

 

Os alumnos/as que acoden ao centro, na súa gran maioría, proceden das parroquias da área de 

influencia do centro (Matalobos, Toedo, Santeles, Aguións, Paradela, Ribeira, Barbude, Moreira, 

Callobre, Lagartóns, Guimarei, Vinseiro, Cereixo, Somoza e A Estrada). 
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O CEIP. de Figueiroa está adscrito ao IES Antón Losada Diéguez. 

  

3.4. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

 

O centro conta cos servizos de Transporte Escolar, Plan Madruga e Comedor Escolar, de xestión 

indirecta estes dous últimos (ANPA). 

 

       3.4.1.- TRANSPORTE ESCOLAR 

 

            Enténdese por Transporte Escolar o traslado de alumnos e alumnas menores de 16 anos 

desde o lugar onde técnica e legalmente sexa posible, ata o Centro Educativo onde están  

escolarizados. 

O transporte escolar xestionado pola Xunta de Galicia realízase en vehículos autorizados 

e está destinado a alumnas e alumnos que cursen ensinanzas de Educación Infantil, Educación 

Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria en calquera modalidade de escolarización.  

O servizo de transporte escolar está regulado polo DECRETO 65/2014, de 28 de maio, 

polo que se modifica o Decreto 160/1988, de 9 de xuño, polo que se regula a prestación dos 

servizos de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia. 

Na lexislación estatal vixente ten a consideración de servizo educativo complementario 

e gratuíto para todos os centros públicos. Teñen dereito á gratuidade do transporte escolar: 

 alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria e Ensinanza Secundaria 

Obrigatoria que curse estudos no centro público que lle corresponda por adscrición, 

sempre que ese centro diste máis de dous quilómetros do seu domicilio, ou que por 

circunstancias excepcionais se autorice.  

 

 O alumnado escolarizado en Centros de Educación Especial ou en Centros de 

Escolarización Preferente, se as necesidades derivadas da discapacidade deste 

alumnado dificultan o seu desprazamento ao centro escolar. 

 

Compromiso, colaboración e comportamento adecuado, constitúen os tres alicerces 

que posibilitan manter e mellorar o transporte escolar.  

 

 RUTAS E EMPRESAS ADXUDICATARIAS 

 

 

O servizo de transporte escolar realízano 6 empresas distribuídas en 7 liñas. Todas as 

empresas contan con acompañantes para o alumnado de Educación Infantil. 
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RUTA  99PO0116.0 

EMPRESA            AUTOCARES ÁNGEL GARCÍA     

PARADAS 
Carretera  xeral, Toedo I, Toedo II, Soutiño, Carballa, Renda 
A, Renda B, Carrricoba, Cruceiro, Pearo, Os Carballiños, Pazo, 
Sar de Abaixo, Santeles de Abaixo, Patanín e Ribeira. 

ALUMNOS/AS  

KILÓMETROS 10.3 

TEMPO 30 minutos 

 
 

RUTA   99PO0123.0 

EMPRESA            AUTOCARES TROITIÑO NÚÑEZ     

PARADAS 
Cereixo 1, Cereixo 2, Igrexa, Constenla, Freán, Nogueiras, 
Quintas, Viso de Correa, Vinseiro, Moucho, Fragoso e A Pena. 

ALUMNOS/AS  

KILÓMETROS 14.5 

TEMPO 45 minutos 

 
 

RUTA  99PO0135.0 

EMPRESA    GRUPO  ABALO 

PARADAS 

Vilar, Cebados, Outeiro, Aldea Grande (Aguións), Codeso, 
Barbude (Transmonte 1, Transmonte 2), Paradela (Escola, 
Igrexa, Ribeiradona, Aldea Grande, As Cobas, A Recta) e 
Ribeira. 

ALUMNOS/AS  

KILÓMETROS 14.8 

TEMPO 45 minutos 

 

RUTA  99PO0121.0 

EMPRESA    EXPRES  DE  VEA 

PARADAS 
Pedregal, Río de Sapos, A Brea, A Cruz, Gendos, Matalobos, 
Saíñas, Santa Baia 1 e Santa Baia 2.  

ALUMNOS/AS  

KILÓMETROS 6.5 

TEMPO 20 minutos 

 

RUTA  99PO0115.0 

EMPRESA    LA  ESTRADENSE  I 

PARADAS 
Os Bolos, Liñares, A Cruxa, Devesa, Moreira Nova, Moreira 
Vella, Sestelo, A Pica, Vilagude, San Vicente e Pazo. 

ALUMNOS/AS  

KILÓMETROS 10.4 

TEMPO 40 minutos 

 

RUTA  99PO0133.1 

EMPRESA    LA  ESTRADENSE  II 

PARADAS 
 Alemparte, Sureiros 1, Sureiros 2,  Cruceiro, Cernadela, 
Castrorramiro, Chan da Vila 1, Chan da Vila 2 e Escola. 

ALUMNOS/AS  
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KILÓMETROS 10.9 

TEMPO 30 minutos 

 

RUTA  99PO0140.0 

EMPRESA    CUIÑA 

PARADAS 
Torre, Escola, Igrexa, A Cruz, Cruce da Panceira, Francés, 
Outeiro, Tatos e Cobas de Campos. 

ALUMNOS/AS  

KILÓMETROS 10.7 

TEMPO 45 inutos 

 

 HORARIO DO CENTRO 

 

  De luns a venres de 9.00 a 14.00 h. 

 

MOI   IMPORTANTE 

 Si o pai/nai ou titor legal do alumno decide recollelo do Centro Escolar, deberá 

avisar sempre. 

 

 Deberá entregar na Secretaría un escrito no que conste que, baixo a súa 

responsabilidade, non utilizará o transporte escolar  nese día ou os días que teña 

previsto. 

 

 A empresa adxudicataria do servizo non deixará a ningún neno de Educación 

Infantil só na parada. Si se dese a situación, resolverá devolvendo ao neno ao 

centro o cal se comunicará coa familia. No caso de non poder contactar coa 

familia solicitarase a intervención dos Servizos Sociais Municipais e/ou Policía 

Local. 

 

 

 CALENDARIO  

 

 O servizo iniciarase desde setembro e finalizará, segundo calendario oficial, en xuño. 

Calquera modificación que respecto diso ocorra ao longo do curso, deberá ser 

comunicada coa debida antelación. 

 

 O pai/nai  ou titor legal do alumno deberá comunicar ao Colexio, mediante unha 

autorización da familia, os días que non vaia a facer uso do transporte escolar. 

 

 Debe ser solidario/a e axudar aos compañeiros e compañeiras con algunha minusvalía 

ou problema de saúde. 
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 O incumprimento dalgunha destas obrigacións, terá a mesma consideración que si se 

producise no Colexio, xa que logo, será de aplicación o establecido no 

Reglamento de Réxime Interior. 

 

 ORGANIZACIÓN DO SERVIZO 

 

 Que deben levar o condutor e o acompañante? 

 

o Unha relación nominal que recolla os seguintes datos: nome, apelidos do 

alumnado, teléfono familiar, nivel no que está escolarizado e parada na que se 

incorpora á ruta. Este documento será facilitado pola Secretaría do Centro. 

 

 Donde pode parar  o autobús escolar? 

 

o Os autobuses destinados ao transporte escolar realizarán as súas paradas nos 

lugares previstos e sinalizados ao efecto. 

 

 VIXIANCIA E COIDADO 

 

   A Persoa acompañante 

 

o A vixilancia e coidado do alumnado transportado é 

función de o/ a acompañante. Esta responsabilidade establécese para o tempo 

de permanencia no vehículo, o de subida ao mesmo e o de baixada na parada 

correspondente. 

 

   A familia 

 

 Cada familia é responsable da seguridade no traslado dos seus fillos e fillas 

desde o domicilio familiar ata a parada e no tempo de espera na mesma ata a 

chegada do autobús e viceversa. 

 

 MEDIDAS BÁSICAS DE PRECAUCIÓN 

 

    Ao ir á parada. 

 

 Chega sempre á parada co tempo suficiente, polo menos cinco minutos antes da 

hora á que o autobús ten prevista a chegada. 

 

 Saúda aos teus compañeiros e ompañeiras, e ás demais persoas que estean na 

parada. 
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 Espera na beirarrúa sen baixarte á calzada.  

 

   Ao subir ao  autobús. 

 

 Cando se achegue o autobús mantente sempre afastado/a, a uns 2 metros de 

distancia, e deixa que se aproxime ata a beirarrúa para que ti non teñas que 

baixar a ela. 

 

 Espera a que o autobús se deteña, a porta se abra e o condutor ou acompañante 

dean o seu visto bo para entrar. 

 

 Nunca camiñes por detrás do autobús porque o condutor non poderá verte. 

 

 Sobe tranquilamente, sen empuxar ás túas compañeiras e compañeiros. 

 

 Cando subas ao autobús ten coidado de que a roupa con colgantes e as mochilas 

ou bolsas escolares non se enganchen nos pasamáns das portas. 

 

 Saúda ao condutor/a, ao acompañante e aos compañeiros e compañeiras que 

están no autobús. 

 

 Si che cae algo preto do autobús, dillo ao condutor ou acompañante. Si intentas 

collelo ti mesmo, o condutor/a podería non verte ao poñer o autobús en 

movemento. 

 

 Usa os asentos no menor tempo posible para evitar caídas. 

 

  A mochila debe ir ás costas e que as túas mans deben estar libres doutros 

elementos. 

 

 Baixa directamente á beirarrúa e permanece sempre nela. 

 

 Espera ao acompañante e escoita as súas indicacións. 

 

 Percorre o camino ata o Colexio andando, sen présas e respectando as pautas de 

seguridade vial. 

 

 SERVIZO DE ACOMPAÑANTE 

 

 A ruta ten asiganda unha persoa como acompañante do transporte escolar á ida 

e ao regreso. 
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 O acompañante deberá ocupar praza nas inmediacións da porta de servizo 

central ou traseira. 

 

 Funcións do acompañante 

 

 Recoller e acompañar ao alumnado desde a parada ata o interior do 

centro escolar. 

 

 Comprobar as subidas e baixadas do alumnado nas paradas establecidas, 

de acordo coa relación facilitada polo centro. 

 

 Asignar as prazas que deben ocupar o alumnado usuario  do servizo, 

atendendo a criterios de idade, parada de orixe ou outros que se 

consideren oportunos. 

 

 Comprobar que todo o alumnado ocupa o seu asento antes de que o 

vehículo sepoña en marcha. 

 

 DEBERES E DEREITOS DO ALUMNADO 

 

 Teño dereito 

 

 Á información sobre a normativa vixente do transporte escolar. 

 

 Ao uso diario do autobús escolar nas debidas condicións de calidade e 

seguridade. 

 

 Á chegada e saída do centro, cunha marxe de espera 

non superior a 15 minutos. 

 

 A un trato correcto por parte do condutor/a, acompañante e dos 

compañeiros-as. 

 

 A ser atendido/a con prontitude en caso dalgunha 

incidencia xurdida durante a viaxe. 

 

 A que o autobús se deteña nas paradas oficiais establecidas ao efecto. 

 

 A realizar a viaxe nun ambiente relaxado e tranquilo. 
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 Teño o deber 

 

 De ser puntual. 

 

 De respectar, durante todo o curso, a asignación de asento. 

 

 De ter boa conduta, cumprindo en todo momento as pautas de 

comportamento e de seguridade vial. 

 

 De facer bo uso do autobús dando un trato 

adecuado aos asentos e coidando que se manteña limpo. 

 

 De obedecer e atender ás instrucións do condutor/a e do acompañante. 

 

 

 ORIENTACIÓNS ÁS FAMILIAS 

 

As nais e os pais teñen unha responsabilidade importante na seguridade das 

súas fillas e fillos no que respecta ao transporte escolar. Os nenos e as nenas deben 

aprender a comportarse con seguridade como peóns, cando soben e baixan dun 

transporte público e cando van dentro del. 

 

         É por iso que, as familias deben ter: 

 

 Responsabilidade cos nenos e nenas máis pequenos, que deberán 

estar acompañados sempre na parada por unha persoa adulta. 

 

 Consideración, no caso de que a súa filla ou fillo non utilice o servizo 

algún día, debendo avisar con antelación ás persoas responsables. 

 

 Comprensión, ante os posibles incumplimentos do horario previsto, 

dado que o tráfico e/ou certos imprevistos non se poden prever nin 

controlar. 

 

 CONTROL E SEGUIMENTO 

 

    Para o seguimento do servizo de transporte escolar, utilizaranse os medios e 

recursos establecidos para tal fin. 
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         A Dirección do Centro realizará o control e seguimento da prestación deste 

servizo educativo complementario e procurará que se realice en condicións de 

calidade, segundo instrucións da DGPE. 

 

 Ao comezo de cada curso escolar, farase chegar ás familias o Boletín 

informativo do Transporte. 

 

 Si se observasen deficiencias no servizo de transporte e/ou acompañante, 

comunicaraas verbalmente á empresa, sen prexuízo da súa notificación, por 

escrito, ao servizo de Recursos Complementarios da Xefatura Territorial de 

Cultura, Educación e O. U. 

 

 O centro canalizará ao seu destino cantas suxestións, queixas ou 

reclamacións ao servizo se presenten poñéndose en contacto 

cocoordinador do Plan Transporte. 

 

 

 EQUIPO COORDINADOR DO PLAN DE TRANSPORTE 

 

           O e quipo coordinador do plan de transporte do centro, constitúeno as seguintes 

persoas: 

 

   O Director/a. 

   O  Secretario/a. 

   Un/unha  acompañante do transporte). 

   Un membro do Consello Escolar. 

  

Coordinador: O Director/a. 

 

3.4.2.- COMEDOR ESCOLAR 

 

           O noso centro conta con Servizo de Comedor Escolar para acoller a gran demanda de 

alumnado que solicita este servizo e para axudar aos pais/nais/titores legais a conciliar a súa vida 

laboral e familiar. 

      

Este servizo está xestionado pola Anpa “Picariños” e prestado pola empresa ARUME. 

 

O Comedor acolle na actualidade a 75 alumnos (16,81% do alumnado), para un total de 80 

prazas autorizadas. 
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Poden facer uso do Comedor aquelas personas que o soliciten, sempre e cando haxa prazas 

disponibles. Aténdese aos alumnos/as nun soa quenda. O horario de funcionamento é de 14:00 a 

16:30 h.  

 

As actividades suscitadas pola empresa ARUME permiten ás cuidadoras atender ao alumnado 

con actividades didácticas e lúdicas. 

 

Tanto no comedor escolar como no centro favoreceranse os hábitos para unha alimentación 

sana e equilibrada (nas merendas: os alumnos procurarán traer bocadillos, froita e zumes), no 

comedor planifícase un menú equilibrado con todos os nutrientes, vitaminas, proteínas e hidratos de 

carbonos necesarios para un bo crecemento dos nenos. Este menú facilítaselle ás familias para que 

elas compensen os nutrientes que falten cada día nas merendas e nas ceas. 

 

O  CENTRO CO NSI DERA Q U E  O USO DE  BOLLERÍ A IN D USTRI AL  E  CHUCHER ÍA S  É  PERXUD ICI AL  

TANT O PAR A O AUME NTO  DE  COLESTEROL  CO MO P AR A A   OBESI D ADE I NFAN TIL  E  FAVORECE  A 

AP ARIC IÓ N DE   C ARIE S  DE NTAIS .  

 

3.4.3.- PLAN MADRUGA 

 

            Este servizo acolle ao alumnado en horario de 7:30 horas a 09:00 horas coa finalidade de 

axudar aos pais/nais/titores legais a conciliar a súa vida laboral e familiar. Neste horario ademais do 

desaiuno, a monitora realiza tarefas sinxelas cos alumnos.  

 

             Este servizo, igual que o de comedor, é de xestión indirecta pola ANPA a través da empresa 

ARUME. Para solicitar a alta neste servizo, séguese o mesmo procedemento que para o comedor 

escolar. O Plan Madruga acolle na actualidade a 25 alumnos (5,60% do alumnado), para un total de 

80 prazas autorizadas e dura todo o curso. 

 

3.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

O centro ofrece tres ámbitos de actividades extraescolares. Por unha banda as organizadas pola 

Asociación de Nais e Pais de Alumnos do colexio; en segundo lugar, as que veñen dadas polo 

Concello da Estrada (Escolas Deportivas) e, en terceiro lugar, as organizadas polos distintos clubs 

deportivos.  

 

En canto ás actividades complementarias, organízanse en función das diferentes áreas e niveis 

educativos. Tamén se ten moi presente, na súa organización, o obxectivo xeral plasmado na 

Programación Xeral Anual. 

 

3.6. PLAN DE AVALIACIÓN DO CENTRO 

 

O Plan de Avaliación do Centro organiza e estrutura o proceso avaliador ao redor de tres niveis de 

concreción: ámbitos, dimensións e indicadores (ver táboa). 
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Os tres primeiros serán avaliados  en todas e cada unha das edicións do Plan de Autoavaliació. O 

cuarto ámbito (Valoración dos Plans e Programas Institucionais) se adaptará en cada nova edición en 

función das necesidades detectadas. 

 

Os indicadores representan o que queremos avaliar, cada unha delas medirase a través  dun 

cuestionario específico, que permita cruzar as opinións aportadas polos diferentes axentes. No 

ámbito IV serán cuestionarios independientes que cambiarán en función dos Plans e Programas 

Avaliados. 

 

Este proceso avaliativo rematará co deseño dun Plan de Acción do Centro para abordar as melloras 

que se decidan. 

 

A finalidade desta avaliación é claramente formativa, xa que está dirixida a facilitar a comprensión do 

centro e a establecer, mediante o diálogo, as medidas necesarias para un mellor funcionamento de 

todos e cada un dos ámbitos que nel se desenvolven incluíndo as persoas que dentro del actúan. 

 

ÁMBITOS DIMENSIÓNS INDICADORES 

I. 

Valoración do proceso 

de ensinanza-

aprendizaxe 

I.1. Condicións materiais, persoais e 

funcionais. 

I.1.A. Recursos materiais e infraestruturas. 

I.1.B. Recursos humanos. 

I.1.C. Características do alumnado. 

I.1.D. Organización dos grupos, distribución 

de tempos e espazos. 

I.2. Desenvolvemento do currículo. 

1.2.A. Programacións. 

1.2.B. Plan da atención á diversidade. 

1.3.C. Plan de acción titorial. 

1.4.D. Actividades extraescolares e 

complementarias. 

I.3. Resultados escolares do alumnado. 1.3.A. Resultados escolares.  

II. 

Valoración da 

organización e o 

funcionamento. 

II.4. Os documentos programáticos do 

centro. 

II.4.A. Proxecto Educativo. Proxecto 

Curricular. 

II.4.B. Memoria de centro. 

II.5. Funcionamento dos órganos do 

centro. 

II.5.A. Equipo directivo. 

II.5.B. Consello Escolar. 

II.5.C. Claustro. 

II.5.D. Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

II.6. Implicación e colaboración. 
II.6.A. Profesorado. 

II.6.B. Persoal non docente. 

II.7. Asesoramento e apoio externo. 

II.7.A. CEFORE 

II.7.B. Servizo de Inspección Educativa 

II.7.C. EOE 

II. 8. Convivencia escolar. 

II.8.A. Alumnado. 

II.8.B. Profesorado. 

II.8.C. Profesores – Alumnos. 
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II.8.D.Familias. 

III. 

Valoración das 

relacións coa 

contorna. 

III. 9. Relacións con outras institucións. 

III.9.A. Coa ANPA. 

III.9.B. Co Concello. 

IV. 

Valoración dos Plans e 

Programas 

Institucionais. 

IV. 10. ABALAR 

IV.10.A. Planificación e organización. 

IV.10.B. Coord. entre axentes implicados. 

IV.10.C. Mellora no éxito educativo do alumn. 

IV.10.D. A participación das familias. 

IV.10.E. Satisfacción. 

IV.11. E-DIXGAL 

IV.11.A. Planificación e organización. 

IV.11.B. Coord. entre axentes implicados. 

IV.11.C. Mellora no éxito educativo do alumn. 

IV.11.D. A participación das familias. 

IV.11.E. Satisfacción. 

IV.12. PLAMBE 

IV.12.A. Planificación e organización. 

IV.12.B. Coord. entre axentes implicados. 

IV.12.C. Mellora no éxito educativo do alumn. 

IV.12.D. A participación das familias. 

IV.12.E. Satisfacción. 

IV.13. ELBE-2 

IV.13.A. Planificación e organización. 

IV.13.B. Coord. entre axentes implicados. 

IV.13.C. Mellora no éxito educativo do alumn. 

IV.13.D. A participación das familias. 

IV.13.E. Satisfacción. 

IV.14. RADIO NA BIBLIOTECA 

IV.14.A. Planificación e organización. 

IV.14.B. Coord. entre axentes implicados. 

IV.14.C. Mellora no éxito educativo do alumn. 

IV.14.D. A participación das familias. 

IV.14.E. Satisfacción. 

IV. SECCIÓNS BILINGÜES 

IV.15.A. Planificación e organización. 

IV.15.B. Coord. entre axentes implicados. 

IV.15.C. Mellora no éxito educativo do alumn. 

IV.15.D. A participación das familias. 

IV.15.E. Satisfacción. 

 

 

4. OBXECTIVOS 

 

É un obxectivo primordial deste Centro o desenvolvemento harmónico das dimensións física, 

intelectual, afectiva, ética e social do alumnado. En función deste obxectivo global, establecemos 

os seguintes obxectivos nos diferentes ámbitos da vida educativa. 
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Ámbito humano e convivencial 
 

 

Obxectivo: Mellorar a convivencia do centro 

Acción 1 

Crear un equipo de mediación 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador 
 Número de alumnado e profesorado que solicita formar parte do equipo de 

mediación. 

 Número de solicitudes de mediación. 

Responsables Departamento de orientación-Equipo directivo 

Recursos 
e 

materiais 
 

 Elaboración dun documento informativo sobre mediación.  

 Elaboración de carteis que se colocarán en puntos importantes do centro. 

 Confección de cartas informativas sobre o funcionamento do equipo de 
mediación dirixidas a todas as familias do centro. 

 Información sobre a mediación nas primeiras sesións de titoría. 
 

Acción 2 

Implantar os patios dinámicos 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Redución do número de conflitos nos recreos 

Responsables Equipo directivo e equipo específico 

Recursos 
e 

materiais 

Profesorado de deportes e alumnos/as de 6º de E. Primaria. 
 
Taboleiros de xogos do mundo, balóns, cordas, xogos tradicionais... 

 

 

 

Ámbito Pedagóxico 

 

 

Obxectivo:  Mellorar a expresión oral e escrita acadando un uso fluído das linguas 

Acción 1 

Crear equipos de locutores de radio 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Realizar escaletas.  Alumnado implicado no equipo (<5) 

Responsables Equipo directivo - profesorado 

Recursos 
e 

materiais 

Alumnos/as de 5º e 6º de E. Primaria 
 
Equipamento da radio escolar 

Acción 2 

Crear equipos de redactores de radio 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Gravar programas de radio. Alumnado implicado no equipo (<5) 

Responsables Equipo directivo - profesorado 
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Recursos 
e 

materiais 

Alumnos/as de 5º e 6º de E. Primaria 
 
Equipamento da radio escolar 

Acción 3 

Desenvolver campañas de fomento da lectura 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador Participación nas actividades ofertadas tanto polo centro como por axentes externos. 

Responsables Profesorado titor  - equipo de biblioteca 

Recursos 
e 

materiais 

Alumnos/as de E. Primaria 
 
Biblioteca de aula, Biblioteca do centro, Elbe-2, Proxecto Leemos... 

 

 

 

Obxectivo:  Favorecer a igualdade entre homes e mulleres; superar estereotipos, prexuizios e 
discriminacións por razón de sexo; facer visibles o labor e as achegas das mulleres ao longo da historia; 
e impulsar a corresponsabilidade social a partir da valoración e o respecto aos demais, e dunha boa 
formación académica que permita unha igualdade real de oportunidades. 

Acción 1 

Promover a imaxe das mulleres no ámbito educativo para que o alumnado dispoña de 
referentes femininos en todos os campos da sociedade. 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador 
 Nº de accións realizadas no centro educativo  para  a imaxe das mulleres. 

 Nº de alumnas y alumnos participantes. 

 % de alumnas participantes. 

Responsables Equipo directivo - profesorado 

Recursos 
e 

materiais 

Portal de Igualdade. Propostas didácticas. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-
igualdad/material-didactico/-/libre/detalle/nGb3/equidad-de-genero-propuestas-
didacticas-15tq3ym7gdkd3. 

 

 

 

Obxectivo:  Procurar a excelencia educativa atendendo aos aspectos que configuran unha educación 
integral de calidade: intelectuais, académicos, culturais, sociais, espirituais, afectivos, técnicos, 
estéticos e deportivos. 

Acción 1 

 

Temporalización    

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador 

 Número de proxectos de innovación educativa desenvolvidos no Centro. 

 Seguimento trimestral de cada asignatura, anotándose as desviacións da 
programación inicial. 

 Os organizadores de visitas e excursións entregan ao Xefe/a de Estudos a 
programación da saída cunha semana de antelación. 

Responsables Equipo directivo - profesorado 
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Recursos 
e 

materiais 

Libros, fotocopias, xornais, documentos, pizarra, mapas conceptuais, audiovisuais… 
 

 

 

 

Ámbito institucional 
 

 

Obxectivo:  Favorecer e impulsar a participación de todos os integrantes da comunidade educativa: 
alumnos, profesores, persoal de administración e servizos, pais e antigos alumnos. 

Acción 1 

 Que antigos alumnos/as veñan a contar a súa experiencia profesional. 

 Avós/avoas de alumnos/as narren as súas experiencias: contos, inventos…  

Temporalización    

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador 
 

 Satisfacción do alumnado e as familias coa imaxe que ofrece o centro ao exterior. 

 Satisfacción das familias coa comunicación entre elas e o centro educativo. 

 Valoración das familias sobre a implicación na xestión centro. 
 

Responsables Equipo directivo - profesorado 

Recursos 
e 

materiais 
 

 

 

 

Obxectivo:  Avaliar todas as actividades, procesos e resultados da actividade educativa do colexio, 
desenvolvendo como consecuencia os plans de mellora propios dunha organización que aprende. 

Acción 1 

Elaboración de distintos tipos de cuestionarios para a avaliación das actividades e 
procesos do centro. 

Temporalización    

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador 
 Memoria Final, os equipos de nivel fan unha análise do curso e sinalan áreas de 
mellora. 

Responsables Equipo directivo - profesorado 

Recursos 
e 

materiais 
Cuestionarios: alumnado, profesorado, pais/nais 

 

 

Ámbito administrativo 
 

 

Obxectivo:  Procurar unha administración transparente, eficaz e operativa que permita a boa xestión e 
optimice os recursos dos que dispón o centro; conservando, renovando e empregando axeitadamente 
as instalacións, dependencias e materiais. 

Acción 1 Convertir a páxina web do centro como un eficaz medio de información e comunicación 
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coa comunidade educativa. 

Temporalización    

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador 

 As programacións e documentos do centro son accesibles e están a disposición 
pública. 

 O Consello Escolar e informado e participa activamente na toma de decisións para 
a mellora das  instalacións.  

Responsables Equipo directivo – profesorado  

Recursos 
e 

materiais 
 

  

Ámbito de recursos humanos 
 

 

Obxectivo:  Impulsar e promover a formación permanente do profesorado, así como a investigación e a 
innovación educativa. 

Acción 1 

Planificar cursos de formación do profesorado. 

Temporalización 

1º Ano  2º Ano  3º Ano  4º Ano  

Indicador 

Grado de satisfacción do profesorado, coa formación realizada (enquisa). 
% de profesorado participante en actividades formativas respecto ao total dos 
membros do claustro (acta de certificación). 
Repercusión no alumnado (enquisa). 

Responsables Equipo directivo - profesorado 

Recursos 
e 

materiais 

OS APORT ADO S POLO CENTRO AUTONÓ MICO  DE  FORM AC IÓN  E  INNOVACIÓN 

(CAFI) .  

 

 

 

5.  ESTRUTURA ORGANIZATIVA 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

A estrutura organizativa do centro está regulada polo Regulamento Orgánico de Centros  (ROC) Real 
Decreto 374/1996.  
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SECRETARIO/A

 

DIRECTOR/A

 

XEFE/A DE 

ESTUDOS

 

EQUIPO DIRECTIVO

 

UNIPERSOAIS

 

COLEXIADOS

 

ÓRGANOS DE GOBERNO 

 

CONSELLO 

ESCOLAR 

 

CLAUSTRO

 

PROFESORES

 

PAIS/NAIS

 

ANPA

 

CONCELLO

 

PERSOAL NON 

DOCENTE

 

COMISIÓNS

 

CONVIVENCIA

 

ECONÓMICA

 

TITORES

 

ESPECIALISTAS

 

COORDINACIÓNS

 

D. ORIENTACIÓN

 

C.C.P.

 

E.N.D.L.

 

BIBLIOTECA

 

E. DOCENTES

3º E.P.

4º E.P.

1º E.P.

2º E.P.

5º E.P.

6º E.P.

 

INFANTIL

 

PROFESORADO

 

DINAMIZACIÓNS

 

E. ACT. COMPLEM. 

E EXTRAESC.

 

ORGANIGRAMA DO CENTRO

 

OUTROS 

ÓRGANOS

 

PERSOAL NON 

DOCENTE

 

ANPA

 

ADMINISTRATIVO

 

LIMPEZA

 

CONSERXE

 

COMEDOR

 

MADRUGA

 

COIDADOR/A

PERSOAL 

SERVIZOS

 

BIBLIOTECA

 

 

5.1. ÓGANOS DE GOBERNO UNIPERSOAIS 

 

 

A normativa referida ao Equipo Directivo recóllese no capítulo IV, artigos 131 ao 139 da L.O.E. 

(Texto consolidado), e na LOMCE. No artigo 132 enuméranse as competencias do Director /a. 
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Director/a

Xefe/a de 

Estudos
Secretario/a

 
 

 

5.2. ÓRGANOS COLEXIADOS 

 

5.2.1.  CONSELLO ESCOLAR. 

 

É o órgano máximo de participación dos diferentes sectores da Comunidade Educativa. A súa 

composición e competencias veñen recollidas no Título V, Capítulo III, Sección 1ª, artigos 126 e 127 da 

L.O.M.C.E.  

 

 

Director/a

Xefe/a de 

Estudos

Secretario/a

(con voz pero 

sen voto)

5 mestres/as 5 pais/nais

Persoal non 

Docente

Representante 

Administración

 
 

Dentro do Consello Escolar funcionarán as seguintes comisións:  

 

 Comisión Económica. 

As competencias da Comisión Económica son as de asesorar ao equipo directivo na 

elaboración do orzamento, para a súa posterior aprobación polo Consello Escolar, así como 

orientar ao Director/a e ao Secretario/a cando estes o requiran, en temas de gastos que non 

necesiten a autorización expresa do Consello Escolar. Está contemplada a súa regulación no 

Capítulo 3 (artigo 44) do ROC. 
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Director/a

Pai/naiSecretario/a Mestre/a

 
 

 Comisión de Biblioteca.  

 

Xefe/a de 

Estudios

Pai/nai
Persoal non 

docente
Mestre/a

 
 

 Comisión de Convivencia. 

 

            A Comisión de Convivencia está regulada pola Lei 4/2011, de 30 de xuño e 

desenvolvida polo Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro (artigo 7). 

Director/a

Dous

pais/nais

Dous

mestres/as

Xefe/a de 

Estudos

Persoal non 

docente  

 Comisión de Autoprotección. 

 

Estará formada por: 

o O Director/a 
o Un mestre/a 
o Un pai/nai 
o Un representante do persoal non docente 
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5.2.2. CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

É o órgano pedagóxico supremo do Centro, a súa composición e competencias veñen 
recollidas no Título V, Capitulo III, sección 2ª, artigos 128 e 129 da L.O.M.C.E.  

              A frecuencia das reunións procurarase que sexa mensual, co fin de informar e 
acordar aqueles aspectos educativos nos que consideramos necesarios a aprobación e o 
consenso. Cando os aspectos a debater sexan relevantes e co fin de axilizar ao máximo as 
reunión, facilitarase o acceso a toda a información dispoñible sobre a orde do día. Intentarase 
buscar o maior índice de consenso nas decisións que se tomen así como no cumprimento das 
mesmas. 

5.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 
 

          Os Órganos de Coordinación Docente están regulados polo Regulamento Orgánico de 
Centros (R.O.C.) Real Decreto 374/1996 no seu Título III. 

Director/a

ou

Xefe/a

 Estudos

Departamento

 de

 Orientación

Departamento

Dinamiz.

Lingüística

Equipo de  

Biblioteca

Equipos

 de

 Nivel

Comisión 

de

Coord. 

Pedagóxica

Equipo de 

Tics

Equipo

Activ. 

Complem.

e

Extraescolares

Titores/as de 

Nivel

 

 

A. CCP 
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            Os Órganos de Coordinación Docente están regulados polo Regulamento Orgánico de 

Centros (R.O.C.) Real Decreto 374/1996 no seu Título III. 

 

Profesor/a

P.T.

Coordinador/a

E. Infantil

Coordinador/a

3º/4º nivel E.P.

Profesor/a

A.L.

Coordinador/a

1º/2º nivel E.P.

Coordinador/a

5º/6º nivel E.P.

Coordinador

Dinam. Ling.

Responsable

Biblioteca

Xefe/a Estudos
Orientador/a

(Secretario/a)

Director/a

(Presidente)

 
 

B. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

          O Departamento de Orientación está regulado pola Orde do 24 de xullo de 1998 e polo 

Decreto 120/1998, de 23 abril. 

 

Xefe/a Estudos

Orientador/a

Profesor/a

P.T.

Coordinador/a

E. Infantil

Coordinador/a

3º/4º Nivel E.P.

Profesor/a

A.L.

Coordinador/a

1º/2º Nivel E.P.

Coordinador/a

5º/6º Nivel E.P.
 

 

          O departamento de Orientación colabora co Equipo Directivo no deseño de accións 

educativas e toma de decisións así como na relación cos pais/nais. Reúnese unha vez á 
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semana en horario non lectivo e de obrigada permanencia no centro, tal e como se recolle na 

orde do 23 de Xuño de 2011. A segunda semana de cada mes dedicarase ao estudo, análise e 

avaliación de todo o alumnado de NEE e só se reunirán o Xefe do Departamento de 

Orientación o profesorado de PT e AL. 

Criterios de actuación do Departamento de Orientación: 

A medida educativa de atención e apoio por parte das especialistas en Pedagoxía Terapéutica 

e Audición e Linguaxe é unha medida de carácter extraordinario segundo o estipulado no 

artigo nº 9 do Decreto 229/2011 do 7 de Decembro. 

Para poder tomar esta medida co alumnado, débese ter en conta o seguinte: 

Ante a detección de posibles dificultades no alumnado, sexan observadas no centro ou 

dende o entorno familiar, debe facerse a demanda oportuna ao Departamento de 

Orientación. Unha vez feita a valoración pertinente, a elaboración do informe 

psicopedagóxico así como a información ás familias, procederase coa aplicación das medidas 

de atención á diversidade que sexan oportunas:  

 Medidas de carácter ordinario (artigo 8 do Decreto 229/2011 do 7 de Decembro). Serán 

as primeiras que se aplicarán.  

Entendemos por medidas de carácter ordinario as seguintes: 

 Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

 Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría 

entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión. 

 Adaptación dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación. 

 Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións destinadas á 

mellora da convivencia. 

 Desdobramentos de grupos. 

 Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

 Programas de enriquecemento curricular. 

 Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

 Programas de recuperación. 
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 Programas específicos personalizados. 

 Programas de habilidades sociais. 

 Medidas de carácter extraordinario (artículo 9 do Decreto 229/2011 do 7 de 

Decembro). Recurrir a este tipo de medida debe significar que se fixo un plan de 

intervención anterior e que se tomaron medidas ordinarias e éstas non deron resultado 

e/ou porque hai unha causa informada que require da utilización de este tipo de 

medidas. Cando se especifica causa informada, estase facendo alusión a aquel alumnado 

que conte con un diagnóstico médico, o cal debe facerse por parte dos Servizos 

Sanitarios Públicos. 

Entendemos por medidas de carácter extraordinario as seguintes: 

 Adaptacións curriculares. 

 Agrupamentos flexibles. 

 Flexibilización da duración do período de escolarización. 

 Programas de diversificación curricular. 

 Programas de cualificación profesional inicial. 

 Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 

dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo. 

 Grupos de adquisición das linguas. 

 Grupos de adaptación da competencia curricular 

Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe: 

Na etapa de Educación Infantil as mestras deben traballar a linguaxe en todos os ámbitos, 

para atender así axeitadamente á área de Comunicación e Representación. 

Cando sexa preciso intervir por parte da especialista en  Audición e Linguaxe farase dende os 

5 anos ata 2º e 3º de Educación Primaria, priorizando, no caso de existir un volumen 

importante de alumnado a atender, a Etapa de Primaria pois na Educación Infantil, en xeral, 

as dificultades na linguaxe adoitan ser de tipo evolutivo. Faranse excepcións nos cursos de 4º 

e 5º de Educación Infantil ante aquel alumnado que dispoña dun diagnóstico médico, 

elaborado polos servizos sanitarios públicos, que requira da utilización deste apoio. 
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Os apoios das especialistas de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, especialmente 

as de Pedagoxía Terapéutica, serán en aula ordinaria para traballar socialmente co grupo e 

non de maneira illada soamente contidos (Orde do 24 de Xullo de 1998).  

Cando sexa preciso sacar a un alumno/a da aula tratará de ofrecérselle un grupo de 

compañeiros cos que poida interaccionar ou mesmo facilitar pequenos descansos no medio, 

pois nestas idades unha atención individualizada ten un tempo limitado de atención.  

Os apoios e reforzos concentraranse nos primeiros cursos: 1º, 2º e 3º de Educación Primaria 

e na etapa de Educación  Infantil. Cando sexa necesario en infantil un número maior de horas 

contarase cos mestres de apoio de Infantil prioritariamente. Se é necesario un apoio maior 

recurrirase a mestres de primaria. 

Os apoios do profesorado con dispoñibilidade horaria (número de sesións, persoa que 

imparte o apoio, etc) serán determinados polo Xefe do Departamento de Orientación baixo a 

supervisión da Xefatura de Estudos. Estes apoios estipularanse en base ás necesidades do 

centro e dispoñibilidade horaria. 

As especialistas en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica elaborarán, ao final de cada 

trimestre, un documento de avaliación do alumnado asignado onde se reflexará a evolución 

do alumno, e dicir, avances que o alumnado acada durante o trimestre e dificultades que 

persisten de cara ao seguinte. 

O documento a elaborar polas especialistas rezará: Seguemento e avaliación do alumnado de 

Pedagoxía Terapéutica/Audición e Linguaxe. 

 

 

C. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 
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Profesor/a

P.T.

Coordinador/a

E. Infantil

Coordinador/a

3º/4º nivel E.P.

Profesor/a

A.L.

Coordinador/a

1º/2º nivel E.P.

Coordinador/a

4º/5º nivel E.P.

Coordinador

Dinam. Ling.

Responsable

Biblioteca

Xefe/a Estudos
Orientador/a

(Secretario/a)

Director/a

(Presidente)

 
 

D. EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
Os Órganos de Coordinación Docente están regulados polo Regulamento Orgánico de 

Centros (R.O.C.) Real Decreto 374/1996 no seu Título III. 

Xefe/a

 Estudos

Coordinador

ACeE

Mestre/a

2º ciclo

E. Infantil

Mestre/a

3º/4º nivel

E.P.

Mestre/a

D.O.

Mestre/a

1º/2º nivel

E.P.

Mestre/a

5º/6º nivel

E.P.

Membro

Tic

Coordinador/a

Dinam. Ling.

Membro 

Biblioteca
Outros
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E. EQUIPO DE BIBLIOTECA 

 

Profesor/a

E. Infantil

Profesor/a

3º/4º nivel E.P.

Membro

Dinam. Ling.

Profesor/a

1º/2º nivel E.P.

Profesor/a

5º/6º nivel E.P.

Membro

Biblioteca

Membro

ACeE
Outros

Membro E. 

Directivo

Membro do 

D.O.

Responsable

Bibloteca

 
 

 

F. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC 

 

Profesor/a

E. Infantil

Profesor/a

3º/4º nivel E.P.

Membro

Dinam. Ling.

Profesor/a

1º/2º nivel E.P.

Profesor/a

5º/6º nivel E.P.

Membro

Biblioteca

Membro

AEeC
Outros

Membro E. 

Directivo

Membro do 

D.O.

Responsable

Tic

 
 

5.4. EQUIPO DE CICLO (INFANTIL) 

 

 

5.4.1. EQUIPO DOCENTE (INFANTIL E PRIMARIA) 
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       Este equipo docente estará composto polo profesorado que ten titoría no nivel e por 

profesorado especialista, que se adscribe voluntariamente segundo nº de horas de docencia que 

teña nel, a súa preferencia, procurando que teñan un número similar de membros. Cada equipo 

docente de nivel terá un coordinadora proposto entre os seus membros e designados polo 

director/a do Centro. Deberán ser mestres que impartan docencia no nivel, preferentemente 

con destino definitivo e horario completo no Centro.  

Normalmente reunirase cunha periodicidade mensual, podendo ter variacións debido a 

necesidades educativas puntuais. Poderan celebrarse reunións conxuntas de dous equipos 

docentes. Propoñemos que nestas reunións participen membros dos equipos que representen 

aos cursos que conformaban os niveis, (1º e 2º, 3º e 4º, 5º e 6º). 

No equipo docente de nivel analízanse e debátense todas as propostas referidas á 

programación, actividades complementarias ou extraescolares no seu caso, conmemoracións, 

avaliacións, criterios de avaliación, adecuación de libros de texto, atención á diversidade, co fin 

de tomar as decisións educativas oportunas e levar as propostas dos seus membros á comisión 

de Coordinación Pedagóxica, ao Departamento de Orientación, aos diferentes Equipos de 

Dinamización e ao Claustro.  

Para preservar a unidade dos Niveis todas as decisións deberán ser acadadas con consenso 

e asumidas por todo o profesorado que imparte docencia nalgún dos seus niveis. Buscarase 

sempre a mellor coordinación posible e o traballo en equipo. 

 

6. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DO PROXECTO EDUCATIVO 

 

6.1.    PLAN DE CONVIVENCIA 

6.2.    PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

6.3.    NORMAS DE ORGANICACIÓN E FUNCIONAMENTO DO CENTRO (NOFC) 

6.4.    PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO (PLC) 

6.5.    PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

6.6.    PROXECTO LECTOR 

6.7.    PROXECTO TIC 

6.8.    PROXECTO SECCIÓNS BILINGÜES 

6.9.    PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

6.10.  PERFIL DE ÁREA 

6.11.  PREFIL COMPETENCIAL 
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7. REVISIÓN, AVALIACIÓN E PROPOSTAS DE MELLORA 

 

O presente documento, así como todos os que figuran na táboa anterior, serán revisados cada 4 

anos. En calquera caso, poderanse modificar sempre que as circunstancias o esixan. Así mesmo, 

todos os plans/programas anteriores deberanse concretar anualmente na PXA. 

 


