PROXECTO EDUCATIVO
COLEXIO JAIME BALMES
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PRESENTACIÓN
O Proxecto Educativo de Centro é un documento que, a partir da análise do contexto do
Colexio, enumera e define os sinais de identidade do noso Centro, formula os obxectivos
institucionais, expresa a estrutura organizativa da nosa institución e contén os puntos esenciais
que representan a formalización e operatividade da nosa estrutura organizativa.
É, polo tanto, unha proposta integral que compromete e liga a todos os membros da nosa
comunidade escolar, e un instrumento que sintetiza un proxecto de actuación no Centro, xa que
recolle as grandes pautas orientadoras da acción no colexio. Ademais debe ser flexible e
posibilitar a reflexión para poder enriquecerse constantemente con novas propostas educativas.
Por esta razón, as actuacións dos equipos de profesores ou de cada profesor e profesora
individualmente, do persoal administrativo e de servizos e, por descontado, da propia Dirección
do Centro deben telo como base ou fonte de referencia.
O obxectivo final será ir conseguindo progresivamente, de acordo cos nosos ideais
educativos, o tipo de persoa que queremos formar nos/as alumnos/as.
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O NOSO CONTEXTO
 CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DA SÚA CONTORNA

O CENTRO
O colexio “Jaime Balmes” é un centro privado concertado situado na rúa Devesa do
Marqués, nº 16 do lugar de A Rasa na poboación de Noia (A Coruña).
A historia do noso centro remóntase ao día 1 de outubro do ano 1941 cando don
Gerardo Miguéns Villanustre fundou o colexio “Andrés Manjón”, coñecido tamén polo nome
popular de “Academia de don Gerardo”. Cando abriu as súas portas estaba situado no nº 49 da
Corredoira (rúa de Luis Cadarso) pero o aumento de matrícula fixo que houbese que trasladarse
a outras instalacións no ano 1949, cambiando o seu nome polo de “Academia Balmes”. Ademais
dos estudos Primarios e Bacharelato, impartíase a preparación por libre de alumnos e alumnas
de Maxisterio. Dende o 1 de outubro do ano 1980, no que se inauguraron as actuais instalacións
na Rasa, o colexio pasou a denominarse “Jaime Balmes”.
Ao longo destes anos e con motivo de adaptarse ás distintas leis educativas, o Centro
obtivo novas transformacións xurídicas, tendo na actualidade autorización para a seguinte
configuración definitiva:
a) Centro de Educación Infantil: 6 unidades.
b) Centro de Educación Primaria: 12 unidades.
c) Centro de Educación Secundaria:
- 8 unidades de Educación Secundaria Obrigatoria.
- 4 unidades de Bacharelato.

Actualmente conta cos niveis de Infantil, Primaria e Secundaria; con dúas unidades
autorizadas por curso. Cada grupo conta cun profesor/a titor/a que coordina o funcionamento
das diversas materias e as actividades complementarias e extraescolares, e profesorado
especialista. Ademais, cóntase cun profesor de Pedagoxía Terapéutica, outro de Audición e
Linguaxe e unha profesora de Orientación.
O ensino impártese en réxime de xornada partida.
Ofrécense clases de reforzo gratuítas das Linguas (Castelá, Galega e Inglesa) e de
Matemáticas dentro da xornada escolar.
Dispoñemos dos seguintes servizos complementarios:
• Comedor escolar (con cociña de elaboración propia).
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• Gardería Infantil gratuíta.
• Profesorado de garda permanente para o coidado e vixilancia dos alumnos.
• Transporte escolar (acompañamento gratuíto realizado polo profesorado).
As instalacións do centro son amplias, 37.000 m2 de superficie, ademais dos edificios
construídos para aulas, contamos con pavillón polideportivo, pistas polideportivas descubertas,
patio infantil, parque recreativo e una zona lúdico-deportiva de 7.000 m2.

A CONTORNA
O colexio concertado “Jaime Balmes” está situado nas aforas da vila de Noia, nun entorno
especialmente indicado para fomentar o aprecio pola natureza e o coidado do medio ambiente.
É unha zona moi tranquila, rodeada de fragas e cunhas fermosas vistas. Unha paisaxe
envolvente, con variedade de árbores e plantas, utilizada como recurso didáctico permanente.
Isto permite actividades fóra da aula que se converten nun tipo de vivencia moi agradable e
favorece actuacións de traballo en equipo, cooperativo e solidario por parte dos alumnos.
Atópase nunha poboación costeira duns 14000 habitantes na comarca de Noia. A só dous
quilómetros do núcleo urbano en dirección este, moi preto da principal estrada que comunica
Noia con Santiago de Compostela, unha serie de pequenos e tradicionais núcleos ofrecen
veciñanza ó Centro: A Rasa, Ousoño, Vilarbello, A Fialla, ... Nos últimos anos, e por influencia da
proximidade da vila, un notable incremento, en forma de casas unifamiliares, colaborou a
densificar o espazo rural existente entre estes antigos núcleos. Na actualidade, podemos falar
desta zona como unha zona semirrural do núcleo urbano de Noia.
Estamos moi preto de: Lousame (2km), Portosín (7km), Serra de Outes (6km), Porto do
Son (16km), Boiro (18km)... concellos lindeiros dos que recibimos bastante alumnado.
 CARACTERÍSTICAS DA COMUNIDADE EDUCATIVA

O PERSOAL DOCENTE E NON DOCENTE
O equipo de persoal docente do centro é de 36 docentes. Un equipo estable e unido, que
favorece a posta en práctica de diversos proxectos (programa Voz Natura, outros proxectos de
innovación, xornadas deportivas promovidas pola Xunta ou a Deputación...). Hai algún profesor
que só imparte no centro a tempo parcial.
O equipo de persoal non docente componse de: dúas cociñeiras, o bedel, un
administrativo e persoal de limpeza.
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A FAMILIA E O ALUMNADO DO CENTRO
A caracterización familiar dende o punto de vista socioeconómico é de nivel medio-baixo.
Gran parte destas familias traballan fóra da casa, tanto o pai como a nai, dedicándose a maior
parte ao sector servizos e ao sector primario (pesca e marisqueo). Coidamos que non é un factor
que favoreza ou empeore especialmente as relacións de convivencia ou as condicións educativas,
pero si observamos que moitos dos nosos alumnos ven pouco aos seus pais e son coidados polos
avós.
Sendo hoxe en día a inmigración un fenómeno destacable, apenas ten incidencia no
centro. Sen embargo, si hai certo número de nenos e nenas procedentes doutros países, sen que
isto fose ata o momento obxecto de ningún tipo de marxinación ou de exclusión social. Como
tampouco o é que o Centro conte con alumnos adscritos a programas de integración educativa,
aos que consideramos parte activa e positivamente implicada no desenvolvemento das
diferentes actividades do centro.
A adaptación escolar do alumnado do Centro é boa; unha grande porcentaxe acode
contenta ao colexio. Son rapaces e rapazas que manifestan un alto interese por participar nas
actividades complementarias, extraescolares e deportivas que se emprenden no colexio.
A opinión que merece o profesorado por parte dos alumnos e alumnas é boa na gran
maioría dos casos e atópanse moi a gusto cos compañeiros de clase.
A maioría das familias buscan no centro un bo nivel educativo, boa atención persoal,
boas instalacións e, sobre todo, horarios máis completos e de xornada partida que axuden a
conciliar, con actividades extraescolares incluídas.
Por outra banda, as familias responden bastante ben ante calquera chamada, aviso ou
notificación que se lles mande para entrevistarse cos titores dos seus fillos.

SINAIS DE IDENTIDADE
 O colexio maniféstase a favor do PLURALISMO IDEOLÓXICO, nas súas vertentes política e
relixiosa, e da renuncia de todo tipo de adoutrinamento.
 Declárase LAICO, respectuoso coas diversas tradicións culturais e concepcións filosóficas.
Está aberto a todas as persoas. Ningún membro da nosa comunidade educativa porá ser
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discriminado por razón da súa confesionalidade ou aconfesionalidade relixiosa, da súa
identidade sexual, raza…


O colexio declárase ACONFESIONAL para responder a estes principios de respecto e de
pluralismo ideolóxico da sociedade que o rodea. Por elo, as persoas que traballen no
colexio manteranse á marxe de calquera propaganda dentro do marco escolar. Non
obstante, partindo do convencemento de que as festas populares rexen a vida cotiá da
sociedade, estas poderán celebrarse sen excluír ningún contido fundamental.

 Manifestamos tamén o noso compromiso co respecto, aceptación e fomento dos
VALORES DEMOCRÁTICOS: solidariedade, diálogo, espírito crítico, responsabilidade,
autonomía… é dicir, a efectiva igualdade de dereitos, o rexeitamento de todo tipo de
discriminación e o respecto a outras culturas, sempre que estas respecten os dereitos
humanos. En definitiva, queremos unha escola aberta, libre e democrática, onde
alumnado, familias, profesorado e sociedade teñan cabida, e a educación e a convivencia
se desenvolva nun marco de tolerancia e respecto á liberdade de cada un.


Identificámonos cunha proxección do colexio que considere as diversas dimensións da
personalidade, propiciando unha EDUCACIÓN INTEGRAL en coñecementos, destrezas e
valores morais do alumnado en todos os ámbitos da vida: persoal, familiar, social e
profesional.



Rexémonos polo principio da COEDUCACIÓN, entendéndoa como un intento de educar
para a igualdade se ningún tipo de discriminación por razón de identidade sexual e
determinando una metodoloxía didáctica que trate de evitar condutas que poñen o
énfase nos roles tradicionais atribuídos ao home e á muller.



Defendemos a PRÁCTICA DO DEPORTE E DO EXERCICIO FÍSICO como medio de coidado
do corpo e de equilibrio do espírito. A actividade deportiva é clave para unha boa
EDUCACIÓN PARA Á SAÚDE e mellora así mesmo a sociabilidade, a cooperación, o
respecto as normas…



Fomentamos tamén a formación no RESPECTO E DEFENSA DO MEDIO AMBIENTE,
buscando a concienciación do alumnado na conservación e protección da natureza.

 Promovemos o coñecemento e o uso responsable das NOVAS TECNOLOXÍAS
concienciando ao alumnado da importancia que ten para o seu futuro profesional.
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FINALIDADES EDUCATIVAS
O noso primeiro obxectivo é o de proporcionar ao noso alumnado unha formación
plena, que lle permita conformar a súa propia e esencial identidade, así como construír unha
concepción da realidade que integre, á vez, o coñecemento e a valoración ética e moral da
mesma. Polo tanto, pretendemos :
 O desenvolvemento pleno da personalidade, fomentando o respecto aos dereitos e ás
liberdades.
 A preparación para participar na vida social a través da formación en igualdade para a
paz, a cooperación e a solidariedade.
 A adquisición de hábitos intelectuais de autonomía no traballo e de curiosidade
científica , técnica, humanística, histórica e estética.
 A capacidade para o exercicio de actividades profesionais.
 A formación no respecto da pluralidade lingüística e cultural de España.
Estas finalidades educativas concretámolas nos seguintes OBXECTIVOS DE CENTRO:
Obxectivos de ámbito pedagóxico:














Favorecer procesos interdisciplinarios e de aprendizaxe significativa.
Propiciar situacións de comunicación para crear un clima favorable.
Desenvolver a socialización do alumnado a través do traballo cooperativo en equipo como
complemento do individual.
Procurar que os nosos alumnos adquiran os medios necesarios para o acceso á cultura do
noso tempo, ben sexan estes instrumentais ou científicos.
Estimular no alumnado a adquisición de hábitos de estudo e traballo, facendo que sexa
protagonista da súa propia educación e intentando lograr o maior grao de preparación
intelectual, ética, social e física.
Traballar a transversalidade como fonte importante da adquisición de valores e actitudes.
Profundar, mediante a acción titorial, no coñecemento de cada alumno /a e das súas
circunstancias persoais e socio – familiares.
Fomentar o respecto cara ás diferenzas ideolóxicas, sexuais, relixiosas, sociais, culturais...
para conseguir unha escola tolerante e participativa.
Seleccionar e utilizar material didáctico adecuado ao principio da coeducación e unha
metodoloxía didáctica que supere a tradicional atribución de roles específicos do home e
da muller.
Aproveitar os recursos da contorna para desenvolver determinados aspectos do currículo.
Estimular a reflexión e o espírito crítico do alumnado ante a abundancia de información
que as novas tecnoloxías poñen ao seu alcance.
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Favorecer a continuidade e coherencia entre os distintos cursos e etapas que se imparten.
Avaliar sistematicamente o funcionamento do Centro e utilizar os resultados desa
avaliación para orientar futuras actuacións.
Adaptar ao contexto do centro os obxectivos xerais das etapas de Infantil, Primaria e
Secundaria, plasmados en cada proxecto curricular.
Desenvolver os aspectos formativos no alumnado proporcionándolles unha orientación
escolar e profesional durante toda a súa escolarización, nunha tarefa coordinada entre
titores, coordinadores e Servizo de Orientación.

Obxectivos de ámbito institucional:







Conseguir que cada sector da Comunidade Educativa estea debidamente representado.
Procurar o funcionamento óptimo de todo o colectivo, asumindo os dereitos e deberes
que a lexislación outorga.
Potenciar as boas relacións entre todos os membros da Comunidade Educativa.
Estimular as relacións do Centro con outras Institucións.
Potenciar as canles de información e de participación no Centro.
Organizar adecuadamente o tempo e os espazos para obter o máximo aproveitamento.

Obxectivos de ámbito humano e de convivencia:
 Procurar a participación de todos os sectores na tarefa educativa.
 Potenciar unhas relacións interpersoais satisfactorias entre o profesorado, que fagan
posible a satisfacción no traballo e a implicación de todos no desenvolvemento deste
Proxecto Educativo.
 Potenciar e facilitar as actividades de formación do profesorado para a súa aplicación
práctica na aula.
 Aproveitar as aptitudes e fomentar as actitudes do profesorado para obter melloras na
calidade do ensino.
 Fomentar a colaboración e reflexión conxunta e o intercambio de experiencias
profesionais entre todos os compoñentes do equipo docente.
 Organizar todo tipo de recursos de que dispoña o Centro para o seu mellor
aproveitamento.
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A LINGUA E INSTRUCIÓN/APRENDIZAXE
O alumnado comeza, xeralmente, facendo a aprendizaxe na súa lingua materna. Para o
establecemento da lingua materna teranse en conta, entre outros, os datos achegados polo
mapa sociolingüístico de Galicia, os datos estatísticos oficiais, a realidade sociolingüística do
contorno e a información achegada nas enquisas polos pais e nais. O colexio pretende garantir
un coñecemento satisfactorio do galego e do castelán para todos alumnos.
Igualmente asegura un tratamento non discriminatorio das dúas linguas da comunidade e
tende a normalizar o uso do galego partindo do propósito dun bilingüismo real, tal como está
plasmado no Plan de Normalización Lingüística.
Dende o curso 2012-2013 somos Centro Plurilingüe en Educación Primaria, o que supón
un achegamento diferente ao estudo das linguas impartidas en xeral e da lingua inglesa en
particular. Tamén se dá unha grande importancia ao ensino do Inglés dende Educación Infantil e
do francés, como materia optativa na Educación Secundaria Obrigatoria.
O interese do colexio é que se aprendan realmente tres linguas (galego, castelán e inglés)
e alcanzar un grao de dominio das mesmas que lles permita comunicarse con fluidez e
propiedade, descartando unha aproximación meramente teórica a calquera delas. Isto suporá
para o alumnado non só un avance nas materias pertinentes do currículo, senón tamén unha
porta aberta ao seu desenvolvemento na aprendizaxe e no futuro laboral ao que aspire.
Pretendemos tamén conseguir un respecto mutuo cara aqueles alumnos procedentes
doutros países ou comunidades, procurando que aprecien e sexan sensibles aos valores culturais
e tradicionais da comunidade que lles acolle, así como aos daquela da que proveñen.
Os obxectivos que pretendemos acadar atópanse reflectidos no Proxecto lingüístico de
Centro, polo que só destacar algúns deles:
- Garantir o cumprimento da lei en materia de normalización lingüística, segundo o
establecido no Estatuto de Autonomía de Galicia e na Lei de Normalización Lingüística.
- Garantir o máximo equilibrio posible nas horas semanais e nas materias impartidas nas
dúas linguas oficiais de Galicia, co obxectivo de asegurar a adquisición da competencia en
igualdade nelas.
- Adquisición dun coñecemento efectivo en linguas estranxeiras, nun marco xeral de
promoción do plurilingüismo nas distintas etapas educativas.
- Propiciar que o galego sexa lingua normal de comunicación, expresión e traballo da
comunidade educativa (alumnado, profesorado, persoal non docente e familias),
consolidando o seu uso sen que iso supoña unha restrición dos dereitos dos seus
membros.
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PRINCIPIOS METODOLÓXICOS
a) O labor educativo basearase no respecto mutuo, o diálogo e a reflexión.
b) A nosa actuación fundamentarase nun trato personalizado, que se adapte ao ritmo
evolutivo e ás capacidades intelectuais de cada alumno e alumna, tal e como aparece
recollido no Plan de Atención á Diversidade.
c) O profesor ou a profesora, como director/a do proceso de ensino - aprendizaxe, impulsará
este proceso cara a unha aprendizaxe activa, que desenvolva as iniciativas e a creatividade
do alumnado.
O profesor ou a profesora, como guía e mediador/a, facilitará a construción de
aprendizaxes. Utilizará contextos cotiáns, familiares e habituais, para que o alumnado
aprenda comprobando o interese e a utilidade do que aprende, de maneira que poida facer
unha aplicación posterior a contextos múltiples.
d) Sublíñase a necesidade de estimular o desenvolvemento de capacidades xerais e de
competencias básicas e específicas por medio do traballo das áreas.
e) O proceso de ensinanza – aprendizaxe procurará a adquisición de técnicas de traballo e
hábitos científicos, intelectuais e de saúde, que fomenten no alumnado o interese por
continuar a súa formación e integración na sociedade como cidadáns libres e responsables.
f) A metodoloxía será global e activa, entendendo por tal tanto a actividade mental como a
física, que potencie a construción de aprendizaxes significativas. Dáse prioridade á
comprensión dos contidos que se traballan fronte á súa aprendizaxe mecánica.
g) A formación estará baseada no esforzo e no traballo do alumno e da alumna, como medios
para obter os niveis de aprendizaxe esixidos.
h) Fomentaranse a cooperación e a complementariedade dos distintos profesores, pero
admitiranse as diferenzas de estilos docentes, que, ademais de enriquecedoras, son un
exemplo de espírito democrático para o alumnado.
i) Preservaremos o respecto e a liberdade como eixes fundamentais do enriquecemento
persoal, desde a prevención e, se fose preciso, desde a corrección. Sen dar marxe ao
emprego de ningunha forma de discriminación.
j) Fomentarase a reflexión persoal e o espírito crítico sobre o traballo realizado, de modo que
tanto alumnado como profesorado poidan analizar o proceso de formación.
k) Favorécese o traballo cooperativo, a participación activa e dinámica dos nenos e nenas e a
resolución pacífica de conflitos.
l) Foméntanse as habilidades de busca, selección, procesamento, tratamento e comunicación
da información, para que o alumnado se mova con seguridade entre a superabundancia e a
rápida renovación da información.
m) Fomentarase o coñecemento da contorna e da comunidade e país, da súa realidade e dos
seus problemas, así como o respecto ao medio ambiente natural. O centro estará aberto á
comunidade que o rodea.
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ORGANIZACIÓN XERAL DO CENTRO
 ÓRGANOS DE GOBERNO
Órganos de goberno unipersoais:
 Director
 Secretario
 Xefe de Estudos
Órganos de goberno colectivos:
 Consello Escolar: Creación no seu seo da Comisión de Convivencia.
 Claustro de Profesores.
Órganos de coordinación docente:
 Comisión de coordinación pedagóxica.
 Departamentos didácticos.
 Equipos docentes de ciclo.
 Departamento de orientación.
 Equipo de normalización lingüística.
 Departamento de actividades extraescolares e complementarias.
 Titores e coordinadores.
A composición e competencias destes órganos de goberno seguen a normativa recollida
no Decreto 374/ 1996 (DOGA 21-8-97) e aparecen reflectidos nos anexos a este proxecto.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1996/19961021/AnuncioAD36_gl.html
Outros órganos funcionais
 Asociacións de Pais e Nais:
O Centro amosará unha actitude aberta e colaboradora, sempre que sexa requirido.
As Asociacións de Pais deben ser un elemento dinamizador e o colexio debe fomentar
o asociacionismo de pais e nais para mellorar a súa participación na vida escolar,
favorecendo a cooperación nas actividades extraescolares e de información
profesional e, sobre todo, na consecución dos obxectivos que se propoñen para os
seus fillos.
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ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO INTERNO

HORARIOS
O Centro permanecerá aberto dende as 8 ata as 18 horas en réxime de xornada partida.
Os horarios do alumnado de Infantil, Primaria e Secundaria e do profesorado do centro
aparecen recollidos no DOC que é remitido anualmente á Inspección Educativa.
O horario semanal de cada unha das materias está fixado legalmente, cabe sen embargo,
a posibilidade de flexibilizar a duración dos períodos lectivos e de distribuír o tempo de cada
unha das materias de xeito diferente. Especialmente nas áreas máis experimentais, darase a
opción de facer uso de períodos lectivos de máis dunha hora, pola perda de tempo que supoñen
os desprazamentos e a preparación e recollida do material empregado.
ORGANIZACIÓN DO ALUMNADO
A organización do alumnado realízase desde a súa entrada no centro en Educación Infantil,
de acordo coa súa idade. A adscrición ás aulas farase exclusivamente atendendo a criterios
obxectivos pensados para favorecer grupos heteroxéneos, sen que iso dea lugar a ningún tipo de
discriminación, e poidan contribuír ao seu éxito escolar. Estes criterios son:
- Paridade de xénero.
- Igual número de nenos/as con dificultades de aprendizaxe en ambos os dous grupos ou
previsión delas (incluídos problemas de linguaxe)
- En caso de alumnado con NEAE asignarase por igual a ambos os grupos.
- En caso de xemelgos ou irmáns que por outra circunstancia coincidan no mesmo curso,
agruparanse preferentemente en clases separadas para favorecer o seu mellor
desenvolvemento e autonomía persoal (tendo en conta sempre o criterio dos seus pais
ou titores legais).

ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS
A organización espacial condiciona a metodoloxía. A metodoloxía activa e experimental
dalgunhas áreas ou materias esixe unha nova organización dos espazos. A tradicional
concepción da aula como espazo permanente onde se imparten as clases a un determinado
grupo combínase coa distribución de aulas destinadas a impartir determinadas materias: aula de
Música, de Tecnoloxía, Laboratorios, Audiovisuais, Informática, etc.
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AS INSTALACIÓNS


Biblioteca.
 Laboratorios.
 Sala de Usos Múltiples.
 Aula de Música
 Parque
 Titorías
 Sala de Profesores
 Oficinas de Dirección, Xefatura de Estudos e Administración.
 Corredores
 Aula de Informática.
 Despacho de Orientación
 Aula de Pedagoxía Terapéutica.
 Aula de Audiovisuais.
 Pistas Deportivas e patios.
 Pavillón polideportivo, ximnasio e campo de fútbol.
 Comedor e cociña.
 Recepción.
 Aula de atención educativa e convivencia.
 Aula de tecnoloxía.
 Aulas ordinarias.

RELACIÓN COAS FAMILIAS E OUTRAS INSTITUCIÓNS
As relacións co alumnado, familias e institucións da contorna levaranse a cabo atendendo
ao que indica a Lei para ese efecto e de forma que favoreza unha comunicación e interrelación
favorable e positiva entre todos os implicados no proceso educativo.
En canto á relación coas familias, establécese un protocolo de información que queda
recollido nas programacións didácticas e proxectos de centro. Ademais anímaselles a participar e
colaborar en celebracións, charlas, exposicións, etc. participando dende o colexio na educación
dos seus fillos e fillas.
Co alumnado realizarase unha titoría individualizada para resolver os problemas, segundo
as necesidades xurdidas. Tamén se levará a cabo, dentro da acción titorial de grupo, o
desenvolvemento doutros aspectos educativos (técnicas de estudo, valores) recollidos no Plan
de Acción Titorial anexo a este proxecto.
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Con respecto ao Concello e outras institucións, este centro colaborará con todas aquelas
que favorezan a educación do noso alumnado e axuden a conseguir os obxectivos previstos
neste proxecto educativo. Especial colaboración e coordinación manterase co persoal do SAT
(Servizo de Atención Temperá) de Noia, e con algún dos departamentos do CHUS
(neuropediatría, neuroloxía pediátrica, psiquiatría infantil, etc) no caso de seguimento e
valoración do alumnado con NEAE.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN TEMPO EXTRAESCOLAR
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:
Como COMPLEMENTO DE FORMACIÓN do alumnado, o Centro presenta participación activa en:
 Voz Natura.
 Elaboración de proxectos anuais comúns a todas as etapas.
 Deporte en Idade escolar.
 Celebración de charlas e obradoiros.
 Celebracións: Día da Paz, da Constitución, da Non violencia, Dos dereitos do Neno,
semana da Prensa na Escola, Letras Galegas...
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Ao longo do ano, realízanse diversas actividades extraescolares. Debemos salientar:
 Deportivas: Particípase en todas aquelas competicións que se promoven na zona:
atletismo, campo a través, natación. Ademais, realízanse campionatos internos no
colexio: fútbol, baloncesto...
 Artísticas: participamos nas campañas e concursos artísticos da zona.
 Unha saída didáctica ao ano por cada curso, na que os alumnos aprenden a coñecer o seu
entorno e os seus costumes, mantendo unha alternancia para non repetir a mesma saída.
 Actividades medioambientais nas que se realiza unha actuación directa sobre o medio da
contorna: plantacións, limpeza de praias, análise das augas do río…
 Actividades e programas promovidos polo Concello, a Deputación ou a Xunta: educación
vial, educación para a saúde, ambiental, deporte en Idade escolar...
 Actividades sociais e culturais: participación en concursos literarios organizados por
diferentes institucións, charlas de diferentes asociacións, charlas do Plan Director en
prevención de condutas de risco e utilización correcta das redes sociais, de autores
literarios, saídas a contacontos e teatros...
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 Realización de viaxes de fin de estudos, así como saídas dun día para tódolos cursos, a fin
de asistir a exposicións, concertos e representacións teatrais, visitar museos ou
empresas...
Dentro do horario de permanencia dos alumnos no centro, ao marxe do horario lectivo e coa
aprobación do Consello Escolar, o colexio ofrece actividades extraescolares ao alumnado de
Infantil e Primaria. Estas actividades respectan os principios de voluntariedade para os alumnos,
non discriminación e ausencia de lucro. En ningún caso se realizan en detrimento das actividades
inherentes ao currículo oficial. Os alumnos que non asisten ás actividades teñen estudo co
profesor-titor oportuno.
En Infantil: Actividade física e deporte. A oferta desta actividade é gratuíta.
En Primaria: xadrez, actividade física e deporte (baloncesto, danza moderna, fútbol,
taekwondo e xogos) e informática.

VALORACIÓN E MODIFICACIÓNS DO PROXECTO EDUCATIVO
O presente Proxecto Educativo entrará en vigor no momento da súa aprobación polo Consello
Escolar do Centro e a súa implicación estenderase a todos os membros da súa Comunidade
Escolar.
A revisión e avaliación deste Proxecto Educativo levarase a cabo ao finalizar cada curso escolar,
momento en que se elaborará un informe sobre o mesmo. Este incluirase na Memoria Final de
cada ano.
Para a modificación do presente Proxecto Educativo, teranse en conta os informes elaborados
para a Memoria Final do curso escolar. Calquera modificación deberá ser aprobada polo
Consello Escolar do Centro.
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