
Adecuación dos obxectivos xerais ao contexto do centro

Todos os obxectivos de etapa han ser acadados ao remate da escolaridade; con todo, 
existen algúns obxectivos nos que o noso centro, polas súas características, ten un 
traballo previo realizado e que teñen unha especial sensiblización da comunidade 
escolar cara eles.
As características ás que nos referimos son, fundamentalmente:

● Somos un centro de escolarización preferente para persoas con discapacidades, 
ademáis de acoller a unha porcentaxe significativa de alumnado inmigrante. 
Velaí que ttraballemos a solidariedade, a integración, a aceptación da 
diferenza...

● Somos un centro que traballa impulsando a normalización efectiva da lingua 
galega, e que dá importancia ao fomento da lectura ao través de múltiples 
actividades con eixo na biblioteca do centro.

● Somos un centro que ten realizado importantes esforzos na dotación de 
equipamentos informáticos e o seu profesorado ten elaborados diversas 
aplicacións educativas (Webs, Jclics, Clics...)

● Somos un centro no que a saúde, a alimentación e a hixiene forman parte dos 
eixos que máis se traballan (Educación Física, comedor, 5 ao día...)

● Somos un centro que dá especial importancia ao coidado da natureza e o seu 
coñecemento, ao consumo responsable, á cultura da solidariedade, igualdade e 
paz.

Velaí que o traballo dos obxectivos da educación primaria vaian encamiñados ao logro, 
por parte do alumnado, das capacidades que permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 
acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

Fomentar o diálogo e o respecto polas ideas dos demáis en debates e coloquios.
Aprender a respectar as normas de convivencia no centro e na súa vida cotián:

Na aula: turno de palabra, ton da voz
No colexio: orde nas fila, falar baixo, andar a modo polos pasillos...
No patio: coidado para manter limpas e en bo estado as instalacións 
deportivas e os espazos verdes.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 
responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido 
crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe.
c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que 
lle permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos 
grupos sociais con que se relaciona.
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 
persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e de mulleres e a non-
discriminación de persoas con discapacidade.

Fomentar a sensibilidade e unha actitude solidaria para os pobos que non 
dispoñen do máis básico, mostrando o labor das ONG e coñecendo os dereitos 
humanos.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega, a lingua castelá e desenvolver 
hábitos de lectura.

Participar nas actividades propostas dende a biblioteca, plan lector, actividades 
propostas polo ENDL, concursos e celebracións (Magosto, Nadal, Entroido, Letras 
Galegas...)

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica 
que lle permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións 



cotiás.
g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 
problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 
coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaz de aplicalos a situacións 
da súa vida cotiá.
h) Coñecer e valorar o seu contorno natural, social e cultural, así como as posibilidades 
de acción e de coidado deste, con especial atención á singularidade de Galicia. 
Coñecer mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade 
galegas.

Fomentar actitudes de respecto ao entorno e a conservación do medio ambiente, 
participando activamente nas actividades do programa Axenda 21, encamiñadas 
a optimizar o consumo e a aforrar materias primas e enerxía.
Colaborar en actividades encamiñadas á recuperación do medio ambiente: 
coidado do horto escolar, patrullas verdes encargadas de vixiar a limpeza no 
patio, reducción, reutilización e reciclaxe.
Participar en programas propostos por outras institucións para fomentar o coidado 
da natureza: Voz Natura, Semana da Natureza, Día da Árbore...
Coñecer os recursos naturais da zona, realizando visitas e traballos e analizando a 
súa influencia no ambiente.
Realizar visitas para coñecer o patrimonio social e cultural do Barco e da súa 
bisbarra.

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 
comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora.

Capacitar para a análise crítica das mensaxes que transmiten os medios de 
comunicación, a publicidade, lecturas e situacións da vida cotiá; rexeitando 
contidos sexistas ou discriminatorios polas diferenzas entre as persoas. 
Utilizando a aula de informática, visitando e participando no blog da biblioteca e 
na páxina web do colexio...

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 
propostas visuais.

Realizar recitados, dramatizacións, bailes
k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo e o dos 
outros, respectar as diferenzas  utilizar a educación física e o deporte como medios para 
favorecer o desenvolvemento persoal e social.

Fomentar a alimentación saudable ao través do comedor escolar.
Fomentar o aseo (1º ciclo) e a ducha (2º e 3º ciclo) despois do deporte.
Fomentar a educación física como espazo para fomentar  o respecto polas 
diferenzas, a resolución de conflictos e a competitividade.

l) Coñecer e valorar a flora e a fauna, en especial a presente na Comunidade Autónoma 
de Galicia e na zona de Valdeorras, e adoptar modos de comportamento que favorezan 
o seu coidado.
m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 
nas súas relacións coas demais persoas, o valor da corresponsabilidade no traballo 
doméstico e no coidado das outras persoas, así como unha actitude contraria á 
violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.
n) Fomentar a educación vial e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 
accidentes de tráfico.

Desenvolver hábitos saudables e sustentables (uso da bicicleta) e reclamar das 
autoridades os elementos necesarios para o seu uso seguro (carril bici, 
aparcadoiros...)
Cumprir as normas de seguridade sobre transporte escolar cunha vixianza 
constante das condicións deste servizo.



Metodoloxía

Á hora de realizar o noso traballo en clase teremos en conta:
Partiremos dos coñecementos previos do alumnado, facendo referencias ás súas 
aprendizaxes anteriores, así como ao desenvolvemento do neno/a e ás súas 
características psicoevolutivas.
Elaboraremos esquemas e mapas conceptuais para comprendermos a estrutura do 
tema que imos traballar.
Seguiremos unha metodoloxía expositiva, investigadora (ao través de proxectos de 
proxura documental), descubridora, creativa, activa e participativa, fomentando 
debates e discusións para fomentar a creación dun espírito crítico.
Consideramos necesario aumentar a retención (memorización) de coñecementos, pero 
sempre coa fin de que esas aprendizaxes sexan significativas e funcionais.
Fomentaremos unha aprendizaxe activa e autónoma (aprender por si mesmo).
Procurarermos a socialización do alumnado, e para iso aproveitaremos todos os tipos de 
agrupamento para o traballo: individual, parellas, pequeno ou gran grupo dependendo 
das características do traballo a realizar. 
Daremos unha especial importancia á cooperación, aproveitando as potencialidades 
da titorización entre iguais.
Proporcionaremos guías e estratexias de aprendizaxe,  fomentaremos o afán de 
superación e a interiorización das normas do centro.
Procuraremos traballar a comprensión e expresión lectoras así como a expresión oral nos 
seus distintos aspectos (escoitar, falar, discurso, debate, exposicións, técnicas gráficas, 
manipulación matemática....)
Suscitaremos oportunidades de traballar coas TICs e na Biblioteca do Centro.
Negociaremos as rotinas da clase co alumnado, e as exporemos claramente na aula 
(carné por puntos, encargado, horarios, normas)

Criterios xerais sobre Avaliación, promoción e tirulación do alumnado

A avaliación será formativa e integradora.
Partiremos dunha Avaliación inicial do alumno/a ao través de entrevistas coas familias, 
intormes persoais e realización de probas de nivel.

A avaliación será continua ao longo do curso, empregando para elo distintos 
mecanismos:

● Observación directa
● Rexistros individuais
● Diario de Clase
● Fichas seguimento
● Probas orais e/ou escritas (tipo test ou expositivas)
● Correción das libretas
● Traballos de clase e traballos voluntarios.

Avaliaremos con estes mecanismos:
● Nivel de consecución dos obxectivos mínimos
● Grao de adquisición das competencias básicas
● A participación do alumnado nas actividades propostas
● A actitude cara ás aprendizaxes e o coidado do material
● A orde e limpeza na presentación dos traballos
● As medidas adoptadas para facilitar a aprendizaxe do alumnado, o seu grao de 

adecuación e de éxito.



A Avaliación final e sumativa permitiranos coñecer a situación final do alumnado. 
Haberá tres sesións de avaliación ao longo do curso nas que participarán, baixo a 
direción do titor, a orientadora do centro e todo o profesorado implicado nas clases do 
curso.
A decisión sobre a promoción será unha decisión do grupo de mestres participantes na 
sesión de avaliación, cunha especial consideración á decisión do titor/a. 
En todo caso, faremos un especial seguimento das destrezas básicas, e, como norma 
xeral, tentaremos atallar os problemas detectados canto antes millor, recomendándose a 
repetición nos primeiros niveis, e non cando o déficit de aprendizaxes fagan inviable a 
recuperación do alumnado.

Medidas de atención á diversidade

O referente que seguiremos será o plan de atención á diversidade vixente no centro. 
A nivel xeral podemos sinalar a recomendación de  tentar acadar o maior número de 
datos sobre o alumnado á hora de entrar ao colexio, e de abordar canto antes os 
problemas que se vaian detectando.
Estaremos atentos á diversidade nas súas distintas formas, non só aos alumnos e alumnas 
con NEE, senón que atenderemos ás necesidades socio-económicas, a integración 
lingüística do alumnado inmigrante, e mesmo á diversidade motivada pola diferencia de 
intereses, capacidades ou motivación.
Medidas Xerais:

● O Equipo docente deberá manter canles que permitan unha boa coordinación 
dos esforzos e nesa coordinación deberase buscar o maior apoio das familias.

● A atención de cada caso será individualizada
● É importante a existencia dunha acción titorial e orientadora.
● Se programarán en cada unidade actividades de ampliación e de reforzo.
● Cando sexa necesario se establecerán grupos flexibles de apoio, tanto dentro 

como fóra da aula (dependendo das necesidades pedagóxicas e organizativas)
● Tamén se establecerán nos casos axeitados apoios específicos de PT e AL.
● Se atenderá á inmigración facilitando a integración mediante un ensino 

intercultural e a inmersión lingüística. 
● Se explotará a titorización entre compañeiros.
● Usaránse as TICs e as actividades lúdicas como xeito para axudar a acadar as 

competencias básicas.

Criterios para a inclusión da Educación en Valores nas distintas áreas

No PEC especifícanse as prioridades do centro nestes valores, que son os que nos teñen 
servido para a contextualización dos obxectivos de etapa.
Como criterio xeral incluiremos a Educación en Valores como unha competencia máis 
nas programación de cada unidade, aínda que sexa máis doada a súa inclusión 
nalgunhas materias que teñen unha relación máis directa como a area de 
coñecemento do medio, educación para a cidadanía, actividades para o alumnado 
que non opte polo ensino da relixión ou a área de artística.
Tamén o centro traballará estes valores adicando actividades específicas durante un día 
ou semana con motivo do día da Paz, día da muller traballadora, medio ambiente, 
constitución, día árbore, semana da natureza...

Plan de atención ao alumnado que non opte polo ensino da relixión

Organizaremos distintos obradoiros en base aos principais proxectos nos que traballa o 
centro:



● Axenda 21 Escolar.- Horto escolar, colaboración na recollida selectiva de lixo
● Biblioteca: Reparación de libros, preparación de exposicións, colaboración na 

organización do espazo
● ENDL: Colaboración nas distintas campañas e propostas realizadas polo equipo de 

normalización.

Asi mesmos realizaremos outras actividades como poden ser:
● Realización de murais, carteis, exposicións  sobre a Paz, a igualdade, a non 

discriminación.
● Cine forums
● Resumes, lecturas, procuras documentais, exposicións orais, redacións... para a 

adquisición de valores como a tolerancia e o respecto, e para o coñecemento 
doutras culturas


