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CPI CASTRO BAXOI (MIÑO) 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL PARA O CURSO 2012-13 
 

Capítulo I 

 

Documento nº 1: 

 

PLAN ANUAL 2012-13 

 
Na Orde o 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do 

Decreto 7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non 
universitarias (DOG.-02/10/2000), establécese que… 

“O plan anual fará referencia ós obxectivos específicos que o centro se propón conseguir no 

curso académico, ás medidas que se van desenvolver para a súa consecución e ós recursos con que 

conta para levalas a cabo.” 

 

Partindo da Memoria Anual do curso 2011-12 -elaborada polo profesorado e aprobada polo 

Claustro- e do Proxecto de Dirección presentado polo actual equipo directivo, proponse o seguinte 

Plan Xeral para o próximo curso 2012-13. 

 

Na Memoria Anual do curso 2011-12 faise unha valoración daqueles aspectos que se 

considera que funcionan apropiadamente: 

 O bo clima de relación entre profesorado, alumnado e familias. 

 A atención á diversidade polo funcionamento de apoios e reforzos cunha 
implicación importante do profesorado.  

 A aplicación do Plan Lector e do Plan TICs 

 O amplo programa de actividades extraescolares e complementarias nun ano onde 
moitos centros decidiron non realizalas. 

Tendo isto en conta, consideraremos un primeiro obxectivo xeral de manter este grao de 

satisfacción nos apartados sinalados, partindo da premisa de non modificar aquilo que funciona 

apropiadamente. 

 

Serán aqueles aspectos sinalados na Memoria Anual do curso 2011-12 como mellorables os 

que marquen as principais liñas de actuación e os obxectivos do Plan Anual para o curso 2012-13. 

 

 

As LIÑAS DE ACTUACIÓN prioritarias serán as seguintes: 

 

PRIMEIRA: Organización e funcionamento dos órganos de goberno. 

Incrementar a coordinación dentro e entre os órganos de goberno, establecer tempos e 

espazos para a coordinación e revisar os documentos organizativos do Centro.  

 

 Obxectivo 1:  

“Establecer un calendario anual de reunións dos órganos colexiados, levantar acta dos 

acordos e velar polo seu cumprimento” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Fixarase unha periodicidade trimestral, mensual ou semanal, dependendo do órgano 

que se trate. 
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 Establecerase, polo responsable do órgano, a orde do día de cada reunión e 

levantarase acta da mesma. 

 O Equipo Directivo velará polo cumprimento dos acordos. 

 

 

 Obxectivo 2: 

“Fixar criterios de construción dos horarios do profesorado que permitan a realización das 

tarefas de coordinación” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Establecerase no horario do profesorado o tempo dedicado ás reunións de 

coordinación. 

 Estableceranse os espazos destinados á celebración das reunións de coordinación. 

 

 

 Obxectivo 3: 

“Revisar todos os documentos organizativos do Centro para adaptalos aos cambios que se 

teñen producido na situación social, lexislativa e académica” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Revisaranse polo equipo directivo os documentos organizativos do Centro e tras a 

súa adaptación á lexislación vixente serán sometidos á aprobación dos órganos 

colexiados que proceda. 

 

 

 

SEGUNDA: Organización e funcionamento da vida académica. 

Impulsar a coordinación, mellorar a oferta educativa e impulsar a atención ao alumnado 

con necesidades específicas.  

 

 Obxectivo 4: 

“Establecer protocolos de incorporación para o alumnado que accede ao 1º nivel de 

Educación Infantil, Educación Primaria e ESO; para o alumnado matriculado fora de prazo e, 

especialmente, para o alumnado procedente do estranxeiro e do centro de acollida Mª Inmaculada 

de Bañobre” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Elaboraranse os protocolos indicados por parte da Orientadora do Centro coa 

colaboración do Equipo Directivo e as achegas de todo o profesorado. 

 

 

 Obxectivo 5: 

“Proporcionar ao profesorado de nova incorporación -e cando sexa preciso a todo o 

profesorado- a información suficiente sobre as características do Centro -físicas e educativas- ou os 

cambios que teñan lugar” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Elaborarase a información necesaria por parte do Equipo Directivo coa colaboración 

da Orientadora do Centro e as achegas de todo o profesorado. 
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 Obxectivo 6: 

“Incorporar á oferta educativa do Centro todas as posibilidades que a lexislación establece, 

nomeadamente a que garda relación cos programas de formación profesional inicial” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Estudarase a posible incorporación á oferta educativa do Centro de Planes de 

Formación Profesional Inicial (PFPI). 

 Tomarase contacto con empresas radicadas nos concellos de Miño e de Vilarmaior 

para valorar a dispoñibilidade para recibir alumnado destes Planes. 

 

 

 Obxectivo 7: 

“Establecer como prioridade as medidas de apoio ao alumnado con necesidades educativas 

específicas” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Impulsarase o traballo conxunto do Departamento de Orientación e as titorías que 

permita a detección de dificultades. 

 Darase prioridade, no horario lectivo do profesorado, á atención de alumnos con 

necesidades educativas específicas, enfocada ás actividades de recuperación e apoio. 

 Potenciarase a continuidade de modelos organizativos encamiñados a mellorar a 

atención aos alumnos con dificultades no seu rendemento académico: PDCs, 

Agrupamentos, etc. 

 

 

 Obxectivo 8: 

“Potenciar a participación dos equipos docentes e de ciclo na detección, avaliación e 

proposta de actuación sobre alumnos con necesidades educativas específicas ou con problemas de 

conduta, asumindo estas situacións como problemas colectivos” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Promoverase desde as Xefaturas de Estudos e o Departamento de Orientación o 

intercambio de información entre o profesorado que permita asumir, de xeito 

colexiado, a actuación sobre alumnos con necesidades educativas específicas. 

 Establecerase como criterio que os problemas de conduta ou de convivencia que 

presente o alumnado nunha materia ou aula determinada sexan valorados, en 

primeiro lugar polo equipo de profesores que trasladará ás Xefaturas de Estudos as 

propostas de actuación que considere oportunas.  

 

 

 Obxectivo 9: 

“Establecer canles estables de información sobre o futuro académico do alumnado que 

chegue a este e aos pais e titores” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Proporcionarase aos alumnos, de xeito organizado, información sobre as 

posibilidades académicas e profesionais futuras. 

 Farase chegar esta información aos pais ou titores dos alumnos. 
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 Obxectivo 10: 

“Mellorar a coordinación entre as distintas etapas educativas para acadar o máximo 

aproveitamento dos espazos comúns (aula de música, aula de informática, polideportivo, etc)” 

 

Medidas a desenvolver: 

 As xefaturas de estudos establecerán -coa participación do profesorado- os criterios 

de distribución e utilización dos espazos comúns. 

 

 

 Obxectivo 11: 

“Facilitar a coordinación no equipo directivo, na CCP, nos departamentos, nos equipos e 

entre o profesorado dos distintos niveis educativos” 

 

Medidas a desenvolver: 

 As xefaturas de estudos, coas achegas do profesorado, establecerán calendarios de 

reunións coa periodicidade que se considere apropiada a cada situación. 

 

 

 Obxectivo 12: 

“Establecer ao principio do curso un calendario de reunións de órganos colexiados, xuntas 

de avaliación e cantos eventos se considere apropiado que permita unha mellor planificación da 

vida académica” 

 

Medidas a desenvolver: 

 O equipo directivo elaborará unha proposta e someteraa á aprobación na primeira 

reunión do Claustro de profesores. 

 

 

 Obxectivo 13: 

“Estudar a posibilidade de conseguir que o CPI dispoña do estatus de centro plurilingüe ou 

de seccións bilingües” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Analizaranse os perfís académicos do profesorado e, de ser posible, elaborarase un 

proxecto que conduza a solicitar a declaración de centro plurilingüe ou, se isto non é 

posible, á constitución dunha sección bilingüe. 

 

 

 

TERCEIRA: Convivencia no Centro. 

Defender a autoridade do profesorado e establecer criterios de diálogo, tolerancia e 

participación, para atopar canles de resolución de conflitos e mecanismos para a prevención dos 

mesmos. 

 

 Obxectivo 14: 

“Incrementar o diálogo co alumnado e coas súas familias, en particular naqueles casos nos 

que se presente algún tipo de conflito” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Elaborarase información sobre a organización e funcionamento do centro para 

trasladala ao alumnado e aos seus pais ou titores. 
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 Detectaranse, fundamentalmente a través das titorías, as situacións de conflito nas 

que se vexa implicado o alumnado para tomar inmediatamente as medidas que 

proceda. 

 Manterase contacto continuado coa Asociación de Nais e Pais do Centro co fin de 

detectar situacións de conflito socio-educativo que impliquen o Centro para tomar 

inmediatamente as medidas que proceda. 

 Elaborarase un informe que reflicta os contactos mantidos entre os profesores titores 

e os pais ou responsables dos alumnos, os temas relevantes tratados e os acordos 

adoptados. Este documento será elaborado de xeito continuo, dende o comezo da 

escolarización até o remate da mesma, e permanecerá na carpeta do expediente do 

alumno.   

 

 

 Obxectivo 15: 

“Revisar o Regulamento de Réxime Interno e o Plan de Convivencia para introducir os 

cambios que o adapten á lexislación vixente” 

 

Medidas a desenvolver: 

 O equipo directivo, coas achegas do profesorado, revisará o contido dos documentos 

indicados para adaptalos á lexislación vixente. 

 Os documentos elaborados someteranse á aprobación da CCP, do Claustro e do 

Consello Escolar. 

 

 

 Obxectivo 16: 

“Poñer en coñecemento de toda a Comunidade Escolar o Regulamento de Réxime Interno e 

o Plan de Convivencia” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Os titores poñerán en coñecemento do alumnado, e recordarán coa periodicidade que 

se estableza, o contido dos documentos indicados. 

 A Orientadora do Centro, en colaboración co Departamento de Orientación e co 

apoio dos titores, establecerá a forma de incorporar como contido o coñecemento 

destes documentos ao traballo a desenvolver nas titorías. 

 

 

 Obxectivo 17: 

“Constituír, dar contido e convocar regularmente a Xunta de Delegados e a Comisión de 

Convivencia” 

 

Medidas a desenvolver: 

 A Xefatura de Estudos de ESO constituirá, dará contido e convocará regularmente a 

Xunta de Delegados e a Comisión de convivencia. 

 Implicarase ao alumnado na valoración e propostas de actuación nos casos 

relacionados coa convivencia. 

 

 

 Obxectivo 18: 

“Establecer protocolos de actuación que potencien a figura do titor ante situacións de 

conflito” 
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Medidas a desenvolver: 

 Potenciaranse as titorías como elemento de mellora na resolución de conflitos e na 

relación coa comunidade escolar. 

 O Departamento de Orientación acordará cos titores programas a desenvolver no 

horario de titoría que teñan como finalidade concienciar sobre a convivencia e 

resolver os conflitos, pero tamén poñer en valor a figura do profesor titor. 

 Impulsarase a figura do titor como elemento de conexión fundamental entre o Centro 

e os pais ou responsables do alumnado. 

 

 

 Obxectivo 19: 

“Potenciar a participación dos equipos docentes e de ciclo na avaliación e proposta de 

corrección de situacións de conflito xeradas polo alumnado, fuxindo de actuacións e actitudes 

individualistas e asumindo estas situacións como problemas colectivos” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Potenciarase a participación do equipo de profesores na valoración e proposta de 

actuación para aquelas situacións de conflito. Estas propostas serán trasladadas ás 

Xefaturas de Estudos que tomarán as medidas que procedan. 

 As Xefaturas de Estudos e o Departamento de Orientación establecerán os protocolos 

que correspondan. 

 

 

 

CUARTA: Utilización de espazos e recursos. 

Racionalizar a utilización dos espazos dispoñibles. Poñer a disposición do profesorado e 

do resto da comunidade educativa un inventario actualizado dos recursos do Centro.  

 

 Obxectivo 20: 

“Establecer unha asignación de aulas baseada nas materias e nos departamentos que as 

imparten e non nos grupos de alumnos” 

 

Medidas a desenvolver: 

 A Xefatura de Estudos de secundaria construirá cun novo criterio os horarios dos 

distintos niveis, baseado na atribución das aulas aos departamentos didácticos e 

rotando os grupos de alumnos polas mesmas. 

 Dotarase a cada alumno de ESO dun pequeno armario no que poida gardar o material 

escolar.   

 

 

 Obxectivo 21: 

“Actualizar os inventarios do Centro” 

 

Medidas a desenvolver: 

 As xefaturas de estudos establecerán, coa colaboración do profesorado, os criterios 

para a actualización do inventario do centro. 

 

 

 Obxectivo 22: 

“Poñer a disposición da Comunidade Educativa os espazos e recursos do Centro” 
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Medidas a desenvolver: 

 Trasladarase a cada un dos estamentos da comunidade educativa os recursos 

dispoñibles neste CPI para que poidan ser empregados con maior aproveitamento. 

 

 

 

QUINTA: Actividades complementarias e extraescolares. 

Racionalizar o programa de actividades complementarias e extraescolares.  

 

 Obxectivo 23: 

“Establecer un programa de actividades extraescolares e de viaxes educativas e culturais que 

estea integrado no currículo de cada nivel educativo, que sexa estable -na súa maior parte- e que se 

contemple globalmente para que chegue sen repeticións e de xeito racional a todo o alumnado”  

 

Medidas a desenvolver: 

 A comisión de actividades complementarias e extraescolares e o Equipo Directivo 

elaborarán, coas achegas do profesorado, os criterios polos que se ten que rexer a 

programación das actividades complementarias e extraescolares. 

 A comisión de actividades complementarias e extraescolares elaborará, a partir das 

propostas dos departamentos e equipos didácticos unha programación que abranga 

todos os niveis educativos, a partir de criterios de racionalización de tempos e de 

integración no currículo. 

 

 

 

SEXTA: Relación coas institucións. 

Potenciar a comunicación coas institucións educativas e municipais, e coas asociacións 

culturais.  

 

 Obxectivo 24: 

“Incrementar os contactos coa administración educativa, fundamentalmente coa inspección 

para que coñeza puntualmente as necesidades do Centro” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Demandarase da administración o mantemento do cadro de persoal do Centro 

mentres se manteñan as actuais condicións de matrícula. 

 Daranse os pasos precisos na busca do nomeamento dun segundo especialista en 

Pedagoxía Terapéutica para Educación Primaria que permita o traballo apropiado co 

importante número de alumnos con necesidades educativas específicas. 

 Poñeranse en coñecemento da administración as especiais características que ten este 

Centro y as necesidades xeradas pola escolarización de alumnos procedentes do 

centro de acollida Mª Inmaculada de Bañobre. 

 

 

 Obxectivo 25: 

“Potenciar os contactos coas administracións municipais para conseguir que o mantemento 

do Centro e os seus servizos se realicen de xeito continuado e eficaz” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Manteranse contactos continuos coas autoridades e os técnicos municipais de xeito 

que coñezan puntualmente as necesidades. 
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 Solicitarase do Concello o establecemento nos seus presupostos anuais dunha partida 

que permita asumir o mantemento do edificio e das instalacións de xeito continuado. 

 Solicitarase tamén do Concello a colaboración do persoal de obras e servizos 

municipal para a realización das melloras que o aconsellen. 

 

 

 Obxectivo 26: 

“Conseguir o nomeamento, aínda que sexa a tempo parcial, dun traballador municipal que 

colabore co conserxe do Centro, incrementando así o seu horario e dispoñibilidade” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Elaborarase un estudo que conduza, se é o caso, á realización dunha proposta –á 

administración que corresponda- de nomeamento dun segundo conserxe. 

 

 

 Obxectivo 27: 

“Incrementar os contactos coas asociacións culturais de Miño para implicalas na vida 

escolar do Centro” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Establecerase contacto coas asociacións culturais de Miño ofrecendo colaboración. 

 Analizarase a oferta cultural destas asociacións para determinar as posibilidades de 

incorporación á programación de actividades complementarias e extraescolares do 

noso Centro.  

 

 

SÉTIMA: Formación do profesorado, innovación e experimentación. 

Apoiar todas as propostas de formación, innovación e experimentación que partan do 

profesorado cara a mellorar a súa eficacia docente. 

 

 Obxectivo 28: 

“Detectar as inquedanzas do profesorado e dar cumprida resposta ás mesmas, potenciando a 

formación interna como medio máis rápido e eficaz para atender as súas necesidades de 

actualización” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Avaliaranse as necesidades formativas e elaborarase un programa de formación do 

profesorado. 

 

 

 Obxectivo 29: 

“Impulsar todas aquelas experiencias innovadoras que o profesorado decida poñer en 

práctica, así como a creación de seminarios ou grupos de traballo estables que dean continuidade ás 

mesmas” 

 

Medidas a desenvolver: 

 O Equipo Directivo impulsará todas as propostas do profesorado encamiñadas á 

mellora da vida académica. 

 

 

 



9 

 

OITAVA: Biblioteca. 

Apoiar e dar continuidade ao traballo desenvolvido nos últimos cursos polos responsables 

da Biblioteca. 

 

 Obxectivo 30: 

“Impulsar a Biblioteca como foco de irradiación de propostas de actividade cultural que 

cheguen a todo o Centro, así como un espazo de intercambio e interacción en todo o que garda 

relación coa busca e selección de información e a elaboración de documentos propios” 

 

Medidas a desenvolver: 

 A comisión de biblioteca establecerá, coas achegas do profesorado, un programa de 

actividades culturais que implique a todo o alumnado do Centro. 

 

 

 Obxectivo 31: 

“Realizar o seguimento e avaliación do Proxecto Lector e das propostas de modificación que 

se consideren necesarias” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Os equipos de ciclo e os departamentos avaliarán a execución do Proxecto Lector e 

trasladarán os seus acordos e propostas á Comisión de Biblioteca. 

 As propostas serán estudadas pola Comisión de Biblioteca que as trasladará á CCP, 

antes de ser incorporadas, se procede, ao Proxecto Lector. 

 

 

NOVENA: Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TICs). 

Potenciar a integración das TICs no traballo docente. 

 

 Obxectivo 32: 

“Incrementar a dotación de infraestrutura e equipos, na medida na que os recursos o 

permitan” 

 

Medidas a desenvolver: 

 A comisión de integración das TICs elaborará unha proposta de dotación, renovación 

e reparación do material  relacionado coas tecnoloxías da información e a 

comunicación, a partir das achegas do profesorado e das necesidades detectadas. 

 A comisión de TICs estudará a distribución e emprego máis racional do material 

relacionado coa súa competencia. 

 

 

 Obxectivo 33: 

“Sacar todo o proveito que sexa posible da incorporación do Centro ao Proxecto Abalar” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Promoverase o emprego, por toda a comunidade educativa, dos recursos materiais e 

formativos que van aparellados á concesión do Proxecto Abalar. 

 

 

 Obxectivo 34: 

“Avaliar a aplicación do Plan de integración das TICs e realizar as propostas de 

modificación que procedan” 
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Medidas a desenvolver: 

 Os equipos de ciclo e os departamentos avaliarán a execución do Plan de integración 

das TICs e trasladarán os seus acordos e propostas á Comisión de TICs. 

 As propostas serán estudadas pola Comisión de TICs que as trasladará á CCP, antes 

de ser incorporadas, se procede, ao Plan de integración das TICs. 

 

 

DÉCIMA: Lingua galega. 

Impulsar a utilización da lingua galega e a súa valoración social. 

 

 Obxectivo 35: 

“Impulsar a utilización da lingua galega dando enfoques lúdicos ás actividades de 

dinamización” 

 

Medidas a desenvolver: 

 O equipo de dinamización da lingua galega elaborará unha proposta de actividades 

que integre todos os niveis educativos.  

 

 

UNDÉCIMA: Xestión económica. 

Racionalizar o gasto de funcionamento. 

 

 Obxectivo 36: 

“Impulsar a racionalización do gasto” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Potenciarase a racionalización do gasto naqueles apartados nos que a tecnoloxía o 

facilita: impresión a dobre cara, reemprego de materiais, uso compartido, …  

 

 

 Obxectivo 37: 

“Incrementar a dotación en equipos informáticos para permitir o mellor acceso de todo o 

alumnado ao emprego dos mesmos” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Dotarase a todas as aulas de, polo menos, un ordenador. 

 Completarase a dotación de aulas móbiles de ordenadores de xeito que cheguen a 

todo o alumnado. 

 Solicitaranse e mercaranse encerados dixitais, na medida en que a dotación 

económica o permita. 

 

 

 Obxectivo 38: 

“Incrementar o material específico para a aplicación do Proxecto Lector” 

 

Medidas a desenvolver: 

 Valorarase de xeito conxunto todo o material que permita a execución do Proxecto 

Lector, de xeito que se poida minimizar o efecto económico da súa aplicación nas 

familias. 
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 Potenciarase a creación de bancos de libros que permitan o reemprego e uso 

compartido de material bibliográfico polo alumnado. 

 

 

 


