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1. INTRODUCCIÓN 

 

A LOE e LEA, así como os diferentes decretos, ordes e instrucións que as desenvolven 

recollen que cada curso escolar, os Centros educativos elaboren unha programación de carácter 

anual.  

En cumprimento da normativa, e coa intención de favorecer o desenvolvemento das 

competencias no alumnado, elabórase o presente documento. Artigo 125 da LOE “Os centros 

educativos elaborarán ao principio de cada curso unha programación xeral anual que recolla todos os 

aspectos relativos á organización e funcionamento do Centro, incluídos os proxectos, o currículo, as 

normas, e todos os plans de actuación acordados e aprobados”.  

 

2. DATOS XERAIS DO CENTRO 

 

Tipo de centro: COLEXIO CONCERTADO 

Denominación oficial: CPR “EL PILAR” 

Código del Centro: 36011257 

Titularidade:  Irmáns Maristas – Provincia “Compostela” 

Localidade:   Vigo 

Provincia: PONTEVEDRA 

Enderezo: R/ Venezuela, 20 

C. Postal: 36203 

Teléfono: 986 420 022 

Correo electrónico:  cpr.elpilar@edu.xunta.es 
   
 

 
 

 
Número de unidades 

 
 INFANTIL 

 
 PRIMARIA 

 
 ESO 

 
ED.ESPECIAL 

 
FUNCIONANDO 

 
 7 

 
 18 

 
 12 

 
 1 

 
CONCERTADAS 

 
 7 

 
 18 

 
 12 

 
 1 

 
Número de postos 

 
 INFANTIL 

 
 PRIMARIA 

 
 ESO 

 
 ED. 
ESPECIAL 

 
AUTORIZADOS (11-02-
1999)  

AUTORIZADO E.E. (09-08-
2016) 

 
 175 

 
 450 

 
 360 

 
 7 

 
OCUPADOS (10-10-2022) 

120 377 283 3 

mailto:cpr.elpilar@edu.xunta.es
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3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉXICA 

 
3.1. PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO 
 
Aliñado co modelo estratéxico, tódolos anos, nos meses de marzo-abril, se desenvolve no colexio un 

plan de avaliación no que se inclúe a todos os implicados na tarefa educativa: alumnos, profesores, 

familias e persoal de administración e servizo. 

  Para facelo contamos cunhas enquisas que realizan de forma anónima. Estas están accesibles  

durante un período de tempo de dous semanas para os alumnos a partir de 5º de primaria e 

profesorado, e unhas tres semanas para familias. 

 Envíase aviso as familias a través da plataforma escolar e da páxina web, co obxectivo de que 

poidan participar o maior número delas. 

 A través dos resultados de ditas enquisas estúdianse aspectos como: o clima escolar, a situación 

da convivencia no centro, o grado de satisfacción co centro, etc.. 

 O resultado das enquisas ,axudan a  redacción  dun informe ao Equipo Directivo onde se recolle 

a situación xeral do centro, e este, propón estratexias de actuación de cara a mellora da tarefa 

educativa. 

 
3.2.OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS PARA O CURSO 2022 – 23 
 
Iniciamos este curso o novo Plan Estratéxico previsto para o trienio 2022-2025 no que se   establecen 
as prioridades institucionais para estes tres anos. Cinco obxectivos  marcarán o noso horizonte para 
este anos: 
 

OE.01 SER PROACTIVO NO PROTAGONISMO AOS NENOS, NENAS, ADOLESCENTES E MOZOS 
MEDIANTE UN PROCESO EDUCATIVO INCLUSIVO E NA PROMOCIÓN DOS DEREITOS DA INFANCIA 

Con este obxectivo preténdese: 
• Seguir avanzando na implantación do Modelo Educativo Marista 
• Enriquecer o Modelo Educativo Marista cunha mirada inclusiva 
• Visibilizar o noso traballo en materia de dereitos da infancia, especialmente da protección da 

infancia, para que chegue ás familias e ao ámbito social. 
• Fomentar a participación do alumnado nos nosos traballos educativos, para que a infancia, a 

adolescencia e a mocidade sexan protagonistas da súa propia aprendizaxe.  
OE.02 FOMENTAR O COMPROMISO SOCIAL A NIVEL PROVINCIAL, LOCAL, COMUNITARIO E PERSOAL, 

INTEGRAR A OBRAS SOCIAIS DENTRO DA MISIÓN NO CONSUMO E COMPROMETERSE COA NOVA 
PRESENCIA 

Con este obxectivo preténdese desenvolver unha das liñas mestras provinciais aprobadas no VII 
Capítulo Provincial: 
   • Potenciar o compromiso social en todos os ámbitos da Provincia 
   • Integrar as obras sociais no conxunto da Misión 
   • Aposta por novas presenzas, obras e iniciativas sociais  
OE.03 CREAR CONDICIÓNS DE SUSTENTABILIDADE PARA CONTRIBUIR AO COIDADO DA NOSA FOGAR 

COMÚN 

Con este obxectivo preténdese consolidar unha das liñas mestras provinciais: 
   • Despregaremos o marco eco2social, que se concretará nos plans eco2social e na elaboración da 
memoria de sustentabilidade. 
   • Reforzaremos os procesos de comunicación sobre sustentabilidade e viabilidade económica 
   • Melloraremos as nosas instalacións, coidando o seu uso e optimizando o aproveitamento de 
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todos os espazos interna e externamente. 
    • Avanzaremos cara á sustentabilidade de cada traballo educativo en particular e de todos eles no 
seu conxunto. 

OE.04 COIDADO Á PERSOA E FORMACIÓN DE LÍDERES MARISTAS DENDE UN ENFOQUE 
PROFESIONAL, de SERVICIO E PROFÉTICO 

Este obxectivo pretende desenvolver unha das directrices provinciais aprobadas no VII Capítulo 
Provincial e que se sentiu como unha importante proposta na V Asemblea Misioneira: 
     • Coidaremos e acompañaremos aos líderes desde o Modelo de Xestión de Persoas 
     • Potenciaremos o liderado, dende a formación e a Escola de Liderado Educativo Marista 
     • Faremos redes e impulsaremos alianzas e colaboracións que promovan o coidado e formación 
dos líderes 

OE.05 DE CONSTRUIR UNHA CULTURA PROFESIONAL QUE PROMOVE A ESPIRITUALIDADE, A 
FRATERNIDADE E A MISIÓN DE IRMÁNS E LAICOS, PROMOVE NOVAS VOCACIONES E ARTICULE 

NÚCLOS XERADORES LOCAIS. VIDA E IDENTIDAD MARISTAS 

Con este obxectivo preténdese consolidar outra das liñas mestras provinciais: 
• Potenciaremos o desenvolvemento e articulación dos núcleos locais xeradores de Vida Marista 
• Coidaremos e formaremos persoas identificadas coa Misión e o Carisma Marista 
• Construiremos unha cultura vocacional na provincia de Compostela  

 
Todos os obxectivos se desenvolven tendo como punto de partida os seguintes aspectos definitorios 
do noso centro: 
 

PROPÓSITO 

Educar e evanxelizar a nenos, adolescentes e mozos en comunidades vivas que contribúan a 
construír un mundo mellor para todos. 

Prestamos especial atención ás persoas, para coidar e acompañar o seu crecemento persoal, 
vocacional e espiritual e para a nosa misión social. Os nosos referentes de vida e estilo educativo son 

Xesús, María a nosa Boa Nai e Marcelino Champagnat. 
Dar resposta ás necesidades socioeducativas do alumnado e das familias en situación de 

vulnerabilidade  
 

VISIÓN  
 

Ser unha institución recoñecida, integrada por comunidades educativas inclusivas, con conciencia 
eco2social, capaz de construír redes con outras organizacións, que coidan a cultura vocacional e 

sexan referentes na promoción e defensa dos dereitos da infancia. 
Queremos que os nenos, nenas, adolescentes e mozos sexan os protagonistas da súa propia 
formación e crecemento, avanzando no noso modelo educativo marista, e implicándoos na 

construción dunha sociedade máis humana e fraternal. 
Queremos ser unha comunidade educativa cuxos membros se sintan corresponsables e 

comprometidos co noso propósito, no que o coidado e atención ás persoas sexa o noso selo de 
identidade.  
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VALORES 

Os principios operativos que guían a nosa conduta: 
1. A PERSOA como suxeito de dereitos e axente construtor da súa propia historia. 
2. O SENTIDO DE PERTENZA a unha rede de obras educativas como familia marista global. 
3. A CORRESPONSABILIDADE das persoas no Propósito e liderado participativo. 
4. EXCELENCIA na xestión. 
5. PROXIMIDADE, COIDADO e ACOMPAÑAMENTO ás persoas. 
6. Cultivo persoal e comunitario da ESPIRITUALIDADE E A VOCACIÓN. 
7. O desenvolvemento da nosa tarefa CON PASIÓN e COMPASIÓN. 
E os principios de funcionamento que orientan a nosa acción educativa e evanxelizadora: 
1. UNHA educación de CALIDADE e ESTILO MARISTA. 
2. Unha educación católica que fomente os VALORES EVANXÉLICOS AO SERVIZO DA PERSOA 
E DA SOCIEDADE. 
3. Unha acción educativa e evanxelizadora INCLUSIVA 
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CREAR CONDICIONES DE SOSTENIBILIDAD PARA 
CONTRIBUIR AL CUIDADO DE NUESTRA CASA COMÚN.

º

OE.02

SER PROACTIVOS EN DAR PROTAGONISMO A 
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES A TRAVÉS 

DE UN PROCESO EDUCATIVO INCLUSIVO Y EN LA 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

OE.01

PE.01.01 - AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DEL MEM

IMPULSAR EL COMPROMISO SOCIAL A NIVEL 
PROVINCIAL, LOCAL, COMUNITARIO Y 

PERSONAL, INTEGRAR LAS OBRAS SOCIALES 
EN EL CONJUNTO DE LA MISIÓN Y APOSTAR 

POR NUEVAS PRESENCIAS

OE.02

CUIDAR LA PERSONA Y LA FORMACIÓN DE LOS LÍDERES 
MARISTAS DESDE UN ENFOQUE VOCACIONAL, 

SERVICIAL Y PROFÉTICO

OE.04

OE.05

CONSTRUIR UNA CULTURA VOCACIONAL QUE 
IMPULSA ESPIRITUALIDAD, FRATERNIDAD Y 

MISIÓN DE HERMANOS Y LAICOS, PROMUEVE 
NUEVAS VOCACIONES Y ARTICULA NÚCLEOS 

LOCALES GENERADORES DE VIDA E 
IDENTIDAD MARISTA

PE.01.02 - ENRIQUECER EL MEM CON UNA MIRADA INCLUSIVA

PE.01.03 - VISIBILIZAR NUESTRA TRABAJO EN EL CAMPO DE DDII, 
EN ESPECIAL LA PROTECCIÓN A LA INFANCIA, DE FORMA 
QUE LLEGUE A LAS FAMILIAS Y AL ENTORNO SOCIAL

PE.01.04 - FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 
EN NUESTRAS OBRAS EDUCATIVAS

PE.02.01 - IMPULSAR EL 
COMPROMISO SOCIAL EN 
TODOS LOS ÁMBITOS DE LA 
PROVINCIA

PE.02.02 - INTEGRAR LAS OBRAS 
SOCIALES EN EL CONJUNTO DE LA 

MISIÓN

PE.02.03 - APOSTAR 
POR NUEVAS 

PRESENCIAS, OBRAS E 
INICIATIVAS SOCIALES

PE.03.01 - REFORZAR LOS 
PROCESOS DE 

COMUNICACIÓN SOBRE 
SOSTENIBILIDAD Y 

VIABILIDAD ECONÓMICA

PE.03.02 - DESPLEGAR EL MARCO ECO2SOCIAL QUE SE CONCRETA EN LOS PLANES 
ECO2SOCIALES Y LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

PE.03.03 - MEJORAR NUESTRAS INSTALACIONES 
CUIDANDO SU USO Y OPTIMIZAR LA 
UTILIZACIÓN DE TODOS LOS ESPACIOS DE MODO 
INTERNO Y EXTERNO

PE.03.04 - AVANZAR HACIA LA 
SOSTENIBILIDAD DE CADA OBRA 

EDUCATIVA EN PARTICULAR Y DE 
TODAS ELLAS EN SU CONJUNTO

PE.04.01 - CUIDAR Y ACOMPAÑAR 
A LOS LÍDERES DESDE EL MODELO 
DE GESTIÓN DE PERSONAS

PE.04.02 - POTENCIAR EL LIDERAZGO 
DESDE LA FORMACIÓN Y LA ESCUELA DE 
LIDERAZGO EDUCATIVO MARISTA

PE.04.03 - TRABAJAR EN RED Y POTENCIAR LAS 
ALIANZAS Y COLABORACIONES QUE FOMENTEN 

EL CUIDADO Y LA FORMACIÓN DE LOS LÍDERES

PE.05.01 - PROMOVER EL 
DESARROLLO Y 

ARTICULACIÓN DE NÚCLEOS 
LOCALES GENERADORES DE 

VIDA MARISTA

PE.05.02 - CUIDAR Y FORMAR A 
LAS PERSONAS IDENTIFICADAS 

CON LA MISIÓN Y CARISMA 
MARISTA

PE.05.03 - CONSTRUIR 
CULTURA VOCACIONAL 

EN LA PROVINCIA 
COMPOSTELA
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3.2.1 DESPREGUE DO PLAN PARA O CURSO 2022-23 

 
As obras educativas de MARISTAS COMPOSTELA  atópanse inmersas nun proceso de actualización 
dos métodos de ensinanza-aprendizaxe para ofrecer unha proposta de calidade na educación dos 
nenos e mozos do século XXI, deseñando un modelo educativo propio que ten como eixos principais 
a innovación metodolóxica, o desenvolvemento da espiritualidade e o compromiso coa construción 
dun modelo de sociedade máis xusto, solidario e sostible.   
O novo Plan estratéxico se desenvolverá ao longo do trienio 2022-2025. Cada un dos cinco 
obxectivos concrétanse en iniciativas (IE) que se despregan a través de diferentes accións recollidas 
nos plans anuais de cada un dos equipos colexiais.   

 
OE.01 SER PROACTIVO NO PROTAGONISMO AOS NENOS, NENAS, ADOLESCENTES E MOZOS 
MEDIANTE UN PROCESO EDUCATIVO INCLUSIVO E NA PROMOCIÓN DOS DEREITOS DA INFANCIA 

PE.01.01 Avanzar na implantación do Modelo Educativo Marista (MEM) 

IE.01.01.01.L Definir os obxectivos 
operativos anuais a partir da 
reflexión xerada pola ferramenta de 
avaliación e acompañamento MEM 
e liderar a posta en marcha. 

E.D. 
CCP 

Análise por parte da ED do obxectivo de avaliación 
desenvolvido no CCP Xeral e comparándoo cos obxectivos de 
cursos anteriores. 
Deseñar estratexias nas CCP para levar a cabo unha 
consolidación e mellora da implantación do MEM e trasladalas 
aos diferentes ciclos e departamentos. 
Establecer estratexias para desenvolver aqueles puntos MEM 
que sexan menos valorados. 
Trasladar aos CCP as estratexias definidas con respecto aos 
puntos menos valorados do MEM 

IE.01.01.02.L Deseñar o plan de 
formación local tendo en conta os 
obxectivos do Plan Provincial de 
formación e o programa de visitas 
pedagóxicas 

ED Deseñar e programar a formación local e provincial. 
Aliñar a estratexia de formación local coa provincial. 
 
 
 
 

IE.01.01.03.L Elaborar e poñer en 
marcha o proxecto lingüístico do 
centro. 

CCP Crear un equipo específico para reflexionar e elaborar o 
Proxecto Lingüístico do Centro. 
Presentar no claustro o Proxecto Lingüístico do centro. 
Incluír nos informes dos equipos colexiados implicados unha 
reflexión sobre a implantación do PLC. 

IE.01.01.04.L Impulsar a 
dixitalización do proceso de ensino-
aprendizaxe cun plan local trienal. 

ED Desenvolver as accións establecidas no Plan Dixital do centro 
seguindo as directrices autonómicas. 

PE.01.02 Enriquece o MEM cunha mirada inclusiva 

IE.01.02.01.L Actualizar os plans dos 
equipos pedagóxicos colexiados 
(Orientación e CCPP) para incorporar 
accións derivadas do marco de 
atención á diversidade cunha mirada 
inclusiva para o trienio. 

ED Elaborar os plans anuais dos equipos pedagóxicos colexiados 
tendo en conta o marco provincial de atención á diversidade. 
Presentar ao claustro o marco provincial de atención á 
diversidade. 
Incluír nas memorias anuais dos equipos pedagóxicos unha 
valoración da implantación das medidas de atención á 
diversidade. 

IE.01.02.02.L Realizar unha 
autoavaliación sobre a cultura 
inclusiva do centro (con ferramentas 
facilitadas pola Provincia) e 
identificar accións de mellora. 

ED Realizar a autoavaliación xerada pola provincia. 
Extrae conclusións da autoavaliación. 
Elaborar propostas de mellora en función dos resultados 
obtidos e da reflexión realizada 

PE.01.03 Visibilizar o noso traballo no eido da DDII, especialmente a protección da infancia, para que chegue 
ás familias e á contorna social 

IE.01.03.01.L Avance no nivel de 
certificación UNICEF/CNPDPCJ/ANAR 
en cada traballo educativo e a 

ED Manter o equipo local de protección infantil. 
Avance na certificación en función das propostas de mellora 
dos distintos organismos 
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difusión destes recoñecementos. 

PE.01.04 Fomentar a participación do alumnado nos nosos traballos educativos 

IE.01.04.01.L Definir e poñer en 
marcha accións que axuden a 
promover a participación infantil e 
xuvenil nos nosos traballos 
educativos á luz da reflexión 
provincial 

ED Trasladar a reflexión provincial á ED. 
Analizar o documento sobre “aspectos clave para promover a 
participación do alumnado nos traballos educativos e nos 
movementos xuvenís da provincia á luz do documento 
“Levántate, opina e participa”, UNICEF/CNPDPCJ, o marco de 
inclusión e DDII”. 
Elaborar un plan de accións contextualizado ao noso centro 
para fomentar a participación infantil e xuvenil. 
Avaliar o alcance do plan implantado na participación do 
alumnado. 

OE. 02. FOMENTAR O COMPROMISO SOCIAL A NIVEL PROVINCIAL, LOCAL, COMUNITARIO E PERSOAL, 
INTEGRAR O TRABALLO SOCIAIS DENTRO DA MISIÓN NO CONSUMO E COMPROMETERSE COA NOVA 
PRESENCIA 

PE.02.01 Promover o compromiso social en todos os ámbitos da provincia 

IE.02.01.01.L Implementar o Marco 
da Misión Social. 

ED Compartir a reflexión sobre a ED a partir da lectura do 
documento. 
Lectura do documento marco Misión Social 
Establecer accións para desenvolver no noso centro a partir do 
marco da Misión Social. 
Comparte a reflexión feita coa ESL 

IE.02.01.03.L Promover experiencias 
de voluntariado cunha maior oferta 
e dotación de recursos humanos. 

ED Deseñar accións de voluntariado centradas na nosa 
comunidade educativa. 
Propoñer experiencias de voluntariado á comunidade educativa 

PE.02.02 Integrar as obras sociais no conxunto da misión 

IE.02.02.01.C-VI Establecer sinerxías 
coa Fundación Montagne para o 
desenvolvemento do proxecto 
socioeducativo ASOMAR 

 Acordar coa Fundación Montagne a organización do proxecto 
para o curso 2022-23 
Manter reunións periódicas entre o coordinador do proxecto 
ASOMAR e a persoa de referencia da Fundación Montagne 

IE.02.02.02.L Implicarse activamente 
en experiencias de coordinación, 
vinculación e enriquecemento 
mutuo entre centros educativos -
incluídos as residencias- e proxectos 
sociais (microproxectos, 
voluntariado, APS, encontros entre 
educadores...).  

ED  
Dar a coñecer ao alumnado de 4o da ESO a acción de 
Fomentar que os profesores coñezan e participen activamente 
en ASOMAR 
Participar, xunto coa Fundación Montagne, na organización de 
tempos e deseño de actividades de ASOMAR 

PE.02.03 Apostar por novas presencias, obras e iniciativas sociais 

IE.02.03.01.L Desenvolver o 
procedemento de concesión de 
BECAS seguindo liñas provinciais 

ED Reflexión no Equipo Económico sobre o número de alumnos 
que reciben algún tipo de bolsa do centro, que estamos a 
conceder e cal é o procedemento a seguir. 
Estudar o procedemento provincial (Fundación Montagne) para 
a concesión de bolsas 
Adecuar a concesión das bolsas escolares ao procedemento 
provincial 
Comunicarlle ao claustro o novo procedemento en materia de 
concesión de bolsas ao alumnado do centro. 

IE.02.03.02.L Ser proactivo e 
implicarse no deseño e 
desenvolvemento de iniciativas e/ou 
proxectos sociais locais. 

ED Analizar a implicación do centro nas iniciativas e proxectos 
sociais locais para valorar o seu mantemento, o seu cambio, o 
seu englobamento máis... 
Actualizar o catálogo de colaboracións para o curso . 
Envíao a ED e Comunidade Educativa.  
Valorar o impacto das colaboracións do curso actuais 

OE. 03: CREAR CONDICIÓNS DE SUSTENTABILIDADE PARA CONTRIBUIR AO COIDADO DA NOSA FOGAR 
COMÚN. 

PE.03.01 Fortalecer os procesos de comunicación sobre sustentabilidade e viabilidade económica 

IE.03.01.02.L Planificar e executar un ED levar a cabo as propostas de mellora recollidas na memoria 
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programa de difusión das accións 
eco2sociais realizadas a nivel local, 
tanto a nivel interno como externo. 

anual do equipo Eco2social en relación coa divulgación de 
actuacións 
Planificar co equipo de comunicación as accións para valorar en 
que ámbitos se van visibilizar: RR.SS., Web, Prensa Local,... 

PE.03.02  Despregar o marco Eco2social que se concreta nos plans eco2social e a elaboración da memoria de 
sustentabilidade 

IE.03.02.01.L Desenvolver plans 
eco2sociais anuais e continuar coa 
formación neste ámbito. 

EGA Elaborar o Plan Anual do equipo a partir do Marco Eco2social. 
Presentar o Plan Anual ao profesorado. 
Desenvolver polo menos unha formación anual para todo o 
profesorado. 
Participar en formacións provinciais neste ámbito. 

IE.03.02.01.C-VI Darlle ao alumnado 
un papel protagonista no 
desenvolvemento do Marco 
Eco2social local 

ED Elixe os alumnos que serán Delegados EcoSociais de cada clase. 
Manter momentos de encontro co alumnado delegado 
Avaliar as melloras no centro a partir das propostas realizadas 
polo alumnado 
Rexistrar as propostas realizadas polo alumnado 

PE.03.03 Mellorar as nosas instalacións coidando o seu uso e optimizando o uso de todos os espazos interna e 
externamente 

IE.03.03.02.L Facer unha oferta 
atractiva e coidada do servizo de 
comedor, das AA.EE e dos 
obradoiros educativos, tendo en 
conta o servizo que se presta ao 
alumnado e a súa importancia na 
viabilidade económica. 

ED Elaborar unha proposta AAEE atractiva para os próximos cursos 
en alianzas con asociacións externas. 
Dar a coñecer ás familias a oferta da AAEE. 
Revisar o valor do ítem referido á AAEE das enquisas de 
satisfacción familia 

PE.03.04 Avanzar cara á sustentabilidade de cada traballo educativo en particular e de todos eles no seu 
conxunto 

IE.03.04.01.L Promover a eficiencia 
enerxética axustando gastos e 
consumos, sistemas de aforro e 
sustentabilidade 

EEL Informar á comunidade educativa do gasto e consumo 
enerxético. 
Implicar os delegados medioambientais no deseño de sistemas 
de aforro e sustentabilidade. 
Implantación por parte de toda a comunidade educativa das 
decisións sobre sistemas de aforro e sustentabilidade. 
Incluír nos informes dos equipos de Eco2 Económico e Social 
unha reflexión sobre a aplicación das medidas adoptadas 

OE. 04: COIDADO Á PERSOA E FORMACIÓN DE LÍDERES MARISTAS DESDE UN ENFOQUE PROFESIONAL, 
SERVICIO E PROFÉTICO 

PE.04.01 Coidar e acompañar aos responsables dende o modelo de xestión de persoas 

IE.04.01.01.L Revisar e actualizar o 
deseño organizativo no modelo de 
xestión de persoas para facilitar a 
tarefa de liderado nas obras 

ED Actualizar a organización na implantación do modelo de xestión 
de persoas. 
Revisar no marco do Equipo Directivo a organización do modelo 
de xestión de persoas 

IE.04.01.02.L Promover e 
sistematizar o desenvolvemento de 
competencias (CD) para identificar, 
coidar e acompañar aos líderes 

ED Realizar enquisas de DC. 
Entrevistar persoalmente a cada membro do claustro, 
reflexionando sobre os resultados obtidos. 
Acordar un Plan de Desenvolvemento Persoal para cada un dos 
membros do claustro. 
Seguimento do Plan de Desenvolvemento Persoal 

IE.04.01.03.L Promover e difundir 
accións de atención ás persoas 
realizadas no ámbito local 

ED Desenvolver accións de convivencia e formación que axuden á 
atención individual. 
Fomentar individualmente a participación nas accións 
provinciais de atención ás persoas 
Presentar ao profesorado as accións previstas e programalas 
con antelación para axudar á organización persoal 

IE.0401.04.L Difundir e promover a 
implantación e desenvolvemento do 
plan de recoñecemento entre todos 
os educadores 

ED Revisar o plan de recoñecemento provincial no equipo directivo 
Axustar o plan de recoñecemento á realidade do noso centro 
Informar ao claustro do plan de recoñecemento 
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PE.04.03 Traballar en rede e promover alianzas e colaboracións que favorezan o coidado e formación dos 
líderes 

IE.04.03.01.L Promover e potenciar o 
traballo en rede con outros equipos 
directivos e outros responsables 
para facer adaptacións aos cambios 
lexislativos, elaboración de 
materiais, cronogramas, 
proxectos,... 

ED Avaliar a satisfacción co uso destas redes xeradas.  
Participar activamente en cada unha das redes de cooperación 
dispoñibles (JJEE, EAL, Calidade, Xestión...) 

IE.04.03.02.L Participar activamente 
nas dinámicas de traballo das 
organizacións (CE, AEEP,...) e redes 
(Plataforma do Terceiro Sector, 
Plataformas da Infancia,...) do noso 
ámbito 

ED Facer un catálogo de organizacións e redes coas que 
colaboramos actualmente.  
Valorar o impacto da nosa colaboración con cada unha das 
organizacións. 
Decidir a continuidade en base a reflexión do ED e as 
indicacións provinciais. 

IE.04.03.03.L Realizar alianzas e 
colaboracións no ámbito local en 
beneficio de todos os membros da 
comunidade educativa, elaborando 
o mapa de alianzas e priorizando 
aquelas que incidan no 
desenvolvemento dos obxectivos 
estratéxicos. 

ED Revisar e actualizar o catálogo de institucións locais coas que 
establecemos algún tipo de alianza que repercuta 
positivamente na Comunidade Educativa e no 
desenvolvemento de obxectivos estratéxicos.  
Avaliar o alcance dos obxectivos establecidos con cada unha 
das entidades colaboradoras.  
Realizar as actuacións derivadas de cada unha das 
colaboracións establecidas. 

IE.04.03.04.L Promover e potenciar a 
participación en programas tipo 
Erasmus+ 

ED Realizar reflexión dentro do equipo directivo do que aporta o 
programa ao colexio e valorar a continuidade na participación. 
Establecer criterios de participación. 
Ofrecer no claustro as propostas do programa Erasmus +, en 
caso de que o equipo directivo o estime oportuno, tendo en 
conta os criterios establecidos. 
Presentación no claustro da experiencia por parte das persoas 
participantes do programa. 

OE. 05: CONSTRUIR UNHA CULTURA PROFESIONAL QUE PROMOVE A ESPIRITUALIDADE, A FRATERNIDADE E 
A MISIÓN DE IRMÁNS E LAICOS, PROMOVE NOVAS VOCACIONES E ARTICULE OS NÚCLEOS LOCAIS 
XERADORES DE VIDA E IDENTIDADE MARISTAS. 

PE.05.02 Coidar e formar persoas identificadas coa misión e carisma maristas 

IE.05.02.02.L Promover momentos 
de compartir, equilibrar encontros, 
formación, lecer e celebración 

ED Xerar un calendario de accións que sexa coñecido por todo o 
profesorado. 
Presentar na facultade o calendario de accións a realizar 
durante o curso motivando a súa participación. 
Promover unha acción de lecer por trimestre fóra do colexio 

PE.05.03 Construír a cultura vocacional na provincia de Compostela 

IE.05.03.01.L Mostrar o Plan de FP 
da Provincia e as súas propostas 
para cada ámbito 

ED Desenvolver polo menos unha actuación dentro do Plan de FP 
para cada ámbito. 
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4. ORGANIZACIÓN E FINCIONAMENTO 

 

4.1 ORGANIGRAMA E EQUIPOS 

 
 

 
 

 

 
4.1.1 CULTURA DE EQUIPOS 
 
Os equipos e comisións que sustentan a actividade colexial nos seus diferentes ámbitos quedan 

configurados durante o presente curso do seguinte xeito: 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DIRECTIVO 

• Directora:                                                   Susana Sánchez del Tío 
• Jefe de Estudios Infantil y Primaria:      Yolanda López González 
• Jefa de Estudios ESO:                               Mª Sandra Iglesias Fariña 
• Coordinadora de EAL:                              Mª del Carmen Escudero Calvo 
• Secretario del Centro::                            Manuel Ulla Rega 
• Coordinadora de Infantil:                       Beatriz Álvarez 
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EQUIPO DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

• Directora:                                                   Susana Sánchez del Tío 
• Jefe de Estudios Infantil y Primaria:      Yolanda López González 
• Jefa de Estudios ESO:                               Mª Sandra Iglesias Fariña 

 
Integrantes equipo: 
 

• Coordinadora de Infantil                          Beatriz Álvarez  
• Coordinadora de 1º Ciclo                         Rebeca Hermelo  
• Coordinador de 2º Ciclo                           Hugo Manzano 
• Coordinadora de 3º Ciclo                         Alejandra González   
• Coord. Dep. Sociales                                 Pilar Lago  
• Coord. Dep. Idiomas                                 Belén Alonso  
• Coord. Dep. Ciencias                                 Ana Salgado  
• Equipo Din. Lingüistica                             Tamara Vieira  
• Departamento Orientación                     Saturnino Dafonte  

 

 
EQUIPO ANIMACIÓN LOCAL 

Coordina:                                           Carmiña Escudero  
Integrantes equipo: 

• Ed. Infantil                            Carolina Miranda 
• Ed. Primaria                          Patricia Méndez 
• Ed. Secundaria                     Marta Sánchez 
• Ed. Secundaria                     Manuel Ulla 
• Dept. Orientación               Saturnino Dafonte 

 
Susana Sánchez (directora) 
 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Coordina:                                          Susana Sánchez 
Integrantes equipo: 

• A.L.                                      Rebeca Hermelo 
• P.T.                                      Marta Isorna 
• A.E.E.                                  Ana Belén Casal 
• Pedagoga                           Ana Maciel  
• Orientador                         Saturnino Dafonte 

 

 

 
HORARIO DE REUNIONES 

Equipo Directivo  Xoves de 9:35 a 11:30 

Comisión Pedagóxica (inf-prim) Martes de 15:40 a 16:30 

Comisión Pedagóxica (ESO) Martes de 10:30 a 11:25 

EAL Luns de 15:00 a 16:30 

Ciclos e Departamentos Un martes no mes de 16:45 a 18:45 

Titores Todas as semanas dentro do seu horario 

Claustro Un martes no mes de 16:45 a 18:45 

Departamento de Orientación Venres de 10:00 a 11:00 
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EQUIPOS 2022-23 

PLURILINGÜISMO (PRI) –  
BILINGÜISMO (ESO) – 
Coordina equipo: 
Alejandra González 
Jorge Mediero 
Integrantes equipo: 
Moncho 
Johana Avilés 
Adrián Paramés 
 
Marta Sánchez 
Pilar Lago 

PLEI. Plan lector 
Coordina: 
 Belén Alonso / María Fernández 
Integrantes equipo: 
Sara Pousa 
 
Ana Maciel 
Alfredo Varela 
Alejandro Fernández 
 
Esther García 
María Álvarez 
 

DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA ––  
Coordina: 
Tamara Vieira / Tamara Costas 
Integrantes equipo: 
Iria  
Pilar Otero 
Beatriz Roselló 
Patricia Basadre 
Loli 
Mar Porto 
Belén Alonso  
 

SOLIDARIEDADE 
Coordina: 
Jorge Vázquez 
Integrantes equipo: 
Alejandra Rodríguez (Anita) 
Ana Belén González 
Carmen Huidobro  
Silvia Leirós 
Ángeles Díaz 
Ana Salgado 
Paz Castro 

TIC 
Coordina: 
Manuel Alvite 
Integrantes equipo: 
Javier Pérez 
Manuel Ulla 
 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN –  
Coordina: 
Carlos Formigo 
Integrantes equipo: 
Suso 
Amparo Camacho 
Hugo Manzano 
Eva 
Jorge Mediero  
 

CALIDADE 
Coordina: 
Cristina Louzán 
Integrantes equipo: 
Judit Babarro 
Alejandro Fernández 

EQUIPO ECO2SOCIAL 
Coordina: 
Amparo Varela 
Integrantes equipo: 
Sara Pousa 
 
Rebeca Hermelo 
Moncho 
Johana Avilés 
Adrián Paramés 
 
Paz Castro 
Javier Pérez 
María Álvarez 
Pablo González 

FESTAS –  
Coordina:  
María Liste (Primaria) / Judit Babarro 
(ESO) 
Integrantes equipo: 
Noemí 
 
Eva 
Alejandro Graña 
Marta Isorma 
Patricia Méndez 
 
Mar Porto 
Ana Salgado 
 

MARCHA – 
Coordina:  
Jorge Barbudo 
Integrantes equipo: 
Jorge Mediero 
Carmen Huidobro 
Carolina Miranda (apoyo) 
Javier Pérez (apoyo) 

  Coordinadora de Protección de datos: 
Mónica Martinez Prieto 
Responsable ERE: Manuel Ulla  
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PROFESORES TITORES - CURSO 22/23 
 

CURSO TITOR 

4º A.- INFANTIL Jesús Fernández Soenga 

4º B.- INFANTIL Iria Martinez Riveiro  

5º A.- INFANTIL Beatriz Álvarez 

5º B.- INFANTIL Carolina Miranda Barreiro 

6º A.- INFANTIL Ana Costas Dafonte 

6º B.- INFANTIL Noemí Liste Romera  

6º C. -INFANTIL Sara María Pousa Barreiro 

 
CURSO TITOR TITOR DE APOIO 

1º A.-PRIMARIA Rebeca Hermelo Calvar Amparo Camacho Serodio 
 1º B.-PRIMARIA Jorge Barbudo Sanpedro 

1º C.-PRIMARIA Carmen Huidobro Picatoste 

2º A.-PRIMARIA Pilar Otero Castro Mª Carmen Escudero Calvo 

2º B.-PRIMARIA Tamara Costas Caamaño 

2º C.-PRIMARIA Ramón Rodríguez Suárez 

3º A.-PRIMARIA Alejandro Graña Moreira Eva María Pérez González 
 3º B.-PRIMARIA Silvia Leiros López 

3º C.-PRIMARIA          Hugo Manzano Galego 

4º A.-PRIMARIA Johana Avilés Otero Mª Dolores Obeso de Lis 

4º B.-PRIMARIA Alfredo Varela Portela 

4º C.-PRIMARIA Beatriz Roselló Cabello 

5º A.-PRIMARIA Patricia Méndez Dafonte  Mª Ángeles Díaz Buján 
 5º B.-PRIMARIA Jorge Vázquez Ferro 

5º C.-PRIMARIA Patricia Basadre Bermejo 

6º A.-PRIMARIA Alejandro Fernández Lorenzo María Liste Romera 

6º B.-PRIMARIA Alejandra González Casal 

6º C.-PRIMARIA Adrián Paramés González 

 
CURSO TITOR CO-TITOR 

1º A.-ESO Paz Castro Gago  

1º B.-ESO Ana María Salgado Costas Jorge Mediero Veira 

1º C.-ESO Javier Pérez Rodríguez  

2º A.-ESO Pilar Lago González Mª del Mar Porto Folgar 

2º B.-ESO Belén Alonso Rial  

2º C.-ESO Marta Sánchez Martínez  

3º A.-ESO Cristina Louzán Sabarís Carlos Formigo Rodríguez 

3º B.-ESO Judit Babarro Prol  

3º C.-ESO Esther García Giménez  

4º A.-ESO Manuel Alvite Sánchez  

4º B.-ESO Amparo Varela Rodríguez  

4º C.-ESO Manuel Ángel Ulla Rega Tamara Vieira Fernández 

 

 

PROFESORES NON TITORES - CURSO 22/23 

 

✓ Marta Isorna Mauricio                  

✓ Ana Teresa Maciel Andrés 

✓ Ana Belén Casal Estevez 

✓ MªSandra Iglesias Fariñas 

✓ Pablo González Paz 

✓ María Álvarez Landesa 
✓ Susana Sánchez del Tío 
✓ Yolanda López García 

✓ Saturnino Dafonte Pérez 
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CONSELLO ESCOLAR 

PAIS/NAIS Dona Almudena Aparicio Andión 
Dona María Jesús Míguez Iglesias 
Don Alfonso Otero Guinea (AMPA) 
Don Santiago Vázquez Rodríguez 

ALUMNOS/AS Dona Lucía Alonso García 
Dona Emma Blanco Morte 

PROFESORES/AS Dona Beatriz Álvarez Rodríguez 
Dona María Carmen Escudero Calvo 
Dona Silvia Leirós López 
Dona Marta Sánchez Martínez (secretaria) 
Ana Belén Casal Estevez (AEE) 
 

ENTIDADE TITULAR D. Fernando Sanz Cabanilles 
Dona. María Sandra Iglesias Fariñas 
D. Carlos Formigo Rodríguez 
 

PAS D. Pablo Álvarez González 
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EQUIPO DIRECTIVO – PLANIFICACIÓN ANUAL 

OBXECTIVOS 

• Seguimento do PEL 

• Consolidar ASOMAR como proxecto dentro da obra educativa e vinculado a fundación Montagne. 

• Realizar propostas formativas relacionadas con: Gestión Emocional, APS, Traballo por Proxectos, Tic. 

• Continuar ca revisión dos espazos e a reflexión sobre necesidades de inversión. 

• Revisar el desenvolvemento del MEM nas tres etapas 

• Recoller as dificultades do MEM e facer propostas de mellora  para favorecer o avance. 

• Favorecer actividades de convivencia do claustro de profesores. 

• Animar ao desenvolvemento de talleres de pais e nais. 

• Coidar aos membros do equipo directivo 

ACCIÓNS 

 

Establecer unha reunión trimestral na que poder facer seguimento do PEL e dos indicadores 
estratéxicos. 

Dotar de recursos para o desenvolvemento do proxecto ASOMAR. 

Organización de tempos de atención a familias e nenos ca Educadora Social. 

Iniciar atención en tempos de tarde con alumnos de ESO 

Fomentar a participación no voluntariado por parte dos alumnos de 4º da ESO 

Adecuar as axudas que aporta o colexio a familias con necesidade ao sistema de becas da fundación 
Montagne 

Desenvolver actividades de tempo libre de Asomar  con MarCha 

Trasladar ao claustro as propostas formativas que chegan tanto de provincia como de EC 

Sondear temas de interese entre o profesorado para ter en conta na oferta formativa do centro 

Desenvolver actividades formativas con caracter voluntario para el claustro 

Compartir tempos de reflexión co administrador do centro para facer seguimento da situación 
económica do colexio. 

Facer unha valoración das necesidades no centro antes de plantear as inversións para o ano 

Traballar xunto coas CCPs para o diseño de espazos comúns como os corredores, tendo en conta as 
propostas dos alumnos. 

Dedicar tempos nas reunións de principios de trimestre a recoller das CCPs a valoración del 
desenvolvemento do MEM 

Valorar as propostas de mellora que chegan dende as CCPs sobre a evolución do MEM 

Dar resposta as propostas de mellora que chegan dende as CCPs 

Anticipar con tempo suficiente as fechas para actividades de convivencia 

Buscar espazos, tempos e actividades que permitan a participación de persoas de distintas edades. 

Establecer obxectivos a conseguir a partir dos talleres de padres.  

Establecer principios a ter en conta a hora de lanzar e diseñar os talleres. 

Diseñar unha oferta de talleres para familias contando cos recursos que temos no centro. 

Coidar os tempos de equipo directivo: amanecer, cafe, ... 

Coidar os momentos de encontro e celebracións dentro do equipo. 
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COMISIÓN PEDAGÓXICA INFANTIL/PRIMARIA – PLAN ANUAL 

OBXECTIVOS 

1. Sobre Modelo Pedagóxico: 
o Consolidar o feedback que non se puideron levar a cabo: 

▪ Facer e recibir feedback con aqueles cursos nos que a metodoloxía de traballo por 
proxectos xa estea máis consolidada. 

o Consolidar os proxectos anuais. Deben estar incluídos nas programacións das materias.  
o Motivar a presentación de proxectos aos premios da Provincia Compostela. 
o Retomar dinámicas relacionadas co MEM que non se puideron levar a cabo nos últimos cursos 

por mor da crise sanitaria (aprendizaxe cooperativa, …). 
o Escoller os ítems da diana de avaliación do MEM nos que queremos avanzar este curso á luz da 

avaliación do curso pasado. 
o Darlle un impulso aos Proxectos nso distintos ciclos e este ano máis concretamente no 3º ciclo, 

así como manter os do 1º ciclo e 2º ciclo, incluindo no horario 1h de reunión semanal dos 
diferentes titores de curso coma xa viñanmos facendo. 

 
2. Sobre os reforzos e apoios: 

o Elaborar a principio de curso o cadro de atención aos apoyos e reforzos e modificalos co que sexa 
necesario na avaliación inicial.  

o Facer seguimento das ACI’S. 
 

3. Apoiar e facer un seguimento do proxecto plurilingüe: 
o Manter a reunión semanal entre os profesores que imparten a materia. 
o O único curso que mantén a sección bilingüe este ano é 6º de primaria. 
o Favorecer a formación continua dos profesores en idiomas estranxeiros. 
o Manter a hora semanal da materia de Lingua Inglesa de 3º, 4º, 5º e 6º de primaria co auxiliar 

de conversa e reforzar deste xeito o speaking ao mesmo tempo que dentro da aula realizan o 
plan lector en lingua inglesa (faremos dous grupos de media hora de duración cada un, de forma 
que nunha media hora traballen co auxiliar de conversa e na outra co profesor da materia), 

o Facer unha nova coordinación vertical dos contidos da materia dacordo á nova lei. 
4. Consolidar as reunións trimestrais da Xunta de Delegados. 
5. Retomar aquelas celebracións que a situación sanitaria permita, favorecendo unha maior implicación por 

parte do alumnado e seguindo o tema colexial (“Ollarte”). 
6. Reunións cos profesores novos para poder resolver posibles dúbidas e cómo está a desenvolver a súa 

actividade. 
7. Manter a plantilla de organización colexial actualizada e como punto de consulta para todo o 

profesorado. 
8. Incluir as iniciativas estratéxicas provinciais como referentes das accións da CCP. 
9. Escoller este ano xunto co delegado de aula, o delegado medioambiental seguindo as pautas 

dadas.(Modelo elección de delegado medioambiental) 
10. Retomar as celebracións coa participación dos pais. 
11. Realizar as programacións na plataforma PROENS dacordo coas indicacións recibidas no curso de xuño e 

setembro. 
12. Retomar as actividades complementarias que xa se facían e reservalas ademáis de incluir as novas 

(cadro de actividades complementarias). 

ACCIÓNS 

Realización do feedback entre profesores que teñen consolidado o MEM (2 veces ao longo do curso). 

Realización de proxectos trimestrais e a súa inclusión nas programacións didácticas. 

Participación nos premios de BBPP e PIE provinciais. 

Ter en conta os ítems da diana de avaliación do MEM nos que queremos avanzar neste curso. 

Seguimento trimestral dos reforzos na etapa. 

Valoración do proxecto plurilingüe 

Seguimento da hora semanal co auxiliar de conversa na materia de Lingua Inglesa en 3º, 4º, 5º e 6º primaria 

Inclusión no horario dunha reunión semanal entre profesores que impartan a mesma materia dentro e fóra da 
sección bilingüe. 

Inclusión dunha hora semanal para traballar os proxectos nos diferentes cursos 
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Motivación da formación continua do profesorado de linguas estranxeiras. 

Convocatoria trimestral da Xunta de Delegados 

Celebración das festas colexiais incluíndo o tema común colexial (Ollarte)e a participación dos pais. 

Manter renovada a carpeta de Organización colexial 

Retomar as actividades complementarias 

 

 

COMISIÓN PEDAGÓXICA ESO – PLAN ANUAL 

OBXECTIVOS 

1.Sobre Modelo Pedagóxico: 

- Mellorar a porcentaxe de realización do feedback asumindo os acordos da CCP 

- Facer e recibir feedback con dous profesores diferentes cos que se comparta materia dentro da etapa.  

- Os profesores que comparten materia dentro e fóra de sección bilingüe realizarán o feedback 
conxuntamente se fose posible por horarios. 

- Consolidar os proxectos anuais dos departamentos. Deben estar incluído nas programacións das materias 
implicadas. Motivar a súa presentación aos premios da Provincia Compostela. 

- Escoller os ítems da diana de avaliación do MEM nos que queremos avanzar este curso. 

2.Sobre os reforzos e apoios: 

- Consolidar o reforzo de LC para o alumnado exento de francés de 1º e 2º curso. Non pode haber reforzo no 
resto das materias por non haber profesorado con dispoñibilidade horaria. 

3.Apoiar e facer un seguimento da implantación do bilingüismo: 

- Valorar e facer propostas para o cambio de materia bilingüe en 2º da ESO. 

- Manter a reunión semanal entre os profesores que imparten a materia dentro e fóra da sección bilingüe e 
lograr un bo aproveitamento da mesma xa que supón un esforzo a nivel de horarios e horas de garda do 
profesorado. 

- Favorecer a formación continua dos profesores en idiomas estranxeiros. 

- Avaliar a competencia lingüística en lingua inglesa dos alumnos de 4º da ESO ao ser a terceira promoción 
bilingüe do centro e facer unha comparativa cos resultados dos dous últimos cursos.  

- Promover a participación do alumnado de 4º da ESO nas probas becadas pola Xunta de Galicia para a súa 
realización no centro.  

4. Celebrar o Magosto e o Entroido acordando a organización destas dúas actividades. 

5. Recoller e canalizar as propostas de actividades relacionadas coa aprendizaxe de linguas estranxeiras do 
seguinte xeito: 1º (estancia lingüística en Malahide), 2º (intercambio a Londres), 3º (intercambio Toulon). 

6. Realización das convivencias de evanxelización e vocacionais na etapa a través dos Equipos de Titores coa 
axuda dos membros do EAL e Equipo MARCHA. 

7. Coordinar e dar pautas para a elección do delegado de grupo, delegado medioambiental e delegado de 
convivencia. 

8. Retomar a realización de actividades complementarias. Revisar protocolo neste sentido. Dar pautas para a 
súa solicitude e deixalas por escrito. 

9. Facer unha revisión exhaustiva das novas programacións (1º e 3º) seguindo as indicacións de PROENS. 

10.Valoración do PROXECTO ONE TO ONE de cara a súa implantación en 2º da ESO. Revisión das normas do 
uso do Chromebook. 

11.Consolidar a convivencia inicial e a excursión de fin de curso conxunta para toda a etapa. 

12.Revisar a calendarización das avaliacións de cara ao vindeiro curso. 

13.De acordo coa orde de atención á diversidade: 

- Establecer organización da aula de convivencia e os programas de habilidades e competencias sociais. 
Dificultade debido á escasa dispoñibilidade horaria do profesorado. 

- Organizar e calendarizar os plans de reforzo para alumnado con materias pendentes. 

- Organizar e calendarizar os plans específicos para alumnos repetidores. 

14.Retomar as charlas do Plan Director para todos os cursos da etapa. 
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ACCIÓNS 

Realización do feedback entre profesores da etapa (2 veces ao longo do curso). 

Realización dun proxecto anual por departamento e a súa inclusión nas programacións didácticas. 

Participación nos premios de BBPP e PIE provinciais. 

Escolla dos ítems da diana de avaliación do MEM nos que queremos avanzar neste curso. 

Organización dos reforzos para os alumnos exentos de francés de 1º e 2º curso. 

Valoración de cambio de materia bilingüe en 2º da ESO. 

Aproveitamento da hora de reunión semanal entre profesores que impartan a mesma materia dentro e fóra 
da sección bilingüe. 

Avaliación da competencia lingüística en lingua inglesa nos alumnos de 4º da ESO así como a súa presentación 
dos de 3º a probas externas para lograr acreditación oficial. 

Motivación da formación continua do profesorado de linguas estranxeiras. 

Elección de delegado de curso, delegado medioambiental e delegado de convivencia. 

Celebración do Magosto e do Entroido. 

Realización de actividades relacionadas coa aprendizaxe de  linguas estranxeiras. 

Realización das convivencias de evanxelización e vocacionais. 

Realización de actividades complementarias 

Revisión das programacións LOMLOE. 

Valoración do proxecto ONE TO ONE e revisión das normas do uso do Chromebook por parte do alumnado. 

Realización das Charlas do Plan Director. 

Realización da convivencia inicial e excursión de fin de curso conxunta para toda a etapa. 

Revisión da calendarización das avaliacións. 

Organización e establecemento de pautas comúns para o plan de reforzo do alumnado con materias 
pendentes e o plan específico para alumnado repetidor. 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN – PLAN ANUAL 

OBXECTIVOS 

Finalizar a revisión da documentación que utiliza o departamento así como do lugar onde se arquiva. 
Ter visión sobre as necesidades reais nas distintas etapas e xestión das mesmas. 
Traballar a documentación propia: Plan de Convivencia. 
Estar ao día das novidades da LOMLOE dentro do ámbito da Orientación: DUA 
Recoller e visibilizar as novas ordes da Xunta dentro do ámbito da Orientación 
Revisar trimestralmente o avance dos nenos cos que traballamos máis directamente. 

 

ACCIÓNS 

Finalizar a revisión de protocolos de Calidade 
Trasladar os novos protocolos a persoa responsable da calidade do centro 
Comunicar ao claustro de profesores os cambios da documentación. 
Establecer momentos para compartir o traballo a desenvolverse nas distintas etapas e ciclos. 
Lectura do Plan de Convivencia do Centro 
Revisión do documento de convivencia do Centro 
Adecuación do documento a situación actual do centro. 
Proponer accións formativas sobre DUA 
Participar en formacións sobre DUA  
Trasladar ao claustro de profesores la formación desenvolvida. 
Trasladar ao equipo as novas ordes da Xunta de Galicia dentro do ámbito da Orientación 
Ler e revisar a orden e de ser necesario trasladala ao resto do claustro. 
Establecer un espazo común onde arquivar esta documentación. 
Determinar un tempo trimestral para revisar a evolución dos alumnos cos que traballamos. 
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4.2 CONCRECIÓN DO MODELO EDUCATIVO PARA O CURSO 2022-23 

 

No seguinte cadro concrétanse  as  4 grandes transformacións recollidas que pretendemos acadar a 
partir do desenvolvemento do noso Modelo Educativo Marista.   

 

1ª TRANSFORMACIÓN: “CURRÍCULO, METODOLOXÍA e AVALIACIÓN” 

1. Os obxectivos e contidos do currículo escolar organízanse de forma ordenada, coordinada e eficiente (currículo vertical 
compartido por todos). 

2. As metodoloxías empregadas na aula son diversas e promoven un ensino comprometido con cada alumno e a súa 
contorna (intelixencias múltiples, aprendizaxe cooperativa, aprendizaxe por proxectos, cultura do pensamento, etc.) 

a) Empréganse as catro técnicas cooperativas acordadas en cada curso. Explíselles ao alumnado sempre que se lle propoña 
unha tarefa cales son os obxectivos de aprendizaxe desexados ao final desta e en cada actividade incluída nela. Os 
alumnos identifican o que van facer, por que o fan e como deben facelo. 

b) Adoitan utilizarse algunhas das rutinas, habilidades, mapas mentais, etc. destinados a desenvolver un pensamento 
eficaz no alumnado. Coida o momento no que se traballa o pensamento e o alumnado identifica o que vai facer, por que o 
fai e como debe facelo. Explíselles ao alumnado sempre que se lle propoña unha tarefa cales son os obxectivos de 
aprendizaxe desexados ao final desta e en cada actividade incluída nela. 

c) PBL: En todos os cursos hai dúas ou tres áreas nas que se desenvolve un proxecto INTERDISCIPLINAR 
(humanístico/científico) e todo o profesorado realiza polo menos un PROXECTO DE ÁREA/CURSO e participa como mínimo 
nun proxecto interdisciplinar ao longo de todo o curso. Proporcionarase un modelo de programación. O proxecto 
interdisciplinar será presentado a J.E. e a zona á Coordinadora. 

d) Crearase o espazo ÁGORA e realizaranse exposicións orais de proxectos e actividades invitando a compañeiros doutros 
cursos e familias. 

3. A avaliación auténtica considérase como unha fonte de aprendizaxe significativa. Os criterios de avaliación, promoción, 
cualificación, etc. son acordadas, compartidas e comunicadas a todas as partes interesadas. 

4. As ferramentas de avaliación son utilizadas por diferentes persoas (autoavaliación, coavaliación e heteroavaliación) de 
forma habitual e para a avaliación de todos os axentes e procesos. O proceso e seguimento do alumno realízase a través 
de diversas ferramentas (portfolio, revistas de reflexión, produtos finais, obxectivos, rúbricas, etc.). O diario de 
aprendizaxe úsase para realizar a metacognición para pechar toda a aprendizaxe. 

a) Nos criterios de cualificación das diferentes avaliacións e da avaliación final, non se outorgará aos exames máis do 50% 
da nota. 

 5. A educación solidaria articúlase a través de Proxectos de Aprendizaxe e Servizo, sesións de titoría e outras sesións en 
áreas curriculares. 

6. A educación da interioridade e da espiritualidade articúlase mediante sesións de titoría e outras sesións en áreas 
curriculares. 

a) No centro se deseña, desenvolve e avalía polo menos unha APS (rúbrica marco provincial) que integre metodoloxías 
activas, experiencias de espiritualidade e compromiso social. 

 b) Para iso, trasladarase o papel do alumnado para detectar a necesidade social sobre a que realizar o proxecto. c) No mes 
de novembro, o PCC decidirá os proxectos a realizar. 

7. Nos programas contémplase o desenvolvemento da intelixencia espiritual, polo que hai proxectos ou sesións que 
inclúen actividades relacionadas con esta dimensión. 

8. O PAT incorpora os aspectos do MEM en todos os seus ámbitos e dimensións (p. ex.: traballo con metodoloxías activas 
nas titorías, desenvolvemento da espiritualidade nas accións pastorais e solidarias, uso de ferramentas de pensamento no 
acompañamento titorial...) 

a) Realizar os albores da vida segundo o marco da espiritualidade. Revisar a programación adaptando o contido ao Marco 
de Espiritualidade. 

b) Ter, polo menos, unha titoría de interioridade ao mes en cada curso 

c) Sesións para o desenvolvemento da espiritualidade no ámbito curricular. Un por área e profesor. 

d) Realizar tertulias titoriales e de evanxelización en todos os cursos de ESO e Bacharelato. 

9. Realizarase unha avaliación trimestral da posta en marcha desta primeira transformación. 

10. Algúns dos proxectos serán presentados aos Premios de Innovación Educativa da Provincia e como Boas Prácticas 

 

2ª TRANSFORMACIÓN: “ROL DOCENTE e ROL DO ALUMNADO” 

1. O educador aproveita as habilidades, afeccións e coñecementos do alumnado, favorecendo a súa autonomía e o 
traballo en equipo. 

2. Os educadores promoven a aprendizaxe dos seus alumnos proporcionando orientación e apoio individualizados 
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(discuten, avalían e inspiran). 

3. Concédese ao alumno un papel protagonista no deseño de experiencias de aprendizaxe e xéranse mecanismos para 
darlle voz en relación ao seu proceso formativo. 

4. Establécense mecanismos de retroalimentación, titoría e acompañamento do profesorado, entendéndose como unha 
axuda á mellora continua. a) Todos os profesores reciben e dan feedback a un compañeiro unha vez ao longo do curso. 

5. O Equipo Directivo exerce o liderado valorativo e cooperativo, e segue un plan de xestión de persoas onde se 
establecen: canles de comunicación verticais e horizontais, plan de formación, avaliación-seguimento. 

6. Os profesores están abertos a coñecer varios recursos e aprender a xestionalos 

7. O profesorado cultiva a súa dimensión solidaria e evidénciaa no seu día a día na aula ante o seu alumnado. 

8. Os educadores cultivan a súa dimensión espiritual e estimulan sesións de interioridade e outras accións pastorais das 
súas titorías (convivencias, celebracións, etc.) 

3ª TRANSFORMACIÓN: “ESTRUCTURA ORGANIZATIVA” 

1. Os docentes estrutúranse por equipos de traballo fóra e dentro da aula, e o Equipo Directivo facilita espazos e tempos 
para que o profesorado poida traballar en equipo de forma habitual. 

2. A atención á personalización das aprendizaxes realízase, entre outras variables, desde a opción metodolóxica, grupos 
cooperativos e/ou flexibles, avaliación diferenciada... Impúlsase unha educación inclusiva. 

3. Os TAC (dispositivos, repositorios persoais e colectivos, etc.) están presentes de forma habitual, favorecen aprendizaxes 
diversas e múltiples e están ao servizo do Modelo Educativo Marista. 

4. O Equipo Directivo establece mecanismos de participación das familias nos proxectos de aprendizaxe. 

5. O Equipo Directivo ten previsto a formación necesaria en APS para o profesorado así como o seu seguimento. 

6. O Equipo Directivo ten prevista a necesaria formación en educación para a interioridade e espiritualidade para o 
claustro, así como o seu seguimento. 

7. Existe unha organización no centro que favorece unha cultura de coidado e desenvolvemento da espiritualidade nos 
tempos e espazos escolares (Amencer da Vida, inicio de reunións de equipos, reunións de profesores, coas familias, etc.) 

8. Existe un plan de comunicación que facilita o acceso á información e a difusión das accións derivadas do MEM. 

4ª TRANSFORMACIÓN:“DISEÑO, ARQUITECTURA e EQUIPAMENTO DOS CENTROS” 

1. Os espazos do colexio reflicten o Modelo Educativo Marista, a través da súa arquitectura, 
equipamento e escenario. 

2. O centro realizou unha planificación e deseño intelixente do que teñen que facer posible e como 
os distintos espazos (aulas multitarefa, corredores-museos vivos, recunchos de lectura ou de 
consenso-mediación, patios, capelas, aulas interiores, etc.) 

3. Os ambientes son flexibles, dinámicos, e permiten estruturas de organización e coordinación 
diversas (mobiliario na sala de reunións do profesorado, biblioteca, espazos de participación 
familiar, momentos de celebración da fe e da vida, etc.) de toda a comunidade educativa. 

4. A aula ofrece materiais e ámbitos que estimulan aprendizaxes significativas (construción do 
coñecemento a través dos sentidos, uso de espazos para a aprendizaxe curricular, imaxinación da fe 
adaptada á sensibilidade actual...) 

5. O espazo virtual é unha extensión do centro e potencia a aprendizaxe comunitaria. 

6. A escola vive os espazos do barrio e da cidade como espazos educativos. 

7. O alumnado participa na construción, adecuación e modificación de espazos. 

8. Existe un plan de investimentos a curto, medio e longo prazo acorde cos obxectivos do Modelo 
Educativo Marista. 

 

Ao longo do curso, dende as comisións pedagóxicas, e utilizando como ferramenta unha diana de 
avaliación, cada ciclo e departamento valora el traballo que se desenvolveu para acadar os distintos 
obxectivos. 

Dende a CCP xeral, establécense dous para traballar máis en profundidade ao longo do curso. Para 
este ano 22-23 afondaremos en: 

- Avance no desenvolvemento do currículo e avaliación seguindo os principios da nova 
lei 

- Avanzar na xestión de espazos tendo en conta os intereses do alumnado 
(dinamización de corredores, deseño de patios,...) 
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5.1. HORARIO DO CENTRO 

 

a) Meses de setembro e xuño: xornada continua: 
 
INFANTIL:   Hora de entrada: 9:00  Hora de saída:  14:00 
PRIMARIA:   Hora de entrada: 9:00  Hora de saída:  14:00 
ESO:                  Hora de entrada: 8:30  Hora de saída: 14:20 
 
b) Meses de outubro a maio: xornada partida: 
 

 
 

 INFANTIL 
 
 PRIMARIA 

9:00 - 9:15 acollida 9:00 - 9:15 acollida 

9:15 – 10:05             1ª 9:15 - 10:05            1ª 

10:05 – 11:00           2ª 10:05 – 11:00         2ª 

11.00-11.30 RECREO 11.00-11.30 RECREO 

11.30-12.30              3ª 11.30-12.30            3ª 

14.45-15.40              4ª 14.45-15.40            4ª 

15:40-16.30              5ª 15.40-16.30            5ª 

 
 
ESO:    
 

ESO:  horario común ós catro cursos 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8.30- 8,40 
acollida 

8.30- 8,40 
acollida 

8.30- 8,40 
acollida 

8.30- 8,40 
acollida 

8.30- 8,40 
acollida 

 
8,40-9,35        1ª 

 
8,40-9,35        1ª 

 
8,40-9,35        1ª 

 
8,40-9,35        1ª 

 
8,40-9,35        1ª 

 
9,35-10,30      2ª 

9,35-10,30      2ª 
 
9,35-10,30      2ª 

 
9,35-10,30      2ª 

 
9,35-10,30      2ª 

 
10.30-11.25   3ª 

 
10.30-11.25   3ª 

 
10.30-11.25   3ª 

 
10.30-11.25    3ª 

 
10.30-11.25    3ª 

 
11.25-11.50 
RECREO 

 
11.25-11.50 
RECREO 

 
11.25-11.50 
RECREO 

 
11.25-11.50 
RECREO 

 
11.25-11.50 
RECREO 

 
11,50-12,40    4ª 

 
11,50-12,40    4ª 

11,50-12,40   4ª 
 
11,50-12,40    4ª 

 
11,50-12,40    4ª 

 
12.40-13.30    5ª 

 
12.40-13.30    5ª 

12.40-13.30   5ª 12.40-13.30    5ª 
 
12.40-13.30    5ª 

                 13,30-14,20    6ª 13,30-14,20   6ª 13,30-14,20    6ª 13,30-14,20    6ª 
 
15,30-16,20    6ª 

 
 
 
  

16.20,17,10    7ª 

17,10-18,00    8ª 

 

 

5. HORARIO E CALENDARIO ESCOLAR 
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5.2.  QUENDAS DE VIXILANCIA NOS RECREOS 

 

INFANTIL - PRIMARIA 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

4º INF 
(patio 
inglés) 

SUSO 
NOE 

IRIA 
CAROLINA 

SUSO 
ALEJANDRA R 

IRIA 
SARA 

ANA MARÍA 
BEA 

5º Y 6º 
INF(patio 
gris del 
campo 
verde) 

SARA 
AMPARO 

BEA 
ANA M 

NOE 
MONCHO 

ALEJANDRA R 
ANA M 

CAROLINA 
CARMI 

Patio verde 
REBECA 

ANA BELÉN 
CARMEN H 

EVA 
JORGE B 

ANA BELÉN 
PILI O 

AMPARO 
TAMARA 

EVA 

Patio 
rojo+gris 
contiguo 

HUGO JOHANA FREDI BEA R SILVIA 

Patio pichi  PATRI M JORGE V PATRI B JANDRO ADRIÁN 

Patio 
arriba(vigil
a pasillo de 
arriba y 
gradas) 

ÁNGELES MARÍA L MISS ALEX ÁNGELES MARÍA L 

Patio 
cubierto 

YOLI CARMIÑA ALEX GRAÑA MARTA           LOLI 

 

ESO 

 
Luns Esther García – Judit Babarro - Jorge Mediero – Susana Sánchez 

Martes Pablo González – Belén Alonso – Amparo Varela – Carlos Formigo 

Mércores Tamara Vieira – María Álvarez – Paz Castro – Mar Porto 

Xoves Javi Pérez – Sandra Iglesias – Marta Sánchez – Ana Salgado  

Venres Pilar Lago – Manuel Alvite - Cristina Louzán – Manuel Ulla. 

 

5.3. CALENDARIO ESCOLAR 

 

O Calendario Escolar establécese en conformidade coas datas marcadas polas correspondentes 

Administracións Públicas e publícase trimestralmente nos taboleiros de anuncios do Centro. 

 Cómpre salientar as seguintes datas: 

 8 de setembro de 2022:  Inicio Infantil , Primaria e ESO 

 8 a 12 de setembro de 2022: Período de adaptación en Infantil 3 anos 

 21 de xuño de 2023:  Final do calendario lectivo para todos os cursos 

 

 2 de Maio de 2023, foi solicitado polo Centro coma día non lectivo de elección propia.  
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 Entrega dos informes de avaliación en Infantil, Primaria e ESO:  

Infantil : 
• Avaliación inicial :3 de Outubro 
• Primeira avaliación: 12 de Decembro 
• Segunda avaliación: 20 de Marzo 
• Avaliación final: 12 de Xuño 

 
Primaria: 

• Avaliación inicial: 4,5, 6 de Outubro 
• Primeira avaliación: 13,14 e 15 de Decembro 
• Segunda avaliación: 21-22-23 de Marzo  
• Avaliación final: 13- 14- 15 de Xuño 

 
ESO: 

• Avaliación inicial: 27 -28 de Setembro 
• Primeira avaliación: 13 - 14 de  Decembro 
• Segunda avaliación: 21-22 de Marzo  
• Terceira avaliación e final : 6 - 7 xuño 
• Avaliación extraordinaria: 22 de Xuño 

 

  
 Festas colexiais: 18 e 19 de maio(días lectivos).  
 

 

 

5.4. VISITAS DOS PAIS E HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS 

 

 Os titores e profesores reciben ós pais, previa cita, tomando a iniciativa para as mesmas 

calquera das partes. Para solicitar cita, debe facerse a través da axenda colexial, da plataforma de 

comunicación dixital do centro ou do Servizo de Portería (Orientación e Cargos Colexiais). En Infantil 

poderá facerse solicitando no diálogo habitual pais-mestres, mais non nos intres de deixar ou recoller 

aos cativos.  

 Neste curso, polo xeral as reuniones cos pais faranse por vía telefónica o ben por 

videoconferencia, e  só aqueles casos que o requiran terán a posibilidade de presencialidade 

contando sempre con todas as medidas de seguridade. 

O horario de Portería é de 8:15 a 18:30 h. de luns a venres. 

O horario de Secretaría é de 8:30 a 14:00 h  e de 15:00 a 17:00 h luns, martes,mércores, xoves e 

venres (os mércores e os venres por traballo interno non se atende ao público en horario de tarde) 

O horario de Administración é de 9:00 a 14:00 h e de 15:00 a 16:30 h luns, martes,mércores, xoves e 

venres (os mércores e os venres por traballo interno non se atende ao público en horario de tarde. 
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6.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  (ANEXO I) 

6.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (ANEXO I) 

6.3. SERVIZOS 

 

O servizo de Comedor é xestionado pola empresa de restauración “Arume”, no modelo de 

cociña no centro. A empresa ARUME ademais da comida achega unha cociñeira, unha axudante de 

cociña e veintiun monitoras (Programa Arume Educa). Ademais, con carácter fixo, hai entre dúas e 

catro persoas propias do Centro que cada día colaboran antes, durante e despois da comida.  

 

O servizo de comedor achega:  

• Facilitar as nosas familias a conciliación da vida familiar e laboral. 

• Contribuír ao desenvolvemento integral dos nosos alumnos. 

• Promover hábitos básicos nutricionais saudables a través dunha dieta variada e 

equilibrada. 

• Promover hábitos básicos hixiénicos sanitarios, relacionados con este ámbito (lavar as 

mans antes de comer, mastigar e comer a un ritmo axeitado, usar correctamente os 

cubertos, respectar e valorar a comida, actitude e comportamento de respecto cara ao 

resto dos usuarios do comedor e a hixiene bucal despois das comidas). 

 

O custo total do servizo alumno/día é de 7 €; ó custo mensual é de 120 € para os cinco días da 

semana. Cando se desenvolve un incremento nos prezos este  correspóndese coa suba do IPC. 

 

  O Servizo de Madrugadores, para alumnos desde 3 anos ata 6º de Primaria, ben con 

recollida dos rapaces ás 7:45 h e almorzo,ou  ben con atención ata o comezo das clases. 

 O importe do mesmo é de 57’00 €/mes con almorzo e 35’00 €/mes sen almorzo. 

 

  O Seguro Escolar Voluntario contratado coa aseguradora Plus Ultra, así como os gastos de 

botiquín e atención inmediata ten un custo por alumno de 13’93 €/mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OUTROS ELEMENTOS DE ORGANIZACIÓN E DINAMIZACIÓN 
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6.4. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

 

 

Nivel de profesores: 
 

O titor é o principal acompañante do crecemento do alumno como persoa, das súas 

múltiples dimensións desde as que se xeran unhas necesidades de crecemento e despregue que 

deben ser atendidas. 

O titor dun grupo de alumnos é o educador que coordina o desenvolvemento das 

capacidades, a adquisición de competencias e o crecemento en valores de cada un deles e en 

relación. 

A acción titorial e a orientación dos alumnos forman parte da función docente. 

Cada alumno terá asignado un titor, designado polo Equipo Directivo entre o profesorado 

que lle imparte docencia. No caso de que o Grupo-Aula teña máis dun Titor, o Equipo Directivo 

designará un Coordinador de Titores do grupo-aula. O Xefe de Estudos encargarase da coordinación 

dos respectivos titores das etapas e da súa competencia, mantendo con eles as reunións periódicas 

necesarias. 

Os titores teñen a consideración de autoridade pública. Nos procedementos de adopción de 

medidas correctoras, os feitos constatados por profesores e membros do Equipo Directivo do centro 

terán valor probatorio e gozarán de presunción de veracidade, salvo proba en contrario, sen prexuízo 

das probas que, en defensa dos respectivos dereitos ou intereses, poidan sinalar ou achegar os 

propios afectados. 

✓ Acompañar aos alumnos no seu crecemento persoal, coñecer os seus intereses, facilitar a súa 

integración no grupo e no conxunto da vida escolar, e fomentar a súa participación nas 

actividades do centro. 

✓ Dirixir o desenvolvemento do Plan de Acción Titorial e o programa de orientación educativa, 

baixo a coordinación do Xefe de Estudos e o Equipo de Animación Local e coa colaboración 

do Equipo de Orientación. 

✓ Coordinar o proceso de aprendizaxe e avaliación dos alumnos que titoriza, e organizar e 

dirixir as correspondentes sesións de avaliación. En Primaria, ademais, adoptar co resto de 

profesorado de ciclo, a decisión que proceda sobre a promoción dos alumnos dun ciclo a 

outro, previa audiencia dos seus pais ou titores legais. 

✓ Orientar e asesorar ao alumnado sobre as súas posibilidades educativas e profesionais e 

sobre a elección de materias optativas. 
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✓ Coordinar o labor educativo do Equipo Docente do Grupo-Aula. A tal fin, velará por manter a 

coherencia da programación, e da práctica docente co Proxecto Curricular e a Programación 

Xeral Anual a través das reunións que leve a cabo o equipo. 

✓ Participar nas reunións periódicas que convoquen ao efecto, o Equipo de Animación Local e 

Equipo de Orientación, e colaborar con ambos. 

✓ Manter entrevistas persoais periódicas cos alumnos e as súas familias. 

✓ Cumprimentar a documentación académica individual dos alumnos ao seu cargo. 

✓ Encauzar os problemas e inquietudes do alumnado e mediar, en colaboración co delegado e 

subdelegado do grupo, ante o resto do profesorado e o Xefe de estudos, nos problemas que 

se susciten, tanto no que se refire a formulacións de índole académica como de convivencia. 

✓ Informar aos pais, profesores e alumnos do grupo de todo aquilo que lles concierna en 

relación coas actividades docentes e o rendemento académico, e comunicar ás familias as 

faltas de asistencia do alumnado. 

✓ Facilitar a cooperación educativa de todos os educadores (profesores, animadores de 

movementos xuvenís, monitores deportivos, etc.) e os pais dos alumnos. 

✓ Atender aos alumnos que compoñen a súa titoría nas distintas actividades, xunto co resto 

dos profesores e baixo as indicacións do Xefe de Estudos. 

✓ Dirixir e animar as convivencias do seu grupo, as actividades dos momentos de reflexión da 

mañá (amencer á vida/bos días, oración da mañá), as sesións de titoría grupal e demais 

accións encamiñadas á dinamización do grupo, en coordinación co Equipo de Animación 

Local. 

✓  Evaluar o desenvolvemento do Plan de Acción Titorial, velando polo seu carácter integral e 

evanxelizador. Ao finalizar o período lectivo, efectuarán unha análise do traballo realizado 

ao longo do curso no referente á acción titorial, os logros e as correccións necesarias para o 

próximo curso, redactando un informe que se incluirá na Memoria fina 
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b) Nivel alumnos: 
 
Durante o curso 2022-2023, o fío condutor da educación en valores proposto pola Rede Europea 
Marista convídanos a coidar un aspecto clave do noso ser persoas. Na nosa vida cotiá, utilizamos este 
concepto de formas moi distintas. O lema anual –Sorrí de corazón- é unha chamada para a 
construción de sociedades fraternas nas que todas as persoas teñan o seu lugar dentro da nosa casa 
común, a Terra.    

Dende o noso ámbito educativo, queremos enfocar o lema 
dunha forma integral, holística, capaz de abarcar todas as 
dimensións e ámbitos da persoa, considerando desde a parte 
aparentemente máis externa (sorriso, bo ambiente, bo humor, 
optimismo, relacións sas, festa e celebración…) ata a máis 
interna (acollida, agarimo sincero, poñer o corazón, poñer a 
alma, desde dentro, con autenticidade, con transparencia, tal 
como somos, desde a nosa diversidade…).    
Non hai ningún outro xesto como o sorriso, universal e 
entendida en calquera idioma, que transmita tanta confianza e 
positividade. Socialmente o sorriso é un medio efectivo e 
poderoso: axuda na vida profesional, nas relacións sociais, 
reflicte unha actitude positiva e reforza a confianza ante os 
demais e connosco mesmos.  
Ademais, ao rir liberamos endorfinas que nos fan sentirnos máis 
felices e menos tensos. Encima é gratis e resulta unha acción 
pracenteira.   Ao dicir ‘de corazón’, falamos unha linguaxe 
universal:  • Con agarimo e confianza.  

 • Con sentimentos, emocións.   
• Sinceramente, con autenticidade.   
• Desde dentro, desde o máis profundo.   
• Con honestidade e franqueza.   
• Desde o que somos e o que vivimos. 
 
No ámbito da EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO, dende a ONG Marista SED,  a campaña para 
o curso 2022-2023 ten como obxectivo educativo: “A AUGA SUCIA NON PODE LAVARSE.  
Dita campaña centrarase no estudo do ODS número 6 –Auga limpa e saneamentomoderna” e as 6 
metas da Axenda 2030 relacionadas con él.    
A garantía da subministración de auga en cantidade e 
en calidade suficientes, a súa xestión sostible e 
democrática, e o acceso do maior número posible de 
persoas a un saneamento suficiente das augas sucias 
son fundamentais tanto para o desenvolvemento da 
sociedade como para a loita contra a pobreza e as 
enfermidades en calquera parte do mundo. Ademais, 
o carácter transversal da auga fai que sexa un recurso 
fundamental para o desenvolvemento sostible a nivel 
económico, social e ambiental.  Por estes motivos, 
nada ten de sorprendente que entre os Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible haxa un dedicado en 
exclusiva a esta problemática, o ODS 6, no que centraremos as nosas formulacións para a EpD.   
Preténdese achegar ao alumnado a problemática do ODS 6, centrada en España e en Galicia, que en 
relación coa auga presenta características e problemáticas particulares. Mesmo, dependendo dos 
casos, poderíanse centrar determinadas cuestións na cidade ou pobo en concreto de que se trate. É 
unha maneira interesante de achegar os problemas aos mozos e facer que fosen máis vivos e reais, 
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de sentir que lles afectan de forma moito máis directa. Tamén supoñería para eles unha motivación 
extra para entregarse á tarefa con maior entusiasmo.   
 
Os momentos de intervención del titor cos alumnos son: 

 
✓ “Amencer” ou “Bos días” diario, co Titor, traballando os valores propostos no Proxecto 

Curricular e no PAT. 

✓ Seguimento individual dos alumnos e alumnas. 

✓ Recollida e rexistro de información de cada alumno/a. 

✓ Observación e atención ó comportamento do grupo, para coñecer as súas características, 

dificultades e necesidades. 

✓ Titoría semanal dunha hora en ESO. 

✓ Actividades de prevención e apoio á convivencia. 

 
c) Nivel pais: 
 

✓ Haberá unha xuntanza xeral no inicio de curso para todalas etapas co propósito de expoñer 
os obxectivos de traballo e outras informacións de interese colectivo sobre o curso que 
comeza. 
A maiores, os distintos cursos convocarán ás familias en función das súas necesidades 
organizativas e de comunicación. 

 
✓ Orientación sobre algúns temas relacionados cos seus fillos, como: 

o Traballo persoal, lugar apropiado... 
o Tempo libre... 
o Descanso... 
o Vestiario de asistencia a clase... 
o Entrevistas individuais solicitadas polos pais ou polo titor ou profesor. 

 
 
d) Nivel titores e de Departamentos: 
 

✓ Os profesores do departamento, para 
- organizar e coordinar actividades, visitas... 
- transmitir información sobre alumnos/as... 
- buscar apoios e colaboración 
- revisar obxectivos. 
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6.5. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 
A) Solidariedade 
  
 Desenvolvemento de diversas campañas, de carácter formativo e colaboración voluntaria: 
ASPANAEX, Campaña de recollida de ropa ( Caritas) , “Bocata Solidario”, “Marcha solidaria” , 
“Infancia Misioneira”, “Recuncho solidario” e “Bar e Rastrillo nas Festas”. Este curso participaremos 
en aquelas que permitan una colaboración on-line como a marcha Aspanaex. 
 Durante o curso escolar 2021-22, daremos continuidade aos  traballos dentro dos APS 
(Proxectos de aprendizaxe e servicio), aliñados co plan estratéxico así como co fin de desenvolver nos 
alumnos unha conciencia de axuda e coidado do seu entorno máis próximo. 
 Dende o colexio se desenvolve unha actividade de voluntariado encamiñada a poder dar 
resposta a alumnos que non contan con recursos socioeconómicos suficientes para poder ter un 
apoio educativo. Nestas actividades participan como voluntarios profesores do centro, familias e 
profesores xa xubilados. 
 
 
B) Convivencia 
 
 Inclúense neste apartado actividades que se desenvolven co fin de fortalecer o grupo tales como 
a acollida do principio de curso, as dinamicas propias da acción tutorial,e tamén as ocasións especiais 
( Xornada da Paz, Celebración do Entroido... e Día da Familia Marista –en colaboración co Colexio de 
Tui- o primeiro domingo de xuño) que este ano diseñaranse de xeito diferente. Tamén contamos cas 
actividades relacionadas co Movemento Xuvenil MarCha, que se inician en 1º ESO.  
 
  
C) Proxecto CONTIGO 
 
 CONTIGO é o nome que recibe a política institucional para a protección da infancia. 
Dentro deste marco, no colexio desenvolvemos distintas actividades, todas elas enfocadas cara a 
defensa dos dereitos da infancia e da vida dos nenos. 
 Ao longo do curso todos os alumnos do centro contan con dúas titorías, a primeira en torno ao 
día 20 de novembro (día internacional dos dereitos da infancia) e outra en torno ao 25 de Abril (día 
mundial contra o maltrato infantil). 
 A vez, tamén os profesores e o personal do centro recibe formación sobre estes temas unha vez 
ao ano mínico, para o cal contamos coa axuda de asociacións como AMINO, FUNDACIÓN ANAR e 
fundación Vicki Bernadet  
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6.6.   BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
PRINCIPIOS:  

• A Biblioteca escolar é para uso exclusivo do alumnado deste  
Centro. 
 

• Para acceder ao servizo é preciso dispoñer do carnet do colexio ou saber o seu código 
para rexistrar a entrada do usuario. 

 
SERVIZOS QUE OFERTA:    
 

• Servizo de préstamo, contando con 9.144 rexistros bibliográficos. 

• 6 ordenadores para a realización de traballos e consultas en internet. 

• Servizo de consulta: libros, revistas, dicionarios, enciclopedias.... 

• Espazo de proxección multimedia. 
 

HORARIO: 

• Está aberta diariamente de 9:30 a 13:00 horas e de 16:30 a 18:00 horas, nos meses de 
outubro a xuño (este mes permanece aberta só durante as semanas lectivas). 

 
DEREITOS DOS USUARIOS: 
 

• A usar a biblioteca en horario escolar e extraescolar, nas franxas horarias establecidas no 
apartado anterior. 

• A ser informados e asesorados axeitadamente. 

• A dispoñer de material suficiente e adaptado á súa idade. 

• A solicitar en calidade de préstamo libros da biblioteca destinados a este fin. 
 
 

• A recibir a través dos titores o aviso no atraso na devolución dun libro. 

• A poder consultar por internet dende a web colexial a dispoñibilidade dun libro. 
 
NORMAS XERAIS: 
 
A biblioteca é un lugar de estudo, lectura e consulta, e para que todos poidamos gozar do seu uso 
cómpre o cumprimento das seguintes normas. 
 

1.- Deberase entrar en orde e en silencio na biblioteca. 

2.- Non está permitido comer nin beber dentro da mesma. 

3.- Debe gardarse silencio durante a estancia neste recinto. 

4.- É obrigatorio silenciar o teléfono móbil antes de entrar, e ter presente que o seu uso 

non está permitido no interior da sala. 

5.- As cadeiras deberán permanecer non seu lugar despois de utilizalas. 

6.- Mostrarase respecto polos demais usuarios e pola figura e as indicacións do 

bibliotecario. 

7.- Os libros deberán manterse sen marcas, roturas nin mutilacións. 

8.- É obrigatorio colocar os libros ou materiais usados no seu sitio. 
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9.- No caso de usar un ordenador, apagarase ao remate da tarefa. 

10.- Os alumnos están obrigados a identificarse indicando o seu nome, clase e titor e 

mostrando o carné cando sexa solicitado polo bibliotecario. 

11.- A asistencia á biblioteca estará condicionada ao número de prazas dispoñibles, 

dependendo da actividade e tendo en conta os criterios de organización do bibliotecario. 

12.- Non se permite sacar en préstamo libros de consulta, revistas ou dicionarios. 

 
NORMAS DO SERVIZO DE PRÉSTAMO: 
 
A emprego do servizo de préstamo implica a aceptación das normas que o regulan: 
 

a) O préstamo é persoal, non se permite o préstamo a nome doutra persoa. 

b) É preciso presentar o carné da biblioteca para solicitar un préstamo ou realizar unha 

devolución. 

c) O período máximo de préstamo é de 15 días  

d) O último día da semana pódense retirar 2 libros como máximo, o resto de días da semana 

poderase retirar un único libro. 

e) O alumno nunca poderá ter máis de 2 libros da biblioteca ó mesmo tempo na súa casa. 

f) O alumno que non teña devolto o libro prestado na data indicada, terá que realizar un 

traballo escrito sobre o exemplar, supervisado polo bibliotecario. 

g) Durante as vacacións que superen o período máximo de préstamo, ampliarase o prazo ata o 

remate das mesmas. 

h) Se o alumno entrega un libro de préstamo deteriorado ou o perde, deberá repoñelo por 

outro igual ou de características similares (sempre que non estea esgotado ou 

descatalogado). No caso de non realizar a reposición deberá abonarse o custo do libro. 
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7.1.-ANEXO I  
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
7.2. ANEXO II 
 
RECOLLENSE ÓS SEGUINTES PLANS: 

- ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  
- DO DEPARTAMENTO DO ORIENTACIÓN  
- ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL 

 
PROGRAMACIÓN UEE 
PROGRAMACIÓN AL 
PROGRAMACIÓN PT 
 

7.3. ANEXO III 
 

- LECTOR ESCRITOR E INVESTIGADOR 
- PROXECTO LINGÜISTICO DE CENTRO 
- PLAN DIXITAL 

 

7.4. ANEXO IV 
 

- LISTADO DE LIBROS DE TEXTO DO CURSO 2022-23.  

 

7.5. ANEXO V 
 
 PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS (CURSOS PARES -  LOMCE)

7. ANEXOS 



Curso 2020-21 
 

CPR Plurilingüe El Pilar (Maristas) – PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL – 22/23 35 

 


