
3. GRAO DE CUMPRIMENTO DOS OBXECTIVOS DA PXA 17/18 

3.1.-OBXETIVOS XERAIS DO CENTRO:  

- Potenciar  a estandarización do proceso de ENSINANZA- APRENDIZAXE, imprantando un 
modelo de Acis. 

O modelo foi imprantado. Sustituiu a un sistema menos estandarizado baseado en Programas Individuais 
de habilidades adaptativas e áreas. O modelo xa funcionou dende o principio do curso reunindo aos 
profesionáis que teñen relación con cada alumno e elaborando un documento individual que se presentou 
a cada familia. Este documento foi aprovado polo claustro e despóis de algúns matices queda establecido 
como definitivo.No curso 19-20 todo o alumnado terá un ACIs, unha vez integradas no DOCUMENTO as 
aportacións dun seminario realizado por medio do CFR neste curso. Serán presentadas no prazo exixido e 
terán unha vixencia/revisión anual, debido as características do noso alumnado. Partimos da premisa: As 
Acis están para poder ser superadas polo alumnado.


- Manter o centro nas correntes educativas máis axeitadas que poidan aportar melloras na 
nosa práctica docente. 

Foi un bo curso nesta liña. Contamos coa formación do CFR no ámbito do traballo por competencias. O 
traballo foi moi productivo e contamos coa docente para facer o seguemento do traballo de avaliación. Se 
dúbida, as accións formativas deste curso foron moi axeitadas para adecuación do centro ao traballo por 
competencias.


-  Acadar para o noso alumnado as máximas oportunidades de inclusión social e laboral. 

- Potenciar todas aquelas actividades que estean relacionadas coa inclusión social do 
alumnado. 

Estes dos obxectivos seguen a ter bos resultados no apartado de actividades. No que se refire a formación 
e orientación laboral, estamos preparando a transformación ddo centro para poder mellorar o que 
ofrecemos ao noso alumnado para mellorar as oportunidades de futuro.


- Desenvolver a práctica educativa con respeto dos dereitos individuáis e colectivos, 
partindo de valores explicitados no noso PROXECTO EDUCATIVO. 

Seguimos coa elaboración do Proxecto Educativo, plan de convivencia, etc. Estes novos documentos 
estanse a traballar nunha comisión do Consello Escolar. 


- Manter actualizada a documentación do centro e cumprir cos requisitos que se piden 
desde as distintas administracións, incluído o XADE. 

O centro activou a parte de SECUNDARIA OBRIGATORIA en Xade. Non fumos capaces de introducir a 
todo o alumnado. Algún levaba 10 cursos sen xade e non atopamos a súa referencia. Acabamos o curso 
sen subsanar todos os erros pero tentaremos comezar o seguinte traballando xa con esta ferramenta.


- Deseñar un novo mapa de procesos no S.X.C. 

Quedou no debe. Pasamos unha nova auditoría externa pero o mapa de procesos xa non reflicte a 
realidade do centro. O vixente é do ano 2006.
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3.3.-OBXECTIVOS PRIORITARIOS: 

1.- Continuación da elaboración do P.E. adecuado as exixencias da LOMCE. 

2.- Seguir a adecuar o proceso de Ensinanza- Aprendizaxe a LOMCE. 

Accións Temporalización Execución

Continuar no traballo de 
elaboración dun P.E. adaptado 
a LOMCE

Todo o curso Director

Claustro

Consello Escolar

Comisión de Educación

Indicador meta data Resultado

Publicación e 
comunicación  da 
versión 2018/19 do PE 
completo.

100 % Xuño 2019 60 % 
O Cambio de composición do 
Consello Escolar non nos 
permitiu seguir o traballo. 
Necesitamos primeiro expricar 
o feito.

Accións Temporalización Execución

Seminario do CFR de 
elaboración de ACIS (20 horas)

Xaneiro- Febreiro Director

Profesorado anotado (so concertados)

Orientador


Seminario do CFR de 
avaliación (30 horas)

Marzo-Xuño Director

Profesorado anotado (so concertados)

Orientador 

Indicador meta data Resultado

Revisión para a 
mellora do modelo 
Acis apricado neste 
curso.

100 % Xuño 2019 100 %

Documento de 
ferramentas de 
avaliación estándar en 
áreas trocais de 
PRIMARIA.

100 % Xuño de 2019 60%

Non estivo acadado no 
nivel esperado debido a 
que a formación recibida 
fixo máis prudente  
facelo vía seminarios do 
CFR para o curso que 
ven en dúas troncáis.
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3.- Adecuación do mapa de procesos á realidade actual do centro. ISO 9010/2015 
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Accións Temporalización Execución

Reunións de traballo para a 
adecuación do mapa de 
procesos

Decembro-Xuño Director
Equipo de Innovación Pedagóxica

Adecuación da documentación Todo o curso Director
Profesionáis

Auditoría interna Novembro 2018 Auditores internos
Director
Profesionáis

Auditoría externa Novembro 2018 Auditores externos
Director
Profesionáis

Indicador meta data Resultado

Novo mapa de procesos 
esenciais. Informados 
en claustro.

100 % Xuño 2019 30%
so acometimos a revisión do 
mapa vixente pero non 
realizamos o novo.



4.- Potenciar a formación e orientación laboral do alumnado externa, preferentemente inclusiva. 

C.E.E.Nuestra Señora de Lourdes Página  de 9 24 Memoria final 2018/2019

Accións Temporalización Execución

Plan de formación de prácticas 
en empresas

Todo o curso Director
Orientador
Xerencia
ATEs

Convenio de colaboración con 
CEIFPs

Todo o curso Director
Titores
Ates

Tentar ser incluídos na 
Formación Dual para personas 
con Discapacidade Intelectual

Novembro-Xaneiro Director
Xerencia
Plena Inclusión Galicia

Indicador meta data Resultado

Alumnos con 
experiencias en 
formación laboral 
externa.

20 Xuño 2018 14
É algo que temos que 
redefinir para o curso que 
ven. Tentamos aumentar a 
formalidade do aspecto 
laboral. É algo estratéxico no 
centro cara o futuro.



5.- Promocionar a participación en actividades complementarias, promovendo no 
posible a relación con outros centros (actividades preferentemente inclusivas 
cando poidan ser). 
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Accións Temporalización Execución

Realización de actividades 
complementarias en pequeno 
grupo de carácter deportivo e 
cultural ou formativo con 
alumnado doutros centros.

Todo o curso Director
Claustro
Ates

Participación en proxectos 
conxuntos con Centros 
Educativos ordinarios.

Novembro-Maio Director
Claustro
Ates

Organizar actividades 
complementarias no contorno 
para os alumnos como parte da 
programación de aula e como 
parte importante metodolóxica na 
adquisición de aprendizaxe.

Todo o curso Director
Claustro
ATEs

Indicador meta data Resultado

Número de alumnos 
participantes en 
actividades inclusivas 
con otros centros 
educativos

35 Xuño 2019 + de 40

Número de actividades, 
relacionadas coa 
adquisición de 
competencias realizadas 
ao mes por cada alumno

1(*10 meses) Xuño 2019 1,3
El resultado medio se cumple 
pero no todos algunos 
alumnos se han quedado muy 
por debajo de esta media.



6.- Promover novas metodoloxías. 
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Accións Temporalización Execución

Programación de novas 
metodoloxías para o alumnado

Todo o curso Director 
Titores/mestres

Realizar proxectos de aula 
innovadores.

Todo o curso

Realización de proxecto de 
centro innovador en Educación 
Especial.

Novembro-Decembro Director
Equipo de proxectos
Claustro+Ates

Indicador meta data Resultado

Número de alumnos que 
participan no AULA 
MAKER neste primeiro 
curso.

40 Xuño 2019 43 
Fue un éxito de puesta en 
marcha en un espacio 
exclusivo para ese uso. 

Número de alumnos que 
participan na súa aula 
en proxectos novos 
neste curso: emocións, 
robótica, stop motion, 
…

35 xuño 2019 Todo o alumnado (52) 
participou a lo menos nun 
proxecto.



7.- Promover experiencias educativas motivantes para o alumnado na contorna. 
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Accións Temporalización Execución

Participación en proxectos que 
inclúen experiencias para o 
alumnado fora do centro.

Todo o curso Titores

Indicador meta data Resultado

Número de alumnos 
que participan en Open 
Science

15 Setembro 2018 12 (era a totalidade dos que 
participaban neste proxecto 
no curso 2017-2018

Número de alumnos 
que participan na 
Semana da Ciencia de 
Bilbao

15 xuño 2019 Na preparación estiveron 3 
aulas pero viaxaron 9 
alumnos. O resto, agás 1 por 
criterios médicos, foron 
invitados a participar.

Número de alumnos 
que participan en 
SEMENTE

14 Maio 2019 16

Número de alumnos 
que participan en Voz 
Natura: “Komando Pet”.

20 xuño 2019 28



8.- Participación as familias na vida escolar e no proceso ensinanza- aprendizaxe do alumnado. 
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Accións Temporalización Execución

Entrevistas titor- familia (na 
primeira titoría terán que acudir a 
ser informados das Acis 
prantexadas)

Todo o curso
Claustro

Elaboración de documentos 
estratéxicos

Todo o curso Director
Consello Escolar

Participación en actividades 
abertas  do colexio

Todo o curso Director
Claustro
Ates

Indicador meta data Resultado

Número de familias que 
participan na vida 
escolar.

90 % Xuño 2019 94 %


