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I/ SINAIS DE INDENTIDADE

O colexio de Educación Infantil  e Primaria "Anxo da Garda" está situado na zona dos Castros,

periferia da cidade da Coruña, concretamente na rúa Monte das Moas, número 8-10. Teléfono e

Fax: 981281226

E-mail: ceip.anxo.dagarda@edu.xunta.es

Páxina web: http://centros.edu.xunta.es/ceipanxodagarda

O edificio é propiedade de ABANCA, pero por contrato de mutuo acordo entre esta entidade e a

Conselleaía de Educación da Xunta de Galicia, dende o ano 1.989 é, a todos os efectos, un Colexio

público, e polo tanto réxese pola normativa e pola legal dos centros públicos, tanto no referente ao

profesorado como ao alumnado, así como ao mantemento do centro.

1. Modelo lingüístico

O colexio aposta claramente por un modelo lingüístico que, partindo da realidade castelán-falante

da  meirande  parte  do  noso  alumnado  consiga  unha  inmersión  progresiva  en  galego  e  coa

introdución paulatina da lingua inglesa por ser un centro plurilingüe.

Para conseguilo:

 Educación infantil:  Castelán con apoio oral  do galego. Lingua estranxeira  impartida por

especialistas.

 Educación Primaria: 

- Impártense en lingua galega as áreas estipuladas por lei.

- A partir de 1º curso implantación progresiva da lingua inglesa na área de plástica.

2. O centro como colectivo

A consideración do colexio como un grupo e non como unha suma de unidades independentes.

En consecuencia organízanse unha serie de actividades conxuntas, algunhas en colaboración coa

ANPA, ao longo do curso escolar:

 Elaboración e publicación do xornal escolar. Certame Literario.
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 Festas do Magosto e do Nadal.

 Festa do Entroido.

 Día da prensa na escola.

 Semana das Letras Galegas.

 Día da Paz.

 Despedida dos alumnos de 6º nivel.

3. Preocupación dos contidos transversais

A consideración da educación como algo que vai moito máis alá dos contidos científicos lévanos a

dar importancia aos seguintes aspectos, que se traballan colectivamente:

 Os dereitos humanos e a educación para a paz.

 As tradicións.

 A educación para a saúde e o consumo.

 A liberdade de crenzas relixiosas.

4. A promoción de actividades complementarias e extraescolares

Tendo apostado polo tipo de horario de xornada continuada, o colexio favorece a promoción de

actividades  extraescolares  pola  tarde  como  complemento  de  ocio  e  de  formación  para  todo  o

alumnado do centro.

5. Utilización das novas tecnoloxías

A importancia para o presente e para o futuro do dominio das novas tecnoloxías lévanos a impulsar

a súa utilización por parte do noso alumnado, que dispón dunha moderna aula de informática para

traballar con este novos medios de información e formación, e para un posible intercambio con

outros centros ou entidades.

6. Promoción das saídas e visitas
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O coñecemento da contorna e a posibilidade de ampliar a información e formación recibida no

centro  escolar  lévanos  a  favorecer  as  saídas  educativas  e  a  colaboración  coas  entidades  e

organismos da mesma.

O centro ten asinado un contrato co concello da Coruña para participar con carácter preferente nos

seus programas educativos e impulsar deste xeito unha aprendizaxe máis activa:

 Programa "Descubrir Coruña".

 Coruña de aventura.

 Concertos didácticos da orquestra de Galicia.

 Semana do teatro.

 Casa das ciencias e Domus.

 Salón do libro infantil e xuvenil.

 Programa "Promoción de bibliotecas escolares".

 Universidade.

7. A relación coas familias do alumnado

Poténciase tanto a información como a comunicación coas familias a través de:

 Reunións colectivas cos pais/nais do alumnado: unha ao comezo de curso (setembro) e outra

ao final (xuño).

 Entrevistas individuais dos pais/nais cos mestres de carácter semanal: os luns de 17:30 a

18:30 h.

 Actuacións titoriais: 

 Establecer relacións de colaboración que faciliten a educación dos alumnos.

 Informar aos pais das decisións adoptadas sobre os seus fillos e sobre temas 

relacionados coa educación dos nenos/as.

 Implicar  aos pais en actividades de formación e de apoio á aprendizaxe do 

alumnado.

 Orientar sobre problemas puntuais que se podan presentar a nivel condutual 

ou deficiencias da aprendizaxe.
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 Informar aos pais sobre o funcionamento do centro, en especial aos pais de 

alumnos de novo ingreso.

 A través do Departamento de Orientación:

 Cooperar  coas  familias  para  proporcionar  pautas  de  actuación  acerca  das

necesidades  dos  seus  fillos  e  atender  as  inquedanzas  que  queiran  os  pais

plantexar en relación coa súa educación ou  con situacións persoais concretas.

 Informar das necesidades,  resultados e avances dos seus fillos  en caso de

intervencións específicas e/ou  avaliacións  psicopedagóxicas.

 Fomentar  a  relación  familia  –  titores  para  a  búsqueda  de  solucións  aos

posibles problemas.

 Establecer  canles  de  colaboración  con  entidades  externas  ao  centro  e

profesionais que atendan aos alumnos con NEAE.

 Colaboración coa Asociación de Nais e Pais de alumnos:

 Propoñendo a realización de actividades organizadas pola ANPA ou os seus

membros: charlas, obradoiros,   actividades específicas ...

 Favorecendo a participación dos pais/nais na A.N.P.A.

 Establecendo actividades conxuntas.

 Establecendo un cauce de información entre os pais e o colexio.

 Facilitando as iniciativas da Asociación (cooperativa de pais, organización de

actividades  complementarias  e  extraescolares,  inversións  económicas  no

centro…).

 Comedor. 

 Ademais  das  reunións  colectivas  e  das  entrevistas  temos  as  seguintes  canles  de

comunicación:

 Envío de circulares informativas.

 Publicación do calendario escolar.

 Publicación de información e novas na páxina web do centro.

 Espazo ABALAR.

 Uso do correo electrónico.
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II/ OBXECTIVOS

1. O centro como colectivo

Potenciar a coordinación e o traballo en equipo do profesorado coa fin de propiciar  a coherencia e a

complementariedade nas súas actuacións,  favorecendo as  actividades  conxuntas  e  a  unidade de

acción sobre os alumnos e alumnas do centro.

2. Xestión eficaz e transparente

Realizar  unha  xestión  administrativa,  económica  e  de  utilización  de  recursos  participativa  e

transparente,  favorecendo a corresponsabilidade de toda a comunidade educativa e facilitando a

información oportuna a todos os seus compoñentes.

Buscar os medios necesarios para que o centro dispoña dos recursos que necesita para unha eficaz

acción docente e educadora.

3. Avaliación sistemática

Avaliar dunha forma sistemática o funcionamento do centro e utilizar os resultados da  avaliación

para orientar futuras actuacións cara a unha mellora e perfeccionamento.

4. Convivencia

Apreciar a importancia dos valores básicos que rexen a vida e a convivencia.

Potenciar a adquisición dos valores de respecto aos demais e aprezo das diferenzas individuais,

proporcionando medios e programas para o desenvolvemento curricular dos contidos transversais.

Axudar a adquirir hábitos sociais (compartir, respectar normas) e hábitos persoais (orde, saúde e

consumo).

Favorecer a socialización mediante a participación en programas de intercambio, aproveitando as

posibilidades que ofrecen as diferentes administracións políticas e educativas.
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5. Apertura á contorna 

Propiciar a apertura da escola á cidade e ao barrio onde está situada, participando nos diferentes

programas educativos das institucións correspondentes e utilizando os recursos que estas poñen ao

servizo dos centros educativos.

6. Competencia lingüística

Conseguir a capacidade de comprensión e expresión dos alumnos e alumnas nas dúas linguas da

nosa comunidade autónoma, utilizando para iso o proceso de inmersión lingüística propiciado no

apartado de sinais de identidade do noso centro.

7. Novas tecnoloxías

Potenciar a aprendizaxe e utilización das novas tecnoloxías por parte do alumnado, capacitándoo

para o seu uso, e aproveitar as vantaxes que teñen dende o punto de vista didáctico e informativo.

8. Formación complementaria

Contribuír  a  completar  a  formación  do  alumnado  favorecendo  a  súa  asistencia  a  actividades

extraescolares,  así como a participación nas saídas e visitas que axuden a complementar a súa

formación.

9. Diferencias individuais

Exercer a  acción educadora tendo en conta as características individuais de cada alumno/a cun

propósito  específico  de  atención  complementaria  cara  ao  alumnado  que  manifeste  Necesidades

Específicas de Apoio Educativo.

10. Hábitos de traballo

Fomentar a adquisición de hábitos de traballo e estudo no alumnado, potenciando a capacidade de

aprender  a  aprender,  propiciando  a  consecución  da  súa  autonomía  persoal  e  intelectual  coa
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finalidade de que sexan capaces de planificar e avaliar o propio traballo.

11. Formación permanente

Potenciar e facilitar as actividades de formación permanente do profesorado.

12. Relacións coas familias

Asegurar a necesaria relación e intercambio cos pais e nais do alumnado de modo que o traballo

conxunto cos profesores contribúa a unha eficaz acción educativa e docente sobre os alumnos e

alumnas.

III/ ORGANIZACIÓN DO CENTRO

1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CENTRO

1.1 Instalacións e distribución

PLANTA BAIXA

 Dependencias  administrativas  (Dirección  e  Xefatura  de  Estudos,  Secretaría  e  Sala  do
Profesorado).

 Aulas de Educación Infantil.

 Salón de actos.

 Comedor.

 Sala da ANPA (entrada pola rúa Angela B. de Soto).

 Dous servizos independentes para nenos e nenas.

 Un patio cuberto e outro descuberto.

 Instalacións de calefacción.

 Dous aseos no patio exterior.
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PRIMEIRA PLANTA

 Biblioteca.

 Aulas de Educación Infantil e Educación Primaria.

 Aula de Relixión.

 Sala de Despacho de titoría.

 Servizos e aseos mixtos.

SEGUNDA PLANTA

 Aulas de Educación Primaria.

 Aula de Inglés.

 Aula de Música.

 Sala de Informática.

 Aula de Pedagoxía Terapéutica.

 Aula de Audición e Linguaxe.

 Despacho de Orientación.

 Servizos e aseos mixtos.

TERCEIRA PLANTA

 Vivenda da Conserxe.

1.2 Mobiliario e material

O  centro  ten  un  inventario  xeral  do  material  e  mobiliario  do  que  dispón,  que  se  revisa
anualmente.

Cada ano faise unha solicitude á Consellaría de Educación para a reposición de material que se
precise ou de novo material, segundo ás necesidades do momento.

2. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DO CENTRO

Composición xurídica

 Aulas

 Aulas de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos).

 6 aulas de Educación Primaria.

 1 aula de Inglés.

1



CEIP  PLURILINGÜE  ANXO DA GARDA   Tfno  881 960778/ 881960779(fax)
Monte das Moas, 8      ceip.anxo.dagarda@edu.xunta.es
15009   A CORUÑA                   www.edu.xunta.es/centros/ceipanxodagarda

 

 1 aula de Música

 1 aula de Relixión

 1 aula de Pedagóxica Terapéutica

 1 aula de Audición e Linguaxe

 Profesorado

 4 prazas de Educación Infantil

 5 prazas de Educación Primaria

 1 praza de Inglés

 1 praza de Francés

 1 praza de Música

 1 praza de Pedagóxica Terapéutica

 1 praza de Educación Física

 1 praza de Orientación

Alumnado

Practicamente en todos os cursos o número de alumnos/as é o máximo permitido pola lexislación

vixente. A ratio de alumnos/as por aula ven sendo nestes últimos anos de 25 .

Normalmente pódense atender todas as solicitudes de entrada no colexio, aínda que nalgúns cursos

algún ano quedan alumnos sen poder matricularse no colexio.

Os alumnos e alumnas son todos da zona e veñen andando ao centro,  non existindo transporte

escolar.

No caso de ser necesaria a distribución do alumnado por grupos, seguiranse os seguintes criterios:

1. Orde alfabética.

2. Equilibrio numérico entre nenos e nenas e alumnado NEAE.

3. No caso de irmáns xemelgos, estes situaranse preferentemente en grupos separados.

4. Criterio pedagóxico oídos os mestres/as do grupo e o Departamento de Orientación.

A responsabilidade da confección dos grupos será de Xefatura de Estudos. A configuración dos

grupos manterase no posible no ciclo de Educación Infantil e revisarase curso a curso durante a

etapa de Educación Primaria, coa posibilidade dunha reestruturación parcial ou total seguindo os

criterios anteriormente citados.

As aulas dos diferentes cursos están dispostas seguindo o criterio de maior facilidade e comodidade
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para os alumnos e alumnas, situándose de menor a maior altura no edificio en orde ascendente de

idades. 

3. HORARIO

O horario  lectivo  do  centro  educativa  é  continuo tras  a  aprobación  da  solicitude  por  parte  da

Xefatura  Territorial  da  Consellaría  de  Educación  ao  cumprir  todos  os  requisitos  esixidos  na

normativa vixente.

Polo tanto, o horario lectivo para o alumnado e o profesorado é de 9 a 14 horas, de luns a venres,

resultando 25 horas lectivas en total.

Por  outra  banda,  o  alumnado ten  como servizos  complementarios,  madrugadores  e  comedor,  e

actividades extraescolares.

Debido a que as portas do centro ábrense ás 8.50h, seguindo a lexislación vixente, haberá na entrada

cinco profesores/as que vixiarán aos alumnos e alumnas no patio durante os 10 minutos previos ao

momento de entrada nas aulas. Como o tempo é lectivo, o profesorado de vixilancia verá reducido o

seu horario de permanencia no centro nunha hora semanal.

No momento  do  recreo,  o  alumnado distribuirase  en  dúas  quendas,  sendo en primeiro  lugar  o

alumnado de Educación Infantil (11.00-11.25) e logo o de Educación Primaria (11.30-11.55) e será

vixiado por oito profesores/as en cada unha das quendas semanalmente.

O  profesorado  debe  completar  as  30  horas  de  permanencia  no  centro,  para  iso  establécese  o

seguinte:

 25 horas lectivas en xornada de mañá, incluíndo docencia, gardas, apoios, coordinacións ou

cargos directivos e atención ao alumnado na entrada.

 Permanencia no centro todos os luns de 16.00 a 19.00 para reunións de ciclo,  claustro,

comisión pedagóxica,  equipos de dinamización, segundo a planificación concreta que se

realiza ao comezo de cada curso escolar; e para a atención aos pais e nais do alumnado.

 Os días  restantes  (martes,  mércores,  xoves  e  venres),  terán  asistencia  para  controlar  as

actividades extraescolares por quendas, en horario de 16.00 a 18.00 horas.

En canto ao horario e calendario escolar que establece os días lectivos, vacacións e festivos ven

marcado pola Xefatura Territorial de Educación. E a maiores o centro, a través do Consello Escolar,

establecerá días non lectivos de carácter local.
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4. ESTRUTURA ORGÁNICA DEL CENTRO

4.1 Equipo directivo

 Director/a

 Xefe/a de Estudos

 Secretario/a

4.2 Órganos colexiados

Consello Escolar

 Director/a

 Xefe/a de Estudos

 Secretario/a

 Cinco representantes do profesorado

 Catro representantes dos pais e nais

 Un representante nomeado pola ANPA

 Representante do persoal non docente

 Representante da cidadanía

Claustro

 Educación Infantil

            Mestres/as titoras e un mestre de apoio a educación infantil.

 Educación Primaria

            Titores de educación primaria.

 Especialistas e Orientación

▪ Educación Física

▪ Inglés

▪ Música

▪ Relixión

▪ Orientación

▪ Pedagoxía Terapéutica

▪ Audición e Linguaxe (praza provisional)
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4.3 Órganos de coordinación docente

Equipo de Ciclo

Na actualidade só existe Equipo de Ciclo na etapa de Educación Infantil, xa que na Primaria

non hai distribución por ciclos, cada nivel é independente.

O Equipo de Ciclo reunirase ao comezo do curso para a elaboración da Programación Didáctica

para a etapa, indicando os obxectivos, contidos, recursos, actividades e saídas, metodoloxía e

avaliación que se seguirán durante o curso académico. Tamén se reunirán segundo o calendario

establecido a principio de curso.

Comisión de Coordinación Pedagóxica

Esta comisión estará formada por profesorado do centro. A composición é a seguinte:

 Director/a

 Xefe/a de Estudos

 Coordinador/a de Educación infantil

 Coordinador/a de Dinamización Lingüística

 Coordinador/a de Biblioteca

 Orientación

 Pedagoxía Terapéutica

 Audición e Linguaxe

Dinamización Lingüística

O Equipo  de  Dinamización  Lingüística  do  centro  constituirase  ao  principio  de  cada  curso

escolar.

Reunirase  segundo  o  calendario  establecido  a  principio  de  curso.  Nunha  primeira  reunión

indicará cales serán os obxectivos a perseguir para cada curso, as actividades que se levarán a

1



CEIP  PLURILINGÜE  ANXO DA GARDA   Tfno  881 960778/ 881960779(fax)
Monte das Moas, 8      ceip.anxo.dagarda@edu.xunta.es
15009   A CORUÑA                   www.edu.xunta.es/centros/ceipanxodagarda

 

cabo, igualmente a organización dos días de conmemoración oportunos.

Dinamización da Biblioteca

A dinamización da Biblioteca estará composta por persoal docente do centro. Constituirase ao

principio de cada curso escolar.

O equipo terá como funcións procurar o coidado e a orde na biblioteca, o rexistro de libros e a

proposta de actividades de animación á lectura para todo o alumnado do centro escolar, así

como outras actividades complementarias de interese e a actualización do blogue.

O equipo de Dinamización da Biblioteca reunirase durante o curso escolar para atender todos

estes aspectos, segundo o calendario de reunións establecido a principio de curso. 

Dinamización das TICs

O equipo de Dinamización das TICs estará  composto por profesorado do centro educativo.

Constituirase ao principio de cada curso escolar.

O equipo reunirase seguindo o calendario de reunións establecido a principios de curso. Na súa

reunión de principio de curso acordará aquelas accións que se levarán a cabo para ese curso

escolar, así como aquilo no que se centrará a utilización das TIC dentro do centro.

Por outro lado, o equipo encargarase de establecer unhas normas de funcionamento interno en

relación ao uso das TIC.

Coordinador de Actividades Complementarias

Executará  o  planificado  na  Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica,  relativo  ás  actividades

complementarias, e informará a Xefatura de Estudos, alumnado e familias. 

5. PROFESORADO

Equipos docentes

Ao inicio de cada curso, durante o mes de setembro, nunha sesión ordinaria de claustro procederase

a  facer  os  nomeamentos  dos  coordinadores  pertinentes  que  constarán  en  acta,  así  como  na
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programación xeral anual correspondente a ese curso escolar.

A adscrición do profesorado aos diferentes cursos e titorías faranse no primeiro claustro que se

celebre no mes de setembro, respectando sempre a lexislación vixente en relación ao tema,  e todas

aquelas circunstancias que redunden nun mellor e máis eficaz funcionamento do centro.

Planificación das reunións colectivas

Para un bo funcionamento do centro débese considerar o traballo colectivo en obxectivos comúns, e

na  medida  do  posible  coa  mesma  metodoloxía.  Por  isto,  é  fundamental  o  establecemento  de

reunións colectivas que axuden a coordinar os obxectivos e os medios adecuados para conseguilos.

No mes de setembro farase unha planificación concreta das reunións colectivas do profesorado, que

terán lugar ao longo de todo o curso escolar, determinando a finalidade das mesmas e o profesorado

que intervén nelas.

Cada curso escolar haberá as seguintes reunións, se prexuízo dunha modificación razoada.

 Claustro de profesores/as: como norma xeral, unha ao trimestre.

 Reunións de ciclo ou nivel: unha vez ao mes, en semanas alternativas, incluídas as xuntas de

avaliación ao rematar cada trimestre.

 Reunión da Comisión Pedagóxica: unha vez ao mes.

 Reunión do Equipo de Normalización Lingüística: unha vez ao mes.

 Reunión de Comisión de TIC: unha vez ao mes.

 Reunión do Departamento de Orientación.

 Reunión de Comisión de Biblioteca: unha vez ao mes.

Cada  reunión  estará  moderada  polo  coordinador/a  correspondente  e  levantarase  acta  no  libro

correspondente ao remate da mesma, para ter constancia dos temas tratados nela, 

Outras actividades

Dado o número de aulas e de profesores existentes no colexio todos os anos hai profesores que ven

reducidas as súas horas lectivas de docencia directa e non chegan ás 25 establecidas pola lexislación

vixente.
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É conveniente que estas horas libres se planifiquen para que a súa existencia redunde nun mellor

funcionamento do colexio e para a realización de actividades que, de ter o horario completo serían

máis difíciles de realizar.

Como norma xeral, estas horas adicaranse por parte do profesorado que desfrute das mesmas, aos

seguintes cometidos e actividades:

 Reforzos educativos e atención á diversidade.

 Substitucións do profesorado cando existan ausencias do mesmo.

 Dinamización da biblioteca.

 Dinamización TICs.

 Programación das actividades complementarias.

 Dinamización Lingüística.

6. XESTIÓN ECONÓMICA DO CENTRO

O  director/a,  seguindo  a  normativa  vixente,  elabora  un  presuposto  ao  inicio  do  ano  natural,

concretando os diferentes apartados do mesmo e tendo en conta a cantidade que recibe por parte da

Consellaría de Educación. Preséntao á Comisión Económica e pásao para aprobación polo Consello

Escolar. Así mesmo comunica ao profesorado a asignación da que poden dispoñer ao longo do ano

natural.

A comisión  económica  no  Consello  Escolar  está  formada  polo  director/a,  un  representante  do

profesorado, un representante das familias e o/a secretario/a, os cales supervisarán todo o referente

aos asuntos económicos. Reúnese dúas veces ao ano.

O director/a fai mensualmente unha relación dos movementos económicos da conta bancaria do

centro e facilita a información trimestralmente ao profesorado no claustro correspondente e aos

compoñentes do Consello Escolar nas reunións que se convoquen.

7.  RELACIÓNS COA CONTORNA

Relacións con outros centro escolares
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Establecer e fomentar as relacións con centros educativos é conveniente e interesante. Para isto

pódense sinalar as seguintes posibilidades, sen excluír outras que xurdan.

 O establecemento  de  reunións  de  coordinación nos  ámbitos  da  Orientación  Educativa  e

Dirección Escolar.

 Compartir material diverso.

 Organizar conxuntamente actividades culturais e deportivas.

 Compartir algunhas actividades extraescolares e complementarias.

 Dirixir as charlas de orientación para o alumnado que remata a escolaridade.

Así  mesmo  o  colexio  fomentará  a  participación  en  Programas  Europeos  de  intercambios  de

traballos ou proxectos con centros escolares doutros países, dentro das posibilidades que ofrece a

Unión Europea nas súas convocatorias ao respecto.

Relacións con asociacións da zona

Para  este  caso,  facilitarase,  respectando  os  trámites  necesarios,  a  utilización  das  instalacións

escolares por parte das diferentes asociacións veciñais e culturais.

Ademais,  colaborarase na preparación e realización de diferentes  actividades  conxuntas  de tipo

cultural ou de ocio.

Relacións co Concello

O centro ve necesario participar activamente nos diferentes programas educativos que organice o

Concello ao longo do curso escolar.

Existe  colaboración co Servizo Municipal  de Educación do Concello da Coruña que asegura a

participación con carácter preferente do alumnado do centro nos diferentes programas educativos do

mesmo.

Relacións con outras institucións

Calquera que, respectando a lexislación vixente, redunde en beneficio do alumnado.
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8. RELACIÓNS COAS FAMILIAS

A consecución dos obxectivos educativos non se conciben sen unha relación efectiva coas familias

do alumando, por esta razón establecerase contactos colectivos e individuais para a comunicación e

información sobre aspectos relacionados co centro, cos seus fillos/as ou outras circunstancias.

A nivel colectivo, haberá dúas reunións anuais obrigatoriamente, unha a principios de curso, por

titorías;  e  outra  na  súa  finalización,  para  falar  da  planificación  do  curso  e  da  consecución  de

obxectivos.

A nivel individual, o centro establece unha hora semanal para que as familias, se o desexan, poidan

ter unha reunión co profesorado; así mesmo se o titor/a o considera pertinente. En ambos casos,

para un mellor funcionamento e eficacia das entrevistas, faranse con previa petición de cita.

Ademais  destas  canles  de  comunicación  e  información,  as  familias  poden  estar  informadas

mediante as circulares, publicacións na páxina web do centro ou por correo electrónico.

A maiores,  dende  o  centro  potenciarase  a  participación  e  colaboración  das  familias  na  ANPA,

estableceranse  actividades  conxuntas  e  proporanse  actividades  organizadas  por  pais/nais  do

alumnado (charlas, obradoiros, actividades específicas, etc.).

9. PARTICIPACIÓN DO ALUMNADO

Nos cursos  de  quinto  e  sexto  de  primaria  existirá  delegado/a,  e  voluntariamente,  se  así  o  cre

conveniente o profesorado de nivel, en terceiro e cuarto.

A elección do delegado/a de clase efectuarase no mes de outubro, previa motivación  do alumnado

por  parte  de  cada  titor/a  respecto  á  importancia  de  contar  con  representantes  de  alumnado

responsables e que saiban escoitar a opinión e as inquedanzas dos seus compañeiros/as.

As funcións dos delegados/as son as seguintes:

 Ser o representantes do curso ante o titor/a e o resto de profesorado.

 Representar ao alumnado na Comisión de Convivencia do centro.
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10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

O centro ten como obxectivo potenciar que o alumnado participe nas actividades extraescolares e

para  iso ao  inicio  do curso  a  ANPA dará  información sobre  as  actividades  propostas  e  será  a

responsable do proceso de inscrición do alumnado nas mesmas.

As actividades extraescolares perseguen os seguintes obxectivos:

 Ofrecer  actividades  distintas  ás  que  realiza  o  alumnado  no  horario  académico,  que

complementen a súa formación e que lles permitan ocupar o seu tempo de ocio.

 Favorecer  a  apertura  do  centro  o  máximo  de  tempo  posible  e  a  utilización  das  súas

instalacións por parte do alumnado.

 Favorecer a convivencia dos alumnos e alumnas.

 Establecer relacións entre o alumnado fóra de horario lectivo.

 Colaborar coas familias na conciliación da vida familiar e laboral.

Hai diversidade de actividades que o alumnado pode escoller para o tempo extraescolar, sendo:

 Uso da biblioteca para o préstamo de libros, sala de lectura ou realización de traballos.

 Actividades deportivas: patinaxe, deportes de raqueta, capoeira, natación...  

 Actividades formativas de ocio: baile, teatro, inglés...

Cada unha das actividades ten un horario establecido, pero todas elas se sitúan de luns a venres,  de

16,00 a 18,00 da tarde.

A responsabilidade das actividades que se ofertan e se fan no centro é do Consello Escolar, que as

aproba ao inicio do curso e fai a memoria correspondente ao final do mesmo.

As distintas ofertas de actividades estarán xestionadas por diferente persoal:

 Biblioteca: profesorado do centro educativo.

 Resto de actividades: ANPA.
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11. A BIBLIOTECA

Dende o centro considérase importante o uso da biblioteca como un medio para a consulta e goce

pola lectura, polo que se fomentará o uso da mesma por parte do alumnado, tanto en horario lectivo

como non lectivo.

Neste último caso, os mércores de 16 a 17h o alumnado poderá facer uso da biblioteca se así o

desexa. Será o profesorado do centro, quen por quendas, fará garda nese horario.

O alumnado poderá empregar este espazo como sala de lectura, sala de estudo ou solicitar libros en

préstamo.

A maiores,  o  centro  participa  e  colabora  co  Concello  da  Coruña no Programa "Promoción  de

Bibliotecas Escolares".

Ao inicio de cada curso elixirase o encargado/a da biblioteca para ese ano escolar, que quedará

disporá de horas para adicalas á biblioteca e farase cargo así mesmo do control e supervisión  do

material didáctico colectivo do centro.

É conveniente que o profesora/a nomeado manteña o seu nomeamento durante un mínimo de dous

cursos e, intentarase, que sexa unha persoa con experiencia no tema, liderando a responsabilidade,

compartida co resto do profesorado, de fomentar a lectura no alumnado mediante a promoción de

diferentes actividades.

No mes de outubro, e dentro da Programación Xeral Anual, establecerase un plan de utilización da

biblioteca durante a xornada escolar, programando actividades dos diferentes cursos tendentes a

promover o uso da mesma por parte do alumnado.

Para un bo funcionamento da biblioteca, existen unhas normas na mesma que regulan o seu uso,

especialmente no servizo de préstamo de libros. 

12. REVISIÓN E AVALIACIÓN DO P.E.

Na Programación Xeral Anual de cada curso farase unha revisión do Proxecto Educativo por se fose

necesario facer algunha modificación, cambiando o que for necesario e propoñendo este cambio ao

Consello Escolar.

Periodicamente  na  CCP  farase  unha  revisión  e  avaliación  da  Programación  Xeral  Anual,
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propoñendo modificacións se fose necesario e analizarase a consecución dos obxectivos propostos,

as actividades programadas e a organización do centro.

Na  Memoria  de  Fin  de  Curso  farase  unha  relación  pormenorizada  das  diferentes  actividades

realizadas no centro durante o curso escolar, así como unha análise dos resultados das avaliacións

do  alumnado  nos  diferentes  cursos  e  unha  valoración  do  programado,  e  conseguido,  na

Programación Xeral.

13. PLANS E PROXECTOS

13.1 Proxecto lingüístico

Anexo I.

13.2 Proxecto lector e dinamización de biblioteca

Anexo II.

13.3 Plan de integración das Tic

Anexo III.

13.4 Proxecto ABALAR

Anexo IV.

13.5 Plan de atención á diversidade

Anexo V.

13.6 Plan de orientación e acción titorial

Anexo VI.

13.7 Plan de acollida de alumnado estranxeiro

Anexo VII.

13.8 English Break

Anexo VIII.

14. NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E CONVIVENCIA

Anexo IX.

15. PLAN DE CONVIVENCIA

Anexo X.

16. PLAN DE EVACUACIÓN

Anexo XI.
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Anexo I. Proxecto lingüístico

INTRODUCCIÓN

A lingua constitúe un elemento básico de identidade cultural e representa un valor fundamental de
cohesión nunha determinada comunidade, considerándose patrimonio cultural e obxecto de especial
respecto e protección.
O Estatuto de Autonomía de Galicia, no seu artigo 5, define o galego como lingua propia de Galicia,
que os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e que todos teñen o dereito de coñecelos e
usalos.
A Comisión de Coordinación Pedagóxica encomendou a revisión do Proxecto Lingüístico do Centro
(PLC)  ao  Equipo  de  Dinamización  da  Lingua  Galega  en  coordinación  co  profesorado  de
Plurilingüismo (Inglés e Francés).

MARCO LEGAL

O Proxecto Lingüístico do CEIPP Anxo da Garda, integrado no PEC do Centro, parte da necesidade
de conectar a realidade do noso Centro co contorno, a lingua, a historia, a cultura e a lexislación
propia da nosa Comunidade Autónoma.
O PLC  ten como referencia a normativa vixente:
- Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística, DOG do 14 de xullo.
- Plan Xeral de Normalización Lingüística, aprobado no Parlamento de Galicia o 21 de 
  setembro de 2004.
- Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario 
  de Galicia.

ANÁLISE SOCIOLINGÜÍSTICA
Partindo  da  análise  sociolingüística  baseada  na  observación  e  no  tratamento  da  información
derivada dunha enquisa realizada ao longo do curso 2014-15 sobre o emprego do galego por parte
das familias, alumnado e profesorado, as conclusións son as seguintes:

 Obsérvase un notable descenso no uso do galego e sobre todo, nas familias de nenos de
Educación Infantil.

 Nótase moito desinterés polo tema, xa que so entregaron a enquisa un 50%.
 Outro dato relevante é que de todas as enquisas recollidas, so unha familia marcou a casiña

“so galego”.
 Nos cursos inferiores de Primaria percíbese moi pouco uso da lingua galega.

 Sen embargo, tamén convén reseñar que non se nota rexeitamento desta lingua, nin como

obxecto de estudo nin como lingua vehicular nin tampouco como signo de cultura.
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RESULTADOS DA ENQUISA - INFANTIL

RESULTADOS DA ENQUISA - PRIMARIA
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LINGUAS DO ENSINO
Á vista destes resultados atopámonos nun contorno castelán falante. Se se ten en conta o marco
legal haberá que fixar uns criterios para potenciar o uso normalizado da lingua galega.

EDUCACIÓN INFANTIL 

O artigo 5º establece: 

1. Na etapa de educación infantil, o profesorado usará na aula a lingua materna predominante
entre o alumnado, aínda que deberá ter en conta a lingua do contorno e procurará que o
alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia
dentro dos límites da etapa.

2. A lingua materna  predominante  do  alumnado  será  determinada  polo  Centro  dacordo co
resultado dunha pregunta que se fará aos pais/nais/titores ou representantes legais do alumno
antes do comezo do curso escolar acerca da lingua materna do fillo.

3. Atenderase de xeito individualizado o alumnado tendo en conta a súa lingua materna.
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4. Cada Centro deberá facer constar no seu PL as actividades e estratexias  de aprendizaxe
empregadas para que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento das dúas
linguas oficiais.

Segundo a enquisa feita aso pais e nais do alumnado de 3 anos no momento da matrícula, a lingua
materna maioritaria é o castelán, polo que o profesorado usará esta lingua na aula. O coñecemento e
adquisición  do galego iniciarase a  través  de actividades  como conta-contos,  cancións,  adiviñas,
lendas de tradición oral… que acheguen ao alumnado á realidade cultural galega, apoiando de xeito
individualizado ao alumnado que presente maior dificultade.

EDUCACIÓN PRIMARIA  

O artigo 6º establece:

1. Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel nas dúas
linguas oficiais de Galicia.

2. As materias de Lingua impartiranse no idioma de referencia.
3. Impartiranse en galego as materias de Ciencias Sociais e Ciencias da Natureza.
4. Cada Centro  decidirá  a  lingua en  que se impartirán  o resto de materias  de cada  curso,

garantindo que as materias en galego e en castelán se distribúan na mesma porcentaxe de
horas semanas, sen prexuizo do disposto no capítulo IV (linguas estranxeiras). Este proceso
realizarase cada catro cursos escolares.

As linguas  nas  que se  impartirán  as  materias  de  educación  primaria  para  dar  cumprimento  ao
decreto de pluriligüismo estarán distribuidas do seguinte xeito:

CURSO GALEGO CASTELÁN INGLÉS   FRANCÉS

1º

Lingua galega
Ciencias Sociais
CC. da Natureza
Educación física

Lingua castelá
Matemáticas
Música
Relixión
Valores sociais e 
cívicos

Lingua estranxeira
Arts&Crafts

2º

Lingua galega
Ciencias Sociais
CC. da Natureza
Educación física

Lingua castelá
Matemáticas
Música
Relixión
Valores sociais e 
cívicos

Lingua estranxeira
Arts&Crafts

3º

Lingua galega
Ciencias Sociais
CC. da Natureza
Educación física

Lingua castelá
Matemáticas
Música
Relixión
Valores sociais e 
cívicos

Lingua estranxeira
Arts&Crafts

4º

Lingua galega
Ciencias Sociais
CC. da Natureza

Lingua castelá
Matemáticas
Música

Lingua estranxeira
Arts&Crafts
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Educación física
Ob. comunicación

Relixión
Valores sociais e 
cívicos

5º

Lingua galega
Ciencias Sociais
CC. da Natureza
Educación física

Lingua castelá
Matemáticas
Música
Relixión
Valores sociais e 
cívicos

Lingua estranxeira
Arts&Crafts

6º

Lingua galega
Ciencias Sociais
CC. da Natureza
Educación física

Lingua castelá
Matemáticas
Música
Relixión
Valores sociais e 
cívicos

Lingua estranxeira
Arts&Crafts

Aprox. á 
lingua e 
cultura 
francesas 

De forma máis sistematizada, e debido a que levamos observando que a lingua galega estase a 

converter cada vez máis nunha lingua allea para o alumnado, o profesorado do centro decide incluír 

neste PLC as seguintes actividades concretas para favorecer o contacto e emprego cotián coa lingua 

galega:

 Especificamente para educación infantil:

Empregar o galego nas asembleas, nas rutinas diarias, no momento das merendas e no tempo 

asignado para ir ao baño (coa gradación oportuna no alumnado de 4º de educación infantil).

 Para educación infantil e primaria:

 Na hora de ler, a lectura realizarase en galego un mínimo de dous días á semana.

 Etiquetaxe, carteis de aula, letreiros,... empregando o galego.

 Que o profesorado se dirixa ao alumnado en lingua galega, preferentemente, en espazos e 

tempos comúns (recreos, corredores, avisos puntuais, etc.)

 Que o profesorado empregue preferentemente a lingua galega para relacionarse entre si, en

presenza do alumnado, e que desta forma sirva a modo de exemplo para este.
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ALUMNADO QUE NON COÑECE UNHA OU NINGUNHA DAS LINGUAS OFICIAIS

Con respecto aos alumnos con descoñecemento da lingua galega por ser procedentes do estranxeiro
ou doutra Comunidade Autónoma, favorecerase unha progresiva adaptación ao Centro  segundo o
establecido no Plan de Acollida.

O  Departamento  de  Orientación  tomará  as  medidas  axeitadas  para  mellorar  a  competencia
lingüística se fora preciso: grupos de adquisición das linguas, grupos de adaptación da competencia
curricular,  agrupamentos  flexibles,  atención  individualizada…  en  definitiva,  o  impulso  dunha
formación inicial específica nas linguas vehiculares do ensino de xeito que se posibilite a súa plena
incorporación nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao curso no que se atope escolarizado o
alumnoo.

I.-No  caso  da  chegada  dalgún  alumno  que  descoñeza  as  dúas  linguas  oficiais  do  Centro
estableceranse as siguientes medidas:

 Grupo de Acollida  Estará formado polo titor,  o orientador,  os mestres de PT e AL e o
Equipo Directivo. A partires do 3º curso tamén formarán parte deste grupo dous alumnos da
aula correspondente.
Encargarase de atender ao alumnado durante unha semana.
Farase unha avaliación inicial para determinar o nivel de coñecemento dalgunha das dúas
linguas oficiais.

 En Infantil recibirá apoio na aula e axuda por parte dalgún compañeiro.
 En  Primaria  terá  atención  individualizada  por  profesorado  dispoñible  e/ou  inmersión

lingüística.

II. No caso de coñecer unha das dúas linguas:

 En Educación Infantil farase reforzo na aula.
 En Educación Primaria, ademáis do reforzo na aula, recibirá apoio por parte do profesorado

con dispoñibilidade horaria.

Sen prexuizo do anterior, tal como establece o artigo 18 do decreto 79/2010 para o plurilingüismo,
no  momento  da  matrícula  informarase  aos  pais  ou  titores  dos  alumnos   procedentes  doutras
Comunidades ou do estranxeiro que se incorporen a 5º e 6º curso da posibilidade de solicitar  a
exención da lingua galega durante un máximo de dous cursos escolares.

PROXECTO PLURILINGÜE

Dende o ano 2011 lévase a cabo o desenvolvemento do programa Plurilingüe, impartindo a Plástica
(Área de Educación Artística) en inglés de xeito paulatino nos distintos niveis. A partir do curso 18-
19 desenvolverase o Programa Plurinfantil, impartíndose unha sesión semanal de música en inglés
en Educación Infantil.

As medidas propostas para os casos en que chegue ao Centro un alumno procedente doutro sistema
educativo, e que careza dos coñecementos de inglés necesarios para participar nas clases de Inglés
ou Plástica son:
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 Un periodo de adaptación no que recibiría apoio por parte de profesorado dispoñible, se é
posible.

 Elaboración de fichas individualizadas adaptadas ás súas capacidades.
 Nas clases de Plástica, o profesor recurrirá ao emprego do castelán ou galego para indicar as

instruccións necesarias para a realización das tarefas ata que o alumno adquira a autonomía
necesaria.

No caso de alumnos con necesidades especiais que non posúan os coñecementos suficientes para
comprender as instruccións impartidas en inglés, o profesor aplicará un reforzó educativo dentro da
aula ordinaria que incluirá, de ser necesario, o uso do galego ou do castelán.

PROXECTO DE ANTICIPACIÓN DA 2ª LINGUA ESTRANXEIRA 

A actual  lexislación (LOMCE) atribúe aos centros educativos a posibilidade de fixar o traballo
educativo  que se realizará  durante dous períodos lectivos  que viñan sendo dedicados á área de
Relixión, un no nivel de 4º e outro no nivel de 6º de EP, dentro dunhas marxes legalmente fixadas.

Consultados o Claustro de Mestres e o Consello Escolar nas súas respectivas reunións do 30 de
xuño de 2015, e valoradas as propostas efectuadas, decidiuse dedicar o citado período no nivel de 6º
a unha Aproximación á Lingua e Cultura Francesas, procurando unha mellora das capacidades de
comunicación do alumnado e no marco do Plurilingüismo do centro. 

Isto suporía na práctica unha anticipación do estudo do francés como 2ª Lingua Estranxeira, que a
meirande parte do alumnado cursa na ESO, así como un reforzo da Lingua Galega ao facer fincapé
nas similitudes entre as dúas linguas citadas.

OBXECTIVOS

- Comprender mensaxes orais en calquera das linguas.
- Utilizar  oralmente   estas  linguas  para  satisfacer  necesidades  básicas  de  comunicación,

amosando interese por comprender e facerse comprender.
- Ler  de  xeito  comprensivo  e  autónomo  textos  para  obter  informacións  requeridas

previamente.
- Escribir textos sinxelos con cohesión e coherencia, e que respecten as principais regras do

código escrito.
- Reflexionar sobre o sistema lingüístico e o seu funcionamento, e valoralo como fonte de

comunicación e aprendizaxe.
- Comparar  aspectos  socioculturais  dos  países  francófonos  e  anglosaxóns  cos  propios,

evitando estereotipos e resolvendo malentendidos interculturais.

ACTIVIDADES

 Potenciación  do galego  como medio  de  comunicación  entre  o  profesorado,  alumnado  e
familias.

 Actividades colectivas para recuperar tradicións populares, conmemoracións…
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 Recollida de expresións lingüísticas literarias e culturais propias da nosa lingua para que non
se perdan e formen parte do acervo cultural de cada alumno.

 No Plan de lectura adicaranse sesións de lectura en galego, castelán e inglés.

- Certame literario: concurso dirixido a todo o alumnado no que poden participar con contos,
relatos, banda deseñada, poesía.

- Postais do Nadal. Tamén poden participar todos os nenos/as do colexio. A postal gañadora
serve para felicitar as festas do Nadal a toda a Comunidade educativa.

- Actividades de animación á lectura: exposicións periódicas de libros (día do Libro, Semana
da Prensa, Semana das Letras Galegas…), sesións de conta-contos,  lecturas por parte de
nenos de cursos superiores a nenos de Educación infantil, 1º e 2º.

- Blog da Biblioteca e dos distintos cursos onde se colgan os traballos que van realizando os
nenos.

- Realización de actividades: Vendima, Magosto,  Samaín, Halloween, Entroido...

- Conmemoracións: Día da Paz, Letras Galegas, Semana da Prensa…

- Actividades colectivas ao longo do curso relacionadas cos contidos transversais.

Anexo II.  Proxecto lector e dinamización de
biblioteca

INTRODUCCIÓN

Segundo se recolle no Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo 
da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e co fin de facilitar a consecución dos 
obxectivos que a Lei Orgánica de Educación (LOE) e a Comunidade Autónoma de Galicia sinalan 
para as etapas de ensino obrigatorio, os centros educativos deberán elaborar e incluír nos seus 
proxectos educativos do Centro, proxectos que integren todas as actuacións do centro destinadas ao 
fomento da lectura e da escritura e á adquisición das competencias básicas.

Este documento desenvolverase a medio prazo e  no que participarán tódolos profesores do 
Centro, o Proxecto lector do Centro será a referencia para a elaboración dos Plans anuais de 
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lectura.O seu deseño e posta en marcha son competencia de todo o equipo docente e estarán 
coordinados pola persoa responsable da biblioteca escolar.

PLAN ANUAL  DE LECTURA:

OBXECTIVOS
 Formar lectores e lectoras competentes e crear hábitos de lectura.
 Desenvolver nos alumnos/as actitudes favorables cara á lectura, creando ambientes lectores.
 Formar aos alumnos nas capacidades necesarias para usar de forma autónoma os recursos 

dos que dispón.
 Fomentar a lectura e promover os recursos e servicios da biblioteca escolar dentro e fóra do 

conxunto da comunidade escolar.
 Inculcar e fomentar nos nenos/as o hábito da utilización das bibliotecas ao longo da súa 

vida.
 Realizar experiencias de creación e utilización de información a fin de adquirir 

coñecementos, comprender, desenvolver  a imaxinación e entreterse.
 Prestar apoio a tódolos alumnos/as para a adquisición e aplicación de capacidades que 

permitan avaliar e utilizar a información, independentemente do seu soporte, formato ou 
medio de difusión.

ORGANIZACIÓN E XESTIÓN:

As actuación para levar a cabo este Plan concretaranse por trimestre no correspondente Plan 
Anual.

 Ademais do tempo adicado á lectura nas diferentes áreas do currículum durante o horario 
habitual das materias, establécese un tempo específico diario adicado ao Plan Lector de 20  
min. (de 12’00 a 12’20) de forma colectiva en todas  as aulas de Ed. Infantil e Ed. Primaria .

 Durante o mesmo todos os nenos do Centro estarán realizando actividades de potenciación 
da lectura.

 As lecturas faranse en galego, castelán e en inglés.
 Participará  todo o profesorado.Os mércores e venres serán os especialistas os encargados, 

martes e xoves faranse lecturas en inglés (rotativas por niveis), os demais días serán os 
mestres titores os encargados de atender o tempo de lectura en cada nivel.

 No caso de que falte un especialista, será o mestre titor o que faga a lectura e viceversa.

LIÑAS PRIORITARIAS DO PLAN ANUAL:

a.Organización e xestión:

A biblioteca estará aberta durante os recreos de Ed. Primaria (11’30 a 11’50 h.).Levarase a 
cabo o servizo de préstamo de libros.A persoa encargada será a responsable do equipo de 
biblioteca.Ademáis cada titor pode acudir á biblioteca có seu grupo, segundo un calendario que se 
establecerá ao comezo do curso.
Pórase  en marcha de novo o blogue da biblioteca. “Biblioanxo”.

Elevarase ao Claustro e ao Consello Escolar a proposta de abrir a biblioteca unha tarde  á 
semana de 16 a 17 h.
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b.Dinamización e Fomento da lectura:

Levaranse a cabo diferentes actividades, exposicións, lecturas, visitas de autores e 
ilustradores  que se concretarán  ao comezo do vindeiro curso.

Estas serán algunhas das actividades propostas:

 Lectura en voz alta por parte do mestre/a ou dun alumno/a
 Prelectura
 Lectura de libros en colectivo
 Lectura individual e silenciosa
 Visionado e lectura de contos na PDI
 Actividades relacionadas coa lectoescritura (orientación espacial, recoñecemento figura- 

fondo, percepción visual…)
 Tareas de conciencia fonológica (separar en sílabas, palabra máis longa, rimas, 

recoñecemento de fonemas…)
 Actividades de comprensión e expresión relacionadas coa lectura
 Actividades creativas a partir da lectura.
 Karaoke e xogos con música: lectura de pictogramas, cancións, libros interactivos.
 Iniciación ao uso da biblioteca de aula e préstamo.
 Grupo de lectura ( un grupo le e fai animación á lectura para un grupo doutro nivel).
 Usarase o programa “Estimulación del lenguaje”, para Ed. Infantil e 1º curso de Ed. 

Primaria.
 Elaboración dalgún conto tradicional creado por eles, como traballo de Ed. Plástica que se 

usará despois para leer.
 Involucrar ás familiar en Ed. Infantil e 1º e 2º de Ed. Primaria para ler e/ou contar algunha 

historia.
 Lectura do xornal “La Voz de Galicia”.
 Lecturas  individuais seleccionadas polos alumnos na biblioteca.
 Lecturas de elaboración propia que comparten cós compañeiros.
 Selección de libros máis lidos durante o curso.
 Enquisas sobre os libros que máis lles gustaron.
 Selección de libros que lles gustaría ler.

c.Formación de usuarios:
Proponse buscar entre o alumnado de 5º e 6º de Ed. Primaria, voluntarios que axuden na 

biblioteca, na colocación de libros, recomendacións a alumnado máis novo, etc.

d.Procedementos de avaliación:

As reunións mensuais do Equipo da Biblioteca serán o instrumento a utilizar para valorar o 
desenvolvemento do Plan Anual de Lectura. Terase en conta ademáis dos aspectos relacionados có 
hábito lector (índices de lectura), a capacidade do alumnado para avanzar na súa competencia 
literaria e ser quen de enfrontarse a textos cada vez máis complexos, así coma a súa actitude diante 
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da lectura como medio de aprendizaxe, fonte de pracer e recurso para o desenvolvemento persoal. 
Para a avaliación  deste Plan, faranse táboas cós distintos aspectos a avaliar.

PROFESORADO RESPONSABLE DA BIBLIOTECA E EQUIPO DE APOIO.

En cumprimento do artigo 8º da Orde de 17 de xullo de 2007 (DOG de 24 /07/2007), a 
dirección do centro designará un mestre con destino definitivo no centro, como dinamizadora 
responsable da biblioteca escolar por un período mínimo de dous anos.Crearase, así mesmo  un 
equipo de  apoio á biblioteca, no que haxa representación de todos os niveis educativos do centro.

Serán funcións do responsable da biblioteca escolar as seguintes:

- Elaborar a programación anual de biblioteca escolar, atendendo aos proxectos 
curriculares do centro e unha memoria final.

- Colaborar no deseño e a posta en práctica do proxecto lector do centro, 
coordinándoo, de ser o caso.

- Realizar o tratamento técnico dos fondos.
- Informar ao Claustro das actividades da biblioteca e integrar as súas  suxestións.
- Difundir os fondos existentes e as súas posibilidades de consulta entre toda a 

comunidade escolar.
- Definir os criterios para o préstamo e atender o servizo.
- Asesorar o profesorado en técnicas de animación á lectura, estratexias de 

dinamización, formación de usuarios e traballo documental, seleccionando e 
elaborando materiais, xunto co resto do profesorado.

- Manter ao día o blogue  Biblioanxo.
- Coordinar o equipo de apoio á biblioteca escolar.

Son funcións do equipo de Biblioteca as seguintes:

-Apoiar o responsable da biblioteca na súa organización e dinamización, 
desenvolvendo así as función que se lle encomendan á biblioteca escolar.
-Recompilar información, materiais e recursos necesarios para o bo funcionamento 
do servizo, co fin de facilitárllelos aos usuarios da biblioteca escolar.
-Cooperar ao deseño, organización e posta en marcha das actividades programadas.
-Establecer criterios para a adquisición e actualización dos fondos da biblioteca.
-Recoller propostas e suxestións do profesorado e do alumnado co fin de mellorar as 
intervencións e colaborar ao desenvolvemento da competencia lectora, do hábito 
lector e das habilidades de traballo intelectual.

-COMISIÓN DE BIBLIOTECA NO CONSELLO ESCOLAR. A creación da 
mesma resulta de grande interese para a sensibilización de todos os membros da 
comunidade  escolar, procurándolle atención e estabilidade.Estará formada por un 
profesor/a, un pai/nai, un representante do Concello, un representante da Dirección, 
un representante da ANPA, o responsable da biblioteca pública máis próxima e o 
responsable da biblioteca escolar, que actuará como secretario. A comisión reunirase 
unha vez ao trimestre, presidida pola Xefatura de Estudos ou  a directora. As 
funcións desta comisión serían:
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 Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas á infraestructura, 
equipamento e atención .

 Realizarlle propostas ao Consello Escolar para as melloras necesarias.
 Propor estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca 

pública máis próxima.
 Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a 

comunidade escolar.
 Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento.
 Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do 

contorno que poidan colaborar.

e.-Recursos.

1. Biblioteca do centro.
2. Aula de informática.
3. Carnet de Biblioteca para o profesorado ( en colaboración co CC Castrillón).

f.-Orzamento.

Cada ano natural reservarase un 5% do orzamento dos gastos de funcionamento asignados 
pola Consellería.

Anexo III. Plan de integración das Tic

Segundo establece a LOMCE, as tecnoloxías da información e comunicación (TIC’s) deben estar
integradas nos centros educativos como ferramentas habituais nos procesos de ensino-aprendizaxe e
de xestión escolar.

Durante  cursos  anteriores  a  introdución  das  TIC’s  marcou  retos  considerables  para  o
profesorado, o que supuxo un salto considerable na innovación educativa. Na sociedade do s. XXI,
que non se podería entender sen as TIC’s, esixe que os centros educativos realicen un uso adecuado
das mesmas e se utilicen todos os recursos que ofrecen dun xeito consciente e creativo, para seguir
mellorando a calidade educativa.

Cómpre,  xa  que  logo,  actualizar  no  Proxecto  Educativo  do  Centro,  os  obxectivos  e
actividades  que se leven a  cabo vencelladas  a  estas  ferramentas,  tanto no referente  ao seu uso
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administrativo como pedagóxico, facendo fincapé no aproveitamento responsable e na formación
ante  os  avances  que  neste  terreo  se  producen  continuamente  e  a  maior  rapidez  que  noutras
ferramentas máis tradicionais.

No que respecta ao alumnado trátase de que, ao rematar a escolarización no centro, consigan
unha competencia dixital suficiente de cara a encarar no futuro procesos máis complexos. Na Ed.
Primaria  esta  competencia  se traduce  en disponer de habilidades  para buscar,  obter,  procesar  e
comunicar a información e transformala en coñecementos significativos, empregando os soportes
axeitados  á  súa  idade  e  ao  alcance  de  todos.  Coas  TIC’s  informámonos,  comunicámonos  e
aprendemos.

Polo tanto, entendemos que a dinamización das TIC’s no noso centro debe centrarse nos
seguintes bloques:

A.-  Aparellos  e  máquinas  tecnolóxicas:  ordenadores,  tabletas,  impresoras,  proxectores…
como instrumentos de traballo de alumnos e profesores.

B.- Linguaxe informática: diferente “software” en función das tarefas a utilizar e sistemas
operativos

C.-  Internet:  a  rede  como  ferramenta  para  busca,  interpretación  e  comunicación  da
información.

D.- Uso das TIC’s dun xeito responsable e como potenciación da aprendizaxe dos alumnos

1.- OBXECTIVOS

 Actualizar o inventario de todos os aparellos que se utilizan nos procesos administrativos e docentes
e mantelo ao día, incluíndo as actualizacións de software, valorando tamén a súa descatalogación en
caso de quedar obsoleto.

 Rendabilizar ao máximo os equipos disponibles de acceso á información e de impresión
 Contar  anualmente  no  orzamento  cunha  partida  concreta  para  as  TIC’s,  na  que  se  inclúa  o

mantemento de equipos e redes por parte de profesionais externos.
 Familiarizar  aos  nenos  coas  ferramentas  necesarias  para  utilizar  as  TIC’s  como  medio  de

aprendizaxe dende unha perspectiva crítica e responsable.
 Utilizar Internet como medio para a busca, comparación e comunicación da información, tanto os

alumnos nas diferentes áreas como o profesorado no seu traballo pedagóxico.
 Traballar coas TIC’s especialmente nos aspectos de creatividade, razoamento, lóxica e expresión

lingüística, sendo quen de compartir as experiencias e coñecementos con outras escolas de calquera
lugar do mundo.

 Avanzar na formación do profesorado ante os recursos tecnolóxicos máis innovadores: traballo con
diferentes sistemas operativos (Linux, Android…) e coñecer entornos virtuais de aprendizaxe.
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 Desenvolver en toda a comunidade educativa unha cultura dixital como facilitadora dos procesos de
xestión, comunicación e aprendizaxe, acorde coas circunstancias da sociedade do s. XXI.

2.- INFRAESTRUTURAS E MEDIOS MATERIAIS

Podemos establecer no noso centro diferentes espazos no referente ao uso das TIC’s:

1.-  Zona  administrativa,  na  planta  baixa,  onde  se  atopa  o  servidor  central  da  Consellería  de
Educación e as instalacións  da rede wi-fi  para todo o centro.  Existen tres equipos para labores
administrativas da dirección, xefatura de estudos e secretaría e dous para uso do profesorado, con
varios aparellos de impresión.
2.-  Instalacións  comúns  no  salón  de  actos  e  na  entrada  principal  do  centro,  cunha  pantalla
informativa para as familias.
3.- Equipamentos de aulas, tendo en todas elas conexión a Internet. Estas conexións son ás veces
por wi-fi e outras por cable de datos.
4.- Titoría do 1º andar, Biblioteca e Departamento de Orientación (2º andar), cada espazo co seu
equipo informático e de impresión. No caso da biblioteca hai dous equipos informáticos
5.- Aulas “ABALAR”, no 2º andar (5º e 6º de Ed. Primaria), cunha rede específica de wi-fi e os
mini portátiles de cada alumno.
6.- Aula de Informática,  no 2º andar,  con 28 equipos conectados por cable máis 2 para uso do
profesorado con aparellos de impresión.

Cómpre  conseguir  que  todo  o  centro  poida  acceder  á  rede  wi-fi  corporativa,  tanto  con
aparellos  fixos  como móbiles  (tablets).  Non temos encerado dixital  en todas  as  aulas  de nivel.
Existen dous encerados dixitais, na aula de inglés e na aula de informática, así como nas dúas aulas
ABALAR e nos cursos 3º e 4º.

Asimesmo, adoita haber problemas eléctricos que entorpecen o uso axeitado en momentos
puntuais dos diferentes equipos, especialmente na aula de informática, polo que é necesario tamén
ter esta infraestructura ben instalada para conseguir un pleno rendemento.

Nos últimos cursos o mantemento dos equipos enviados pola Administración non é axeitado,
polo que o centro dispón dun contrato de mantemento informático cunha empresa do barrio.

3.- ACTIVIDADES A DESENVOLVER

Dado que todos os sectores da comunidade educativa están implicados no desenvolvemento
deste plan, cómpre distinguir as accións a levar a cabo:

A)      Profesorado

 Comunicación e entrega de información do centro e para o centro por medio do correo electrónico
corporativo e soportes informáticos axeitados (lapis USB).

 Avanzar na formación continua e actualizada tanto a nivel de hardware como de software, así como a
participación en proxectos e actividades que fomenten a innovación educativa coas TIC’s, segundo
as convocatorias dos Plans Anuais de Formación dos Centros de Formación e Recursos ou doutras
institucións.
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 Organización para o uso da aula de informática segundo horario e de xeito que todos os grupos
poidan acceder a ela, alomenos, unha vez á semana.

 Comunicación de incidencias ao coordenador TIC ou ao equipo directivo de cara á súa resolución
ben dentro do centro ou coa axuda dos traballadores da empresa de mantemento.

B)      Alumnado

 Acceso aos recursos dixitais por parte do alumnado de Ed. Infantil dun xeito guiado e con programas
específicos para esa etapa educativa.

 Complementar o proceso de alfabetización e de aprendizaxe da lectura con recursos dixitais.
 Búsqueda de información, selección da mesma dunha maneira crítica e comunicación de contidos e

ideas por medio das TIC’s, utilizando soportes axeitados segundo vaian avanzando na adquisición da
competencia dixital.

 Uso  das  ferramentas  TIC’s  como  soporte  para  os  traballos  de  aula,  especialmente  nas  aulas
“ABALAR”

 Utilización das TIC’s para os momentos de lecer, tanto en Ed. Infantil como en Ed. Primaria, con
aplicacións e xogos axeitados a cada idade.

 Incidir  no  uso  responsable  e  crítico  de  todas  as  ferramentas  tecnolóxicas  así  como fomentar  o
emprego sensato das mesmas, tanto dentro do colexio como na súa vida persoal.

C)      Familias

 Potenciar a utilización das diferentes canles que nos proporcionan as TIC’S para a comunicación co
colexio, sen menoscabo dos procedementos habituais

 Colaborar, a través da ANPA, no mantemento dos equipos e infraestrutura que conlevan as TIC’s
 Favorecer o uso das instalación para cursos de formación orientados ás familias
 Promover accións para o uso responsable das TIC’s, especialmente das redes sociais, facendo charlas

ou actividades que sirvan para tomar conciencia tanto das vantaxes como das desvantaxes do mundo
dixital.

A programación das actividades será concretada cada curso escolar na PXA, a proposta do
equipo de dinamización e coa aprobación do claustro de profesores.

4.- AVALIACIÓN DO PLAN

Ao remate de cada curso escolar e en base á memoria do equipo de dinamización das TIC’s,
faráse un seguimento da consecución dos obxectivos deste plan polo medio de:

- Informes segundo as impresións do profesorado recollidas en enquisas, intervencións no claustro ou
calquera método de comunicación co equipo de dinamización.

- Aportacións do alumnado para a mellora de actividades ou suxerencias doutras.
- Grado de satisfacción das familias en base a reunión titoriais ou suxerencias da ANPA.

E segundo a evolución tecnolóxica neste campo que pode facer que en pouco tempo este
plan quede obsoleto polos avances científicos, así como disposicións lexislativas que o indiquen,
tamén será motivo de revisión e/ou reelaboración do plan.

3



CEIP  PLURILINGÜE  ANXO DA GARDA   Tfno  881 960778/ 881960779(fax)
Monte das Moas, 8      ceip.anxo.dagarda@edu.xunta.es
15009   A CORUÑA                   www.edu.xunta.es/centros/ceipanxodagarda

 

Anexo IV. Proxecto ABALAR

1.- INTRODUCCION   DO  CONTEXTO  DO  CENTRO

O Ceip Anxo da Garda é un colexio público con 3 unidades de infantil e 6 de primaria 

situado na cidade de A Coruña, no barrio dos Castros.

Estudian nel 223 alumnos e ten unha plantilla de 17 profesores. A aula de 5º de primaria, 

para a que se solicita o proxecto ABALAR  ten unha matrícula de 25 alumnos e nela imparten clase,

ademáis da profesora titora, os especialistas de inglés, educación física e plástica. Todos eles 

manifestan a súa dispoñibilidade a participar no proxecto.
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O entorno social no que está situado o centro é de clase media. Aproximadamente a metade 

das familias declaran que dispoñen de ordenador e conexión a Internet na casa.

O colexio está técnicamente preparado para a implantación do proxecto xa que o ano pasado

levouse a cabo, financiada e aprobada pola Consellería, a renovación total da instalación eléctrica 

do mesmo e o cableado correspondente para a conexión nas aulas. O colexio conta ademáis con 

suficientes medios tecnolóxicos para traballar coas TICs.

O alumno e profesorado do centro leva moito tempo utilizando as novas tecnoloxías como 

medio de información, comunicación, docencia e aprendizaxe.

2.- XUSTIFICACIÓN  DA  SOLICITUDE

Ademáis de cumplir nestes momentos todos os requisitos técnicos que se especifican na 

convocatoria, ratificado polo asesor ABALAR que fixo a inspección da obra no colexio, é 

importante sinalar que dende sempre o colexio foi un claro impulsor do uso das TIC no ensino, e 

unha boa parte do profesorado e alumnado fan un uso habitual das mesmas, como ferramenta de 

traballo e de comunicación . 

Como pode verse nos anexos VI e VII  tanto o Consello Escolar como o Claustro votaron 

por unanimidade a participación nesta convocatoria.

Prácticamente a totalidade do profesorado do colexio ten destino definitivo no centro e polo 

tanto asegúrase a continuidade do proxecto no caso de ser seleccionados.

No proxecto educativo do centro, aprobado en 1997, establécese como sinal de identidade 

do mesmo “A utilización das novas tecnoloxías no proceso de ensino-aprendizaxe, aproveitando as 

súas posibilidades como recurso de información, comunicación e creación”.

Dende a aparición da informática na vida diaria, nos anos 90, o colexio procurou conseguir 

os medios técnicos e recursos necesarios para incorporala na vida do centro. Grazas a aportacións 

de entidades (Caixa Galicia e APA) e con recursos propios do centro, creouse unha primeira aula de 

informática no ano 1997 e empezaron a utilizarse cos alumnos diferentes programas para reforzar a 

súa aprendizaxe. Posteriormente o concello e principalmente a Consellería de Educación foi 

aportando o resto dos medios tecnolóxicos dos que dispón agora o colexio, especificados máis 

abaixo.

Xunto cos recursos materiais o profesorado, en maior ou menor medida, mostrou  

preocupación pola súa formación neste campo e  participou en diferentes actividades de formación e

estableceuse xa a partir do ano 1997 unha planificación para utilizar as TIC nas actividades 

habituais do centro, tanto a nivel administrativo como de preparación de materiais, de comunicación

e de reforzo da aprendizaxe.
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Durante estes anos os obxectivos que se plantexaron e que se foron traballando foron os 

seguintes:

- Familiarizarse coas ferramentas básicas para  utilizar o  ordenador como medio de

aprendizaxe, de  acceso a novas informacións e de comunicación.

-  Traballar   as  áreas  e  os  contidos   do  currículum   mediante  o  uso  de  programas  

informáticos, en  coordinación co traballo desenvolvido nas respectivas aulas.

- Utilización  do ordenador como medio de presentación de traballos e de realización

de investigacións.

- Utilización de Internet como medio de información para os alumnos nas diferentes

áreas, e para os profesores no seu traballo pedagóxico.

- Utilización de correo electrónico como medio de comunicación con outras persoas  da

comunidade educativa e outros centros de Galicia, España e o resto do mundo.

- Utilización de Internet como instrumento para traballar e propoñer actividades das

diferentes áreas e materias do currículo.

- Traballar especialmente  nos aspectos de creatividade, razonamento, lóxica e expresión

lingüística, por dispoñer de programas que traballan dunha forma atractiva estas áreas.

- Aproveitar as posibilidades das TIC para dar a coñecer o traballo desenvolvido no  centro,

mediante a revista on line do colexio, a páxina web e o correo electrónico.

- Utilizar estas tecnoloxías para coñecer as actividades, proxectos e a realidade doutros

centros educativos.

3.- MODELO  ORGANIZATIVO  PREVISTO

Segundo establece a LOE as tecnoloxías da información e comunicación deben incorporarse 

nos centros como un recurso máis nos procesos de ensino-aprendizaxe.

A aplicación das TIC  ao traballo da aula convértese nunha peza clave na educación e 

formación das novas xeracións. A súa importancia social e o lugar preferente que ocupan na vida 

dos nenos fai que deban estar presentes nos centros educativos, de modo que adquiran os 

coñecementos e habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa utilización nos 

contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer.

Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha competencia

dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar información, para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que 
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van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, 

incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.

A utilización das TIC no noso colexio está centrada en torno aos seguintes bloques:

A.- O ordenador como medio de traballo para alumnos e profesores

B.- Internet como medio de búsqueda de información

C.- As TIC como medio de comunicación entre as persoas

D.- As TIC como recurso docente  e como medio de potenciar a aprendizaxe dos alumnos

Dende hai 4 anos existe no centro un equipo de dinamización das TIC que fai ao inicio do 

curso unha planificación que se reflexa na Programación Xeral Anual.

Entre outros aspectos contémplase o seguinte:

- Establecemento dun horario para a aula de informática

- Concreción do equipamento e recursos co que se conta en cada ciclo e nas dependencias 

comúns do centro

- Concreción dos traballos que se van facer no centro mediante o uso das TIC en relación ás 

diferentes celebracións e actividades colectivas programadas no calendario escolar

- Poñer  a disposición do resto do profesorado os recursos educativos existentes no centro 

para a súa utilización na actividade docente

- Elaborar ao longo do curso material adecuado para os diferentes ciclos, especialmente os 

relacionados co uso da pizarra dixital

- Compartir e dar a coñecer o traballo desenvolvido polos compañeiros no referente á 

utilización de recursos TIC

Coa incorporación ao proxecto ABALAR establécese ademáis o seguinte:

- O coordinador do proxecto terá reunións periódicas co profesorado que participa no mesmo e 

xuntos programarán o traballo mensualmente

- Concretar o plan de formación do profesorado do centro

- Traballo do profesorado implicado para revisar os diferentes recursos existentes no "espacio 

ABALAR" da Consellería e outros recursos disponibles na rede.

- Facer unha normativa de utilización da aula e organizar o funcionamento da mesma

- Impulsar a creación de materiais específicamente adaptados ao proxecto

Todos os recursos educativos do ámbito das TIC estarán centralizados no servidor que instala a 

Consellería.
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4.- EXPERIENCIA  EDUCATIVA

Como xa temos apuntado as TIC teñen unha presenza habitual no centro dende hai tempo:

1.- Todo o traballo administrativo e de xestión faise utilizando os medios informáticos

2.- O medio utilizado no centro para as comunicacións e entrega de información  é o correo 

electrónico e o soporte informático. As diferentes convocatorias de reunións, actividades, entrega e 

recollida de información entre os profesores entre sí e co equipo directivo fanse utilizando eses 

medios. 

 Sen menoscabo dos medios habituais de comunicación entre o centro e as familias dos 

alumnos, poténciase o uso do correo electrónico para facerlles chegar información sobre o centro, 

circulares e petición de entrevistas co profesorado.

No momento actual vaise aproveitar o espazo ABALAR como medio normal de 

comunicación coas familias para consultar as avaliacións, pedir citas e xustificar faltas.

3.- Dende hai tempo o colexio ten presencia en Internet coa súa páxina web. No inicio fíxose

co Frontpage pero dende a posta a disposición dos centros das webs dinámicas estase a utilizar esta 

ferramenta. Na páxina web, constantemente actualizada, atópase moi variada información sobre o 

centro, galería de imaxes (Coppermine) e actividades e traballos dos diferentes departamentos e 

aulas (inglés, biblioteca ...)

A dirección da páxina web:  http://www.edu.xunta.es/centros/ceipanxodagarda

4.- Gracias ao CEFORES de A Coruña, aproveitando unha convocatoria “Comenius” cunha 

universidade de Finlandia, o colexio tivo oportunidade de utilizar unha plataforma para dispoñer 

dunha  revista  en Internet, que sirve de canle para expoñer as actividades do centro e os traballos 

dos alumnos.

A dirección da revista é: http://ejournal.eduprojects.net/CEIPanxodagarda

5.- Progresivamente se potencia nos alumnos a utilización das TIC para presentación de 

traballos de clase e búsqueda de información nas diferentes áreas do currúculo. O traballo 

desenvolvido  ten en conta as posibilidades das TIC como medio de búsqueda de información e de 

complemento dos contidos traballados na aula.

6.- O colexio participou nun proxecto “Comenius” cun colexio de Alemania e outro de Italia 

consistente na elaboración dun calendario europeo. Os medios informáticos e audiovisuais foron 

fundamentais para este traballo, xa que permitiron unha comunicación rápida entre os tres centros. 

O producto final foi un calendario con cancións e poemas dos tres países.
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7.- No inicio da experiencia de utilización das TIC empregáronse no traballo cos alumnos 

dos diferentes grupos que acudían á aula de informática software educativo de tipo comercial, con 

licencia orixinal, mercado polo centro, xa que había pouco material de acceso libre.

Nos últimos tempos estase a traballar utilizando fundamentalmente o software de acceso 

libre e con licencia de “creative commons” e o profesorado dispón dun abanico considerable de 

materiais posto á súa disposición por diferentes administracións, asociacións e grupos de mestres 

interesados en desenrolar material adecuado para os alumnos de infantil e primaria.

5.- ACTIVIDADES  DE  FORMACION  PERMANENTE

A persoa proposta para coordinar o proxecto ten unha ampla experiencia e traxectoria no 

campo das novas tecnoloxías. Ademáis da súa inquietude pola formación persoal, asistindo no 1983 

ao primeiro curso relacionado coa informática, durante estes últimos anos foi relator – docente e 

coordinador de numerosos cursos, seminarios permanentes e proxectos de formación, sendo 

seleccionado para esta labor polos CEFORES de A Coruña, Lugo, Santiago, a Universidade  e 

outras asociacións educativas, tal como se especifica no anexo correspondente. 

Ademáis da súa preparación técnica leva tempo sendo o coordinador TIC do centro, administrador 

da páxina web e a revista en Internet, responsable da plataforma de “Aula CESGA” creada polos 

coordinadores TIC de centros educativos  e colabora con diferentes grupos de mestres na búsqueda 

e elaboración de recursos educativos.

No colexio Anxo da Garda as novas tecnoloxías son un recurso habitual na vida diaria do 

centro e nas actividades relacionadas coa aprendizaxe. Polo tanto o profesorado centro mostrou 

preocupación durante estes últimos anos por formarse neste campo a nivel técnico e metodolóxico, 

participando, entre outras, nas seguintes actividades de formación realizadas no centro e 

programadas polo CEFORES de A Coruña:

- Curso de introducción  ao manexo de ordenadores nivel I

- Curso de introducción ao manexo de ordenadores nivel II

- Proxecto de formación no centro “Experimentación e avaliación do uso de programas 

informáticos con alumnos de primaria”

- Curso de introducción ao manexo de ordenadores nivel III

- Seminario permanente “Internet como recurso educativo e didáctico”

6.- RECURSOS MATERIAIS COS QUE CONTA O CENTRO
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- Aula de informática con 30 ordenadores PC, todos con conexión a Internet

- Outros 14 ordenadores con conexión a Internet en dependencias administrativas, biblioteca, 

aulas de primaria, aulas de especialidades e aulas de orientación.

- Os profesores dispoñen todos de ordenador portátil

- 9 videoproxectores en diferentes aulas e en instalacións comúns (biblioteca, audiovisuais, 

especialidades ...)

- 1 pizarra dixital

- 8 pizarras blancas ou pantallas que permiten a proxección

- Aula de informática con 12 ordenadores NCs propiedade do concello, con conexión a 

Internet

- Material auxiliar : impresoras, scáneres, cámaras web

- Material audiovisual: 2 cámaras de video, 5 cámaras de foto dixitais, equipos de megafonía 

e de audio (radiocassettes, pletinas ...), 3 televisores e 3 reproductores de video

- Dous puntos de conexións Wi-fi na sala de profesores e na biblioteca

- Diversos programas educativos en soporte informático, con licencia orixinal

7.- PLANIFICACION DO USO DOS RECURSOS

Como paso previo ao inicio do proxecto establecerase unha normativa relativa á utilización 

da aula ABALAR para alumnos e profesores implicados. O emprego dos ordenadores específicos 

para os alumnos de 5º farase de forma progresiva, contando coa axuda de dous profesores se fora 

necesario ao inicio ata chegar a unha autonomía na utilización dos mesmos.

No curso de formación traballarase na metodoloxía a empregar e no coñecemento e análise 

dos recursos educativos disponibles no centro, no espacio ABALAR, en Internet e noutros centros.

Un medio fundamental será o intercambio de recursos e experiencias cos outros 

compañeiros do centro e con profesorse doutros colexios participantes tamén no proxecto.

Estimularase no profesorado a creación de materiais propios e xunto cos alumnos se 

impulsará o traballo de investigación mediante blogs e outros programas xa habituais (Clic, Ardora, 

Lim ...)

Respecto ao resto dos recursos do centro:

Os profesores dispoñen dun ordenador portátil para o seu traballo persoal e para a súa 

utilización na actividade docente.
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Existe unha planificación da utilización da aula de informática e dos recursos das 

instalacións comúns. Ata agora todos as aulas dispoñían como mínimo dunha hora semanal de 

utilización da aula. 

Progresivamente estamos tratando de impulsar o traballo coas TIC dentro da propia aula, deixando 

a utilización da sala de informática para tarefas moi concretas.

Como na maioría das dependencias hai un videoproxector e pizarra blanca e un ordenador, 

cada profesor establece na súa programación de aula a utilización destes recursos ao longo da 

xornada escolar e en función dos contidos que se traballan no curriculo

Os profesores con menos experiencia na utilización das TIC contan coa axuda metodolóxica 

e técnica doutros compañeiros nas horas que están de garda.  

O centro continuará impulsando o mantemento da páxina web e a revista de Internet, a 

creación de blogs de aula ou departamento e iniciarase a creación de cursos utilizando a plataforma 

“MOODLE”

8.- TIPO  DE  CONEXIÓN Á REDE INTERNET

O colexio conta cunha conexión a Internet instalada pola Consellería, cunha velocidade de 

100 Mb

Existen 26 puntos de conexión directa a Internet, contando a aula de informática, aulas de clase e 

especialidades, aulas comúns e dependencias administrativas.

Hai ademáis dous puntos de conexión Wi-fi

As aulas de 5º e 6º contan coa instalación apropiada para o proxecto ABALAR, xa que o 

centro recibiu da Consellería de Educación 5500 € para o cableado do mesmo.

A devandita obra foi realizada pola empresa “Riga” e foi supervisada pola Consellería de Educación

dando o visto bo á mesma, tal como queda reflexado nos documentos de aprobación da “acta final 

de obra” que enviou a Consellería e que remitimos xunto con este proxecto.

Remítese tamén copia da factura coa relación de elementos instalados pola empresa que levou a 

cabo tanto a instalación eléctrica como o cableado.

9.- INSTALACION  ELÉCTRICA E CABLEADO

Nos meses de xullo e agosto de 2010 a Delegación de Educación de A Coruña contratou a 

obra de renovación total da instalación eléctrica do colexio, obra que finalizou o 30 de agosto.
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Polo tanto o colexio conta con unhas modernas instalacións eléctricas, incluido un xenerador

de emerxencia, e uns cadros eléctricos conformes ás últimas normativas sobre seguridade de 

instalacións eléctricas en organismos públicos.

Posteriormente, tal como se especifica no punto anterior, co diñeiro recibido da Consellería de 

Educación, fíxose  o  cableado do centro, que está perfectamente preparado a nivel técnico para 

poder levar a cabo o proxecto ABALAR

10.- PROCEDEMENTO PARA A AVALIACION INTERNA

No inicio do curso 2011/12 constituirase o equipo de dinamización das TIC, no que ademáis 

do coordinador do proxecto e o profesor titor de 5º de primaria haberá como mínimo un profesor/a 

de cada ciclo.

Este equipo concretará os obxectivos para o curso, tanto para a aula que participe no proxecto 

ABALAR como para o resto dos cursos.

Igualmente, seguindo o que estableza a Consellería, concretarase o plan de formación do 

profesorado neste campo.

Ademáis das reunións establecidas entre o coordinador do proxecto e os profesores 

implicados directamente no proxecto, durante o curso o equipo de dinamización das TIC terá como 

mínimo unha reunión mensual, para supervisar e reflexionar sobre o plan establecido, así como para

ir seleccionando e elaborando material que poida ser utilizado polo resto de profesores do claustro.

Así mesmo, unha vez ao trimestre, na comisión de coordinación pedagóxica, establecerase 

un punto na orde do día sobre o proceso de implantacións das TIC no colexio, o uso dos recursos 

disponibles e a avaliación das actividades desenvolvidas.

No final do curso, na Memorial do centro, adicarase un apartado á avaliación da 

implantación do proxecto ABALAR específicamente así como a utilización das TIC como recurso 

no proceso de ensinanza-aprendizaxe no resto dos cursos.

Na reunión de claustro  de final de curso farase unha avaliación concreta do proceso de 

implantación das TIC examinando os seguintes aspectos:

-  forma en que serviu para mellorar a comunicación coas familias

-  mellora na autonomía  dos alumnos no traballo en casa e na aula

- motivación mostrada polo alumnado participante no proxecto

- análise dos seus resultados académicos

- constatación das deficiencias atopadas a nivel metodolóxico, técnico ou de recursos educativos 

empregados.
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Anexo V. Plan de atención á diversidade

ESTRUTURA

1.- Xustificación baseada no contexto

2.- Identificación e valoración das necesidades

3.- Determinación dos obxectivos

4.- Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para a atención á diversidade
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5.- Determinación dos criterios para a organización e distribución dos recursos e a aplicación das
medidas propostas

6.- Concreción das actuacións dos distintos profesionais en relación ás medidas deseñadas para o
centro

7.- Mecanismos de coordinación e colaboración internos así como con outras etapas educativas e
cos centros adscritos ou de adscrición

8.- Canles de colaboración coas nais, pais ou titores legais do alumnado e cos diferentes servizos
externos ao centro

9.- Protocolos para solicitude e/ou autorización das medidas extraordinarias

10.- Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan

1.- Xustificación baseada no contexto

Segundo o Decreto 229/2011 do 7 de decembro (D.O.G. 21 de decembro de 2011) polo que
se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da comunidade autónoma de
Galicia, enténdese por atención á diversidade o conxunto de medidas e accións que teñen como
finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos
de aprendizaxe, motivacións e intereses de todo o alumnado.

A atención á diversidade rexiráse polos principios de normalización e inclusión, igualdade
de oportunidades, promoción da convivencia e participación de toda a comunidade educativa.

A educación  primaria  é  a  primeira  etapa  do ensino obrigatorio.  Caracterízase  por  tentar
conquerir  que todos os/as alumnos/as  acaden o máximo desenvolvemento  persoal,  intelectual  e
social, sendo a escola quen ofreza unha resposta que compense as desigualdades individuais, que
ofreza unha atención integral,  que preste unha especial  atención ás diferenzas, a prevención de
dificultades de aprendizaxe e/ou de integración social e consecuentemente quen poña en práctica
apoios ou reforzos tan pronto como sexan detectadas estas, acudindo ás medidas que sexan precisas
e contempladas na vixente lexislación.

Faise necesario, por tanto,a planificación da atención á diversidade e o establecemento de
medidas que garantan a igualdade de oportunidades  no dereito á educación.

O C.E.I.P. Anxo da Garda é un centro situado na rúa Monte das Moas, no barrio coruñés de
Os Castros.

Conta cun número de alumnos de 223, distribuidos en tres grupos de Educación Infantil e 6
grupos de Educación Primaria.

O nivel socioeconómico e cultural  das familias é medio,  aínda que hai algúns con nivel
baixo. Ao centro chegan  en ocasións  alumnos procedentes do estranxeiro (con ou sen necesidades
educativas específicas) , aos que se lles presta a debida atención para favorecer a súa integración no
centro,  seguindo as  pautas  establecidas   no   “Plan  de  Acollida  do alumnado procedente  do
Estranxeiro”, que se basea na Orde do 20 de febreiro de 2004 ( D.O.G. 26 de febreiro de 2004).
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Cabe destacar que , ademáis dos profesores especialistas en Educación Infantil,  Educación
Musical, Educación Física, Inglés,e Francés,o centro conta tamén cunha especialista en Pedagoxía
Terapéutica e unha especialista   a tempo parcial  en Audición e Linguaxe,  que forman parte do
Departamento  de  Orientación  e  levarán  xunto  co  profesor/a  de  aula,  o  peso  da  reeducación  e
intervención específica do alumnado con  necesidade específica de apoio.

As actividades de titoría,  as decisións pedagóxicas e organizativas dos distintos profesionais
estarán dirixidas  non só ao alumnado con necesidades  educativas  específicas,  senon a todos os
alumnos,  garantindo,  deste  xeito,  unha  educación  de  calidade,  e  a  resposta  as  necesidades  e
características persoais.

Como queda reflectido no seu Proxecto Educativo, o colexio considera a educación como
algo  que  vai  máis  alá  dos  contidos  científicos,  polo  que  se  traballan  colectivamente  aspectos
transversais e   se organizan unha serie de actividades conxuntas ao longo do curso escolar, ás que
se lles da moita importancia.

2.- Identificación e valoración das necesidades

Na  identificación  e  valoración  de  necesidades  teráse  en  conta  a  memoria  final  do
departamento  de  orientación  do curso  anterior,(  en tanto  que resume as  actuacións  do P.A.T e
POAP),  complementándose a análise coas suxestións do profesorado a través das reunións de ciclo
e reunións da C.C.P. e as suxestións achegadas pola APA nas reunións co equipo directivo e no
Consello Escolar.

A actuación sobre toda a comunidade educativa implica a necesidade de coordinación con
profesionais  especializados,  tanto  no  ámbito  da  psicopedagoxía  como  servicios  sociais  ou
sanitarios.

As necesidades principais a considerar son:

Cos profesores:

 - axudar a coordinar e dinamizar a acción titorial
 - presentar medidas organizativas e curriculares para a atención á diversidade
 - incidir na detección, prevención e recuperación de problemas de aprendizaxe, ou problemas
condutuais que presenten os  alumnos.
 -  contemplar a confección de adaptacións curriculares.
 -  reflexionar sobre os procesos de:
 avaliación formativa 
 recuperación e reforzo pedagóxico
 promoción ou repetición de alumnos
 dinamización da aula…etc

Cos pais/nais:

 -  fomentar a relación das familias co centro educativo
 - asesorar para que asuman sen medo a súa responsabilidade como pais na formación dos seus
fillos e sexan quen de levar a bo término o desenvolvemento persoal , e emocional dos futuros
adultos.
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Do mesmo xeito, faise  necesaria unha comunicación  con outros organismos, profesionais e/ou
institucións:

- Coordinando as actuacións co centro de Secundaria ao que está adscrito o noso.
- Tentando acadar solucións aos problemas que non se podan resolver, polas súas singularidades,

no propio centro. (EOE., CHUAC...)
- Coordinando o centro co seu entorno social  e institucións e servicios sociais,  derivando  e

colaborando con eles dun xeito común nas estratexias que leven á solución de situacións que se
podan plantexar na centro.

3.- Determinación dos obxectivos

Son obxectivos prioritarios do Plan de Atención á Diversidade:

- Promover o desenvolvemento persoal e social de cada alumno, facilitando a consecución
dos obxectivos previstos na LOE

- Conquerir  un  enfoque  multidisciplinar  cos  distintos  profesionais  e  coas  familias,  ou
encargados  da  educación  dos  nosos  alumnos,  que  permita  unha  mellora  sustancial  na
calidade da educación  que estes reciben, unha mellora da convivencia e  un tratamento
adaptado á realidade de cada un deles.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

   En relación co  centro:

- Recoller as suxestións da CCP no tratamento da diversidade.
- Colaborar  no  Plan  Xeral   Anual,  especialmente  nos  aspectos  que  teñen  que  ver  coa

orientación educativa e a atención á diversidade
- Ofrecerlle  soporte  técnico  ao  profesorado   para  o  desenvolvemento  do  Plan  de  Acción

Titorial e as súas actuacións concretas  cos alumnos.
- Fomentar o emprego de programas de innovación educativa , referidos a traballo intelectual,

habilidades sociais, dinámica de grupos...
- Participar  na  elaboración  do  Proxecto  Curricular  do  centro,  incidindo  nas  medidas  de

carácter organizativo e pedagóxico para a atención do alumnado con n.e.e.
- Deseñar Programas de Prevención de Dificultades Escolares, e colaborar na aplicación  do

Programa de Estimulación da Linguaxe Oral en Educación Infantil e 1º ciclo de Primaria
elaborado no propio centro.

- Facilitar a integración do novo alumnado.
- Establecer e fomentar canles de comunicación entre o centro e outras entidades da zona.

        En relacion ás  familias:
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- Cooperar coas familias para proporcionar información  acerca das   necesidades dos seus
fillos e atender as inquedanzas que queiran os pais plantexar en relación a súa educación ou
a situacións persoais concretas.

- Fomentar a relación familia – titores para a búsqueda de solucións aos posibles problemas.
- Establecer  canles  de  colaboración  con  entidades  externas  ao  centro  e  profesionais  que

atendan aos alumnos con n.e.e.

        En relación co alumnado:

-   Actualizar os datos daqueles  teñan avaliación psicopedagóxica,  revisando  e      modificando
as medidas de apoio recibido cando sexa necesario.
- Facilitar  aos alumnos con n.e.e.  unha resposta  axeitada  ás súas necesidades,  mediante a

colaboración de todos os profesionais implicados na súa educación.
- Previr as dificultades de aprendizaxe e / ou integración, mediante programas específicos de

intervención.
- Favorecer o desenvolvemento persoal, social e cognitivo do alumnado.
- Potenciar a integración no centro de todo o alumnado.
- Facilitar  ao  alumnado  o  apoio  e  asesoramento  necesario  para  enfrentar  os  momentos

escolares decisivos ou de maior dificultade, así como a resolución de conflictos de carácter
interpersonal.

4.- Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para a atención á diversidade

Son Medidas Ordinarias de atención á diversidade aquelas que faciliten a adecuación do
currículo prescriptivo sen alteración significativa dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación.
Inclúense: adecuación de programacións didácticas, metodoloxía colaborativa (titoría entre iguais,
traballos  por proxectos),  adaptación  de tempos e  instrumentos  de avaliación,  desdobramento de
grupos,  reforzo  educativo  por  parte  de  profesorado  con  dispoñibilidade  horaria,  programas  de
habilidades sociais.

Son  Medidas Extraordinarias  de atención á diversidade aquelas  que se dirixen a dar
resposta  ás  necesidades  educativas  de alumnado  con necesidade  específica  de apoio  educativo:
ACIs, apoio do profesorado especialista en A.L. e P.T., flexibilización da duración do período de
escolarización, alumnado que non pode asistir de xeito continuado ao centro.

Medidas de intervención, nun  marco individual ou de pequeno grupo: estarán  referidas
ao desenvolvemento das capacidades e dirixidas fundamentalmente a tres ámbitos:

1. Programas de prevención:

o Estimulación da linguaxe oral, sobre todo na  Educación Infantil e Primer ciclo de Primaria..
o Apoio aos programas lectores  para previr dificultades.
o Apoio con recursos  e  material  específico  (  atención,  percepción,  estruturación   espacio-

temporal, procesos lóxicos e cognitivos,..)

 
2. Medidas de apoio  organizativas :
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 Supoñen a adecuación da estrutura organizativa do centro:  horarios, agrupamentos, modalidade
de escolarización, intervencións específicas, espazos...modificando, se  fose preciso, a xestión da
aula de acordo ás características do alumnado.

  3 .Medidas de apoio curriculares :

Reforzos Educativos e Adaptacións Curriculares, regulamentadas pola  Orde do 6 de outubro de
1995 pola que se regulan as adaptacións do currículum nas ensinanzas de réxime xeral ( D.O.G. 7
de novembro ). Tamén se contempla a flexibilización do período de escolarización ( Orde do 27 de
decembro de 2002).
     

5.- Determinación dos criterios para a organización e distribución dos recursos e a aplicación
das medidas propostas

MEDIDAS ORDINARIAS : El profesorado con dispoñibilidade horaria se ocupará do alumnado
con necesidade de reforzo educativo, previo consenso entre o/a titor/a e a xefatura de estudos. Deste
reforzo educativo o/a titor/a informará ás familias.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. CRITERIOS PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN

1. Atenderáse ao alumnado diagnosticado con n.e.e. ben polo E.O.E., Servizos de     Saúde
Mental e/ou organismos correspondentes, teñan ou non ACI.

2. Atenderáse aos nenos con ACI.

3. Atenderáse primeiro aos RE que repiten curso ca os que non.

4. Continuaráse cos apoios iniciados, priorizando os cursos baixos.

5. En E. Infantil só se apoiará en casos graves ( o apoio será en gran grupo) e iste apoio estará

dirixido  a  compensar  a  incidencia  daqueles  factores  que  poideran  dificultar  o  óptimo

desenvolvemento dos nenos/as nos primeiros anos da súa vida.

6. Prevención de dificultades. Inclúe a atención ás dislalias de evolución, que poidan interferir

na adquisición do proceso lectoescritor.

A proposta de atención elaborada entre o profesorado de PT e AL en xuntanza coa orientadora

será presentada ao profesorado afectado para o seu coñecemento e consideración, elevando á xefa

des estudos a referida  proposta de organización da docencia para este alumnado

MODO DE ACTUACIÓN E PROCEDEMENTO DE INCORPORACIÓN DUN ALUMNO A UN

PROGRAMA DE APOIO .

Os pasos a seguir serán os que a continuación se indican :
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  Detección  : Ao  comenzo  da  súa  estadía  no  centro,  todo  o  alumnado  será  obxecto  dunha
avaliación inicial, segundo dicta a Orde de 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación
na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. Naqueles casos nos que se detecten
posibles necesidades educativas especiais, o Departamento de Orientación levará a cabo as accións
de  avaliación  psicopedagóxica  de  carácter  máis  específico,  que  culminará  coa  elaboración  dun
informe psicopedagóxico que se rexirá polo que determina a Orde do 31 de outubro de 1996. 

 Cumplimentación da folla de derivación.

 Entrega  da  folla  de  derivación  á  orientadora  para  solicitar  a  valoración  do  alumno. Esta

proposta poderá facerse en calquera momento do curso académico e será realizada polo profesor

titor.

 A orientadora cita á familia para unha entrevista inicial , e solicita por escrito autorización de

intervención.

 A orientadora,  xunto co profesor titor, valorará as necesidades do alumno, redactando un

informe,  e  comunicará,  en  caso  de  ser  necesario,  a  decisión  de  intervención  das  profesoras

especialistas en P.T.  e/ou A.L  ao titor,   aos pais ou titores legais e á xefatura de estudios do centro.

 Unha  vez  realizada  a  comunicación  ,  a  orientadora  e  as  profesoras  de  apoio xunto  co

profesorado implicado estabelecerán as estratexias máis eficaces que se deberán aplicar.

 Avaliación e seguimento do programa.

6.-  Concreción das actuacións dos distintos profesionais  en relación ás medidas deseñadas
para o centro.

Programas de prevención:

      ○ Estimulación da linguaxe oral, sobre todo na  Educación Infantil e Primer ciclo de Primaria..
 Serán levados a cabo pola profesora titora, coa colaboración da profesora especialista en

A.L. Contémplanse a reeducación de Dislalias de evolución, por parte da especialista en A.L.

o Apoio aos programas lectores .
Será levado a cabo polos profesores titores perante tres días á semana, e polos profesores
especialistas distribuidos por curso perante dous días á semana.
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No caso do primeiro ciclo de primaria, contarán como profesores especialistas as mestras de
A.L. e P.T.

o Apoio con recursos  e  material  específico  (  atención,  percepción,  estruturación   espacio-
temporal, procesos lóxicos e cognitivos,..)
Serán levados a cabo polo profesor titor, en colaboración co profesor/a especialista en P.T. e
a orientadora.

Medidas de apoio  organizativas :

Serán consensuadas entre a xefatura de estudos, titores e departamento de orientación para
contemplar horarios, agrupamento de alumnado e profesionais a intervir.

Medidas de apoio curriculares :

Os Reforzos educativos serán cubertos polos profesionais que dispoñan de horario, despois
de  reunirse  cos  titores  correspondentes,  e  coa  xefatura  de  estudos  e  a  orientadora  (  medidas
ordinarias)

Cando  sexa  necesario  a  intervención  das  profesionais  específicas  de  A.L.  e  P.T.  será
necesaria a intervención da orientadora, a titora corresondente, a xefa de estudos e a aprobación da
inspección en caso de ACI (medidas extraordinarias)

Na atención á alumnado con necesidade específica de apoio a orientadora convocará unha
reunión mensual cos distintos especialistas por ciclos, no tempo de obrigada permanencia no centro,
para informar, valorar e asesorar sobre  estratexias pedagóxicas e  recursos educativos que poideran
resultar interesantes.

7.-  Mecanismos  de  coordinación  e  colaboración  internos  así  como  con  outras  etapas
educativas e cos centros adscritos ou de adscrición.

A orientadora  reuniráse unha vez á semana con cada titor,  nun horario establecido  a tal  fin na
planificación do seu traballo.

Por outra banda, reuniráse unha vez ao mes cos especialistas dos distintos ciclos, no horario de
obrigada permanencia no centro.

Nas  reunións  da  C.C.P.  recolleránse  suxestións  e  avaliaránse  os  resultados  das  medidas
adoptadas coa finalidade de realizar seguemento do plan de atención á diversidade.

O equipo directivo nas súas reunións, contemplarán o desenvolvemento do plan de atención
á diversidade, levando a concreción anual á PXA.

En canto aos mecanismos de coordinación co IES adscrito,  terán como principal obxectivo
a potenciación da coordinación docente entre o centro no que vaian a continuar estudos os alumnos,
e o establecemento de accións que favorezan o tránsito da etapa de educación primaria á secundaria.

Seguindo esta idea, o CEIP Anxo da Garda, en colaboración co I.E.S. Monte das Moas, ao
que  está  adscrito,  prepara  o  Plan  de  Aproximación  a  Secundaria,  a  desenvolver   no  último
trimestre do curso, e para o terceiro ciclo de primaria.                  

 Iste Plan comeza xa en 5º curso de primaria,  coa aplicación e corrección  por parte da
orientadora, da Batería de Aptitudes Diferenciais e Xerais BADYG E 3.
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Da análise dos resultados obtidos, por grupo clase e alumnos, e tomando como referencia os
perfís  individuais  que  se  obteñen  coa  súa  aplicación,  se  determina,  conxuntamente  coa  titora,
aquelas áreas que deben ser traballadas de xeito máis sistemático ou específico.

Iste  traballo  continúa  en 6º  curso,  e  compleméntase  con sesións  de técnicas  de  traballo
intelectual, control da atención e autoestima, capacidade de responsabilidade 
e traballo autónomo  no referente ao estudo:  planificación, horarios, preparación do 
material para acudir ao centro....etc, que se traballa nas sesións de titoría e ao longo de todo o curso.

Por  último,  prepárase  co  I.E.S.  ao  que  está  noso  centro  adscrito,  a”Xornada  de
Presentación” do Instituto aos futuros alumnos e aos seus pais. Convócanse a unha reunión, onde
lles presentan o centro, explícaselles a súa historia, os seus órganos de goberno, as ensinanzas que
imparten, os recursos que posúen, e os servizos docentes e actividades que desenvolven.

Por  outra  banda,  en coordinación  coa  orientadora  do I.E.S.,  as  orientadoras  dos  centros
adscritos, enviamos información sobre o alumnado do centro, e a súa estadía na etapa de primaria:
reforzos  que  necesitaron,  intervencións  específicas,  solicitude  de  alumnos  para  programas  de
ámbitos  educativos,  ou agrupamentos  flexibles....Ademáis,  como corresponde, enviamos aqueles
informes de avaliación psicopedagóxica correspondentes aos alumnos que rematan a etapa, e que
así o necesitaron.

8.-  Canles  de  colaboración  coas  nais,  pais  ou  titores  legais  do alumnado e  cos  diferentes
servizos externos ao centro.

Os pais/nais ou titores dos alumnos reciben información escrita e trimestral sobre a evolución e a
asistencia ás clases dos alumnos. Cando un alumno falta a clase perante tres días seguidos, o titor
pónse en contacto telefónico coa familia. Se as faltas foran reiteradas e sen xustificar, actívase o
protocolo  de  absentismo  escolar,  segundo  está  contemplado  legalmente,  acudindo  aos  servizos
sociais corresponddentes.

A principio e finais de curso hai unha reunión de cada titor cos pais/nais da súa titoría.
Todos os luns de  17:30 a 18:30 todo o profesorado está a disposición de calquera pai/nai

que queira manter unha entrevista.

En  canto  servizos  externos  ao  centro,  fundamentalmente  a  través  do  departamento  de
orientación manténse contactos e entrevistas presenciais e telefónicas para a atención dos alumnos
con necesidades específicas ou suxeitos a reforzos específicos fora do ámbito escolar (médicos,
psicoterapeutas, profesores particulares...).

9.- Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan

Con  todos os datos aportados polos distintos membros da comunidade  educativa, eleboraráse unha concreción anual do Plan Xeral
de atención á diversidade. 

Ao remate de cada curso realizaráse unha memoria que permita avaliar  a presenza  do plan na vida do centro  e establecer diferentes
propostas de mellora. Pretendemos que a avaliación  dese plan anual sexa realizada de maneira contínua de xeito que poidan reaxustarse
en cada momento as actuacións a desenvolver, en función da evolución do curso escolar.

Como indicadores de avaliación dese plan anual, empregaráse:

-   As modificacións introducidas no proceso de desenvolvemento do Plan.
- A adecuación das actividades ás necesidades dos destinatarios.

- A atención ás demandas  da comunidade educativa
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- A elaboración de materiais

- O éxito dos programas implantados ou realizados.

- A adecuación dos recursos dispoñibles.

- O grao de participación das persoas implicadas.

- A idoneidade da temporalización prevista inicialmente.

Anexo VI. Plan de orientación e acción titorial

1. INTRODUCIÓN: Explícase que é a titoría, función titorial, documentos lexislativos que 
recollen todo o referente á titoría, etc.

Esquema da organización do P.A.T.                             
                                                                        

                              
C.C.P.

                                                                   
X. ESTUDIOS
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                                                          PLAN
DIRECTRICES                                                                               COORDINA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ELABORA                                                                              DESENVOLVEN
               ä                                                                                                 ä

2. OBXECTIVOS DO PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
2.1. Obxectivos xerais
- Impulsa-lo desenvolvemento psicosocial dos alumnos
- Optimiza-los procesos de ensino-aprendizaxe
- Coordina-las accións dos equipos docentes
- Orientar ós pais no seu labor educativo
- Establecer criterios e procedementos para a organización e funcionamento das 

titorías
2.2. Obxectivos específicos

2.2.1. Con relación ós alumnos
2.2.2. Con relación ó profesorado
2.2.3. Con relación ós pais

3.   ORGANIZACIÓN DA TITORÍA.

4. METODOLOXÍA

5. SUXERENCIAS DE ACTIVIDADES DO PROFESORADO TITOR/A

6. RECURSOS

7.    AVALIACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXO 1: Estrato de contidos lexislativos.

ANEXO 2: Actividades titoriais:

As actividades están agrupadas nos seguintes puntos:

1. COMEZA O CURSO

 O micrófono presentador.

 A miña tarxeta de presentación.

 Cadeiras musicais non competitivas.
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 Facemos novos amigos.

 Os nosos dereitos e deberes.

 Concurso de carteis.

 Elaboración das normas de aula.

 Quen é o responsable de...?

2. AS RELACIÓNS NO GRUPO

 Como vai a túa autoestima? Inclúe un cuestionario de autoestima

 Adiviñamos.

 Tarxeta de felicitación.

 Comunicando. Inclúe orientacións sobre a comunicación non verbal

 Os estilos.

 Solucionando xuntos os problemas. Cun anexo sobre estilos de comportamento

 As nosas relacións.

 A asemblea.

3. COÑECEMENTO DOS ALUMNOS

 Obteño información dos meus alumnos.

 Que nos interesa? Inclúe un cuestionario  sobre: ¿Qué é o que me interesa?

 Como espertar a motivación?

 Para coñecer as capacidades

4.  MELLORA DO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE

 Cuestionario de hábitos e técnicas de estudio.

Colaboración da familia no traballo escolar do alumno/a. orientacións ás familias sobre a 
mellora do traballo da clase

 Relación alumno-profesor: normas para o profesor

 Preparación para os exames. Pautas para darlle ós alumnos/as

 Axenda escolar.

 Puzzle-especialistas.

 Ficha de coordinación-seguimento do alumnado con reforzo educativo.

5. COORDINACIÓN COA FAMILIA

 Orientacións para as reunións xerais con pais.

-Citación de pais, reunión xeral
-Reunións xerais
-Título. Folla de control de asistencia e incidencias
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-Orientacións para a 1ª reunión xeral

 Entrevistas individuais.

-Citación para entrevistas individuais
-Entrevista á familia

 Colaborando coas familias. 

-Impreso de compromiso en responsabilidades

 Orientacións de carácter xeral ós pais/nais.

-Orientacións de carácter xeral 
-Como axudar os nosos fillos

6. COORDINACIÓN CO PROFESORADO/A 

 Intercambiar información do grupo-clase cos outros profesores.

 Deseñar, planificar e temporizar a programación do curso.

 Establecer criterios de avaliación nun grupo determinado de alumnos.

 Sesión de avaliación co profesorado.

 Establecer criterios de reforzo e apoio no grupo.

7. AVALIACIÓN

 A avaliación inicial ou diagnóstica: Fichas de avaliación inicial por ciclos.

 Revisión de expedientes.

 Instrumentos de observación e rexistro:

-Escala numérica de valoración dun traballo escrito
-Ficha de seguimento
-Escala estimativa de valoración das actitudes no traballo en grupo

 Información da avaliación.

 Avaliación da titoría.

1. INTRODUCIÓN

A titoría é o nivel básico de contacto persoal profesor- alumno e profesor- familia e

forma parte da función docente. O seu obxectivo prioritario é dar resposta a un fenómeno

característico de todo o sistema educativo: a heteroxeneidade das aulas. Escolarizar á

totalidade dun segmento da poboación supón introducir na escola os problemas sociais

(marxinación,  diferencias  culturais,  económicas,  lingüísticas...).  Esta  situación  fai

necesario, moitas veces, cambios no currículo e na metodoloxía didáctica para pasar a un

tratamento diferencial e individualizado do alumnado.

Da  normativa  que  regula  a  titoría  nas  distintas  etapas  educativas   derívase  a

consideración da titoría  como actividade educativa intencional  con obxectivos e
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contidos propios e como tal, obxecto de planificación e avaliación, sendo a súa  vía

institucional o PLAN DE ACCIÓN TITORIAL (P.A.T.).

O Plan de Acción Titorial será un instrumento básico para intentar dinamizar o proceso pedagóxico-

didáctico do noso Centro.

A función titorial  non se pode entender como actividade específica o marxe da función docente

senón como un elemento esencial  e inherente a función docente mesma.  Todo profesor deberá

contribuír a que a educación sexa integral  e personalizada e a que o seu labor educativo vaia

máis aló da mera instrución ou transmisión de coñecementos.

Trátase,  pois, de que as tarefas educativas, a responsabilidade de axudar os alumnos no

seu desenvolvemento, maduración, orientación e aprendizaxe, non corresponda en exclusiva a

un  profesor –  o  titor-   senón  que  sexan  asumidas  por todo  o  equipo  educativo.  Esto  vai

implícito na afirmación de que todo profesor, polo feito de selo, é tamén educador, orientador e

titor.

Entendemos  cós  mestres  non  so  impartimos  coñecementos  nos  aspectos  puramente

académicos senón que tamén incidimos no proceso educativo global dos nosos alumnos/as como

persoas  que  están  inmersas  nuns   grupos  sociais  determinados,  con  características  persoais

diferenciadas  e  heteroxéneas  que  é  preciso  coñecer,  valorar  e  mellorar:  actitudes,  motivación,

autoconcepto, priorización de valores...etc.

A  función  titorial debe  asegurar   cós  alumnos  da  nosa  escola  reciben  unha

educación integral e personalizada. O titor guía e orienta nos momentos críticos ou de

especial dificultade tanto nos problemas referidos ó aprendizaxe como persoais e sociais.

Por todo isto, consideramos necesario que realicemos desde todo o centro un labor

coherente e sistemático desde o inicio da escolaridade ata o final da mesma abordando

aspectos de mellora persoal e social.

O obxectivo  primordial  do  noso P.A.T.  será  a consecución  dos obxectivos  xerais

reflectidos no  P.E.C.  e en coherencia e interrelación cós do P.C.C.
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A acción titorial ten funcións respecto ós alumnos considerados individualmente e

grupalmente, respecto ós profesores do grupo e do centro, e respecto do contexto social e

familiar. Polo tanto, o P.A.T. é un instrumento valioso e necesario para a consecución dos

obxectivos do noso P.E.C. 

Si ben toda a Comunidade Educativa debe estar implicada na acción titorial, hai

diferentes niveis de responsabilidade no seu desenvolvemento: 

O equipo directivo facilitará as condicións  para que o PAT “se realice conforme ós

criterios establecidos polo Claustro”. (Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se

aproba  o  Regulamento  orgánico  das escolas  de  educación  infantil  e  dos colexios  de

educación primaria: Capítulo II, Artigo 62, apartado b).

A xefatura de estudos “coordinará e orientará a acción dos titores de acordo co plan

de acción titorial”. (Decreto 374/1996, do 17 de outubro, Capítulo II, Artigo 34, apartado f). 

O departamento de orientación “elaborará, de acordo coas directrices establecidas

pola Comisión de Coordinación Pedagóxica as propostas de Plan de Acción Titorial dos

centros,  así  como  coordina-lo  profesorado  e  ofrecerlle  o  soporte  técnico  para  o

desenvolvemento deste plan”. (Decreto 120/1998, do 23 de Abril, polo que se regula a

orientación  educativa  e  profesional  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia,  Artigo  6º,

apartado b).

O Titor/a é un profesor/a que actúa de mediador entre o alumnado, o profesorado e

os pais, que titoriza os procesos educativos dun grupo-clase e que coordina a dinámica

educativa  e  orientadora  dos  seus  alumno/as  a  través  do  PAT.  A súa  vez,  o  titor/a

coordinará a acción titorial co profesorado especialista.

A acción titorial  iniciarase dende o momento en que o alumno/a se incorpore ó

Centro  educativo,  desenvolverase  ó  longo  da  súa  estancia  no  mesmo  e,  con  moita

probabilidade, os seus efectos serán duraderos ó longo da súa vida.

Móstrase a continuación un pequeno esquema da organización do P.A.T.
                                                                        
                              

C.C.P.
                                                                         

X. ESTUDIOS
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                                                          PLAN
DIRECTRICES                                                                               COORDINA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ELABORA                                                                              DESENVOLVEN
               ä                                                                                                 ä

 

O

P.A.T. aséntase no seguinete marco legal, e podemos ver un extracto dos contidos destes

documentos lexislativos no ANEXO 1:

LEI ORGÁNICA 1/1990, de 3 de Outubro de Ordenación Xeral do Sistema Educativo.

(LOXSE).

LEI ORGANICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

DECRETO 374/1996, do 17 de Outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.

ORDE 22 de xullo de 1997 polo que se regulan determinados aspectos da organización e

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e

dos colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e

Ordenación Universitaria.

DECRETO  120/1998,  do  23  de  Abril,  polo  que  se  regula  a  orientación  educativa  e

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.
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ORDE do 24 de Xullo de 1998 pola que se establece a organización e funcionamento da

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia regulada polo

Decreto 120/1998.

2.   OBXECTIVOS DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL.

O P.A.T. propón a adquisición e desenvolvemento dos seguintes obxectivos: 

2.3. Obxectivos xerais

- Impulsa-lo desenvolvemento psicosocial dos alumnos

- Optimiza-los procesos de ensino-aprendizaxe

- Coordina-las accións dos equipos docentes

- Orientar ós pais no seu labor educativo

- Establecer criterios e procedementos para a organización e funcionamento das

titorías

2.4. Obxectivos específicos

2.2.1. Con relación ós alumnos

- Elaborar un Plan de Acollida para alumnos de novo ingreso

- Promover actividades que fomenten a convivencia e a integración dos nenos no

centro

- Promover o exercicio libre e consciente de responsabilidades e dereitos

- Establecer as normas do grupo-clase sen entrar en contradicción coas normas

xerais do centro

- Axudarlles a planifica-los tempos de estudio e ocio

- Ensinarlles técnicas de traballo intelectual

- Favorece-lo autoconcepto positivo

- Lograr  a  integración  dos  alumnos  con  necesidades  específicas  de  apoio

educativo.

- Adoptar acordos para reforzar  o traballo dos alumnos e axudarlles a alcanzar

os compromisos adquiridos

2.2.2. Con relación ó profesorado

- Fomenta-la  participación  dos  alumnos,  especialmente  no  terceiro  ciclo,  no

proceso de aprendizaxe e autoavaliación

- Afondar no coñecemento do grupo

- Orientar para resolver conflictos dentro da aula
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- Unificar  criterios  en  canto  a  aplicación  de  medidas  de  reforzo  educativo  e

adaptación curricular

- Fomenta-la coordinación de actividades.

- Obter información relevante sobre o alumnado que poda axudar para favorecer

a integración na escola e o proceso de ensino-aprendizaxe

- Recoller  a  información  e  opinións  do  equipo  de  profesores  respecto  dos

alumnos. Toma de decisións conxunta tendo como base esta información

- Unificación de criterios do equipo docente en canto a metodoloxía e estratexias

- Detección de conductas problema e problemas de aprendizaxe.

2.2.3. Con relación ós pais

- Establecer relacións de colaboración que faciliten a educación dos alumnos

- Informar ós pais  sobre as decisións adoptadas sobre os seus fillos e sobre

temas relacionadas coa educación dos nenos

- Implicar  ós pais en actividades de formación e de apoio a aprendizaxe dos

alumnos

- Orientar sobre problemas puntuais que se podan presentar a nivel conductual

ou deficiencias da aprendizaxe

- Informar  ós  pais  sobre  o  funcionamento  do  centro,  en  especial  ós  pais  de

alumnos de novo ingreso.

3.   ORGANIZACIÓN DA TITORÍA.

A titoría  dun grupo de alumnos é unha parte  inherente  á  acción  educativa  que debe

respostar a uns obxectivos establecidos no P.A.T. para que exista coherencia interna na

súa organización.

A planificación da titoría require ter en conta os seguintes apartados:

 Funcións do titor con respecto ó alumnado ás familias e ó profesorado.

 Criterios de asignación de titorías. 

 Organización de apoios.

 Coordinación.

 Materiais para a titoría.
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 Métodos específicos para distintas necesidades.

 Procesos alternativos: programas de atención, programas de solución de problemas,

etc.

3.1.   As funcións do titor/a: Educación Infantil e Primaria

Na Educación Infantil e Primaria, o alumnado ten varios profesores especialistas

para algunhas materias: Lingua Estranxeira, Educación Musical, Educación Física,... pero

a  docencia,  nestas  etapas,  baséase  no  principio  dun   profesor/a  por  cada aula,  que

imparte varias materias e que está a maior parte do tempo cos seus alumnos/as.

 

Este  profesor,  chamado “titor/a”  é  fundamental  como referente  adulto  dos seus

alumnos/as  na escola.  “A designación  da figura  do titor/a  da  resposta  á intención  de

persoalizar e dar sistematicidade ós procesos educativos” (M.E.C., 1992).

O  titor/a  é  o  profesor  encargado  de  dinamizar  e  asegurar  a  coherencia  no

desenvolvemento dos obxectivos, contidos, orientacións didácticas e metodolóxicas e a

avaliación do seu grupo,  partindo do PEC e dos PCCs e sempre en coordinación co

equipo docente dos seus alumnos/as.

As   funcións  do  profesor-titor  están  reguladas  polo  DECRETO  374/1996,  do  17  de

Outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e

dos colexios de educación primaria e pódense ver no ANEXO 1.

Ditas  funcións  do titor/a  deben ser  o punto de partida  na organización da titoría  nos seus tres

ámbitos:alumnado, profesorado e familias.

Para o  desenvolvemento  destas  funcións deberanse organizar  as  titorías  da seguinte

forma:

-A acción  titorial  realizaraa o profesor/a  titor/a  do  grupo-clase co  asesoramento  do

Departamento de Orientación.

-As actividades de titoría serán incluídas na programación da aula.

-A planificación  da  acción  titorial  basearase  nun  análise  inicial  do  grupo  e  as

priorizacións establecidas polo centro.
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-O orientador/a, se e o caso, deseñará e levará a cabo programas específicos que

reforcen o funcionamento da acción titorial.

O TITOR EN RELACIÓN CÓ ALUMNADO

FUNCIÓNS OBXECTIVOS

 Atender  ás  dificultades  de

aprendizaxe  do  alumnado,

realizando  a  adecuación  persoal

do currículo.

 Facilitar a integración dos alumnos

no  grupo  e  fomentar  a  súa

participación  nas  actividades  do

centro.

 Orientar  e  asesorar  ós  alumnos

sobre  as  súas  posibilidades

educativas.

 Canalizar  os  problemas  e

inquedanzas do alumnado.

 Informar  ós  pais  ,  mestres  e

alumnos do grupo de todo aquelo

que  lles  concirna  ás  actividades

docentes  e  o  rendemento

académico.

 Atender e coidar, xunto có resto do

profesorado do Centro ó alumnado

nos períodos do recreo e noutras

actividades  

 Apoiar  e  reforzar  o  proceso

de  aprendizaxe  dos

alumnos/as  que  máis  o

precisen,  evitando  que

progresivamente  poidan

quedar  desconectados  do

currículo común.

 Apoiar e reforzar ós alumnos

dende  o  punto  de  vista

socioafectivo,  motivándoo

éxito  no  aprendizaxe  e

establecéndolle  retos

cognitivos  dentro  das  súas

posibilidades  de  obtención

de éxito.

 Solicitar o asesoramento e a

colaboración  do

Departamento de Orientación

cando sexa preciso.
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O TITOR EN RELACIÓN COA FAMILIA

6

FUNCIÓNS OBXECTIVOS

 Informar ós pais do grupo de todo o

relacionado  coas  actividades

docentes e o rendemento académico.

 Facilitar  a  cooperación  educativa

entre  os  mestres  e  os  pais  dos

alumnos.

 Contribuír  a unha  axeitada relación e

interacción  entre  os  distintos

integrantes da comunidade educativa,

asumindo o papel de mediación e, no

caso de ser  preciso,  de negociación

diante dos conflitos ou problemas que

se poidan plantexar. 

 Informar ós pais sobre os contidos

mínimos do ciclo.

 Informar con periodicidade  sobre o

rendemento académico .

 Asesorar  sobre  os  modelos  de

intervención educativa.

 Informar  sobre  os  contidos

mínimos do ciclo seguinte.

 Demandar  a  súa  opinión  sobre  a

promoción  a  outro  ciclo  ou  etapa

educativa.

 Informar  sobre  as  actitudes  do

alumnado  ante  o  traballo  escolar,

compañeiros e adultos.

 Informar sobre condutas. 

 Solicitar información dos anteriores

aspectos na casa.

 Orientar posibles cambios e suxerir

melloras

 Facilitar  entrevistas  cós  outros

profesores.

 Estimular  proxectos  de  actuación

conxuntos  con  obxectivos

unificados. 
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O TITOR EN RELACIÓN CÓS PROFESORES 

FUNCIÓNS OBXECTIVOS

 Participar  no

desenvolvemento do Plan De

Acción  Titorial  e  nas

actividades  de  orientación

baixo a coordinación do xefe

de estudios.

 Coordinar  o  proceso  de

avaliación  dos  alumnos  do

seu  grupo  e  adoptar  a

decisión que proceda acerca

da  promoción  dos  alumnos

dun  ciclo  a  outro  previa

audiencia dos pais ou titores

legais.

 Colaborar  co  Departamento

de  Orientación  nos  termos

que estableza a xefatura de

estudios.

 Atender  e  coidar  xunto  có

resto de profesores do centro

ós alumnos nos períodos de

recreo e noutras actividades

non lectivas.

 Coordinar  a  intervención  educativa

desde  os  distintos  niveis  de  concreción

curricular.

 Facilitar  o  coñecemento  do  alumnado

tanto a nivel individual coma grupal.

 Valorar as características e necesidades

do alumnado.

 Posibilitar  a  colaboración  entre  os

distintos  profesores  no  proceso  de

avaliación do alumnado.

 Establecer e consensuar os criterios de

avaliación do alumnado.

 Realizar  o  seguimento  do  proceso  de

ensino-aprendizaxe.

 Informar  do  seu  grupo  de  alumnos  o

novo titor no cambio de ciclo ou de etapa.

 Coordinarse co orientador e profesorado

de apoio para dar unha resposta educativa

axustada  as  necesidades  educativas

especiais do alumnado.

 Facer  respectar  as  normas  de

convivencia establecidas .

 Programar as actividades que se vaian a

realizar fora do centro.
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3.2.   Organización dos apoios

O apoio educativo debe ser entendido como o conxunto de recursos persoais e materiais dispoñibles

para favorecer o proceso de ensino – aprendizaxe do alumnado. Este apoio pode ser  temporal,

cando se trata de dar resposta ás n.e.e. dun alumno nun momento concreto, ou permanente para o

alumnado de n.e.e. 

Os diferentes tipos de apoio están recollidos no Plan Xeral do Departamento de orientación.

A principios de cada curso escolar ademais dos horarios dos profesores especialistas en P.T. en A.L.

realizarase un listado dos alumnos que reciben apoio,  profesorado que van a realizar o apoio, áreas

nas que se van a apoiar , número de sesións semanais e a modalidade de apoio (fora ou dentro da

aula).

3.3.   Coordinación

Tendo  en  conta  que  a  acción  titorial  en  Primaria  precisa  un  profesor  que  debe  coordinar  a

intervención  dos  distintos  especialistas  no  grupo é  necesario  establecer  a principios  do curso

algúns criterios para a coordinación, tales como:

 Calendario de reunións.

 Planificación das reunións.  Análises do grupo, liñas pedagóxicas a seguir, elaboración e

complementación dos informes.

 As reunións do Departamento de Orientación  que estarán condicionadas  polas horas de

libre disposición do profesorado e do horario da xefa do Departamento.

 A coordinación cos especialistas de P.T. e de A.L.

4. METODOLOXÍA

Os principios metodolóxicos que rixen toda acción titorial son os seguintes:

Persoalización: Edúcase  á  persoa  como  tal,  para  lograr  o  desenvolvemento  da

persoalidade de cada un/a.

Individualización: Edúcase a persoas concretas, con características individuais que se

deben respectar, aproveitar e axudar a enriquecer.

6



CEIP  PLURILINGÜE  ANXO DA GARDA   Tfno  881 960778/ 881960779(fax)
Monte das Moas, 8      ceip.anxo.dagarda@edu.xunta.es
15009   A CORUÑA                   www.edu.xunta.es/centros/ceipanxodagarda

 

Integración: Edúcase  á  persoa  completa,  integrando  os  diferentes  ámbitos  de

desenvolvemento e todos os aspectos educativos.

Adaptación: Edúcase axustando o ensino ás necesidades educativas do alumnado a

través das adaptacións curriculares, metodolóxicas e de acceso, axustando a escola ó

alumno/a, as súas características, aptitudes, intereses e motivacións diversas.

Coordinación, por parte do Titor/a das diversas tarefas educativas do profesorado que

intervén no seu grupo de alumnos/as, a nivel de programacións, avaliacións, adaptacións

curriculares,...

A titoría, a orientación e a intervención psicopedagóxica integran o currículo, como

oferta  educativa  dirixida  a  todos  os  aspectos  da  aprendizaxe  e  á  maduración  da

persoalidade do alumnado.

6. SUXERENCIAS DE ACTIVIDADES DO PROFESORADO TITOR/A

As actividades que se propoñen agrupanse o redor dos seguinetes eixes:

- Actividades de comezo de curso.

- Actividades encamiñadas a incidir na relación do grupo.

- Actividades de coñecemento do alumnado.

- Actividades de mellora do proceso de ensino-aprendizaxe.

- Actividades de coordinación coas familias.

- Actividades de coordinación co profesorado.

- Actividades de avaliación.

Pódense observar no ANEXO 2 exemplos de moitas actividades que se poden levar a

cabo. 

Ademáis destas actividades, intentarase que se levan a cabo as establecidas noutros

programas que se elaborarán que parten deste, como son o plan de acollida de alumnos

procedentes do estranxeiro, o plan de acollida na educación infantil, o plan de preparación

para a E.S.O., programa de habilidades de interacción social, etc.
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6. RECURSOS

Persoais:  

-Alumnado.

-Profesorado  (Titores,  Equipo  Docente,  Equipo  Directivo,  Departamento  de

Orientación).

- Pais.

-Servicios especializados externos (se procede).

Materiais: 

-P.E.C., P.C.C.s, Programación de Ciclos,  de Aulas e Adaptacións Curriculares.

-Bibliográficos en distintos soportes e relacionados co tema da acción titorial e da

orientación.

-Guións de distintas modalidades de entrevistas, para realizalas co profesorado, co

alumnado e coas familias.

-Instrumentos  de  rexistro:  Cuestionarios,  Inventarios,  Escalas  e  todos  aqueles

recursos que nos aporten información sobre os aspectos que se necesitan coñecer

sobre o alumnado, para axudar nunha intervención posterior.

-Técnicas de Dinámica de grupo: 

Pequeno grupo de discusión.

Debate dirixido.

Sociograma,...

7.    AVALIACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

Os criterios de avaliación do plan serán:

1º. Implicación do profesorado no PAT

2º. Grao de acordo coa selección de obxectivos prioritarios

3º. Adecuación dos obxectivos ás idades dos nenos

4º. Calidade e cantidade das actividades titoriais realizadas na aula

5º. Calidade e cantidade das produccións alleas, adaptadas e propias dedicadas á 

titoría

6º. Grao de satisfacción do profesorado e do alumnado co PAT.
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O principal instrumento para realiza-la avaliación será o cuestionario que recolla a 

información que aporten os profesores, o equipo directivo, o alumnado e o departamento 

de orientación.

As conclusións desta avaliación reflectiranse na memoria e servirán de base para a

reformulación, se cadra,  dun novo plan de acción titorial para o curso seguinte.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

GALVE MORENO, J.L.; AYALA FLORES, C.L. (2002):  Orientación y Acción Tutorial. 

Fundamentación. (Tomo I).  Aplicaciones y Materiales. (Tomo II). Madrid. CEPE.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Mª de Codés (1998): Orientación escolar. Madrid. Sanz y Torres.

VARIOS (1992): Orientación y Tutoría. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia. MEC.

VARIOS (2002): La orientación escolar. Fundamentos y desarrollo. Madrid. Dykinson.

Portal Educativo da Xunta de Galicia: Referencias legais.

http://www.edu.xunta.es/portal/index.jsp 
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Anexo  VII.  Plan  de  acollida  de  alumnado
estranxeiro.

1. Introdución 

2. Xustificación do Plan

3. Normativa legal vixente na Comunidade Autónoma de Galicia e estatal

Orde  do  20  de  Febreiro  de  2004  pola  que  se  establecen  as  medidas  de  atención

específica  ó  alumnado  procedente  do  estranxeiro.  (Ver  Anexo  1)  e  LEI  ORGANICA

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

4. Obxectivos

-  Colaborar  como centro,  na  posta  en  práctica  dunha  boa acollida  do alumnado  e  o

profesorado de nova incorporación á escola.

-  Favorecer,  entre  todos,  unha  adaptación  progresiva  e  axeitada ó  centro  escolar  do

alumnado e profesorado novo.

- Axudar a que o alumnado e os pais estean informados do funcionamento e organización

do centro educativo, así como de outros aspectos relacionados coa educación (sistema

educativo, becas, material escolar,…).

- Fomentar actitudes de respecto e tolerancia en relación a todos os alumnos/as e facilitar

o proceso da súa integración na comunidade educativa.

5. Características do alumnado estranxeiro

Poden amosar dificultades escolares en relación a tres factores:

 A idade coa que chegan a noso país.

 O nivel de escolarización previa.

 O nivel de dominio do noso idioma.

-  A estas  dificultades  pódense  engadir  situacións  socio-económicas  desfavorecidas  :

inestabilidade do emprego,…

- Pode existir absentismo escolar.

- Posible falla de motivación cara ó estudo, etc

5.1 Adquisición da lingua

Como adquiren a segunda lingua os nenos ata os 8 anos: como a lingua 
materna.

Como aprenden  a  lingua  os  nenos/as  maiores  de  8  anos:  danse  outros

pasos e etapas no desenvolvemento da lingua.
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6. Pautas xerais de actuación

-Actividades  Iniciais:

-Toma de contacto co centro:

-Recollida de datos e comunicación coas familias: Modelo de “Ficha de Recollida

Inicial  de  Información”  (ANEXO  2),  entrega  dunha  carpeta  coa  documentación

básica, avaliación inicial por parte do Titor/a para determinar as súas necesidades

educativas  (ANEXO  3:  Modelos  de  informe  de  E.I.  e  E.P.).  Si  se  apreciaran

necesidades educativas especiais, o departamento de orientación realizará unha

avaliación psicopedagóxica.

A partir  deste momento adoptaranse Medidas de carácter curricular Medidas de

carácter organizativo

      -O primeiro día de clase: actividades de benvida, designación do alumno titor, etc.

7. Metodoloxía a utilizar

8. Avaliación

Bibliografía

ANEXO 1

Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención 
específica ó alumnado procedente do estranxeiro.

ANEXO 2

Recollida de información inicial do alumnado inmigrante

ANEXO 3 

Protocolo de avaliación inicial do alumnado procedente do estranxeiro para os titores por

ciclos (dende Educación Infantil ata 3º ciclo de Primaria)

ANEXO 4

Grupos de adquisición das linguas e grupos de adquisición da competencia curricular.

ANEXO 5

 Modelo de tarxeta e pautas de traballo para o alumno-titor do neno/a procedente do

estranxeiro.
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Anexo VIII. English Break.

1.- Introdución.

O proxecto que presentamos a continuación ten unha clara intención de mellora e

perfeccionamento na calidade educativa. Como aspiramos a lograr esta meta? A través da

participación activa do alumnado no proceso de aprendizaxe e da actualización didáctica

e científica dos docentes. O noso anhelo é acadar estes obxectivos coa incorporación das

novas  tecnoloxías  da  comunicación  e  a  información  (TICS)  transversalmente  na

aprendizaxe da lingua inglesa. 

Ao  longo  deste  documento  trataremos,  en  primeiro  lugar,  de  contextualizar  a

realidade do noso Centro,  describindo as súas particularidades e características máis

salientables. A continuación faremos unha xustificación do propio proxecto, sintetizando

os fundamentos polos que temos o convencemento de que o noso plan é viable e de

calidade.  Nos  restantes  apartados  describiremos  o  propio  proxecto  en  si,  facendo

referencia a uns obxectivos, contidos, actividades, temporalización, metodoloxía, recursos

e  necesidades  e  avaliación.  Adicaremos  un  punto  especial  a  atención  á  diversidade.

Finalizaremos cunha breve conclusión.

2.- Contextualización.

O colexio de Educación Infantil e Primaria Plurilingüe “Anxo da Garda” está situado

no barrio coruñés dos Castros. Trátase dun centro de titularidade pública, e polo tanto

réxese pola normativa e polas leis que existen para estes centros, tanto no referente ao

profesorado como ao alumnado, así como ao mantemento do mesmo.

O  centro  conta  con  221  alumnos  e  alumnas  repartidos  en  tres  cursos  para

Educación Infantil e seis para Educación Primaria. O número total de profesorado é de

dezaoito: tres titoras de Educación Infantil, unha mestra de apoio para esta etapa, seis

titores de Educación Primaria, e distintos especialistas ( Educación Física, Lingua Inglesa,

Educación  Musical,  Relixión  Católica,  Audición  e  Linguaxe,  Pedagoxía  Terapéutica,

Orientación e mestra nativa auxiliar de conversa para Lingua Inglesa).

Asemade, como citamos no primeiro parágrafo, o colexio conta coa singularidade de

ser  “Plurilingüe”. Explicamos  brevemente  a  continuación  en  que  consiste  isto  do

Plurilingüismo. Dende o seu inicio o Centro participou na experiencia da introdución dunha
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lingua estranxeira en Educación Infantil, por considerar esencial que o alumnado dispoña

dos mellores recursos e posibilidades de mellora da súa competencia lingüística en inglés.

Esta mesma motivación levounos a solicitar a participación no Proxecto de Centros

Plurilingües no curso 2011-2012,  propoñendo utilizar  o inglés para impartir  a área de

plástica en primeiro curso de primaria, engadindo cada novo ano escolar un curso a esta

experiencia (neste presente curso xa se está levando a cabo en 1º, 2º e 3º de Educación

Primaria). Para o desenvolvemento deste plan contamos cunha mestra nativa de lingua

inglesa que imparte docencia nun total de 12 horas semanais.

Diferentes estudos resaltan a importancia dunha introdución temperá e continua do

contacto coa lingua estranxeira  como medio para mellorar o  dominio desta durante o

período  de  escolaridade.  Pódese  afirmar  que  a  aprendizaxe  dunha  segunda  lingua

contribúe  á  adquisición  de  capacidades  básicas  no  alumno  e  tamén  ao  seu

desenvolvemento integral. A boa disposición que o alumnado amosa na área de Plástica é

unha canle idónea para facilitar o achegamento ao inglés, sempre partindo de situacións

lúdicas e próximas á súa realidade.

3.- Xustificación.

No presente curso 2013-2014, na Programación Xeral Anual, un dos obxectivos

principais  é  o  de  “Potenciar  a  aprendizaxe e  a  utilización  das  Novas  Tecnoloxías  da

Comunicación e a Información (TICS) por parte do alumnado, capacitándoo para o seu

uso e aproveitando as vantaxes que teñen dende o punto de vista didáctico e informativo”.

A LOE, Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, introduce entre os seus

obxectivos: “Adquirir nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles

permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás”;

“Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das TICS desenvolvendo un espírito crítico

ante as mensaxes que reciben e elaboran.”  O anteproxecto da LOMCE (Lei  Orgánica

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa), aprobada xa nas Cortes

Xerais, tamén incide e enfatiza estes dous aspectos: lingua estranxeira e TICS.

En canto á propia aprendizaxe da lingua inglesa, é de todos coñecido o feito de que

vivimos nunha sociedade globalizada. O inglés é o idioma máis importante do mundo na

actualidade. É a lingua do desenvolvemento tecnolóxico, das ciencias humanas e dos

medios de comunicación. 
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A realización de diversas avaliacións sobre o ensino no noso país (Informe Pisa)

evidencian uns niveis insuficientes de rendemento no dominio da lingua inglesa. Un dos

desafíos actuais da educación é que esta se ofreza nunhas condicións de alta calidade.

Este beneficio debe chegar a todo o alumnado, sen exclusións.

Neste eixo, o desafío que esta esixencia implica para o actual sistema educativo é

o de conseguir  que todo o alumnado alcance o máximo desenvolvemento posible  de

todas as súas capacidades, individuais e sociais, intelectuais, culturais, emocionais, para

o que necesitan recibir unha educación de calidade adptada ás súas necesidades. Para

isto  débese  garantir  unha  igualdade  efectiva  de  oportunidades,  prestando  os  apoios

necesarios,  tanto  ao  alumnado  que  o  requira  coma  aos  centros  nos  que  estean

escolarizados.

Esta combinación de calidade e equidade implica un esforzo compartido por parte

de todos nós, o profesorado e o Centro educativo particularmente. O noso labor comeza

por  incentivar  e  construír  contornas  de  aprendizaxes  enriquecedoras,  significativas  e

motivadoras. Crear un clima educativo atractivo, cunha metodoloxía interactiva, flexible e

dinámica,  baseada  nas  TICS,  posibilita  enormemente  un  espazo  idóneo  para  a

adquisición das competencias lingüísticas básicas nunha lingua estranxeira.

Por  outra  banda,  a  xustificación  deste  proxecto  parte  do  compromiso  cos

plantexamentos da Unión Europea. É máis necesario que nunca que a educación prepare

adecuadamente aos futuros cidadáns para formar parte da sociedade do coñecemento e

poder afrontar os retos que dela se derivan. O “Marco Común Europeo de referencia para

as linguas: aprendizaxe, ensinanza e avaliación” marca como obxectivos a unificación de

directrices para a aprendizaxe e a ensinanza das linguas dentro do contexto europeo.

Baséase  nas  estratexias  empregadas  polo  alumnado  para  activar  a  competencia

comunicativa co fin de realizar actividades e os procesos que conlevan a expresión e a

comprensión do idioma. Sírvenos a nós, como docentes, para que reflexionemos sobre a

propia práctica, co fin de ubicar e coordinar esforzos e asegurar que estes satisfagan as

necesidades do alumnado.

Desta filosofía educativa, que ten as súas raíces na OCDE, na UNESCO e no citado

Marco Común Europeo de Linguas, non podemos deixar de falar das Competencias e da

necesidade  de  fomentar  distintos  ámbitos  de  coñecemento  na  adquisición  de

aprendizaxes  flexibles.  A  sociedade  actual  está  condicionada  por  unhas  demandas

distintas ás tradicionais, relacionadas coa aprendizaxe de todos os cidadáns ao longo de
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toda a vida. Toda a información que os estudantes reciben esixe unha calidade da mesma

para poder entendela, seleccionala, organizala e transformala en auténtico coñecemento,

así  como  a  capacidade  de  aplicala  a  diferentes  situacións  e  contextos.  Trátase  de

desenvolver  destrezas  e  habilidades  realmente  útiles  para  desenvolverse  de  forma

autónoma. As competencias refírense a un “saber facer”: ser capaz de activar e empregar

os  coñecementos  relevantes  para  afrontar  determinadas  situacións  e  contextos  (uso

eficaz de todo tipo de coñecementos).

Tanto o Consello Europeo de Lisboa do ano 2000, como o Parlamento Europeo no

2006, enumeran entre as principais destrezas e competencias a desenvolver: “as TICS, a

comunicación en linguas extranxeiras, a cultura tecnolóxica e a competencia dixital”.

4.- Proxecto.

A nosa iniciativa vai encamiñada a unha dobre vertente: anoar a aprendizaxe da

lingua inglesa, nun contexto natural e espontáneo, e empregar as novas tecnoloxías como

medio (ferramenta) para logralo, nunca como un obxectivo en si. Para isto plantexamos

dinamizar os tempos de recreo, tanto os de Educación Primaria como os de Educación

Infantil (realízanse por separado, xa que teñen lugar en distinto horario). 

 Na actualidade o alumnado, durante estes períodos, pode acudir á biblioteca ou ao

patio (os de Educación Infantil só ao patio). Este atópase dividido en dúas partes: unha

cuberta,  que  é  unha  pista  polideportiva;  e  unha  descuberta,  de  dimensións  bastante

reducida e que só se pode empregar cando as condicións meteorolóxicas o permiten.

Pola súa parte, a zona cuberta, o polideportivo, tampouco é moi amplo, e cando chove, a

pesar  de  estar  “protexido”,  énchese  de  numerosas  pozas  de  auga,  limitando

enormemente o xa de por si reducido espazo de xogo dos cativos (e representando un

perigo pola facilidade de esvarar). 

O propósito deste proxecto é habilitar a aula de informática. Dos 22 ordenadores

cos que conta só están en condicións óptimas 12. Pretendemos que o alumnado teña a

posibilidade de elixir, no tempo de lecer, entre o patio e a biblioteca (xa en uso) e a aula

de informática. Nesta aula de informática organizaremos unha serie de actividades que

posteriormente detallaremos (sesións de cine, de música, karaoke, xogos online) unica e

exclusivamente en inglés. Desta forma aspiramos a enriquecer o plurilingüismo no noso

Centro.  

Este  proxecto  vai  ser  unha  tarefa  de  formación  para  nós  como  docentes,

mellorando a nosa capacitación, desenvolvendo as aptitudes necesarias para a sociedade
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do coñecemento, garantindo o acceso de todos e todas ás TICS. O obxectivo consiste en

construír un contorno de aprendizaxe máis atractivo empregando as novas tecnoloxías

como medio e incidindo na aprendizaxe dun idioma estranxeiro. Esta formación en TICS e

lingua inglesa concíbese como un proceso de formación permanente.

5. Obxectivos.

5.1.- Obxectivos xerais.

-  Mellorar a calidade educativa do Centro.

- Dotar á aula de informática dos recursos tecnolóxicos necesarios para poder

implementar o proxecto “English break”. 

5.2.- Obxectivos específicos.

- Mellorar o dominio efectivo en inglés do alumnado do noso Centro.

- Mellorar o dominio do alumnado nas TICs, sempre como un medio, non como

un fin.

- Facilitar a autonomía do alumnado na aprendizaxe dunha lingua estranxeira.

- Fomentar a pluralidade lingüística e cultural para lograr a plena integración do

alumnado nun contexto cultural, social e económico globalizado.

- Promover a actualización docente tanto no emprego do inglés como no uso das

TICS.

- Facer partícipe neste proxecto á totalidade do alumnado, é dicir, tendo en conta

a  atención  á  diversidade  e  en  concreto  o  alumnado  con  necesidades

específicas de apoio educativo.

- Promover o gozo e desfrute na aprendizaxe do inglés dunha forma espontánea,

natural,  significativa,  buscando  a   contextualización  das  aprendizaxes  e  a

motivación do alumnado, partindo dos seus intereses e da súa realidade máis

próxima.

- Facilitar a toda a comunidade educativa as TICS  para desenvolver calquera

outro tipo de actividade ou proxecto distinto ao actual.

6.- Contidos:

Os contidos que se traballarán estarán intimamente relacionados co currículo da

especialidade de inglés en Educación Primaria. Non haberá que cinxirse exclusivamente a
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estes contidos, dado que as ferramentas tecnolóxicas que pretendemos instaurar vannos

permitir un abano máis amplo de temas a tratar, sempre en consonancia cos intereses do

alumnado. 

Fundamentalmente  os  contidos  a  traballar  estarán  acordes  coas  estratexias

necesarias para a aprendizaxe dunha lingua estranxeira:

- A comprensión oral.

- A expresión oral.

- A comprensión escrita.

- A expresión escrita.

- O lecer ante a aprendizaxe do inglés.

- O emprego das TICS.

7.- Actividades.

A continuación amosamos unha serie de actividades tipo e recursos web:

 Xogos  educativos:  actividades  individuais  ou  en  pequeno  grupo  de  2-3
alumnos nun ordenador.  Actividades de 4-5 alumnos nunha pizarra dixital.
Realizaríanse xogos educativos online ou programas informáticos.

 Música: actividades individuais ou en parellas nun ordenador onde se escoita
música en inglés, podendo estar acompañada dun vídeo musical coa letra da
canción.

 Karaoke: actividade grupal na pizarra dixital.

 Cine: actividade grupal na pizarra dixital. 

XOGOS

- PRIMARY GAMES.COM

- BBC HOME

- ENGLISH GAMES.COM

- FUNSCHOOL

- THE KIDZ PAGE

- ENGLISH FLASH GAMES FOR LEARNING VOCABULARY

- KIDSKONNECT.COM
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- MONKEY BUSINESS

- I SPY GAMES

- KIDS LEARN

- KIDS PSYCH

- BANANAS IN PYJAMAS

- HAUNTED HOUSE

- LET'S HAVE FUN WITH ENGLISH

VIDEOS

- GO-GO VIDEOS

- FLASMUSICGAMES.COM

- LITTLEANIMATION4KIDS.COM

- CARTOON NETWORK

- FREESONGSFOR KIDS.COM

- NURSERY RHYMES/MOTHER.GOOSE CLUB

LECTURA

- INTERACTIVE BOOKS

- AGENDA WEB/ EASY READING LISTENING

MÚSICA

- YOUTUBE

- VIMEO

Todas as actividades que as mestras de inglés consideren oportuno “subiranse” ao

blogue “Anxo in  English”,  que na actualidade está  a funcionar  e  que posibilita  que o

alumnado poida acceder tanto na aula de informática nos recreos coma na súa casa,

desenvolvendo así a retroalimentación do traballado.
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8.- Temporalización.

Este proxecto está concibido para desenvolverse no suposto de que academos o

premio  do  “Concurso  Proxecta-  innovación  educativa”,  e  por  tanto,  unha  vez  que  se

realice  a  dotación  tecnolóxica  que  necesitamos  para  levalo  a  cabo.  Neste  caso

realizaríase de luns a venres en horario lectivo no tempo do recreo e durante todo o curso

escolar. En Educación Infantil faríase un día por semana e en educación Primaria todos

os días.

Educación Primaria:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

Xogos
educativos

Música Karaoke Xogos
educativos

Cine

Educación Infantil: (Iranse rotando as actividades).

LUNS
- Xogos educativos.
- Música.
- Karaoke.
- Cine

9.- Metodoloxía.

Os  tempos  actuais  nos  que  vivimos  obrígannos  a  unha  constante  renovación

metodolóxica para poder afrontar con éxito as novas demandas e axustar o proceso de

ensino e aprendizaxe. Como profesionais da educación temos a posibilidade de poder

aproveitarnos dos avances tecnolóxicos para motivar ao alumnado e así  facilitarlles o

acceso ás aprendizaxes. Trátase de conectar o seu contexto máis próximo coa realidade

que lles incumbe da forma máis directa e cotián, a través da súa participación activa. Se

conseguimos integrar o inglés coas TICS dun xeito natural e espontáneo a mellora na

competencia deste está case asegurada.

O enfoque metodolóxico debe estar baseado na comunicación, xa que a finalidade

da  aprendizaxe  dunha  segunda  lingua  é  adquirir  unha  competencia  comprensiva  e
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expresiva. Para iso deben seleccionarse temas e contextos que reflictan as experiencias

dos alumnos destas idades (6-12 anos).

A aprendizaxe debe apoiarse en estratexias naturais que axuden a potenciar as

habilidades receptivas que irán aumentando para ir desenvolvendo progresivamente as

habilidades expresivas. Partiremos de distintos contextos que os alumnos dominan na súa

lingua materna, tratando de favorecer a asociación de elementos verbais e non verbais

(mímica, xestos) a través de diferentes actividades, e aproveitando a potencialidade das

TICS para reforzar o traballo.

 Outro  aspecto importante  dentro do  campo metodolóxico  é  ter  sempre como

referencia unha perspectiva participativa, na que xogar, experimentar e aprender sexan a

finalidade da aula. Tamén cómpre levar a cabo unha perspectiva globalizada, asociando a

lingua á vida real do alumnado e contribuíndo a captar a realidade dun modo xenérico. É

recoñecido por  todos que a progresión  da aprendizaxe dunha lingua non se produce

dunha forma lineal, senón que o novo sistema de comunicación vaise adquirindo de forma

global. Para facilitar  este proceso os materiais curriculares (dixitais) deben adoptar un

enfoque  cíclico  na  presentación  dos  contidos.  Estes  recíclanse  de  forma sistemática,

aparecendo en contextos e situacións de comunicación similares, aínda que sexan novos.

Os rapaces e rapazas deberán entrar en contacto cunha linguaxe sinxela, pero natural,

que non se limite a unhas poucas palabras de vocabulario específico, senón que constitúa

unha ferramenta coa que acceder á realidade que os rodea.  Ao ensinarse como unha

ferramenta para a comunicación e a representación,  o inglés entra a formar parte  do

currículo xeral desta etapa e axuda á súa integración na propia área de Lingua Inglesa.

Ao  tratarse  moitas  veces  de  actividades  individuais  sen  o  “control”  directo  do

profesorado, a estratexia de “aprender a aprender” estará vixente en todo momento. É

unha  competencia  que  se  traduce  na  capacidade  para  proseguir  e  persistir  na

aprendizaxe, organizando a información, buscando e construíndo aprendizaxes mediante

a aplicación do que xa coñecen. 

Destacamos, por último, como estratexia metodolóxica, a titorización por parte do

alumando de 6º curso de Educación Primaria. É dicir, pódense formar pequenos grupos

de dous ou tres alumnos ou alumnas do último curso da etapa que irán cambiando ao

longo do curso para que coordinen, axuden e dinamicen as sesións de recreo na aula de

informática xunto co profesorado encargado.
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10.- Recursos.

10.1.- Recursos persoais.

 Tres profesoras habilitadas para impartir Lingua Inglesa.

 Unha mestra nativa dentro do programa de Auxiliares de conversa.

 Grupo de profesorado encargado da “Dinamización das TICS”.

 Mestra coordinadora do Plan de Plurilingüismo.

 Profesorado  doutras  especialidades  que  actualmente  están  mellorando  o

seu dominio do inglés e preparando o exame para a obtención do certificado

B2.

10.2.- Recursos materiais.

 22 Ordenadores de mesa (10 en condicións óptimas)

 1 Impresora láser de tinta negra.

 1 pizarra dixital

 1 canón

 Diversos programas informáticos en inglés.

 Conexión a internet

10.3.- Necesidades: recursos materiais.

 25 ordenadores de mesa.

 25 auriculares

 25 micrófonos

 1 impresora en branco e negro e 1 en cor.

10.4- Necesidades: recursos persoais.

 Implicación  do  conxunto  do  profesorado  do  Centro  en  levar  a  cabo  este

proxecto,  e  por  tanto,  en  mellorar  na  medida das súas  posibilidades a  súa

competencia lingüística en inglés.
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11.- Atención á diversidade.

Un dos selos de identidade do CEIP. Anxo da Garda é sen dúbida a atención á

diversidade.  Entendemos  esta  como  todas  aquelas  características  excepcionais  do

alumnado provocadas por diversos factores que requiren dunha atención especializada

temporal ou permanente para que todos e todas (non só o alumnado con necesidades

específicas de apoio educativo) alcancen un mesmo nivel de aprendizaxe. 

A LOE  (Lei  Orgánica  2/2006,  do  3  de  maio,  de  Educación)  no  seu  artigo  4,

establece  a  atención  á  diversidade  como un  principio  fundamental  que  debe  rexer  a

ensinanza básica e é entendida como o conxunto de medidas e accións que teñen como

finalidade adecuar a resposta educativa ás distintas características, necesidades, ritmos,

estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o

alumnado. Existe nesta formulación un carácter preventivo e compensador dos procesos

de  aprendizaxe  do  alumnado.  Calquera  alumno,  en  calquera  momento  da  súa

escolarización,  é  obxecto  de  atención  á  diversidade.  Isto  tradúcese  nun  elemento

enriquecedor para todo o Centro. 

Polo tanto, é fundamental que nós, como profesionais da educación, poñamos todo

o noso empeño  na disposición e organización dos recursos educativos para prestar apoio

á educación xeral,  estudando de forma global  e integradora os procesos de ensino e

aprendizaxe. Debemos facer fincapé na idea de que o sistema educativo debe poñer os

medios necesarios para dar resposta ás necesidades destes alumnos, sexan estas as que

sexan.  Non  consideramos  a  orixe  da  diversidade  no  propio  suxeito,  senón  que  a

diversidade considérase en relación co contorno e coa resposta educativa que a escola

pode proporcionar.  Ponse énfase nos procesos de aprendizaxe e nas dificultades que

atopa o alumnado no seu progreso.

Desta  forma,  se  o  énfase  está  na  resposta  educativa  da  propia  escola  e  dos

medios, materiais ou persoais, da que esta dispoña, o noso proxecto debe dar cabida a

todo o alumnado. De feito, o principio de inclusión educativa está presente nas nosas

aulas. Contamos cunha experiencia enriquecedora de inclusión dun alumno con Trastorno

de Espectro Autista que está escolarizado en réxime combinado (no nosa escola e nun

centro específico, Aspanaes). Acode tamén ao noso Centro un número bastante elevado

de  alumnado  procedente  do  estranxeiro  (sobre  todo  de  República  Dominicana)  e

alumnado de nova incorporación con distinta linguaxe materna (procedentes de Rumanía,
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Senegal);  alumnado  con  dificultades  de  aprendizaxe;  con  Trastorno  con  Déficit  de

Atención e Hiperactividade; con discapacidade intelectual; con trastornos de conduta, etc.

Todos estes nenos e nenas deben ter cabida, por suposto, no noso proxecto, e polo tanto,

debemos adaptar a nosa proposta ás súas características.

12.- Avaliación.

A avaliación ten que ser un instrumento de seguimento e valoración dos resultados

obtidos  e  de  mellora  dos  procesos  que  permiten  obtelos.  Por  este  motivo,  resulta

imprescindible establecer procedementos de avaliación da propia actividade educativa, do

alumnado, do profesorado e do Centro. Aspectos como o emprego do inglés por parte do

alumnado  e  profesorado,  a  implicación  e  motivación  do  alumnado  nas  actividades

propostas para o tempo de recreo na aula de informática, o uso das TICS, a formación

continua ligada á práctica educativa,…  son aspectos básicos que hai que valorar. 

A  confección  deste  proxecto  levounos  a  facer  un  práctico  exercicio  de

autoavaliación: cales son os signos de identidade do noso Centro, como abordamos este

plan, baixo que principios, cal é a nosa finalidade, con que recursos materiais e persoais

contamos, etc. Esta avaliación inicial permítenos saber por onde debemos partir, cal debe

ser a nosa folla de rutas.

Unha vez que se poña en funcionamento o proxecto,  iníciase automaticamente

unha avaliación continua. O propio sistema educativo e o funcionamento do noso Centro

xa  posúe  as  canles  necesarias  para  tal  fin.  Nas  reunións  de  Ciclo,  da  Comisión  de

Coordinación Pedagóxica, nos Claustros, nas sesións trimestrais de avaliación, no grupo

de Dinamización das TICS, en reunións específicas das mestras especialistas en Lingua

Inglesa, … pódense poñer en común as vantaxes ou dificultades que poidan ir xurdindo

para incidir  na mellora do proceso e, en consecuencia, intervir sobre elas, ampliando,

reducindo, modificando ou mesmo eliminando determinadas actividades que non estean

funcionando con éxito. Esta avaliación farase, por tanto, de forma periódica nas reunións

pertinentes.

Ao  remate  do  curso  escolar  elaborarase  unha  “memoria  do  proxecto”  que  se

incluirá  na  Memoria  Final  do  curso,  facendo  unha  avaliación  exhaustiva  das  metas

conseguidas tanto a nivel de progreso na lingua estranxeira como na consecución dos

obxectivos establecidos no proxecto, facendo alusión ás medidas necesarias correctoras

para o seguinte curso se fose necesario. Falamos, daquela, dunha avaliación final. 
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Respecto  á  avaliación  da  competencia  lingüística  dos  alumnos  utilizaranse  os

seguintes criterios:

 Comprender  mensaxes verbais  significativas  e   contextualizadas  coa  axuda de

elementos lingüísticos e non lingüísticos. 

  Amosar comprensión mediante respostas verbais sinxelas e básicas, en situacións

de  comunicación  cotiás  (saúdo,  despedida,  expresión  de  peticións  e  outros)  e

iniciarse nas fórmulas orais da expresión comúns.

 Imitar  sons,  repetir  producións orais  sinxelas e breves de uso diario  na aula e

memorizar fórmulas breves e sinxelas de comunicación oral de interese para os

nenos e as nenas 

 Identificar  e  interpretar  palabras  e  enunciados  curtos  contextualizados  en

situacións de comunicación significativas para os nenos e nenas, como mensaxes

multimedia, contos, cancións, vídeos, etc.
 Valorar a lingua estranxeira como instrumento para comunicarse e para achegarse

a nenos e nenas doutras culturas que teñen formas de vida diferentes da propia e

para descubrir algúns aspectos comúns. 

 Utilizar recursos e estratexias moi sinxelos para aprender a aprender, identificando

as que son máis apropiadas para o alumnado. 

Resulta de vital importancia tamén contar coa opinión dos propios rapaces e rapazas.

O feito de que acudan á aula de informática no recreo xa vai ser un indicativo de que o

proxecto ten ou non éxito, simplemente a partir da observación. Transcorridos uns meses

podémoslles pasar un pequeno cuestionario para que valoren o “English break”.

13.- Conclusión.

O noso afán pola implantación deste proxecto é, como xa reiteramos en numerosas

ocasións, o feito de mellorar a calidade educativa no noso Centro. Non é un trazado que

se desenvolva nun ou dous cursos escolares, senón que o obxectivo é que forme parte

intrínseca  da  realidade  da  nosa  práctica  educativa  de  forma  indefinida.  Temos  que

agradecer enormemente o esforzo do noso alumnado, xa que eles son os axentes activos
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que han darlle vida e forma a este proxecto, e de feito participaron con moito entusiasmo

na elaboración do video e a canción. O conxunto de todo o profesorado tamén ten un

papel fundamental neste proceso pola súa implicación na elaboración do mesmo e polo

firme convencemento na súa posta en funcionamento. Aínda que estea orientado para a

área  de  lingua  inglesa,  o  resto  de  áreas  académicas  non  deixan  de  beneficiarse  da

dotación en TICS e da propia experiencia de plurilingüismo, da que temos a certeza de

que será moi enriquecedora para todos e todas. Xa para rematar,e sen ningún ánimo de

vaidade,  cremos que  este  proxecto  podería  ser  facilmente  aplicable  a  outros  centros

educativos.  Nós temos a iniciativa,  o  esforzo,  a  planificación:  só  nos queda obter  as

ferramentas, as TICS.

Anexo XI. Plan de evacuación.

Durante o curso 16-17, con aprobación do Consello Escolar, a empresa GESPLAN elaborou o plan 

de autoprotección do Centro do que hai un exemplar no despacho de dirección. Neste curso 17-18 

estase a implementar. Durante o mes de setembro o claustro de mestres, monitores das actividades 

extraescolares e do comedor, así como membros da ANPA, recibiron unha sesión de formación no 

centro sobre este plan de autoprotección. Durante o 1º trimestre do presente curso 17-18 realizouse 

un simulacro co que se rematou a implementación do Plan, que quedou rexistrado no REGAPE.

A partires deste momento, cada curso revisarase o Plan de Autoprotección, actualizarase a 

formación do persoal e realizarase un simulacro anual.
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