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0. Introdución. 

O noso centro atópase na localidade de Perlío, pertencente ao concello de Fene, no 

noroeste da provincia de A Coruña. 

A maior parte do noso alumnado convive cos seus pais e con outras familiares, como 

avós ou tíos, formando un núcleo familiar típico. Sen embargo, nos últimos anos estase a 

observar un incremento de familias monoparentais. 

Segundo o estudio sociolingüístico levado a cabo na zona, conclúese que a meirande 

parte da poboación ten como lingua materna e vehicular o castelán. 

Entre as infraestruturas do concello cabe salientar instalacións deportivas, como 

pavillón polideportivo e piscina, e instalacións culturais, como biblioteca, casa da cultura, 

Museo do Humor e edificio de servizos múltiples. A maioría destas infraestruturas atópase 

centralizada na vila. 

O CEIP Plurilingüe Centieiras conta no presente curso con 187 alumnos e alumnas de 

Educación Infantil e Primaria, distribuídos en 10 unidades como segue: 

 1 grupo do 4º nivel de Educación Infantil. 

 1 grupo do 5º nivel de Educación Infantil. 

 1 grupos do 6º nivel de Educación Infantil. 

 1 grupo do 1º nivel de Educación Primaria. 

 2 grupos do 2º nivel de Educación Primaria. 

 1 grupo do 3º nivel de Educación Primaria. 

 1 grupo do 4º nivel de Educación Primaria. 

 1 grupo do 5º nivel de Educación Primaria. 

 1 grupo do 6º nivel de Educación Primaria. 

O Claustro está integrado por 17 mestres e mestras. A Orientadora, a mestra de 

Relixión Católica, a mestra de Relixión Evanxélica e o mestre de Audición e Linguaxe son 

itinerantes. Este último non pertence ao Claustro, dado que ten outro centro base. 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Plurilingüe Centieiras     2018/2019 

 

 

2 

1. Obxectivos específicos para o curso académico. 

2. Medidas a desenvolver para a súa consecución. 

3. Recursos previstos para o efecto. 

1. OBXECTIVOS 

ESPECÍFICOS PARA O 

CURSO ACADÉMICO 

2. MEDIDAS A 

DESENVOLVER 

3. RECURSOS 

PREVISTOS 

Revisión das programacións 

didácticas. 
Reunións de traballo. 

Responsables: mestres de 

nivel e especialistas. 

Elaboración do Plan de 

Convivencia do Centro. 

Pasar proposta á Comisión 

de Convivencia. 

D.O. en colaboración co 

Equipo Directivo e membros 

do Claustro. 

Comisión de Convivencia. 

Consello Escolar. 

Continuación co PFPP, este 

ano adicado ás Tarefas 

Integradas. 

Reunións de traballo e 

formación titorizada no 

centro. 

Claustro de profesorado. 

Revisión do Plan de Acción 

Titorial. 
Reunións periódicas. 

Equipo directivo. 

DO 

CCP 

Revisión do Proxecto 

Educativo. 
Reunións de traballo. 

Claustro de profesorado. 

Consello Escolar. 
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Dinamización dos recreos e 

instalacións e mellora dos 

patios de educación infantil e 

primaria. 

Organización e creación de 

novos espazos de xogo, así 

como adquisición de 

material. 

Claustro de profesorado. 

Utilización da Radio Escolar 

para dar a coñecer diversas 

actividades realizadas no 

centro. 

Emisión periódica do 

programa de radio (Radio 

Fene) 

Claustro. 

Actualización da páxina web 

do centro. 

Elaboración de montaxes  

fotográficas. 

Actualización de información 

relativa ao centro. 

Equipo TIC en colaboración 

co resto do profesorado. 

Equipo directivo. 

Volver a solicitar o PLAMBE. 
Reunións do equipo de 

Biblioteca. 

Equipo Directivo. 

Equipo de Biblioteca. 

Solicitar a participación da 

ANPA en conmemoracións 

realizadas ao longo do curso 

escolar. 

Deseño de actividades 

conxuntas (Magosto, 

xornada de Convivencia...) 

ANPA 

Equipo directivo. 

Consello Escolar. 

Claustro. 

 

Promoción de hábitos de 

vida saudable. 

Charlas informativas. 

Andainas e actividades 

deportivas. 

Promoción dunha 

alimentación saudable e 

variada nos recreos. 

 

Claustro de profesorado. 

Entidades externas 

(Concello, asociacións 

deportivas da contorna). 
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Participación no programa 

Erasmus +. 

Formación do profesorado 

participante.  

 

Claustro de profesorado. 

 

4. Concreción anual do Proxecto Educativo (PE) 

5. Modificación do PE, se é o caso. 

 Pendente de revisión durante o presente curso para axustalo á normativa vixente. 

6. Estratexias metodolóxicas e organizativas de atención ao alumnado con NEE. 

 A atención á diversidade debe contemplar actuacións para a totalidade do 

alumnado, non só para aquel con necesidades educativas especiais. Debe establecer 

criterios para os apoios, debe incidir na adscrición dos titores e titoras e debe ter en 

consideración o ámbito da dotación. 

Estratexias metodolóxicas e organizativas de atención o alumnado con NEE: 

Como  norma  xeral, o profesorado adecuará o proceso de ensino e aprendizaxe ás 

condicións particulares de cada neno ou nena, o que pode traducirse nunha flexibilización 

metodolóxica, organizativa e de cooperación familiar. Así, haberá alumnado que precisará 

exemplificacións, explicacións ou exercicios específicos, outro ao que lle haberá que 

encomendar certas responsabilidades, outro que necesitará estar nun grupo específico 

dentro da aula do que recibirá as axudas que precisa, outro ao que haberá que poñer 

frecuentemente en situación de éxito, etc.  

 Neste tipo de actuacións é preciso que o titor ou titora estableza unha rede 

coordinadora entre o profesorado do grupo (equipo docente), que coñeza a situación 

persoal de cada alumno e alumna, os principais datos evolutivos e de saúde, o estilo e o 

ritmo  de  aprendizaxe, que reflexione sobre a metodoloxía máis adecuada respecto do 

seu achegamento ao currículo, que analice as relacións que se establecen dentro e fóra 

da aula e a utilidade dos agrupamentos dentro da mesma, que demande asesoramento 

do Departamento de Orientación, etc.  
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É posible establecer dúas medidas de atención principais, dende o punto de vista 

académico: 

Medidas ordinarias:  

 Entre as medidas ordinarias de atención a este alumnado que deben existir 

destacan: 

– Reforzo educativo sen apoio: Medidas que o propio profesorado deseña e aplica con 

aqueles alumnos ou alumnas que teñen certas dificultades de seguimento da 

programación diaria, ben por exceso ou por defecto (traballos específicos de 

recuperación, traballos de ampliación...). 

– Reforzo educativo con apoio por parte do profesorado ordinario: Medidas de atención ao 

alumnado con dificultades na aprendizaxe e atendidos por profesorado ordinario con 

horario de libre disposición. 

No caso do apoio proporcionado polo profesorado que teña dispoñibilidade horaria, 

será a Xefatura de Estudos a que determine os horarios o comezo do curso, sempre cun 

carácter flexible.   

Medidas extraordinarias:  

Neste caso podemos incluír: 

- As adaptacións curriculares significativas (reguladas pola Orde do 6 de outubro de 

1995). 

– Apoio por parte de especialistas en audición e linguaxe e/ou en pedagoxía terapéutica. 

Os criterios a ter en conta á hora de decidir que alumnos ou alumnas deben contar con 

apoio do profesorado especialista (AL e/ou PT) son os seguintes: 

a) Atenderase a aquel alumnado que así o aconselle a correspondente avaliación 

psicopedagóxica. 

b) Atenderase ao alumnado obxecto dunha adaptación curricular individual. 

c) Continuarase cos apoios realizados no curso anterior, priorizando de 1º a 6º. 

d) En Educación Infantil só se apoiará en casos graves, determinados no correspondente 

informe psicopedagóxico. 
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e) Buscarase un apoio de calidade fronte a un de cantidade. 

f) Darase prioridade ao alumnado con reforzo educativo que repite curso. 

g) O apoio será, salvo casos que necesiten unha terapia individual moi específica, dentro 

da aula ordinaria. 

7. Cadro de organización pedagóxica. 

Anexo I 

8. Plan de actuación dos órganos colexiados. 

Claustro: 

As súas reunións ordinarias do Claustro de profesores están establecidas no 

calendario incluído nos puntos 12 (Programación e calendario dos órganos de goberno) e 

13 (Programación e calendario das reunión dos órganos de coordinación docente) da 

presente Programación Xeral Anual. 

Entre as principais actividades que realiza o Claustro salientamos:  

 Realización de propostas para a PXA e aprobación da mesma. 

 Proposta de días non lectivos. 

 Análise dos resultados das avaliacións. 

 Toma de decisións sobre temas académicos e organizativos. 

 Aprobación do orzamento e xustificación de gastos. 

 Aprobación da Memoria final de curso. 

 Organización de actividades encadradas en diferentes equipos docentes... 

 

Consello Escolar: 

O Consello Escolar tamén ten as súas reunións ordinarias no calendario 

establecido nos epígrafes 12 e 13 da presente PXA. 

No actual curso a constitución do Consello queda da seguinte forma ao haber 

baixas tanto nos representantes do profesorado como dos pais/nais e ter que recurrir ás 

persoas que quedaron en reserva nas últimas eleccións. 

 

Presidenta Raquel Abella Brozos 
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Xefa de estudos Isabel Torrente Seco 

Secretaria Ana Sofía Seoane Prieto 

Representante do Concello César Daniel Castro García 

Representantes do profesorado 

Silvia Mª Filgueira Pena 

José Edelmiro Fernández Fernández 

Representantes dos pais/nais 

Mª Vanessa Díaz Fernández 

Alejandra Moure Fernández 

Laura Mª Rey Rico 

Raúl Laranjeira (renuncia 13/09/2018) 

Representante da ANPA Mª Ángeles Coira López 

Representante do persoal non 

docente 
Marcial García Peña 

 

 No presente curso escolar farase unha renovación do Consello Escolar polo que os 

representantes tanto do profesorado como de pais e nais volverán a ser cinco. 

9. Plan de actuación do equipo directivo. 

Actuacións en relación coa organización e o funcionamento do centro: 

 Coordinación e dinamización das diferentes estruturas de organización do 

centro tales como equipos de ciclo, equipos de dinamización, CCP… 

 Revisión e actualización de diferentes documentos: PE, PAT, Plan de 

Convivencia… 

 Elaboración de informes de distinta índole e envío de documentación. 

 Expedición de certificados a petición dos interesados. 
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 Redacción de actas dos órganos colexiados e custodia de arquivos. 

 Coordinación e elaboración da PXA e a Memoria de centro. 

 Convocatoria de Claustros e Consellos Escolares. 

 Solicitude de arranxos de deficiencias no centro. 

 Tramitación de bolsas do alumnado. 

 Elaboración do orzamento e peche de contas anuais. 

 Matriculación de alumnado. 

 Execución e seguimento dos acordos tomados na CCP, Claustro e Consello 

Escolar. 

 Organización dos recursos materiais. 

 Representación do centro. 

Actuacións en relación coa convivencia entre os diferentes membros da 

Comunidade Educativa: 

 Celebración da Xornada de Convivencia a final de curso. 

 Participación do centro en actividades propostas polo Concello. 

 Colaboración coa ANPA na celebración de distintas conmemoracións e 

festividades ao longo do curso. 

 

Actuacións en relación coa colaboración con diferentes organismos e institucións: 

 Colaboración coa UDC e USC para a realización da fase de Practicum dos 

estudantes desas universidades. 

 Colaboración con asociacións deportivas e culturais da zona. 

10. Xornada escolar e horario do centro. 

O horario lectivo durante este curso escolar será de 9:00 h a 14:00 h de setembro a 

xuño, ámbolos dous incluídos. 

A distribución horaria será a seguinte: 

1ª sesión De 09:00 h a 09:50h. 

2ª sesión De 09:50 h a 10:40 h. 
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3ª sesión De 10:40 h a 11:30 h. 

Recreo De 11:30 h a 12:00 h. 

Hora de ler De 12:00 h a 12:30 h. 

4ª sesión De 12:30 h a 13:15 h. 

5ª sesión De 13:15 h a 14:00 h. 

Todo o profesorado asistirá os martes en horario de 16:00 h a 19:00 h, segundo o 

establecido no calendario de reunións dos órganos de goberno e coordinación docente 

dos puntos 12 e 13 desta PXA. 

As actividades extraescolares desenvólvense de luns a mércores en horario de 

16:00 h a 17:00 h ou 17:30 h. Haberá un equipo de profesores e profesoras que 

permanecerá no centro durante ese horario de luns a venres. 

Por razón de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica, os días non lectivos 

solicitados á Xefatura Territorial son o 2 de novembro de 2018 e o 18 de marzo de 2019. 

Tamén se solicitará unha redución de xornada para os días 21 de decembro, xa que 

os días anteriores a esta xornada celebramos dous festivais de Nadal, un para o 

alumnado e outro para as familias, e o día 21 de xuño, último día de curso, xa que o día 

anterior celebramos a Xornada de Convivencia cunha variada programación de 

actividades ao longo de todo o día. 

11. Quenda de vixilancia dos recreos. 

 
QUENDAS DE VIXILANCIA DE RECREO 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

PATIO E.I. 

Iria González 

Iria López 

 

Mª Teresa Anca 

Iria González 

Iria López 

Raquel Abella 

Mª Teresa 

Carpente 

Sabela Paz 

Silvia Mª 

Filgueira 

Sabela Paz 

José Edelmiro 

Fernández 

Mª Teresa 

Carpente 

Josefina 

Herreros 
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PATIO E.P. 
Ana Barro 

Marina García 

José Edelmiro 

Fernández 

Isabel Torrente 

Cristina 

Acevedo 

Mª Pilar García 

Ana Barro 

Mª del Carmen 

Leira 

Mª Pilar García 

Mª del Carmen 

Leira 

BIBLIOTECA 
Cristina 

Acevedo 

Josefina 

Herreros 

Silvia Mª 

Filgueira 
Mª Teresa Anca Marina García 

DIRECCIÓN Raquel Abella Raquel Abella 
Ana Sofía 

Seoane 

Ana Sofía 

Seoane 
Isabel Torrente 

 

12. Programación e calendario dos órganos de goberno. 

13. Programación e calendario das reunión dos órganos de coordinación docente. 

Ao comezo de cada trimestre, o profesorado do centro recibirá un calendario coas 

reunións que se levan a cabo durante o mesmo cada martes pola tarde. Como mostra, 

incluímos o calendario do primeiro trimestre: 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO 

18 Setembro 

16:00 h Claustro Extra. 

16:15 h Consello Extra. 

16:30 h Reunión xeral de 

pais e nais e posterior 

reunión nas aulas cos 

titores e titoras. 

18:00 h Reunión sala 

profesorado 

2 Outubro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h CCP 

17:45 h DO 

6 Novembro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h CCP 

17:45 h DO 

4 Decembro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Avaliacións Infantil 
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25 Setembro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Equipos (PXA) 

17:45 h Ciclos (PXA) 

 

9 Outubro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Equipos (Samaín / 

Magosto) 

17:45 h Reunión sala 

profesorado. 

13 Novembro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Equipos 

17:45 h Reunión Día Non 

Violencia. 

11 Decembro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Avaliacións 

Primaria 

 

 16 Outubro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Claustro (PXA) 

17:45 h Consello (PXA) 

20 Novembro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Ciclos 

18 Decembro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Traballo individual 

de fin de trimestre. 

23 Outubro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Ciclos 

17:45 h Reunión sala 

profesorado. 

27 Novembro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Reunión Nadal. 

 

 

 

30 Outubro 

16:00 h Atención a pais e 

nais. 

17:00 h Comisión de 

convivencia. 

 

 

 

14. Participación do profesorado do centro en programas de innovación educativa. 

Desde fai anos o noso centro conta con sección bilingüe en 5º e 6º de Educación 

Primaria na materia de Educación Artística, concretamente Arts & Crafts. Así mesmo, 

desde hai dous anos, o centro está na rede de centros plurilingües de Galicia, 
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implantando desde 1º esta mesma materia (no presente curso en 1º, 2º e 3º de Educación 

Primaria). 

Por outra banda, unha parte do profesorado do centro está inscrito para a realización 

do PFPP de Tarefas Integradas. 

Participación no programa Erasmus+. 

15. Libros de texto e demais materiais curriculares establecidos no centro. 

Anexo II 

16. Programa anual  de actividades complementarias  e extraescolares. 

Organización e funcionamento: 

O equipo de actividades Complementarias e Extraescolares está composto por José 

Edelmiro Fernández Fernández (mestre de Educación Física). 

        O equipo de actividades complementarias e extraescolares encargarase de 

promover, organizar e facilitar saídas, visitas, viaxes de estudio e outras actividades 

semellantes. Así mesmo colaborará cos outros equipos de dinamización, en especial co 

Equipo de Biblioteca e o Equipo de Dinamización Lingüística, nas diferentes celebracións 

e conmemoracións que se leven a cabo durante o curso. 

        As reunións faranse os martes segundo o calendario establecido no centro. 

Realizarase unha reunión extraordinaria ao comezo do curso e outra ao finalizar este, así 

como tantas outras se consideren necesarias. As reunións, cando sexa preciso, faranse 

conxuntamente co Equipo de Biblioteca ou co Equipo de Dinamización Lingüística en 

función das actividades previstas. 

As competencias deste equipo figuran no decreto 374/1996, do 17 de outubro. 

DOG 21/10/96 da Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria. 

 

OBXECTIVOS PARA O CURSO 2018/2019: 

 Programar todas aquelas actividades pertinentes que faciliten o tratamento das 

transversais dende un punto de vista cooperativo e enriquecedor: educación para a 

paz, educación para a non discriminación de sexo ou raza, educación 

medioambiental,… 

 Coordinar a organización dos intercambios escolares ou de calquer tipo de viaxes 

que se realicen co alumnado. 
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 Fomentar, coordinar e programar as distintas propostas para a conmemoración de 

festividades, festas,… en colaboración cos diferentes equipos, así como a 

asociación de nais e pais. 

 Achegar  ao alumnado á contorna real que o rodea. 

 Fomentar o respecto polo medio natural, social e cultural. 

 Levar a cabo reunións cos demáis equipos que favorezan a posta en marcha das 

diferentes actividades que se realizarán ao longo do curso. 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS: 

 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

 

 Saída: Sesión de tenis. C.C.R.D. Perlio. Ed. Primaria. 

 Saída: Ruta de sendeirismo. 5º e 6º de Ed. Primaria. 

 Celebración do Samaín e Magosto. 

 20 de novembro de 2018: Día Universal da Infancia. 

 Saída: “El mágico planeta de los instrumentos insólitos”. Afundación 

Ferrol. 3º e 4º de Ed. Primaria. 

 Saída: “Eu cociño, ti cociñas” Afundación Ferrol. 1º e 2º de Ed. 

Primaria. 

 Saída: “O meu mundo en tres maletas” Afundación Ferrol. 5º e 6º de 

Ed. Primaria. 

 25 de novembro do 2018: día Internacional contra a Violencia de 

Xénero. 

 Do 1 ao 11 de decembro do 2018: conmemoración da Constitución e 

do Estatuto de Autonomía de Galicia. 

 3 de decembro de 2018: Día Internacional das Persoas con 

Discapacidade. 

 10 de decembro de 2018: Día da Declaración Universal dos Dereitos 

Humanos. 

 Festival de Nadal. 

 

                                             SEGUNDO TRIMESTRE 
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 30 de xaneiro de 2019: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

 Saída: Ruta de sendeirismo. 5º e 6º de Ed. Primaria. 

 Saída: Centro de interpretación de Caldoval. 4º e 5º de Ed. Primaria. 

 Saída: “Burbujas de papel”.  Afundación Ferrol. Ed. Infantil. 

 Cinensino. 5º e 6º de Ed. Primaria. 

 Celebración do Entroido. 

 8 de marzo de 2019: Día Internacional da Muller. 

 15 de marzo de 2019: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 Do 5 ao 9 de marzo de 2019: Semana da Prensa. Un día desta 

semana traballarase na aula con xornais. 

 Saída: Visita as Escolas indianas do Concello de Fene. 5º e 6º de Ed. 

Primaria. 

 

                                             TERCEIRO TRIMESTRE 

 

 7 de abril de 2019: Día Mundial da Saúde. 

 Saída: Ruta de sendeirismo. 5º e 6º de Ed. Primaria. 

 Entre o 23 e o 27 de abril de 2019: Semana do libro. 

 9 de maio de 2019: Día de Europa. 

 Do 14 ao 18 de maio de 2019: Semana das Letras Galegas. 

 Festa dos Maios. 

 Saída educativa de todo o alumnado do centro a finais do mes de 

xuño: Eumenatura (o centro permanecerá pechado dito día) 

 5 de xuño de 2019: Día Mundial do Ambiente. 

 Saída ao Parque de Educación Viaria de Barallobre. Ed. Infantil, 1º e 

2º ciclo de Ed. Primaria. 

 Viaxe de fin de estudos do alumnado de 6º de Ed. Primaria de varios 

días. 

 Festa da Convivencia coa colaboración da ANPA. 

 

 

Levaranse a cabo, ademais das conmemoracións marcadas no calendario oficial, 
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outras de especial relevancia e tradición para o centro. Ademais participaremos en 

diversas actividades de coñecemento do medio natural, social e cultural, deportivas, de 

relación intercentros ou de educación viaria na contorna do noso centro e no Concello de 

Fene. As actividades desenvolveranse en colaboración con outros equipos. 

17. Plan de autoprotección / modificacións / a observación de que segue vixente. 

O Plan de Autoprotección foi actualizado polo Concello no presente curso. 

18. Plan de organización e coordinación das tarefas do persoal non docente. 

O centro está aberto desde as 8:00 h da mañá, hora á que abre as portas o 

conserxe, ata as 14:15 h. Pola tarde ábrese ás 15:55 h, para que ás 16:00 h comecen as 

actividades extraescolares. 

Dependen das directrices da ANPA, unha persoa que se fai cargo do alumnado 

inscrito en Madrugadores, de 8:00 h a 9:00 h; e outra persoa encargada da atención do 

servizo de Comedor, de 14:00 h a 16:00 h. 

Hai tres persoas encargadas da limpeza do centro. A súa xornada laboral empeza 

ás 15:30 h e remata ás 19:30 h, agás os martes que empeza ás 16:00 h para finalizar ás 

20:00 h. 

19. Horario de atención ao público. 

O horario de atención ao público é o que aparece no cadro inferior.  

Cando se precise falar con Xefatura de Estudos ou con Dirección, as familias 

deberán solicitar cita previa para que a atención sexa o máis precisa posible e poder 

ofrecer un servizo de calidade. 

De todas formas, instamos aos pais e nais a que, ante calquera incidente, sigan as 

canles ordinarias (titor/a, Xefatura de Estudos e por último, Dirección). 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-9:50 Dirección Secretaría Secretaría Secretaría Xefatura 

9:50-10:40    Dirección Xefatura 
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10:40-11:30 Xefatura     

12:30-13:15  Dirección Dirección Xefatura Dirección 

13:15-14:00 Secretaría 
Dirección 

Xefatura 
  

Dirección 

Secretaría 

 

20. Plan para a potenciación e organización das relacións da comunidade coa 

familia. 

Para fomentar a comunicación entre as familias e a escola, os pais/nais e os 

profesores/as dispoñen de: 

 Unha reunión xeral por nivel a principio de curso na que se lles informa, entre 

outros, dos seguintes aspectos:  

o Calendario escolar. 

o Horarios e titorías. 

o Actividades complementarias, impresos e autorizacións a cubrir, etc. 

o Pasos a seguir na tramitación de calquera inquedanza da familia relativa 

ao contexto académico ou escolar do seu fillo/a. 

 Reunións semanais de titoría. Na medida do posible os pais/nais solicitarán a 

través do alumno/a cita previa. Isto permite optimizar tempos e recadar 

información dos profesores especialistas e dos profesores de apoio, se os 

houbera. 

 A ANPA é unha valiosa canle de comunicación entre as familias e o centro. 

 Puntualmente o centro solicita aos pais/nais que participen e axuden na 

elaboración de recursos, a mellora dos espazos do centro ou calquera outra 

actividade que sexa necesaria. 

 Conferencias que se imparten no Colexio ás que se convidan ás familias. 

 A páxina web do centro. 

 As comunicacións escritas enviadas a través do alumnado. 

 O taboleiro de anuncios, onde se informa das convocatorias das diferentes 

subvencións, da apertura do prazo de admisión e doutros eventos que terán 

lugar. 
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 Circulares informativas. O Equipo Directivo enviará información por escrito ás 

familias cando se considere preciso. 

 A Xornada de Convivencia, un día de encontro de toda a Comunidade 

Educativa que se celebra a final de curso. 

21. Plan de transporte escolar. 

O alumnado de educación infantil e primaria con dereito a transporte acada os 40 

usuarios, mais non todos fan uso sistemático do seu dereito. 

O transporte escolar no centro está asignado á empresa Francisco Candocia 

Villadóniga (Autos Paco). 

O alumnado é recollido polo profesorado de garda de autobús na marquesiña 

próxima á porta exterior, quedando na porta de entrada, ata que os alumnos e alumnas 

entran no centro. Á saída, o alumnado transportado é acompañado ata dita marquesiña 

polo profesorado de garda, que permanece con eles ata que é recollido pola coidadora do 

bus. 

 

 

GARDAS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Mª Teresa Anca 

Marina García 

Mª del Carmen 

Leira 

José Edelmiro 

Fernández 

Mª Pilar García 

Josefina Herreros 

Cristina Acevedo 

Isabel Torrente 

 

Mª Teresa 

Carpente 

Silvia Mª Filgueira 

Iria González 

Ana Barro 

Iria López 

Sabela Paz 

 

22. Regulamento da organización do comedor 

Anexo III. 
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23. Plan de utilización das instalacións do centro. 

O noso centro non dispón das instalacións adecuadas para dar resposta ás 

necesidades do mesmo.  

Durante o verán leváronse a cabo obras no ximnasio de cambio de fiestras e 

colocación dunha porta antipánico por parte da Consellería, o que mellorou notablemente o 

espazo. 

De todos xeitos seguimos precisando que se realice a cuberta da pista deportiva (o 

proxecto xa está aprobado pero pendente de licitación). Este espazo poderíase aproveitar 

tamén para a realización de diversas actividades complementarias ou extraescolares, que 

en numerosas ocasións deben ser canceladas por mor da chuvia. 

Os espazos comúns son: 

 A Biblioteca: todo o alumnado pode utilizar a biblioteca como sala de lectura e de 

traballo. Se o profesorado quere facer uso da mesma durante o tempo lectivo cos 

seus alumnos e alumnas, ten unha sesión semanal reservada para tal efecto. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 - 9:50      

9:50 -  10:40  1º EP 
COORDINAC. 

BIBLIOTECA 
  

10:40 - 11:30 5º EI  
DINAMIZ. 

BIBLIOTECA 

DINAMIZ. 

BIBLIOTECA 
 

11:30 - 12:00 RECREO 

12:00 - 12:30 

Hora de ler 

     

12:30 - 13:15 2º A EP 6º EI 5º EP  3º EP 

13:15 - 14:00 DINAMIZ. 

BIBLIOTECA 

2º B EP 6º EP 4ºEP  
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Na hora do recreo os alumnos e alumnas que o desexen poden acceder á 

biblioteca para xestionar préstamos e utilizala como espazo de lectura. Hai profesorado 

de garda na mesma.  

A maiores, a Biblioteca é empregada como espazo de usos múltiples para charlas, 

reunións xerais, celebración de festivais… 

 Aula de informática: Na sala de mestres hai un horario para apuntar a sesión que 

quere empregar cada nivel para a utilización da mesma. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 - 9:50     3º EP 

9:50 -  10:40  1º EP  6º EP  

10:40 - 11:30      

11:30 - 12:00 RECREO 

12:00 - 12:30 

Hora de ler 

     

12:30 - 13:15 4º EP 5º EP  6º EI  

13:15 - 14:00 2º A  5º EI  2º B 

 

 Indicar, por último, que durante o verán os diferentes espazos do centro son 

empregados para a realización da actividade do Concello “Verán máis alá”. 

24. Plan de actividades propostas pola ANPA. 

Anexo IV. 
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25. Plan xeral de avaliación do centro. 

 A avaliación do centro realizarase a través da Memoria Final de curso, na que, tanto 

os diferentes ciclos como equipos de dinamización, así como a ANPA, farán propostas de 

mellora para o vindeiro curso. 

26. Programas ou plans anuais de lectura (tendo como referencia o proxecto lector 

do centro). 

Persoas que forman o Equipo de Biblioteca: 

- Silvia María Filgueira Pena. 

- Marina García Rozas. 

- Teresa Mª Anca Ardao (Coordinadora). 

-   Josefina Herreros Calvo 

-   María Cristina Acevedo Varela 

-   Sabela Paz Romero 

-   Isabel Torrente Seco 

Funcionamento: 

a) Reunións dos martes pola tarde, segundo o calendario establecido polo Centro. 

Nas que se levará a cabo a toma de decisións sobre actividades e propostas do Equipo 

de Biblioteca, así como a organización da mesma. 

b) Traballo en pequenos grupos: as persoas que contan con horas de dinamización 

de biblioteca, realizarán diversas actividades segundo o acordado nas reunións. 

c) Traballo individual: as persoas que teñen garda de recreo encárganse de 

supervisar o traballo dos responsables de 5º e 6º así como de coidar que todo quede en 

orde para o que deben avisar con un tempo de antelación ao alumnado para que poidan 

recoller. 

OBXECTIVOS PARA O CURSO 2018/2019: 

 Procurar a reincorporación no PLAMBE, realizando cambios nos espazos, 

na distribución, nos fondos existentes e no funcionamento xeral da 

biblioteca. 

 Fomentar a convivencia a través da lectura entre os diferentes niveis de 

alumnado a través da participación activa dos e das alumnas maiores no 

goce pola lectura do alumnado de menor idade. 
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 Implicar ás familias nos hábitos lectores do alumnado convidándoas a 

participar na hora de ler. 

 Facer da biblioteca o punto de partida de proxectos a través da busca de 

información e documentación sobre diversos temas. 

 Establecer diferentes espazos na Biblioteca para dar resposta ás diversas 

necesidades do noso alumnado: lectura silenciosa, espazos para compartir 

lecturas, espazo de obras dedicadas ao público adulto, espazo de música, 

espazo artelleiro... E tamén crear novos espazos adicados ás familias. 

 Dar un uso axeitado aos equipos informáticos. 

 Garantir a existencia de obras relacionadas coa igualdade entre mulleres e 

homes de forma que se mostre ao noso alumnado, e, especificamente ás 

alumnas, diversos modelos así como a importancia de igualdade de 

oportunidades. 

 Formar a todo o alumnado e profesorado co fin de que se faga un uso 

axeitado da biblioteca no que se priorice o coidado do material e a orde, así 

como deseñar as normas xerais de utilización da biblioteca. 

 Fomentar a través de diversas actividades a Oratoria. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

 Impulsar e participar en todas as conmemoracións e festividades do Centro. 

 Continuar co Apadriñamento Lector. 

 Continuar, revisar e actualizar o contido das mochilas viaxeiras. 

 Reservar un día á semana para que cada ciclo poda ir á biblioteca na hora 

de ler. 

 Reservar unha hora semanal para que cada titoría poda ir á biblioteca. 

 Montar o Espazo Artelleiro, dar equipamento ao mesmo e definir a súa 

utilización 

 Crear un espazo para as familias con lecturas axeitadas. 

 Definir as normas do Espazo de Música, os contidos dos que dispón e as 

necesidades en canto a equipación. 

 Continuar contando coa colaboración do alumnado de 5º e 6º como 

axudantes da biblioteca. 

 Solicitar a reincorporación ao PLAMBE. 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Plurilingüe Centieiras     2018/2019 

 

 

22 

 Crear andeis adicados a conmemoracións ou recomendacións, así como 

novidades 

 Propoñer actividades dirixidas á mellora da oratoria do alumnado. 

27. Pautas e/ou criterios xerais sobre o uso de tarefas extraescolares. 

As tarefas extraescolares enténdense como complementarias do traballo da aula e 

nunca como substitutivas deste. Estas tarefas deben estar adaptadas ás peculiaridades 

do alumnado, promovendo o traballo autónomo, a creación de rutinas e a valoración do 

esforzo. Dado que se pretende un traballo autónomo que xere responsabilidade e 

favoreza a autoestima e a confianza do alumnado, deberán axustarse aos obxectivos ao 

alcance dos nenos e nenas. Poderán establecerse tarefas en todos os cursos de ensino 

primario, con incrementos graduados de tempo segundo a idade, e sempre de xeito 

coordinado entre o equipo docente, buscando o equilibrio diario e evitando a concreción 

de deberes. 

28. Addenda do proxecto lingüístico. 

Dada a elevada porcentaxe de castelán falantes no centro o plan de actuación do 

EDL para este curso 2018/2019: 

 Pretende o fomento dunha maior participación na dinamización da lingua 

galega por parte de toda a comunidade educativa, para o que se inclúen as 

actividades que de seguido se expoñen. 

 Constátase que, aínda que a competencia lingüística xeral en lingua galega 

da maioría do alumnado é aceptable, resulta insuficiente no seu emprego 

oral, polo que debemos favorecer situacións que provoquen e potencien ese 

uso oral da lingua galega.  

 O obxectivo xeral do EDL é colaborar para que o centro lle garanta unha boa 

competencia lingüística en galego a todo o alumnado, e que repercuta de 

forma positiva no seu uso, axudando así a superar o desequilibrio social no 

que se atopan o galego e o castelán.  

En consecuencia, o  CEIP Plurilingüe de Centieiras acorda, para este curso 2018-

2019: 
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 Colaborar coa Concellaría de Cultura do Concello de Fene, participando 

naquelas actividades que redunden nun beneficio lingüístico para o 

alumnado. 

 Colaborar con outros centros educativos e organismos en prol da lingua 

galega.  

  En relación ao profesorado: 

 Promover a concienciación do profesorado para que trate de descubrir e 

eliminar no alumnado calquera tipo de prexuízo lingüístico. 

 Implicar a todo o profesorado do centro no proceso de normalización e 

dinamización lingüística. 

 Potenciar no centro actividades en relación con Galicia e o galego, así como 

informar das actividades de formación relacionadas coa lingua. 

 Facilitar ao profesorado o material e a información que este demande.  

 Colaborar con outros grupos docentes do centro (Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, Ciclos, Equipo de Biblioteca, Equipo das TICs, Actividades 

Complementarias...) co fin de que se teñan en conta a cultura e a lingua 

galega para levar a cabo actividades colectivas, e para recoller todo tipo de 

propostas e iniciativas, tanto  individuais  como procedentes dos distintos 

grupos.  

           En relación ao alumnado: 

 Crear no alumnado actitudes positivas cara a propia lingua, eliminando 

calquera tipo de prexuízo lingüístico que poida traer do seu entorno familiar 

ou social. 

 Fomentar e valorar o uso do galego nas actividades escolares, tanto 

oralmente como por escrito, de forma dinamizadora e atractiva para que 

poidan participar cunha actitude positiva nelas e, así, acadar 

progresivamente unha maior competencia neste campo. 
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 Promover o uso do galego entre alumnos e alumnas, alumnos/as e 

profesores/as nos recreos, entre os participantes nas actividades 

extraescolares... 

 Fomentar e facilitar a lectura de libros en galego en colaboración co equipo 

de dinamización da biblioteca. 

 Incentivar á composición escrita en lingua galega a través dos contos, 

poesías, cómics, redaccións...  

  En relación aos pais, nais/titores:  

 Impulsar a participación de todos os membros da comunidade educativa nas 

actividades de dinamización da lingua galega.  

En definitiva, dende o EDL queremos dinamizar a lingua galega, no centro e fóra do 

mesmo, para que toda a comunidade educativa a poña en valor levándoa á práctica 

dunha forma cada vez máis normalizada; preténdese, ao fin, difundir a cultura galega 

mediante actividades nas que poida participar o maior número de persoas da comunidade 

educativa (e relacionadas coa mesma), partindo sempre do noso entorno máis próximo.  

 Actividades Propostas dende o EDL para acadar estes obxectivos, e que podemos 

dividir en dous grupos.  

1. Actividades desenvolvidas en cursos anteriores ás que se lles quere dar 

continuidade:   

 Celebración do Magosto. 

 Celebración do Entroido. 

 Celebración das Letras Galegas. 

 Posibilidade de continuar co programa de radio CRÓNICAS. 

2. Novos proxectos: 

 Colaborar na reelaboración do Proxecto Lingüístico, de acordo coa 

normativa vixente.  

 Realización de presentacións, vídeos, montaxes..., co fin de fomentar o 

emprego do galego nas Tics (ordenadores das aulas, PDI, web do centro), 

aproveitando a valoración positiva e prestixio destes medios nas familias e 

no alumnado. 
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 AVALIACIÓN:  

A avaliación farase polo Equipo de Dinamización Lingüística, de xeito continuado e 

en coordinación cos distintos profesores/as. Centrarase na observación das dificultades 

presentadas, para poder levar a cabo as modificacións oportunas, e nos resultados 

positivos que academos, servindo todo de base para a planificación dos obxectivos e 

actividades do vindeiro curso. 

29. Actividades que se van desenvolver para o fomento e dinamización da lingua 

galega. 

PROGRAMA E ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 Equipo de Dinamización está constituído de acordo coa normativa vixente, e 

formado polos seguintes membros:  

- Mª Carmen Leira Moreno (coordinadora). 

- Iria López Paredes 

- Ana Sofía Seoane Prieto 

As reunións realizaranse segundo o calendario das tardes dos martes, establecido 

para tal fin por parte do Equipo Directivo, sendo as marcadas por Lei. 

OBXECTIVOS PARA O CURSO 2018/2019 

Tendo en conta o amplo abano de accións e sectores que poden estar presentes nun 

mesmo obxectivo, dada o carácter transversal da normalización da lingua, poderiamos 

precisar os seguintes obxectivos 

1. En canto á situación sociolingüística: 

 Sensibilizar á sociedade sobre a nosa problemática socio-lingüística. 

 Prestixiar o galego como lingua propia de Galicia e como lingua oficial no 

ensino en todos os niveis educativos. 

 Favorecer o desenvolvemento da nosa cultura potenciando as súas 

manifestacións populares máis características. 

 Desenvolver hábitos de lectura e escritura na nosa lingua. 
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 Difundir as máis actuais manifestacións literarias e musicais da cultura 

galega. 

2.  En canto ao profesorado: 

 Levar a cabo pequenas iniciativas individuais e colectivas que favorezan un 

cambio de actitude respecto ao idioma. 

 Incentivar o uso do galego nas aulas, exercendo de mediadores activos a 

favor da lingua. 

 Fomentar o uso progresivo do galego dende a Educación Infantil. 

 Promover medidas favorables para conseguir equiparar o nivel de 

competencia do alumnado en lingua galega e castelá. 

3. En canto á situación do alumnado: 

 Facer visible a nosa cultura atendéndolle ás súas diferentes manifestacións. 

 Empregar a lingua galega ao remate da etapa educativa, nos seus niveis 

oral e escrito, en igualdade real co castelán. 

 Concienciar ao alumnado das vantaxes culturais que se desprenden do 

coñecemento das linguas. 

 Favorecer a autonomía de grupos na potenciación de programas escolares 

activos. 

 Transcender os limites do centro educativo, levando a práctica da 

aprendizaxe a toda a comunidade, e aos seus integrantes. 

4. En canto á situación lingüística do Centro: 

 Empregar con carácter xeral a lingua galega, fomentando o seu uso tanto 

oral coma escrito. 

 Participar en actividades lingüísticas promovidas por entidades públicas ou 

privadas, tendentes a potenciar a lingua galega. 

 Crear hábitos de aprendizaxe para dignificar a nosa lingua. 

 Acadar o aprecio pola cultura propia, como punto de partida, para o respecto 

á pluralidade cultural da nosa sociedade. 
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ACTIVIDADES. 

    Tendo en conta os obxectivos establecidos anteriormente planificáronse as 

seguintes  actividades que buscarán implicar á totalidade do alumnado e profesorado 

do centro, así como ao resto da Comunidade Educativa. 

O NOSO MEDIO 

 Percorrido explicativo por todas as dependencias do colexio (para alumnos e 

alumnas, e para os pais e as nais de nova escolarización). 

 Saídas educativas do alumnado para coñecer a nosa contorna, e/ou os cambios 

que nela se producen.   

 Viaxes educativas para participar en actividades culturais e académicas dentro da 

nosa comarca, a fin de acadar a observación directa das características singulares 

do noso medio. 

 Participación das familias do alumnado do colexio en diversas actividades dirixidas 

a favorecer o coñecemento sobre refráns, ditos, costumes, festas, etc. propias da 

nosa zona, a través da actividade “Cóntoche algo?” 

 

AS NOSAS TRADICIÓNS 

  Samaín.  

 Realización do  “III Concurso de contos de medo” por parte do 

alumnado do centro. Os premiados serán lidos polo autor/es diante dos 

seus compañeiros e serán expostos na páxina web do centro. 

 Proxección sobre a orixe e a celebración do Samaín. 

 Elaboración de vasoiras e sombreiros de bruxas, para posteriormente 

facer unha exposición na entrada. (Cada clase fará un exemplar de cada 

obxecto). 

 Magosto. 

 Investigarase  sobre as nosas tradicións e costumes, para chegar a 

celebrar a festa do magosto como festa de degustación das castañas 

e festa de relación tradicional, convidando a ela a toda a nosa 

comunidade.  

 Realización de obradoiros antes do recreo rotando o alumnado por 

aulas. 
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 Día do Peón. 

 Celebración o 12 de novembro coa elaboración de buxainas con 

diferentes materiais (cartolina, cd, tapóns de plástico…), así como 

dun mural colectivo realizado polos  nenos e nenas do centro baixo o 

dito: “Polo San Martiño peóns ao camiño”. Para a finalización 

deste día de festa mostraremos as nosas habilidades á hora de 

bailalos. 

 Nadal. 

 Elaboración dun tríptico no que se recomenden os libros como agasallo de 

Nadal, orientando sobre títulos tanto de poesía, narrativa e música galega, 

tendo en conta os diferentes niveis educativos. 

 Festa do Nadal: celebración desta festa de xeito que manifeste as tradicións 

galegas: visita do Apalpador e representación de obras para familias e 

alumnado, tamén con panxoliñas e cantigas propias destas datas. 

 Entroido. 

 Comezaremos coa elaboración de mandados que posteriormente 

deixará a bruxa Encarnación, que se colocará no corredor principal do 

centro. 

 Levarase a cabo tamén, un desfile formado polos nenos/as e 

profesores/as do cole  polas rúas do noso concello, disfrazados. 

Continuaremos a xornada festiva dentro do recinto escolar coa 

degustación de produtos típicos destas datas. 

 Maios e Letras Galegas. 

 Actividades culturais diversas durante o mes de maio que terán como final a 

elaboración de maios.  

 Durante a semana dedicada á celebración das Letras Galegas, recitaranse e 

ilustraranse  diferentes poemas de  que serán expostos polos corredores do centro. 

 Elaborarase un tríptico sobre xunto con recomendacións de lecturas en galego para 

os diferentes niveis, culminando así as diferentes actividades realizadas en torno a 

este autor. 

 Participación no Correlingua 2019. 

 Recollida mensual de ditos, lendas e costumes, que traerá o alumnado da casa, 

baixo o título: Cóntoche algo? 



PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL CEIP Plurilingüe Centieiras     2018/2019 

 

 

29 

 

    CELEBRACIÓN DATAS SINALADAS 

  Día Internacional da eliminación da violencia de xénero 

 Elaboración de actividades para conmemorar o día.  

 Día da Paz 

 Realización de actividades para conmemorar o día: decoración do vestíbulo 

con murais e lectura na biblioteca dun manifesto pola Paz. A continuación, os 

nenos e nenas do centro participarán en xogos cooperativos baseados na 

nosa tradición. 

 Día de Rosalía. Lectura na biblioteca escolar de poemas de Rosalía xunto coa 

ilustración dun dos seus poemas elixido por cada grupo/aula. 

  Día da muller traballadora. Participación na convocatoria municipal, xa que 

normalmente realizan algunha actividade para os centros escolares. 

 Día do libro. Debido ao éxito dos anos anteriores este ano levaremos a cabo a 4ª  

edición de: Que me contas?. Así, na semana do 23 de abril o alumnado de 3º a 6º 

de E. Primaria preparará contos en galego para ler ao alumnado de E. Infantil e 1º e 

2º de E. Primaria. 

VARIOS 

 Radio.  

Este curso seguiremos coa 12ª edición do programa de radio AS CRÓNICAS DE 

CENTIEIRAS, en Radiofusión (107,7 FM), Radio Fene, realizando tres seccións:  

- NOVAS NAS ONDAS, pequena axenda escolar na que se explica o que acontece ou 

vai acontecer no noso centro.  

-COLLE UN LIBRO, na cal os nenos e nenas recomendarán a lectura dun libro, lendo 

un pequeno fragmento del, e falarannos do seu autor/a e/ou ilustrador/a. 

-DO RE MI… MÚSICA PARA TI, recomendará un CD, dando información dos seus 

intérpretes, e radiará unha das súas cancións a modo de mostra.  

 Xogos populares 
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Durante o curso realizaranse xogos populares como actividades puntuais en datas 

sinaladas, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, ademais de 

rematar o último día cunha xornada de Xogos Populares. 

 En coordinación co equipo da biblioteca ao longo do curso traeranse ao centro 

(para contar contos, charlar cos cativos/as, intercambiar ideas…) a algúns dos 

autores dos libros en lingua galega recomendados polos titores. O equipo de 

biblioteca encargarase ademais da organización de actividades para o Día 

Universal da Infancia, Día contra a violencia de xénero, semana da prensa en 

marzo e semana do libro en abril. 

30. Concreción do Plan xeral de atención á diversidade. 

Anexo V. 

31. Concreción do Plan de convivencia. 

Pendente de realizar durante o presente curso. 

32. Accións de mellora derivadas da análise de resultados das avaliacións 

individualizadas. 

33. Guía de intervención para a mellora, elaborada a partir da análise dos 

resultados. 

Para comezar, mencionar que a maior parte do alumnado do noso centro non se 

presenta a ditas probas, nin ás de 3º nin ás de 6º. 

De todos xeitos, unha das medidas que se tomaron para a mellora dos resultados de 

ditas probas é optar polo reforzo na sesión de libre configuración de 4º e 6º de Educación 

Primaria e dedicar esta sesión ao Afondamento Matemático. 

34. Mecanismos de seguimento e avaliación do programa plurilingüe. 

Dentro do proxecto plurilingüe avalíanse tres aspectos distintos: o propio proxecto, a 

práctica docente e o alumnado. 

 Con respecto ao proxecto plurilingüe revísase nas coordinacións semanais a 

adecuación da programación co fin de corrixir ou axustar aspectos que 

poden contribuír a melloralo. 
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 No que se refire á práctica docente, nas reunións compártense novos 

materiais, recursos, experiencias, dificultades que xorden e o xeito de 

superalas. Tamén se revisa a metodoloxía. 

 Con respecto ao alumnado, a avaliación é globalizada e continua. Valóranse 

moito a participación do alumnado, as interaccións coa mestra ou auxiliar de 

conversa en lingua inglesa, incluso as interaccións entre eles de xeito 

espontáneo. Para avaliar estes aspectos o mecanismo utilizado é a 

observación e a análise destes aspectos nas reunións semanais de 

coordinación de plurilingüismo. 

35. Mecanismos de seguimento e avaliación dos auxiliares de conversa. 

No presente curso contamos con auxiliar de conversa. Temos en conta para a súa 

avaliación a participación na aula, o nivel de colaboración, se ten iniciativa, se promove o 

ensino da cultura do seu país de orixe, se participa nas actividades propostas polo 

coordinador e todos aqueles aspectos que figuren no Protocolo de avaliación da persoa 

auxiliar de conversa. 

36. Plan Proxecta.  

Non procede. 

37. Anexos 

 Anexo I: Cadro de organización pedagóxica. 

 Anexo II: Libros de texto e demais materiais curriculares establecidos no centro. 

 Anexo III: Regulamento da organización do comedor. 

 Anexo IV: Plan de actividades propostas pola ANPA. 

 Anexo V: Concreción do Plan xeral de atención á diversidade. 

 Anexo VI: Concreción de Ciclos. 

 Anexo VII: Plan actuación Tics. 



 

 
CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA CURSO 2018-2019 

 
 

 

NIVEL CICLO CURSO ÓRGANOS COORDINACIÓN DOCENTE UNIP.    

 
 
 
 

INFANTIL 

 
 

2º 
CICLO 

 E. 
CICLO 

C.C.P
. 

E.D.L. E.A.C.E D.O. E.DIR. CONSELLO BIBLIO TICS 

3  X     X Coord.  
4   X       
5        X  

APOIO  Coord. X   X    X 

 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 

1º 
CICLO 

1º        X  
2º A Coord. X   X   X  
2º B  X Coord.       

2º 
CICLO 

3º         Coord. 
4º Coord. X   X    X 

3º 
CICLO 

5º  X    Xef. X X  
6º Coord. X   X   X  

 E.F.       X   
INGLÉS    Coord.     X 
MÚSICA          
RELIXIÓN        X  
ORIENTACIÓN 

 X X  X     
P.T.  X X  X Secret. X   

DIRECCIÓN  X    Direc. X  X 
 



CEIP Plurilingüe de Centieiras  

R/Centieiras, s/n – Perlío 

       15500 – Fene – A Coruña 

       Telf:881 930 134 
                                 ceip.ascentieiras@edu.xunta.es 
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Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019  

Educación Infantil 
Código de Centro: 15022981 Denominación do Centro: CEIP PLURILINGÜE DE 

CENTIEIRAS 

Enderezo: Centieiras s/n, Perlío Concello: Fene. Provincia: A Coruña 

Correo electrónico: ceip.ascentieiras@edu.xunta.es Teléfono: 881930134 

 

Curso Título Autoría Editorial Ano de 
publicación 

ISBN Lingua de 
edición 

 

4º Educación 

Infantil (3 anos) 

Daisy, Robin and me ( GREEN ). 
 

Class Book STARTER 

Alicia Vázquez 
 

and Jeniffer Dobson 

 

Oxford 

 

2015 

 

9780194806626 

 

Inglés 

 

5º Educación 

Infantil (4 anos) 

Daisy, Robin and me ( GREEN ). 
 

Class Book A 

Mary Charrington 
 

and Charlotte Covill 

 

Oxford 

 

2015 

 

9780194806435 

 

Inglés 

 

6º Educación 

Infantil (5 anos) 

Daisy, Robin and me ( GREEN ). 
 

Class Book B 

Mary Charrington 
 

and Charlotte Covill 

 

Oxford 

 

2015 

 

9780194806534 

 

Inglés 
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Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso  2018/2019 

1º Educación Primaria 
Código de Centro: 15022981 Denominación do Centro: CEIP PLURILINGÜE DE 

CENTIEIRAS 

Enderezo: Centieiras s/n, Perlío Concello: Fene. Provincia: A Coruña 

Correo electrónico: ceip.ascentieiras@edu.xunta.es Teléfono: 881930134 

 

Área/Materia Título Autoría Editorial Ano de 
publicación 

ISBN Lingua de 
edición 

Matemáticas Matemáticas 1.Mochila Ligera Saber 
Hacer 

Equipo Editorial Santillana 2014 978 -84 -680 -2017 -4 Castelán 

Lingua Castelá Lengua Castellana 1. 

Primeros pasos (pauta) 
Mochila Ligera Saber Hacer 

Equipo Editorial Santillana 2014 978-84-680-1857-7 Castelán 

Lingua Galega Cad.1.Lingua Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro- Santillana 2015 978-84-9972-223-8 Galego 
 Cad.2.Ligua saber Facer.    978-84-9972-224-5  

 Cad.3. Lingua Saber Facer.    978-84-9972-225-2  

Lingua Inglesa Big Surprise 1CB+MROM PK Vanessa Railly Oxford 2013 9780194516204 Inglés 

Lingua Inglesa Big Surprise 1 AB Vanessa Railly Oxford 2013 9780194516426 Inglés 

Relixión Católica Relixión Católica 1 Grupo Editorial Anaya 2018 978 -84 -698-4006-1 Castelán 
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Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso  2018/2019 

2º Educación Primaria 
Código de Centro: 15022981 Denominación do Centro: CEIP PLURILINGÜE DE 

CENTIEIRAS 

Enderezo: Centieiras s/n, Perlío Concello: Fene. Provincia: A Coruña 

Correo electrónico: ceip.ascentieiras@edu.xunta.es Teléfono: 881930134 

 

Área/Materia Título Autoría Editorial Ano de 
publicación 

ISBN Lingua de 
edición 

Matemáticas Matemáticas 2 Mochila Ligera 
Saber 
Hacer 

Equipo Editorial Santillana 2015 978-84-680-2547-6 Castelán 

Lingua Castelá Lengua 2 Mochila Ligera Saber 
Hacer 

Equipo Editorial Santillana 2015 978-84-680-2546-9 Castelán 

Lingua Galega/ Ciencias 
Natureza/Ciencias Sociais 

Estrelamar Equipo Editorial Obradoiro- Santillana 2015 978-84-9972-947-3 Galego 

Lingua Inglesa Big Surprise 2 CB+MROM PK Vanesa Railly OxFord 2013 9780194516211 Inglés 

Lingua Inglesa Big Surprise 2 AB Vanesa Railly OxFord 2013 9780194516433 Inglés 

Valores Sociais e 
Cívicos 

Valores Sociais e Cívicos 2.Con 
razón 

Grupo Editorial Anaya 2015 978-84-678-7491-4 Castelán 

Relixión Católica Relixión Católica 2 Grupo Editorial Anaya 2018 978-84-698-4009-2 Castelán 
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Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso  2018/2019 

3º Educación Primaria 
Código de Centro: 15022981 Denominación do Centro: CEIP PLURILINGÜE DE 

CENTIEIRAS 

Enderezo: Centieiras s/n, Perlío Concello: Fene. Provincia: A Coruña 

Correo electrónico: ceip.ascentieiras@edu.xunta.es Teléfono: 881930134 

 

Área/Materia Título Autoría Editorial Ano de 

publicación 

ISBN Lingua 

de 
edición 

Matemáticas Matemáticas 3 Saber Hacer Equipo Editorial Santillana 2014 8431300244382 Castelán 

Lingua Castelá Lengua 3 Saber Hacer Equipo Editorial Santillana 2014 8431300244344 Castelán 

Lingua Galega Lingua 3 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2014 8431300251083 Galego 

Lingua Inglesa Big Surprise 3 CB Sue Mohamed Oxford 2013 9780194516389 Inglés 

Lingua Inglesa Big Surprise 3 AB+MROM PK Sue Mohamed Oxford 2013 9780194516228 Inglés 

Cc. Naturais Ciencias Naturais 3 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-997-2418-8 Galego 

Cc. Sociais Ciencias Sociais 3 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-997-2637-3 Galego 

Valores Sociais e 
Cívicos 

Valores Sociais e Cívicos 3.Con 
razón 

Grupo Editorial Anaya 2015 978-84-678-3640-0 Castelán 

Relixión Católica Relixión Católica 3 Grupo Editorial Anaya 2015 978-84-678-8393-0 Castelán 
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Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019 

4º Educación Primaria 
Código de Centro: 15022981 Denominación do Centro: CEIP PLURILINGÜE DE 

CENTIEIRAS 

Enderezo: Centieiras s/n, Perlío Concello: Fene. Provincia: A Coruña 

Correo electrónico: ceip.ascentieiras@edu.xunta.es Teléfono: 881930134 

 

Área/Materia Título Autoría Editorial Ano de 
publicación 

ISBN Lingua de 
edición 

Matemáticas Matemáticas 4 Saber Hacer Equipo Editorial Santillana 2015 978-84-830-5609-7 Castelán 

Lingua Castelá Lengua 4 Saber Hacer Equipo Editorial Santillana 2015 978-84-680-2956-6 Castelán 

Lingua Galega Lingua 4 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-9972-616-8 Galego 

Lingua Inglesa Big Surprise 4 CB Sue Mohamed Oxford 2013 9780194516396 Inglés 

Lingua Inglesa Big Surprise 4 AB+MROM PK Sue Mohamed Oxford 2013 9780194516235 Inglés 

Cc. Naturais Ciencias Naturais 4 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-9972-600-7 Galego 

Cc. Sociais Ciencias Sociais 4 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-9972-714-1 Galego 

Valores Sociais e 
Cívicos 

Valores Sociais e Cívicos 4.Con 
razón 

Grupo Editorial Anaya 2015 978-84-678-7862-2 Castelán 

Relixión Católica Relixión Católica 4 Grupo Editorial Anaya 2015 978-84-678-8395-4 Castelán 
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Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019 

5º Educación Primaria 
Código de Centro: 15022981 Denominación do Centro: CEIP PLURILINGÜE DE 

CENTIEIRAS 

Enderezo: Centieiras s/n, Perlío Concello: Fene. Provincia: A Coruña 

Correo electrónico: ceip.ascentieiras@edu.xunta.es Teléfono: 881930134 

 

 

Área/Materia Título Autoría Editorial Ano de 

publicación 

ISBN Lingua 

de 

edición 
Matemáticas Matemáticas 5 Saber Hacer Equipo Editorial Santillana 2014 978-84-680-1066-3 Castelán 

Lingua Castelá Lengua 5 Saber Hacer Equipo Editorial Santillana 2014 978-84-680-1057-1 Castelán 

Lingua Galega Lingua 5 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2014 978-84-9972-216-0 Galego 

Lingua Inglesa Big Surprise 5 CB Sue Mohamed Oxford 2013 9780194516402 Inglés 

Lingua Inglesa Big Surprise 5 AB+MROM PK Sue Mohamed Oxford 2013 9780194516242 Inglés 

Cc. Naturais Ciencias Naturais 5 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-9972-618-2 Galego 

Cc. Sociais Ciencias Sociais 5 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-9972-635-9 Galego 

Valores Sociais e 
Cívicos 

Valores Sociais e Cívicos 5.Con 
razón 

Grupo Editorial Anaya 2015 978-84-678-4226-5 Castelán 

Relixión Católica Relixión Católica 5 Grupo Editorial Anaya 2015 978-84-678-8402-9 Castelán 
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Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2018/2019 

6º Educación Primaria 
Código de Centro: 15022981 Denominación do Centro: CEIP PLURILINGÜE DE 

CENTIEIRAS 

Enderezo: Centieiras s/n, Perlío Concello: Fene. Provincia: A Coruña 

Correo electrónico: ceip.ascentieiras@edu.xunta.es Teléfono: 881930134 

 

 

Área/Materia Título Autoría Editorial Ano de 

publicación 

ISBN Lingua 

de 
edición 

Matemáticas Matemáticas 6 Saber Hacer Equipo Editorial Santillana 2015 978-84-680-3033-3 Castelán 

Lingua Castelá Lengua 6 Saber Hacer Equipo Editorial Santillana 2015 978-84-680-3171-2 Castelán 

Lingua Galega Lingua 6 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-9972-497-3 Galego 

Lingua Inglesa Big Surprise 6 CB Sue Mohamed Oxford 2013 9780194516419 Inglés 

Lingua Inglesa Big Surprise 6 AB+MROM PK Sue Mohamed Oxford 2013 9780194516259 Inglés 

Cc. Naturais Ciencias Naturais 6 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-9972-587-1 Galego 

Cc. Sociais Ciencias Sociais 6 Saber Facer Equipo Editorial Obradoiro-Santillana 2015 978-84-9972-440-9 Galego 

Valores Sociais e 
Cívicos 

Valores Sociais e Cívicos 6.Con 
razón 

Grupo Editorial Anaya 2015 978-84-678-8156-1 Castelán 

Relixión Católica Relixión Católica 6 Grupo Editorial Anaya 2015 978-84-678-8404-3 Castelán 
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ORGANIZACIÓN MADRUGADORES E COMEDOR ESCOLAR 
 

HORARIO 
 
MADRUGADORES 
 
 O servizo de madrugadores comezará o primeiro día lectivo e rematará o último día lectivo do curso. Para 

desfrutar do servizo o primeiro día lectivo do curso hai que avisar enviando un correo á Anpa atendendo ás 
instrucións que se darán a finais de xuño mediante unha circular.  

 
 O horario de madrugadores será dende as 08:00 ata as 09:00 horas. O conserxe abrirá o centro pola zona do 

aparcadoiro ás 08:00 horas. Non se permitirán entradas escalonadas. Haberá dúas quendas de entrada: 
 

a. 1ª quenda: ás 08:00 horas, a monitora recollerá as nenas e os nenos na porta principal do patio 
cuberto e levaraos ata o comedor para darlles o almorzo. 

b. 2ª quenda: ás 08:30 horas e terán que ser acompañados por unha persoa adulta ata o comedor. Ata 
que entreguen as nenas e os nenos á coidadora, a responsabilidade deles será das nais, pais, titoras 
ou titores. A monitora será responsable deles dende o momento que os recolla ata as 09:00 horas. 

 
COMEDOR 
 
 O servizo de comedor comezará o primeiro día lectivo e rematará o día anterior ao último día lectivo do curso.  
 
 O horario do comedor será dende as 14:00 ata as 16:00 horas. As nenas e nenos de Educación Infantil terán 

que agardar cunha mestra ata que chegue a coidadora para levalas ao comedor. As nenas e nenos de Educación 
Primaria irán directamente para o comedor ao saír de clase. A coidadora responsabilizarase das nenas e nenos 
ata que se recollan polas nais, pais, titoras ou titores. 

 
 As nenas e nenos poderán recollerse en calquera momento anterior á hora de saída, preferiblemente despois 

das 15:30 horas.  
 
 No caso de que teñan actividade extra escolar na primeira hora da tarde, a coidadora encargarase de levalas a 

dita actividade. 
 
NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
 
 Hai que cumprimentar unha ficha cos datos persoais unha soa vez. Referindo calquera alerxia que padezan, 

teléfonos (preferiblemente móbiles). Estas fichas están no local da Anpa. 
  

 O servizo de madrugadores e comedor poderá utilizarse todos os días, días/semanas alternas ou días soltos. 
Distinguíndose así os: usuarios fixos continuos (todos os días), usuarios fixos descontinuos (fixos de 1, 2, 3 ou 
4 días da semana) e usuarios temporais (días soltos). 

 
 Os usuarios fixos (continuos ou descontinuos) terán que cubrir un formulario indicando os días nos que os/-as 

alumnos/-as se quedarán a comer. Estes impresos tamén estarán no local do Anpa. Unha vez cumprimentados 
gardaranse na carpeta de “RESUME ASISTENCIAS MENSUAIS”.  

 
 Os usuarios temporais de madrugadores informarán verbalmente o día anterior ao persoal da anpa ou mediante 

o correo electrónico anpacentieiras@hotmail.com antes das 9:30 horas. 
 
 Para o servizo de comedor, os cambios da última hora, tanto baixas como altas, comunicaranse antes das 

9:30 horas do día de que se trate, persoalmente no local do Anpa; ou ben, se isto non fora posible, 
chamando por teléfono ao centro (881930134) ou mediante correo electrónico anpacentieiras@hotmail.com. 

 
 As actividades que se levan a cabo nos servizos serán adaptadas as súas idades e serán de carácter lúdico. 
 
MENÚS 
 
Os menús cámbianse mensualmente. Haberá unha copia exposta permanentemente no taboleiro de novas, no blogue 
do Anpa, no comedor, e outras a disposición dos interesados no local do Anpa. 
 

mailto:anpacentieiras@hotmail.com
mailto:anpacentieiras@hotmail.com


ORGANIZACIÓN MADRUGADORES E COMEDOR ESCOLAR 
 

INTOLERANCIAS E ALERXIAS 
 
Todas as persoas usuarias do servizo de comedor e madrugadores con algún tipo de intolerancia ou alerxia 
alimentaria deberán presentar unha certificación médica para cada caso. 
 
HIXIENE 
 
As nenas e os nenos lavarán as mans antes de comer, e ao remate lavarán os dentes. A estes efectos, o primeiro día 
que acudan, deberán traer un vaso, un cepillo e a súa pasta de dentes (todo marcado co seu nome), estes utensilios 
poderán quedar no local do comedor. No caso do alumnado de educación infantil, para evitar que se manchen, 
deberán traer mandilón ou babeiro marcado co seu nome. O venres levarán o mandilón ou babeiro para a casa a lavar. 
 
PREZOS 
 
MADRUGADORES 
 
O prezo é por persoa e día.  Se é socia ou socio o prezo é de 2,70 € e senón é asociado 4 €.  O dito prezo será o 
mesmo independentemente de que a nena ou neno almorce, o que se paga é o servizo. 
 
COMEDOR 
 
O prezo é por persoa e día. Hai un desconto do 50% para irmáns. 

 Asociados fixos continuos – 5,20 € 
 Asociados fixos descontinuos  - 5,60 € 
 Asociados temporais – 6,20 € 
 Os non socios – 7,20 € 

 
FORMA DE PAGAMENTO 
 

  Pagarase mensualmente a primeira semana de cada mes vencido (agás o mes de xuño que se pagará antes 
do último día de curso), mediante transferencia bancaria. Deberán facilitar a anpa o seu correo electrónico 
para poder informarlles do importe da débeda o último día de mes. 
 

 No caso de usarse o servizo de madrugadores e comedor, as transferencias realizaranse por separado; agás 
que se especifique no concepto da transferencia os importes por separado. 
 

 
AXUDAS 
 
As familias poden dirixirse aos Servizos Sociais do Concello de Fene para informarse das axudas existentes. 
 
USUARIOS 
 
Poderán usar o servizo de comedor e madrugadores as alumnas, os alumnos e as beneficiarias ou beneficiarios do 
Ceip Plurilingüe de Centieiras. Entendéndose como persoa beneficiaria aqueles menores de educación primaria e 
secundaria que formen parte da unidade familiar da persoa asociada do centro. En todo caso, terán prioridade as 
alumnas e alumnos do centro e por orde de solicitude ata cubrir o cupo. 

 



ORGANIZACIÓN MADRUGADORES E COMEDOR ESCOLAR 
 

Segundos estatutos da ANPA CENTIEIRAS, (no seu capítulo IV, artigos 26 e 27 (apartado “c” e “d”)), e 
mentres non se modifiquen os mesmos, a Xunta Directiva, a petición dalgúns pais/nais socios da Anpa, 
acordou autorizar o uso do servizo de comedor e madrugadores, así como calquera outro servizo que 
poda ofrecer a Anpa, a todos os alumnos, alumnas, beneficiarios e beneficiarias do CEIP Plurilingüe 
Centieiras. Entendéndose como persoa beneficiaria aqueles menores de educación primaria e secundaria 
que formen parte da unidade familiar da persoa asociada do centro. No suposto de alcanzar o cupo 
estipulado terán prioridade as alumnas e os alumnos do centro e por orde de solicitude. 
 
 
Segundo o acordado na asemblea xeral do 28 de novembro de 2017, cando a directiva da Anpa secunde algunha 
folga, o servizo de comedor e madrugadores manterase para aquelas persoas que xa están apuntados fixos ou para 
as que avisen con 24 h. de antelación (entendendo que debe comunicarse antes das 9:30 h. do último día lectivo). 
 
 
 
Perlío, 28 de novembro de 2017 
 
A Presidenta, 
Mª de los Ángeles Coira López  



ANPA CENTIEIRAS

anpa.centieiras@gmail.com

ceipcentieirasanpa.blogspot.com.es

R/ Alta, 12 - Perlío

15500 - Fene - A Coruña

Telf. 881 930 134

ceip.ascentieiras@edu.xunta.es

E-MAKERS TEATRO PINTURA

Impartida por: Impartida por: Impartida por:

Espacio Vivo Óscar Leandro Lamas

Horario: Horario: Horario:

Luns (16:00-17:30) Martes (16:00-17:00) Mércores (16:00-17:00) - Grupo I

Aula: Aula: Aula:

Aula de Informática Ximnasio Aula Plástica
Biblioteca (mini-makers)
(Ou aula de 6º)

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018-2019



CONCRECIÓN PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS DE ATENCIÓN Ó 

ALUMNADO CON NEAE 

 A orientación educativa é un dos principios nos que se inspira o noso 

sistema educativo. A LOMCE (Lei Orgánica 8/2013 de decembro para a 

mellora da calidade educativa) recolle no artigo 1, dedicado aos principios da 

educación, “a orientación educativa e profesional dos estudantes, como 

medio necesario para o logro dunha formación personalizada, que propicie 

unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores. A tal fin os 

departamentos de orientación deben formar parte esencial da actividade 

escolar e establecer unha vía de asesoramento permanente ao alumnado, o 

profesorado e as familias. 

Seguindo a 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, 

establecemos  as nosas funcións e liñas xerais de actuación como 

departamento de orientación: 

 

1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

Levaranse a cabo por un lado actuacións preventivas e potenciadoras 

e por outro, nos casos específicos que así o requiran, actuacións correctivas. 

 

Obxectivos  

Os obxectivos son os seguintes : 

 Contribuír á personalización da educación , mediante unha educación 

individualizada, referida a persoas concretas, con aptitudes e intereses 

diferenciados. 

 Axustar a resposta educativa ás necesidades do alumnado, 

preparando a aplicación das oportunas adaptacións curriculares e 

metodolóxicas. 



 Resaltar os aspectos orientadores da educación (orientación na vida e 

para a vida), atendendo ao contexto real no que viven os alumnos e 

alumnas. 

 Favorecer os procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da 

propia identidade e sistema de valores. 

 Previr as dificultades de aprendizaxe e non só asistilas cando 

chegaran a producirse, anticipándose a elas. 

 Apoiar as actuacións do profesorado proporcionando información 

sobre materiais didácticos e estratexias metodolóxicas que poidan 

favorecer a súa labor docente e titorial. 

 Contribuír a unha axeitada relación e interacción entre os distintos 

integrantes da comunidade educativa: profesorado, alumnado e 

familias, así como entre a comunidade educativa e o entorno social. 

 Establecer relacións con outros profesionais que inciden no proceso 

educativo e/ou rehabilitador do alumnado e con calquera outra 

entidade pública ou privada que poida contribuíra unha mellor inclusión 

do alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

 

1.1 Necesidades específicas de apoio educativo. Criterios xerais de 

atención á diversidade. 

En relación cos obxectivos xerais:. 

 Desenvolver as competencias claves en educación primaria e básicas 

en educación infantil, necesarias para realizarse na vida coa maior 

autonomía posible. 

 Prestar especial atención ás materias instrumentais do currículo xa 

que son as bases que facilitan a adquisición doutros contidos 

curriculares. 

 Reformular o enunciado, se for preciso, ampliando ou matizando 

algúns aspectos. 

En relación cos contidos: 

 Identificar os que facilitan a consecución dos obxectivos e que son 

máis funcionais, é dicir, que axudan a facer aprendizaxes posteriores 

de xeito máis autónomo. 



 Seleccionar aqueles que son máis aplicables ás situacións da vida 

diaria do alumno/a. 

 Presentar os contidos de xeito interrelacionado con outros da mesma 

área ou de diferentes áreas para facilitar a xeneralización e aplicación 

a novas situacións. 

En relación coa metodoloxía: 

 Ter en conta os coñecementos previos cos que pode conectar a nova 

información para que resulte significativa. 

 Fomentar o coñecemento e uso de estratexias de aprendizaxe 

cooperativa. 

 Fomentar cos equipos docentes a valoración do esforzo na 

consecución das aprendizaxes. 

 Flexibilidade de agrupamentos en función das necesidades. 

 Se é necesario, levar a cabo os diferentes protocolos dos cales 

dispoñemos para traballar mellor co noso alumnado. 

 

1.2 Actuacións  prioritarias  para o curso 2018 –2019 

 Revisión e, de ser o caso, modificación das medidas de apoios e 

reforzo educativo  que está a recibir o alumnado que presenta 

necesidades específicas de apoio educativo. 

 Detención temperá do alumnado con necesidades, organización dos 

apoios necesarios e asesoramento ó profesorado que prestará ditos 

apoios. 

 Elaboración de avaliacións Psicopedagóxicas. 

 Seguimento do alumnado que está a ser atendido polo departamento 

de orientación. 

 Asesoramento ao profesorado na elaboración das ACs 

 Intervención individualizada co alumnado con NEAE. 

 Colaboración co profesorado na avaliación inicial, prestando especial 

atención ao alumnado de nova incorporación ao centro (alumnado do 

primeiro nivel de infantil e alumnado procedente doutros centros) 



 Desenvolvemento dun Programa de Estimulación da linguaxe Oral 

(PELO) en 5º e 6º de Educación infantil. 

 Aplicación en 6º  de infantil,2º,4º e 6º de EP do BADYG. 

 Aplicación dunha proba de comprensión lectora a todo o alumnado de 

primaria. 

 Colaboración co profesorado no desenvolvemento de hábitos de 

traballo e estudo que favorezan a aprendizaxe autónoma do 

alumnado. 

 Desenvolvemento de técnicas de aprendizaxe cooperativa como 

fórmula para afianzar o traballo en equipo, a valoración das 

aportacións dos demais e o respecto a outras formas de pensar. 

 Actuacións encamiñadas a pór en valor a diversidade multicultural 

favorecendo o desenvolvemento de actitudes positivas ante todas as 

etnias e culturas e rexeitando todo tipo de actitudes discriminatorias. 

 Promoción da tolerancia e a prevención das condutas violentas desde 

os primeiros anos da escolaridade. 

 Participación na recompilación de recursos e materiais de apoio: 

páxinas web, materiais impresos, experiencias de centros, etc. 

 Atención especial aos momentos de transición entre etapas 

educativas, establecendo estratexias para unha mellor adaptación do 

alumnado ao novo período académico. 

 Apoio continuado ao proceso de ensino-aprendizaxe. 

 Reunións no mes de maio co/a orientador/a do CPI A Xunqueira 

 Redacción da memoria do departamento de orientación. 

 

 



PLAN DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DOS CICLOS: 

 

As reunións de coordinación dos ciclos faranse os martes pola tarde seguindo o 

calendario de reunións fixado na PXA. 

Os obxectivos xerais dos ciclos son os seguintes: 

 Elaborar e revisar as programacións didácticas. 

 Formular propostas á Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 Consensuar a realización das actividades propostas pólos diferentes equipos de 

traballo. 

 Colaborar na revisión dos documentos do Centro: Plan de Acción Titorial, NOFC, 

Plan de Convivencia... 

 Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, actitudes de confianza en si   

mesmo, curiosidade, interese e creatividade. 

 Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas. 

     Amosar interese pola lectura como fonte de aprendizaxe e medio de 

comunicación. 

    Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e castelá e desenvolver 

hábitos de lectura nas dúas linguas. 

    Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos. 

    Amosar boa disposición para ofrecer e recibir axuda para a aprendizaxe. 

    Manifestar autonomía na planificación e execución de acción e tarefas, ter 

iniciativa na toma de decisión e asumir responsabilidades. 

 

CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

Membros: 

Silvia Filgueira Pena (mestra de 4º de E.I.),  Iria López Paredes (mestra de 5º de E.I.), 

Josefina Herreros Calvo (mestra de 6º de E.I.) e Mª Teresa Carpente Eiroa (apoio e 

coordinadora do ciclo). 

 

Saídas: 

O ciclo de E.I. procurará realizar ao longo dos tres trimestres saídas ao teatro, concertos, 

exposicións que nos sexan ofertadas e tamén aquelas que estean relacionadas cos 

proxectos que esteamos a traballar. Ata o momento temos programadas as seguintes 



saídas: 

 Saída pola contorna todo o ciclo. 

 Saída o 31 de xaneiro a sede de Afundación Abanca de Ferrol para ver o 

espectáculo “Burbujas de papel”. 

 Saída fin de curso, a nivel centro, a Eumenatura. 

 

Outras actividades 

Rematada esta etapa de Educación Infantil de encontro coa escola, cos outros e as 

outras, coa convivencia fóra do ámbito familiar, coas normas comúns, coa resolución de 

conflitos....desde o Centro téntase de planificar a actividade NOITE NO COLE como 

colofón singular á primeira e máis motivadora etapa escolar. Os obxectivos que 

pretendemos acadar con esta actividade son: 

 

 Favorecer a autonomía individual nas capacidades relacionadas coa hixiene, o 

propio coidado... 

 Promover a valoración das relacións afectivas establecidas na escola 

 Favorecer a disposición ao establecemento de relacións respectuosas e recíprocas 

con outras nenas e nenos. 

 Desbotar estereotipos sexistas en relación coas actividades domésticas e de 

mantemento de vida saudable. 

 Impulsar a colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula en 

situacións diferentes amosando a disposición para compartir e resolver 

pacificamente os conflitos.  

 Promover a regulación do propio comportamento en relación coas demais persoas 

e as tarefas asignadas.  

 Incentivar o interese por participar en actividades da vida cotiá e autonomía na súa 

realización . 

 Favorecer o desenvolvemento de habilidades para a interacción e colaboración, así 

como unha actitude positiva para establecer relacións de afecto coas persoas 

adultas e iguais aceptando a diversidade.  

 Potenciar os hábitos elementais de organización, constancia, atención, iniciativa e 

esforzo. 

 Incentivar a planificación secuenciada da acción para resolver tarefas. 



 Favorecer a aceptación das normas de comportamento establecidas durante as 

comidas, os desprazamento, o descanso e a hixiene. 

 Iniciar na práctica de accións e recoñecemento de situacións que favorezan a 

interacción e adquisición de hábitos saudables como a hixiene corporal e 

ambiental, a adecuada alimentación, o consumo responsable e o descanso.  

En definitiva: autonomía, cohesión de grupo, experiencia de pasar unha noite fora da casa 

nun lugar axeitado como é o seu centro educativo, crecemento, responsabilidade, 

aceptación da axuda de outras persoas e valoración das e dos demais..... 

 

A actividade NOITE NO COLE terá lugar ao fin de curso, preferentemente un venres e 

incluirá as seguintes actuacións: recepción do alumnado pola tarde, preparación común 

dos espazos a utilizar, preparación da cea, cear, recoller, participación en xogos e 

actividades diversas, preparación para durmir, almorzo pola mañá, recollida de materiais e 

obxectos persoais e entrega ás familias.  

Nesta actividade participarán as titoras de EI así como mestras e mestres de apoio. A 

noite pasarase na biblioteca na que se disporá das colchonetas do ximnasio debendo 

traer as nenas e nenos, ademais dos seus obxectos persoais (pixama, hixiene, muda....) 

un saco de durmir.  

Darase conta así mesmo ao Concello de Fene da dita actividade para que procuren a 

seguridade do alumnado e profesorado que desenvolvan a actividade.  

 

 

 Actividades de formación: 

 As mestras do equipo de infantil están inscritas no PFPP “AS TAREFAS 

INTEGRADAS” e algunhas noutros cursos de formación a título individual. 

 

1º CICLO: 

Membros:  

Raquel Abella Brozos (Mestra de 1º), Sabela Paz Romero (Titora de 1º), Mª Carmen Leira 

Moreno (Titora 2ºB), Marina García Rozas (Titora 2ºA  e responsable do Equipo).   

 

Saídas: 

 1º trimestre: Saída ao teatro 

 2º trimestre: Saída a un museo. 

 3º trimestre: Saída de Educación Viaria e de fin de curso. 



 

E todas aquelas que se oferten ao longo do curso e acordemos incorporar á 

programación. 

 

Actividades de formación: 

Algunhas das mestras do equipo de 1º ciclo están inscritas no PFPP “AS TAREFAS 

INTEGRADAS” e algunhas noutros cursos de formación a título individual. 

 

2º CICLO: 

Membros:  
 

Ana Barro Casas (3ºEP) 

Ana Sofía Seoane Prieto (PT) 

Teresa Anca Ardao (Relixión) 

María del Pilar García Subiela (4ºEP) 

 

Saídas: 

 Actividades programadas dende o Concello (atletismo divertido, xogos populares, 

exposicións na casa da cultura…). 

 Saída a un supermercado da zona. 

  Curso sobre educación viaria (Barallobre). 

  Visita ao centro de interpretación Caldoval. 

 Obra de teatro musical na Fundación Abanca en Ferrol. 

 Visita a Eumenatura. 

 

Actividades de formación: 

As mestras do equipo de ciclo inscribiranse en cursos de formación a título 

individual ainda por determinar. 

 

3º CICLO: 

Membros:  

Iria González Grande (especialista de Inglés), Edelmiro Fernández Fernández 

(especialista en E.F.), Isabel Torrente Seco (titora de 5º) e Cristina Acevedo Varela (titora 

de 6º)  

 



Saídas: 

            Este curso parécenos interesante levar a cabo actuacións  de forma transversal, en 

calquera das áreas e durante todo o curso encamiñadas as vantaxes de levar un estilo de 

vida saudable, centrada sobre todo na alimentación, o exercicio físico e o uso dos 

dispositivos móbiles.  

No tema da alimentación, intentaremos contactar con persoal especialista para que 

fale cos nenos sobre as necesidades de alimentarse ben nestas idades e sobre a 

importancia de estar san e analizar as imaxes de modelos que a publicidade lles ofrece a 

diario, así como entender problemas alimenticios como alerxias, diabetes ou a celiaquía 

coa que convivimos a diario. Para tratar estes temas participaremos nos obradoiros 

“Balancéate” (3 sesións) e o Obradoiro preventivo “Alcohol e bebidas enerxéticas” (1 

sesión) ofertados por Mª José Paz Rodríguez, pedagoga do Concello de Fene. 

O alumnado participará  en visitas guiadas por Eroski onde aprenderán a facer un 

menú tendo en conta os diferentes alimentos e facer a compra dunha maneira axeitada.  

Para ofrecerlles unha imaxe das vantaxes de non levar unha vida sedentaria 

propoñerémoslle distintas actividades físico deportivas que están ao seu alcance, dentro 

do concello. Como en anos anteriores os nosos alumnos/as de quinto e sexto non 

utilizarán o transporte para participar nas actividades e saídas que nas poidan ir a pé 

(biblioteca , xornadas deportivas). Fomentaremos as rutas de sendeirismo como 

actividade de lecer, intentando realizar polo menos unha por trimestre. O alumnado de 

sexto realizará unha saída de varios días no mes de xuño ou mediados de maio dentro da 

nosa comunidade como remate de fin de etapa. 

Participaremos no programa Cinensino, programa baseado como en anos 

anteriores en crear debate e traballar aspectos relevantes como o abuso dos dispositivos 

móbiles, as desigualdades, a aceptación das diferencias… As proxeccións programadas 

para cada trimestre este curso son: 

VERANO 1993 

LA CHICA DORMIDA 

LA BOLA DORADA 

Teremos o programa director da Garda Civil para falar sobre as redes sociais e a 

seguridade en internet. Neste ámbito ademais o alumnado de 6º terá unha sesión do 

obradoiro de prevención de adiccións ás TICs: Desenrédate, promovido polo Concello de 

Fene. 

Ademais estaremos atentos a tódalas propostas externas que poidan ir xurdindo o 

longo do curso relativas a dito tema para acudir ás que resulten interesantes. 



Actividades de formación: 

Algúns membros do ciclo imos formar parte do grupo de traballo PFPP que se vai 

levar a cabo este curso no colexio, ademais tamén participaremos en actividades e 

xornadas de formación do CFR durante o curso. 

 

 



Equipo de dinamización TIC 

 

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO: 

(Membros) 

Mª Teresa Carpente Eiroa (equipo de E. Infantil). 

Raquel Abella Brozos (1º Ciclo de E. Primaria) 

Mª Pilar García Subiela (2º Ciclo de E. Primaria) 

Iria González Grande (3º Ciclo de E. Primaria) 

Ana Mª Barro Casas (2º Ciclo de E. Primaria – Dinamizadora do Equipo). 

 

 

OBXECTIVOS PARA O CURSO 2018/2019 (ANEXO) 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS (ANEXO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO PLAN INTEGRACIÓN TICS 

 

           Para o presente curso 2018-19 pretendemos continuar e impulsar o traballo de 

dinamización das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) coa fin de 

actualizar as prácticas docentes, acadar unha alfabetización  dixital no alumnado e obter 

mellores resultados, aproveitando as vantaxes do emprego das mesmas como recurso 

educativo. 

          A escola, como educadora de futuros cidadáns,  ten por meta transmitir aos 

mesmos as capacidades necesarias que lle dean acceso a todos os recursos TIC cos que 

poder interpretar e construír o seu propio coñecemento. Estes recursos deben ser 

introducidos nas aulas tanto como medio ao servizo do profesorado, coma medio para 

formar ao alumnado.  

 

OBXECTIVOS XERAIS 

 Promover o emprego das TIC como apoio no proceso de ensinanza - aprendizaxe. 

 Transmitir ao alumnado os coñecementos e as destrezas precisos para empregar 

as TIC dun xeito autónomo. 

 Proporcionar ao alumno a formación necesaria para acadar un nivel básico de 

competencia dixital. 

 Potenciar a competencia de aprender a aprender a través da busca e a selección 

de información. 

 Potenciar nos alumnos unha actitude de interese e de responsabilidade na 

utilización das TIC. 

 Mellorar as medidas de reforzo e de atención á diversidade no alumnado con 

NEAE. 

 Compensar as limitacións de acceso ás TIC derivadas das desigualdades sociais. 

 Empregar as TIC como recursos imprescindibles para o desenvolvemento do plan 

lector e a xestión da biblioteca. 

 Colaborar cos equipos de dinamización: EDL, Biblioteca e actividades 

extraescolares. 

 Actualizar a web do Centro e seguir manténdoa activa.  

 



CONTIDOS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 Uso e coidado básico do ordenador: control do rato, recoñecemento e uso 

dalgunhas teclas do teclado, encendido e apagado do equipo. 

 Uso da PDA e primeiros xogos educativos. 

 Emprego de recursos TIC para a metodoloxía do traballo por proxectos no 

proceso de ensinanza - aprendizaxe.. 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 O ordenador: manexo básico do teclado (coñecemento e uso de recursos 

como “intro”, “espaciado”, tabulador, maiúsculas, negriña, interliñado, 

suprimir…), nocións básicas sobre utilización e conexión a outros periféricos 

ou internet. 

 Uso e navegación por internet. 

 Utilización de Wikipedia como enciclopedia libre, bibliotecas virtuais, blogues 

sobre bibliotecas escolares, actividades de animación lectora. 

 Busca de páxinas web, artigos, imaxes ou xogos educativos co buscador 

Google. 

 Coñecementos básicos sobre o sistema operativo Linux: escritorio, unidades 

de almacenamento, programas, carpetas, arquivos… 

 Creación de documentos en Open Office (cambios no formato da letra, 

inserción de imaxes , táboas, selección do texto, copiar, pegar e xustificar). 

 Actividades complementarias relacionadas cos contidos académicos das 

distintas áreas. 

TIC E LINGUA ESTRANXEIRA. 

          As novas tecnoloxías son recursos moi empregados polo mestre e a mestra de 

lingua estranxeira. Comezando polos niveis educativos máis básicos, onde os medios 

audiovisuais son soportes esenciais para a presentación de información (CD, DVD…); e 

avanzando aos niveis superiores onde, ademais de recurso para a presentación de 

información, o acceso a internet axuda a  atopar información relevante  sobre a cultura 

anglosaxona; permite acceder a páxinas educativas con actividades variadas que serven 

para  practicar o idioma, e utilízanse para realizar actividades de xogos educativos. 

 

TIC E EDUCACIÓN ARTÍSTICA. 

          Os medios audiovisuais son un dos recursos habituais empregados polas mestras 

de música, as mestras de plurilingüismo e bilingüismo.  Existen tamén diversas webs 



educativas nas que os alumnos poden acceder a contidos relacionados coa área. 

 

TIC COMO RECURSO PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE. 

          Nestes momentos as TIC están a ter moita relevancia dentro do ámbito da 

Orientación e do apoio ao alumnado con NEAE:  

 Como información e actualización nos temas de Orientación. 

 Como ferramenta para axudar a avaliar e realizar unha diagnose. 

 Como motivación do alumnado con dificultades na aprendizaxe por ser atractivo 

para eles o uso do xogos educativos informáticos nun soporte dixital (ordenador, 

tablet…); ademais, en moitas ocasións, facilítase o resultado das tarefas 

dependendo das dificultades do alumnado nestes soportes. 

TIC E XESTIÓN /ORGANIZACIÓN DO CENTRO. 

 Biblioteca: Programa Meiga. 

 Comunicación coa contorna e coas familias mediante a páxina web do centro. 

ORGANIZACIÓN DAS TIC NO CENTRO. 

          A aula de informática está aberta durante todo o horario lectivo, de xeito que hai un 

horario no que cada titoría ten asignada unha sesión semanal para poder ser utilizada.           

Esta aula dispón de once ordenadores conectados en rede e unha impresora.  

           O centro dispón de ordenadores en todas as aulas, que contan con conexión a 

internet para uso do profesorado. Tamén conta con PDA en 9 aulas cos seus respectivos 

videoproxectores (1 na aula de uso común de Educación Infantil, 6 en Educación Primaria 

– unha por nivel-, 1 na aula de Audición e Linguaxe e 1 na aula de Filoloxía Inglesa).  

          Tanto o despacho de Dirección, Secretaría, ANPA, coma a Biblioteca dispoñen de 

equipos informáticos. Na sala do profesorado están instalados 3 ordenadores conectados 

a unha impresora e fotocopiadora, para uso do docente, contando tamén cun escáner.  

A maiores hai varios ordenadores portátiles para o uso común de toda a 

comunidade educativa. 

 

AVALIACIÓN. 

          A avaliación irá enfocada ao alumnado, ao profesorado (autoavaliación) e aos  

recursos  TIC  existentes no centro.  

 Será unha avaliación inicial, continua e final coa fin de determinar : 

 O nivel  de competencia do alumnado en canto ao manexo das TIC . 

 A motivación, interese do alumnado. 



 A inclusión das TIC nas programacións  como recurso interdisciplinar  e   como 

contido académico. 

 A análise cualitativa e cuantitativa dos recursos TIC existentes no centro. 

 A valoración da utilidade das TIC no proceso de ensinanza - aprendizaxe. 

 

Os métodos empregados serán a observación, as enquisas e o traballo do alumnado 

que ao final da Educación Primaria terá que amosar destrezas relacionadas cun uso 

responsable das TIC.    

 

 




