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A) NÚCELO BÁSICO

Proxecto Educativo
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1.-  Introducción: 

A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación establece que os centros 
disporán de autonomía pedagóxica, de organización e de xestión. No capítulo II, artigo 
120, queda establecido que os centros docentes, dentro da autonomía que se lles confire, 
deberán  elaborar  o  seu  propio  proxecto  educativo,  partindo  do  seu  contexto 
sociocultural  e  considerando  os  principios  que  orientan  a  etapa  educativa  e  os 
correspondentes currículos.

Seguindo  a  definición  de  Antúnez  (1987):  ...”o  PE é  un  instrumento  para  a 
xestión, coherente co contexto escolar , que enumera e define as notas de indentidade do 
centro,  formula  os  obxectivos  que  pretende  e  expresa  a  estructura  organizativa  da 
institución”.

É un instrumento indispensable para facer unha xestión eficaz do centro e da 
resposta ás preguntas de quenes somos, que pretendemos e como o facemos. Partindo 
das  necesidades  educativas  específicas  dos  alumnos,  das  características  do  contorno 
escolar e das do centro, o noso PE fixará obxectivos, prioridades e procedementos de 
actuación ós que deberán aterse tódalas actividades do centro.

O presente documento abarca tódolos aspectos que inciden na tarefa de formar e 
informar ó noso alumnado, coa finalidade de cumprir os obxectivos tendentes a acadar 
unha educación integral.

Petendemos que sexa un instrumento que serva para a coordinación entre toda a 
Comunidade Escolar para levar a cabo os fins propostos. Consta de varios apartados nos 
que se especifican as características do centro, as necesidades educativas, a estructura 
organizativa, os obxectivos e a avaliación, así como as relacións con outras entidades 
administrativas  e  culturais,  de  maneira  que  quede  clarificado  o  que somos  e  o  que 
queremos ser.

É un documento aberto que será sometido a revisións periódicas para face-los 
axustes necesarios segundo as demandas que, en materia educativa, vaian xurdindo, coa 
finalidade de que sexa operativo e vixente en todo momento.
Neste documento recóllese o facer de cada día, tendo en conta a lexislación vixente e as 
directrices dos organismos administrativos da consellería de Educación.
   
  Na elaboración deste documento tívose en conta o indicado na lexislación educativa 
que de seguido se sinala:

• Lei de educación - L.O.E (Lei orgánica 2/2006 - DOG 05/05/06)
• Currículum de  Educación  Infantil  L.O.E.  (decreto  330/2009 do  4  de  xuño - 

D.O.G. 23/06/09) 
• Implantación,  desenvolvemento  e  avaliación  do  segundo  ciclo  da  Educación 

infantil LOE (orde do 25 de xuño de 2009 - DOG 10/07/09). 
• Ensinanzas mínimas de educación infantil L.O.E. (Decreto 1630/2006 - D.O.G. 

04/01/07) 
• A avaliación na educación primaria L.O.E. (Orde do 23 de novembro de 2007 - 

D.O.G. 04/01/07) 
• Currículum  de  Educación  primaria  L.O.E.  (Decreto  130/2007  -  DOG 

30/11/2007) 
• Ensinanzas mínimas de educación primaria L.O.E (Decreto 1513/2006 - D.O.G. 

08/12/06) 
• Decreto para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia (Decreto 

79/2010 – D.O.G. 25/05/2010)
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• Admisión  de  alumnado  en  centros  públicos  (Decreto  30/2007  -  D.O.G. 
16/03/07) 

• Procedemento  de  admisión  en  centros  públicos  (17/03/2007  -  D.O.G. 
19/03/2007) 

• Dereitos e deberes do alumnado e normas de convivencia en centros públicos 
(decreto 732/1995 de 5 de maio - BOE 02/06/95) 

• Requisitos  mínimos  dos centros  de segundo ciclo  de Ed. Infantil,  primaria  e 
secundaria (Real decreto 132/2010 - BOE 12/03/2010) 

• Funcionamento das escolas de educación infantil  e primaria  (orde 02/07/97 - 
DOG 02/09/97) 

• R.O.C -  Regulamento  orgánico  das  escolas  de  educación  infantil  e  primaria 
(decreto 347/1996 - DOG 21/10/96) 

• Autonomía  na  xestión  económica  de  centros  docentes  púlbicos  non 
universitarios (decreto 201/2003 - DOG 04/04/03) 

• Creación e regulación do observatorio galego de convivencia escolar - artigo 7 
para centros educativos - (decreto 84/2007 - DOG 08/05/07) 

• Establecemento da Xornada lectiva en sesión única de maña (orde do 29/05/08 - 
DOG 06-06-08 que deroga a orde do 13 de abril de 1993)

• Avaliación  diagnóstica na Comunidade  Autónoma de Galicia  (orde do 16 de 
febreiro de 2009 - DOG 23 de febreiro de 2009)

• Constitución Española de 1978 

2.- Análise do contexto: 

      2.1.- Reseña histórica

     O CEIP “Pedro Antonio Cerviño” de Campo Lameiro está situado no lugar de A 
Lagoa, centro do municipio e moi preto da casa do concello. 
     A grande cantidade de pedras gravadas e a riqueza dos motivos fan deste concello a 
Capital  da  Arte  Rupestre  en  Galicia.  Os  seus  importantes  restos  arqueolóxicos  fala 
dunha ocupación que data en torno ó 3.200 antes de Cristo. Esta situación mantívose 
durante a Idade do Bronce e a do Ferro, que deron lugar a unha importante cultura 
castrexa.
     Dentro da historia moderna hai que mencionar á súa decidida oposición á ocupación 
francesa, que queda de manifesto en topónimos como Chan da Batalla e Mal Paso, que 
recordan esceas da batalla librada contra as tropas francesas mandadas polo mariscal 
Soult en 1809.
     Campo Lameiro conserva un valioso patrimonio arqueolóxico, pero tamén mostras 
significativas da arte posterior,  concretamente do románico e do barroco,  en igrexas 
como a de Santa Mariña de Fragas, San Miguel do Campo e Santa María de Moimenta. 
Especial  interese  ten  a  manifestación  da  arte  popular  representada  en  numerosos 
exemplos espallados por todo o municipio como hórreos (lugar de Parada), pombais, 
petos de ánimas, cruceiros…
     Nesta vila naceron persoeiros famosos como os irmáns Alberto e Melchor Ricoi, que 
construíron  aquí  a  súa  casa  familiar,  Pazo  da  Betarra  e  contribuíron  á  historia  da 
arquitectura  galega  con obras  como o pazo  de Raxoi  en  Santiago de Compostela  e 
outras. Tamén hai que citar a  Pedro Antonio Cerviño, que da nome ó colexio, e que 
naceu o 6 de setembro de 1757 en Santa María de Moimenta, unha das seis parroquias 
coas que conta o concello. Enxeñeiro militar, topógrafo, cartógrafo, editor e docente, 
emigrou a Bós Aires,  onde en 1806, ó frente do  Tercio de Voluntarios  de Galicia,  
composto por 600 homes, defendeu a cidade das acometidas dos ingleses.
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Os progresos na súa accesibilidade convertiron a Campo lameiro nun espazo máis da 
área  pontevedresa,  que comeza  a  recuperar  poboación  e  a  revalorizarse  como lugar 
laboral e residencial.

     2.2.- Situación xeográfica, socioeconómica e cultural do contorno

     O concello de Campo Lameiro, situado na zona centro da provincia de Pontevedra, á 
marxe dereita do río Lérez, ten unha extensión de sesenta e catro kilómetros cadrados. 
Limita ó norte cos concellos de Cuntis e A Estrada; ó leste co de Cerdedo, ó sur co río 
Lérez  que lle serve de fronteira con Cotobade e ó oeste cos concellos de Pontevedra, 
Barro e Moraña. Ademais das estradas comarcais que o cruzan, Codeseda-Pontevedra e 
Caldas de Reis-Vichocuntín, existe unha rede de pistas e estradas locais que comunican 
as cabeceiras parroquiais entre si e os diferentes lugares.
     Está dividido en seis parroquias: San Miguel de Campo Lameiro, San Cristobo de 
Couso,  Santa  Mariña de Fragas, Santa María de Moimenta,  San Isidro de Montes e 
Santiago de Morillas.
     Hai que suliñar que asisten ó colexio  alumnos/as  que pertencen ós lugares de 
Fentáns (concello de Cotobade) e de Cerdeiras (concello de Moraña), pola proximidade 
ó mesmo.
      Conta con uns dous mil cen habitantes, espallados nas seis parrroquias mencionadas 
anteriormente,  hábitat  disperso,  propio  do  interior  de  Galicia  sendo  as  de  maior 
concentración:  Santa  Mariña de Fragas  e  San Miguel  do Campo.  Nesta  última  está 
ubicado o CEIP Pedro Antonio Cerviño. A poboación está en retroceso aínda que se 
mantén nos cinco últimos anos. Predomina o tipo de vivenda unifamiliar con baixo e 
unha ou dúas plantas e con veiga e horta adxacentes. 
     En canto a recursos económicos, gran parte da poboación activa desprázase á capital 
provincial  e outros lugares a traballar  na construcción,  sector servizos e outros.  Na 
actualidade  xa  resulta   residual  a  especial  adicación  á  agricultura  e  gandería  con 
explotacións minifundistas e de tipo familiar, aínda que constitúen un bo complemento 
ás  economías  domésticas  con  cultivos  de  horta  e  millo,  centeo,  pataca  e  vide.   A 
actividade  industrial  é  escasa,  predominanado  a  explotación   forestal  como  materia 
prima para a industria madeireira (quedan algúns pequenos aserradeiros cun máximo de 
catro traballadores).  As únicas industrias existentes no concello son a de froitos secos 
(O Nogal),  na parroquia  de Fragas  e  unha adicada  á  extracción  e  traballo  da pedra 
(Couso). No lugar de Redonde, creouse recentemente un polígono industrial ó que se 
trasladou  a  fábrica  O  Nogal  e  tamén  unha  serie  de  empresas  teñen  alí  as  súas 
intalacións. Agárdase que isto contribúa ó crecemento da poboación e do municipio en 
xeral. A economía susténtase fundamentalmente no traballo por conta allea.
     É  de  destacar  a  riqueza  artística  do  Concello,  con  especial  mención  para  as 
insculturas rupestres, que fan de Campo Lameiro un centro de atención de aficionados e 
estudiosos dos petroglifos; polo que se agarda reciba un novo e importante pulo coa 
inminente inauguración do Parque Etnográfico Provincial. 

3.-  O centro

        3.1.- Orixe, situación e características 
   
      O C.E.I.P. “Pedro Antonio Cerviño” de Campo Lameiro está situado no lugar de A 
Lagoa, núcleo principal da actividade cultural ó atoparse aquí, ademáis do colexio, a 
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Biblioteca Pública e o Centro Cultural “Sobrino Buhigas”; así como a propia casa do 
concello,  entidade bancaria, tendas, Campo da Feira, bares, farmacia, centro médico…
      Creado por O.M. 20/06/79, abriu as súas portas o  23/05/77, acollendo a tódolos 
rapaces  que  se  atopaban  escolarizados  nas  escolas  unitarias  espalladas  por  todo  o 
municipio.  Destas  só  queda  unha  no  lugar  de  Cerdeiras  á  que  asisten  os  nenos  de 
Educación Infantil da parroquia de Fragas, que ingresan no colexio unha vez rematada 
esta etapa educativa.
      Dependente da Consellería de Educación é un centro público que imparte Educación 
Infantil  e Primaria . Está adscrito ao I.E.S. Xunqueira I de Pontevedra, onde acuden a 
maioría dos rapaces ó rematar a etapa de Primaria.
      A meirande  parte  dos  alumnos/as  que son escolarizados  por  primeira  vez  en 
Educación Infantil (3 anos)  proveñen da E.I. Infantil de Campo Lameiro, dependente 
da rede de “Escolas Infantís de Galicia – A Galiña azul”. 
     

3.2.- Instalacións
      
      O edificio  foi  construído no ano 1.976 e consta de dúas plantas e un soto.No 
primeiro andar: atópanse as 2 aulas de Educación Infantil (dotadas con cadanseu aseo) e 
dúas aulas de educación primaria. Asímesmo disponse dun aula de “usos múltiples”, 
donde se atopa o material multimedia (DVD, televisión, vídeo…)  a disposición dos 
mestres.  É  nesta  sala  onde  tamén  se  levan  a  cabo  as  diferentes  celebracións  e 
conmemoracións e actividades deportivas de interior (ping pong, xadrez…)
      Tamén no primeiro  andar  se  sitúan as  instalacións  administrativas:  dirección, 
secretaría,  xefatura  de  estudios,  sala  de  mestres  e  almacén;  así  como  os  aseos  de 
alumnado e de profesorado e botiquín.
      No segundo andar,  planta alta,  están as restantes aulas de primaria (5); as de inglés 
(dotada con TV e DVD), música,  biblioteca  e aula  de informática (cunha dotación 
dunha decena de ordenadores, pizarra dixital interactiva e outros periféricos).
      O patio conta con dous espacios destinados a patios de xogo. Os alumnos/as de 
primaria  disfrutan  dun  patio  que  circunda  ó  centro,  con  varios  espacios 
intercomunicados: unha zona arbolada e con céspede, unha pista asfaltada con canastras 
de baloncesto e unha zona de multideporte aberta ó publico fóra do horario escolar.
      Un patio cuberto de insuficiente tamaño que se emprega cando chove.
      O espacio destinado ós alumnos/as de Educación Infantil é tamén compartido fóra 
do horario lectivo, e conta con varios elementos lúdicos e xogos de motricidade con 
chan de area.
      O pavillón está constituído por instalacións municipais que o centro emprega para as 
clases  de E.F.  outros eventos  que se celebran  en caso de inclemencias  atmosféricas 
(entroido, magosto, festivais…). 
      Este edificio ten máis de 30 anos, polo que é bastante antigo o que implica as típicas 
necesidades  de  reparacións  e  sustitucións:  instalación  eléctrica,  entubado  de  auga, 
portas, baños, ...
      Destacamos que non conta con un acceso axeitado ó segundo andar, para aqueles/as 
alumnos/as que poidan presentar algún problema motórico. 

3.3.- Profesorado, alumnado e persoal de servizos
 
      O Centro conta con dúas unidades de educación infantil, seis de educación primaria 
e unha unidade de educación especial. 

3.3.1.- Profesorado

 - 9 -



Proxecto Educativo                                                                                                             C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño

      O cadro de persoal docente está formado polos/as seguintes mestres/as:

 2 mestres/as de Educación Infantil
 5 mestres/as de Educación Primaria
 1 mestra  de Filoloxía  Francesa (actualmente ocupando unha titoría  de 

primaria)
 1 mestra de Educación Musical (apoia tamén ós mestres de Ed. Infantil)
 1 mestra de Educación Física (con titoría no terceiro ciclo)
 1 mestra de Filoxía Inglesa
 1  mestra de Pedagoxía Terapeútica
 1 mestra Orientadora (compartida e adscrita ó C.E.I.P. “Santo André de 

Xeve”)
 1  mestra  de  Relixión  Católica  con  docencia  en  Educación  Infantil  e 

primaria  e  compartida  con  catro  escolas  unitarias  de  Ed.  Infantil 
espalladas pola zona.

 1  mestre  de  apoio  (alcalde  do  Concello)  en  situación  de  “servicios 
especiais” que imparte cinco horas de docencia directa.

 1 mestra d Audición e Linguaxe compartida e adscrita ó CEIP de Parada 
– Campañó.

 3.3.2.- Alumnado

      A matrícula habitual durante os últimos cursos anda en torno ós 100 alumnos en 
total. A ratio está arredor de 13  en Ed. Infantil (2 unidades mixtas de 3, 4 e 5 anos) e 13 
en Ed. Primaria (6 unidades). 
      Os nenos/as non presentan excesivos problemas de comportamento e son, en xeral, 
respectuosos e disciplinados. Maioritariamente usan o galego como lingua vehicular. 
Proceden, na meirande parte  dun ambiente  socio-cultural  medio baixo,  destacando a 
escasa  motivación  e  interese  pola  lectura  acrecentada  por  un  ambiente  familiar 
culturalmente pobre. A porcentaxe de alumnos que logo cursan estudios superiores e 
baixa.  Unha  maioría  insertarase  no  mundo  laboral  unha  vez  rematados  os  estudos 
obrigatorios; nalgúns casos prematuramente de non conquerir o título de Graduado en 
Educación Secundaria.  
      A relación entre os rapaces é xeralmente amistosa e non soen darse situacións de 
marxinación  entre  eles.  Son  colaboradores  e  obedientes  na  realización  das  tarefas 
encomendadas polos mestres.
      E  de destacar  a  gran  afición  á  música  en Campo Lameiro.  Tradicionalmente 
numerosos alumnos e exalumnos forman parte de  agrupacións musicais diversas. Hai 
no concello unha escola de música, banda municipal e masa coral, das que forman parte 
adultos e nenos. 

             3.3.3.- Persoal de servizos 

      O centro conta cunha soa persoa contratada polo concello encargada da limpeza do 
mesmo.  Non dispón de conserxe nin doutro outro tipo de persoal  subalterno,  o que 
supón unha serie de tarefas adicionais  a desempeñar polo equipo directivo e persoal 
docente. O concello colabora na execución de diversas obras menores como pintado, 
limpeza de exteriores e  arranxos e mantemento en xeral.

3.4.- Servizos complementarios:
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      Debido á dispersión da poboación o uso do transporte escolar é maioritario (un 70% 
do alumnado utiliza este servizo),  as distancias ó centro acadan, os 12 quilómetros. O 
servizo  é  realizado  por  seis  vehículos,  un taxi  e  cinco  autobuses  que  completan  os 
seguintes  itinerarios:  Morañó – Cimadevila,  Laxe – Fragas,  Reboredo – Gargallóns, 
Praderrei  –  San  Isidro,  Chacente  –  Morillas  e  Paredes  –  Praderrei.  Este  último 
percorrido é realizado por un taxi polas dificultades que lle supón a un vehículo mais 
longo chegar ata Paredes. As pistas son estreitas e debido ó seu estado, ás distancias e a 
que  algúns  coches  teñen  que  facer  dobraxe  con  outros  colexios,  os  rapaces  son 
recollidos con bastante antelación, polo que deben madrugar e permanecer nas paradas 
un tempo excesivo, chegando ó centro ata 20 minutos antes da hora de entrada nalgúns 
casos.  O  horario  lectivo  é  de  9.00  a  14.00  horas,  polas  tardes  non  hai  servizo  de 
transporte escolar, polo que os alumnos que asisten ás actividades extraescolares teñen 
que vir pola súa conta.
      O colexio non conta con servizo de comedor.

3.5.- Relación coas familias

      E preciso destacar que existe unha boa colaboración entre o colectivo docente e os 
demais  membros  da  comunidade  educativa.  O  contacto  coas  familias  dos  alumnos 
prodúcese día a día, especialmente nas horas adicadas ás visitas de pais ( martes, de 
17.00 a 18.00 horas); aínda que se dan facilidades para atender ós pais que o solicitan e 
que por calquera circunstancia non poden acudir no día e hora sinalados a tal fin. Hai 
que dicir igualmente que existe reciprocidade nesa boa relación e, habitualmente, cando 
se solicita a colaboración dos pais, estes non soen poñer  impedimentos.
      Froito desta boa harmonía, dende o curso 2004-2005, a petición dos pais/nais,  o 
festival de Nadal víñase realizando en horario vespertino e no Centro Cultural “Sobrino 
Buhigas” do concello de Campo Lameiro,  contando cunha gran asistencia,  así como 
tamén na organización de celebracións como a festa do Magosto,  Entroido...
       Esta boa relación existe tamén coa corporación do Concello de Campo Lameiro e 
coas distintas  Asociaciòns  Culturais,  coas  que se colabora  na organización  de actos 
culturais, concursos, actos no colexio e Biblioteca Municipal..., que soen ter lugar en 
datas ou festas sinaladas: Letras Galegas, Nadal,  Entroido...
      Así mesmo hai unha boa disposición nas relacións que se manteñen coa A.N.P.A., 
facilitándolle  instalacións,   e colaborando e cooperando na organización de diversas 
actividades.

4.- As linguas

          4.1.- Situación xeral das linguas no centro
     
      No C.E.I.P. “Pedro Antonio Cerviño”, a lingua materna da práctica totalidade do 
alumnado é o galego, polo que se fomentará o seu uso como lingua de aprendizaxe, 
respectando o dereito da minoría a utilizar a outra lingua cooficial da comunidade, o 
castelán, e cumprindo co establecido pola lexislación en vigor.     
       Así mesmo,  o galego é a lingua utilizada normalmente para a comunicación entre o 
profesorado e o alumnado e, en xeral, entre tódolos membros da Comunidade Escolar. 
Tamén é a empregada en tódolos escritos e comunicacións coa administración e en xeral 
con toda a comunidade educativa.
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       Labor destacada,  aglutinando os esforzos de mestres/as,  alumnos/as e demáis 
membros  da  comunidade  educativa,  é  a  que  realiza  o  Equipo  de  Dinamización  da 
lingua galega,  que ten como preocupacións fundamentais  fomentar o uso do idioma 
galego en tódalas situacións, galeguización do ensino respectando a lexislación vixente, 
dar a coñecer ó alumnado a cultura galega celebrando efemérides tradicionais, festas 
gastronómicas locais e culturais, elaborando material didáctico en galego e todo aquilo 
que axude a manter vivas as tradicións e a cultura propias do noso pobo. Este equipo 
solicita a  Dirección Xeral de Política Lingüística, tódolos anos, unha axuda económica 
para levar a cabo actividades de promoción da lingua galega e alabora un proxecto no 
que se recollen as devanditas actividades que se realizan durante o curso.  
       Dacordo coa legislación vixente (Decreto 124/2007 do 28 de xuño polo que se 
regula o uso e promoción do galego no sistema educativo), o 27 de setembro de 2.007, o 
Consello Escolar aprobou  o “Proxecto Lingüístico do Centro” que figura ó final deste 
Proxecto Educativo.

         4.2.- Obxectivos tendendes a lograr a normalización  
   
      Coa elaboración e posta en práctica do citado “Proxecto Lingüístico do Centro” 
pretendemos acadar os seguintes obxectivos:

• Utiliza-la lingua galega como medio de comunicación habitual nas relacións 
entre  profesores,  alumnos,  pais  e  demais  membros  da  Comunidade 
Educativa.

• Facer  da opción lingüística  un medio  de expresión derivado de decisións 
persoais fomentando ó respecto mutuo neste eido.

• Supera-la  discriminación  social,  individual  ou  colectiva  derivada  da 
infravaloración  da  lingua  galega  en  algúns  sectores  sociais  ata  logra-la 
normalizaciòn plena do seu emprego.

• Velar  porque  tódalas  comunicacións,  tanto internas  como externas,  sexan 
feitas en galego normativizado.

• Fomentar entre o profesorado e alumnado a cooperación e participación nas 
actividades que contribúen ó espallamento da cultura galega.

• Ampliar o coñecemento do vocabulario galego
• Introducir  o  uso  da  lingua  galega  nos  novos  recursos  tecnolóxicos  e 

informáticos.
• Acadar paulatinamente competencias  lingüísticas  básicas nos alumnos sen 

dominio lingüístico nas dúas linguas oficiais, de xeito que poidan seguir con 
aproveitamento as ensinanzas que se lle impartan.

5.- Sinais de identidade

      O  C.E.I.P.  Pedro  Antonio  Cerviño  declárase  defensor  da  escola  pública, 
independiente  de  intereses  privados,  políticos  e  confesións  relixiosas.  Defende  a 
liberdade de docencia do profesorado, indicada na constititución, entendendo como tal a 
exposición sen adoutrinamento, proselitismo ou sectarismo, o enfoque persoal no labor 
docente, respectando a normativa establecida e as opinións discrepantes.

Defendemos unha xestión participativa de toda a comunidade escolar, baseada no 
pluralismo e nos valores democráticos. Deste xeito fomentamos que as relacións entre 
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os membros que participan na mesma estea presidida polo diálogo, a tolerancia e o afán 
de  superación,  respectando  ós  demáis  e  rexeitando  calquera  comportamento  de 
discriminatorio.

5.1.- Confesionalidade 

Como  institución  pública,  e  respectando  o  indicado  na  lexislación  vixente, 
declarámonos  aconfesionais,  sendo  respetuosos  en  todo  momento  coas  crenzas 
relixiosas de cada quen.

Procurarase evitar  a existencia  no centro de simboloxía relixiosa,  respectando en 
todo caso as decisións individuais ó respecto.

5.2.- Lingua de aprendizaxe

A lingua  materna  predominante  entre  o  alumnado que acode  ó noso centro  é  o 
galego polo que se fomentará o emprego a mesma, na meirande parte das situacións 
educativas, respectando o indicado  na lexislación vixente.

O Equipo de dinamización da lingua galega ten encomendada a tarefa de fomentar o 
uso  do  galego  en  tódolos  eidos,  de  xeito  que  sexa  valorado  evitando  situacións 
diglóxicas  con respecto do castelán,  e empregado o galego como lingua habitual  de 
comunicación do centro tanto a nivel oral como escrito nas comunicacións que desde el 
se fagan.

En todo caso cabe indicar que os aspectos relativos ó uso das linguas cooficiais no 
centro, veñen claramente reflectidos no Proxecto Lingüístico do Centro, que se inclúe 
entre os Plans e Proxectos que constitúen este Proxecto Educativo.

5.3.- Coeducación 

Fomentarase no centro a convivencia sen prexuicios ou actitudes discriminatorias 
entre  os  dous  sexos.  Incluiranse  na  práctica  docente  diaria  valores  e  actitudes  que 
fomenten a ruptura dos estereotipos e roles asignados tradicionalmente a cada un dos 
sexos, tentando acadar unha verdadeira coeducación.

Procurarse  a  eliminación  da  discriminación  contra  a  muller  e  a  superación  dos 
mitos, tabús e diferenciación entre os roles de home e muller, tendo neste eido un papel 
importante a educación sexual,

5.4.- Liña metodolóxica: 

Consideramos a educación como un proceso integral que se desenvolve ó longo de 
toda a vida, así o establece a L.O.E, entre outros no seu capítulo II artigo 5, que se 
marca como fin último o “preparar ós alumnos/as para aprender por si mesmos”,  de 
xeito que sexan capaces de poñer en práctica unha serie de estratexias que lle permitan a 
súa formación ó longo do de todo o seu período vital.

Por outra banda entendemos a educación como un proceso no que o alumno/a sexa o 
protagonista da súa aprendizaxe, sendo “educado” en tódolos eidos (afectivo, social...) e 
non só no campo estrictamente académico.  Neste senso tamén fai especial  fincapé a 
propia Lei de Educación.

Para acadar estes dous grandes prinicipios é o fin de unificar criterios á hora de 
acordar en cada un dos ciclos, a metodoloxía a empregar, acordamos ter en conta os 
seguintes aspectos na liña metodolóxica do noso Centro:
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• Facer ó alumnado partícipe do seu proceso de aprendizaxe, sendo o eixo central 
do mesmo.

• Estimular as capacidades de crítica, autocrítica, autonómía e responsabilidade na 
toma de decisións.

• A metodoloxía empregada debe ser transmisora de coñecementos, habilidades e 
valores  que servan para a  formación  integral  do alumnado e  súa integración 
como cidadás con derietos e deberes na sociedade.

• Estableceranse canles de coordinación entre os mestres/as dos distintos niveis, 
ciclos e etapas, de xeito que a liña metodolóxica sexa compartida, alomenos, nos 
seus aspectos fundamentais.

• Atenderase á diversidade do alumnado, entendendo como tal o feito de que todo 
alumno/a ten que ser “educado” segundo as súas capacidades,  características, 
potencialidades e respectando o seu ritmo madurativo.

• Avaliarase todo o proceso de ensino-aprendizaxe e a práctica docente, de xeito 
que permita unha mellora constante e a adpatación á vida real do centro e da 
aula en cada momento.

• Fomentarase  en  tódalas  actividades  plantexadas  o  desenvolvemento  da 
autonomía do alumnado

• Terase en conta o punto de partida do alumnado, os seus coñecementos previos, 
para  a  partir  dos  cales  acadar  unha  reestructuración  dos  seus  esquemas 
cognitivos que inclúa os novos aprendizaxes. Non se trata pois de “acumular 
coñecementos” senón de integralos dun xeito funcional nos que xa ten.

• Prestarase unha especial atención e potenciaranse tódalas tarefas que supoñan a 
colaboración  e  o  traballo  en  grupo dentro  da  aula,  fomentado  deste  xeito  ó 
respecto ós demais e ás súas características propias.

• Optarase por un traballo do alumnado activo, onde se potencie a súa capacidade 
de investigación (aprendizaxe por descubrimento), a capacidade de aprender por 
si mesmo (aprender a aprender).

• As competencias básica deberán ser o eixo de referencia central do traballo no 
centro e nas aulas.

• Terase  especial  consideración  coa  educación  en  valores,  que  estará 
específicamente comtempladas nas concrecións curriculares dos distintos ciclos.

• Fomentaranse  actividades  que  supoñan  o  emprego  das  T.I.C  como  fonte  de 
información, potenciando o espíritu crítico na selección da mesma.

5.5.- Pluralismo e a educación nos valores democráticos

Ó  fin  de  fomentar  no  Centro  unha  educación  plural  impregnada  en  valores 
democráticos potenciaranse os seguintes aspectos:

• Situarase o comportamento democrático como eixo de conducta dos membros 
da comunidade escolar.

• Favoreceranse actitudes de tolerancia e diálogo como ferramentas indispensales 
para unha conviencia satisfactoria, onde todos se sentan partícipes e dotados de 
dereitos e deberes.

• Favorecerase o debate  entre  as distintas  posturas  o que permitirá  coñecer  os 
puntos de vista de todos e todas antes de tomar decisións e, cando sexa posible, 
chegar a acordos aceptados por todos e todas.

• Impulsar  o  respecto  as  diferentes  posturas  e  puntos  de  vista,  fomentando un 
ambiente que permita a libre expresión das mesmas.
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6.- Obxectivos

6.1.- Obxectivos xerais 

Coa elaboración do presente Proxecto Educativo plantexámonos a consecución 
dos seguintes obxectivos xerais:

• Lograr unha xestión democrática do centro escolar.
• Conseguir unha mellora continua na calidade do ensino.
• Establecer  unha  intervención  e  actuación  pedagóxica  acordada  e  coordinada 

entre os diferentes elementos que interveñen no proceso educativo.
• Crear un ambiente axeitado entre os distintos elementos da comunidade escolar 

que redunde na cooperación entre os mesmos.
• Acadar unha real atención á diversidade do alumnado
• Promover a resolución de conflictos de maneira dialogada e pacífica, inculcando 

no alumnado este tipo de actitude.
• Promover valores como a solidariedade, a non discriminación e respecto polo 

medio que nos rodea.
• Fomentar o uso das T.I.C no centro escolar, no eido educativo, administrativo e 

de relación coas familias.
• Fomentar o interese polo bo funcionamento do centro 
• Dar a coñecer á comunidade escolar a labor levada a cabo polo centro.
• Promover unha avaliación reflexiva sobre o funcionamento do centro en tódolos 

seus ámbitos.
• Organizar os contidos e obxectivos entre os distintos ciclos de forma coherente e 

coordinada.
• Replantexarse a práctica docente en torno ás “competencias básicas”.
• Fomentar  a  colaboración  e  o  traballo  en  grupo  entre  o  alumnado  e  demais 

membros da comunidade escolar.
• Idear métodos de traballo que permitan respectar os distintos ritmos de traballo e 

evolución madurativa do alumnado.
• Fomentar  a  participación  do  alumnado  e  a  implicación  das  familias  nas 

actividades extraescolares e complementarias así como na A.P.N.A.
• Conseguir  unha  verdadeira  educación  baseada  nos  valores  democráticos  e 

cidadáns
• Incluir nas concreccións currculares, de forma transversal ás áreas, a educación 

en valores, segundo as indicacións feitas pola lexislación.
• Crear hábitos de respecto ás instalacións do centro e o coidado das mesmas
• Fomentar a voloración e respecto ó esforzo individual e de grupo.
• Fomentar a participación do profesorado en actividades de formación, grupos de 

traballo e sesións formativas xa sexan formais ou non.
• Proporcionar ó profesorado os medios axeitados que permitan levar a cabo a 

coordinación co resto do profesorado e familias.
• Difundir  o  R.R.I  así  como  os  restantes  plans  e  proxectos,  incluidos  neste 

Proxecto  Educativo,  entre  as  familias  e  comunidade  escolar,  empregando  a 
páxina web do centro como vía de comunicación e información habitual.

• Establecer  un  uso  racional  dos  recursos  económicos  e  materiais  do  centro, 
facendo un análise das prioridades e situación dos recursos dispoñibles.

• Fomentar entre o profesorado o seu papel de “mediador” no proceso de ensino 
aprendizaxe fronte a visión tradicional de mero transimisor de coñecementos, de 
xeito  que  se  acaden  aprendizaxes  verdadeiramente  significativos  entre  o 
alumnado.
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• Fomentar o uso da lingua galega en tódolos eidos, normalizando, valorando e 
dinamizando o seu uso no centro.

6.2.- Obxectivos por etapas

Para cada unha das dúas etapas que existen no C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño, 
establecemos os seguintes obxectivos xerais, que serán tidos en conta nas respectivas 
concrecións curriculares, nas programacións de ciclo e aula e na práctica docente diaria.

6.2.1.- Educación Infantil (2º ciclo)

Desenvolver  no alumnado  o coñecemento  do si  mesmo,  do seu corpo e  dos 
demais, as súas posibilidades de acción aprendendo a respectar as diferencias.

• Fomentar no alumnado a adquisión progresiva da autonomía nas súas accións .
• Potenciar  a  observación  entre  o  alumnado  do  seu  ámbito  familiar,  contorno 

social e natural.
• Acadar que o alumnado desenvolva as súas capacidades afectivas.
• Fomentar a resolución dialogada dos conflictos e o respecto ós demáis e as súas 

opinións.
• Fomentar que o alumando acade o maior desenvolvemento posible, respectando 

o seu ritmo madurativo, en habilidades comunicativas, sociais así como na súa 
aproximación ás habilidades lóxico-matemáticas e lecto-escritoras.

• Fomentar entre o profesorado do ciclo actitudes de cooperación e colaboración 
reais.

• Organizar os contidos educativos e a súa posta en práctica na aula partindo dos 
ámbitos de experiencia do alumnado, empregando recursos e materiais da vida 
real.

• Empregar un enfoque globalizado na práctica docente, aportando os recursos e 
organización que o fagan posible.

• Acadar  aprendizaxes  realmente  significativos  empregando  a  aprendizaxe  por 
descubrimento, o conflicto cognitivo, as aprendizaxes funcionais e un enfoque 
constructivista  da  aprendizaxe  que  permita  a  reorganización  dos  esquemas 
cognitivos do alumnado.

• Respectar  a  lingua materna  do alumnado seguindo as  indicacións  feitas  pola 
lexislación vixente ó respecto.

• Fomentar  o  emprego  do  traballo  en  grupo  entre  o  alumnado  como  fonte 
enriquecedora de aprender dun xeito global.

• Fomentar unha organización das unidades de E.I que permitan levar a cabo os 
obxectivos plantexados para esta etapa.

• Basear os métodos de traballo nas experiencias do alumnado, na creación dun 
ambiente de confianza e seguridade na aula e na potenciación da súa autoestima 
e integración social.

• Dotar ós docentes dos recursos materiais e humanos que permitan a consecución 
destes obxectivos así como de dispoñer de tempos para a coordinación entre os 
mestres do ciclo.

• Potenciar o labor do Equipo do 2 º ciclo de Educació infantil, aportando aqueles 
recursos  e  organizacións  que  consideren  oportunos  e  estudiando  as  súas 
suxerencias e ideas sobre o funcionamento do centro.

• Acadar un “transito” á primaria sen saltos e coordinado entre as dúas etapas, 
para  o que deberán establecerse  mecanismos  de coordinación  entre  os ciclos 
implicados.
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• Fomentar  a participación  activa  das familias  tanto  no eido escolar  como nas 
actividades extraescolares e complementarias.

• Empregar a páxina web do centro como portal  de información á comunidade 
escolar  do levado a  cabo na etapa,  así  como fomentar  o  emprego  das  T.I.C 
segundo indicado no Plan para a introducción das T.I.C.

6.2.2.- Educación Primaria

• Acadar no alumnado o desenvolvemento persoal, adquirir habilidades culturais 
básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura á escritura e o cálculo, 
así como desenvolver as habilidades sociais , os hábitos de traballo e estudio, o 
sentido artístico, a creatividade e a afectividade.

• Apaptar a acción educativa ós distintos ritmos de traballo do alumnado.
• Fomentar  no alumnado o coñecemento dos valores e normas de convivencia, 

aprendendo e obrando dacordo a elas.
• Desenvolver no alumnado hábitos de traballo individual e en equipo (traballo 

cooperativo)
• Potenciar  no  alumnado  a  adquisición  de  hábitos  para  prevención  e  solución 

dialogada dos conflictos.
• Potenciar  no  alumnado  o  coñecemento  e  respecto  polas  diferentes  culturas, 

opinións, creacións e diferencias entre as persoas.
• Conquerir  que  o  alumnado  coñeza  e  empregue  as  dúas  linguas  oficias  da 

comunidade autonóma galega: galego e castelán.
• Fomentar a adquisión de compentecia comunicativa nunha lingua estranxeira: 

inglés
• Acadar  no  alumnado  o  desenvlvemento  de  tódalas  competencias  básicas 

establecidas polo currículum.
• Acadar aprendizaxes realmente significativos fomentando o uso da aprendizaxe 

por  descubrimento,  o  conflicto  cognitivo,  as  aprendizaxes  funcionais  e  un 
enfoque  constructivista  da  aprendizaxe  que  permita  a  reorganización  dos 
esquemas cognitivos do alumnado.

• Respectar  a  diversidade  lingüistica  do  alumnado  nos  termos  indicados  pola 
lexislación vixente.

• Fomentar unha organización e distribución das aulas entre os distintos niveis e 
áreas que permite a mellor consecución dos obxectivos plantexados.

• Basear os métodos de traballo nas experiencias do alumnado, na creación dun 
ambiente de confianza e seguridade na aula e na potenciación da súa autoestima 
e integración social.

• Dotar ós docentes dos recursos materiais e humanos que permitan a consecución 
destes obxectivos así como de dispoñer de tempos para a coordinación entre os 
mestres do mesmo ciclo.

• Potenciar  o  labor  dos  equipos  de  ciclo,  aportando  aqueles  recursos  e 
organizacións que consideren oportunos e estudiando as súas xurencias e ideas 
sobre o funcionamento do centro.

• Acadar un “transito” entre a Ed. Primaria e a E.S.O para o cal se establecerá un 
plan que permita  a coordinación  entre  os centros  educativos  implicados  e  os 
docentes de ambas etapas educativas.

• Fomentar  a participación  activa  das familias  tanto  no eido escolar  como nas 
actividades extraescolares e complementarias.

• Empregar a páxina web do centro como portal  de información á comunidade 
escolar  do levado a  cabo na etapa,  así  como fomentar  o  emprego  das  T.I.C 
segundo indicado no Plan para a introducción das T.I.C.
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7.- Estructura organizativa

7.1.- Organos de goberno

Para o correcto funcionamento do Centro e a xeitada organización do traballo, o 
C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño, conta cos Organos Unipersoais, colexiados, órganos de 
coordinación docente, así como outra serie de equipos. 

7.1.1- Órganos unipersoais

O Centro conta cos tres órganos unipersoais que constitúen o Equipo directivo: 
Director, Secretario e Xefe de Estudios. 

Segundo o establecido pola L.O.E o Equipo directivo é o organo executivo de 
goberno do centro,  traballará  de forma coordinada  no desempeño das súas funcións 
conforme as instruccións do Director e das funcións legalmente asignadas a cada un.

O  Director,  tras  ser  elexido  segundo  o  procedemento  legal  que  marca  a 
administración é o responsable de propoñer e cesar, logo de comunicalo ó Claustro e 
Consello escolar, os restantes membros do seu equipo, que serán en todo caso mestres 
con destino no propio centro.

Cada un dos órganos unipersoais  ten asignadas unha serie de compentencias, 
marcadas  pola  Lei  de  Educaicón  e  polos  Regulamento  de  Organización  de  Centros 
(decreto 374/1996), que pasamos a enumerar de seguido:

Son competencias do DIRECTOR:
• Exercer a representación do centro, representar á Administración educativa nel e 

facerlle chegar a esta as formulacións , aspiracións e necesidades da comunidade 
educativa.

• Dirixir  e  coordinar  tódalas  actividades  do  centro,  sen  prexuicio  das 
competencias atribuidas ó claustro de profesores e ó Consello Escolar.

• Exercer a dirección pedagóxica,  promover  a innovación educativa e impulsar 
plans para a consecución dos obxectivos do proxecto educativo do centro.

• Garantir o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes.
• Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ó centro.
• Favorecer  a  convivencia  no  centro,  garantir  a  mediación  na  resolución  dos 

conflictos e impoñer as medidas disciplinarias que correspondan ós alumnos, en 
cumprimento da normativa vixente sen prexiuicio das competencias atribuídas ó 
consello escolar no artigo 127 da L.O.E.

• Impulsar a colaboración coas familias, con institucións e con organismos que 
faciliten a relación do centro coa comunidade educativa.

• Impulsar  avaliacións  internas  do  centro  escolar  e  colaborar  nas  avaliacións 
externas e na avaliación do profesorado.

• Convocar e presidir os actos académicos e as sesisóns do consello escolar e do 
claustro de profesores e executar os acordos neles tomados no ámbito das súas 
competencias.

• Realizar contratación de obras, servizos e subministracións así como autorizar 
gastos  dacordo  ó  orzamento  do  centro,  ordear  os  pagamentos  e  visar  as 
certificacións  e  documentos  oficiais  do  centro,  todo  isto  de  acordo  co  que 
establezan as administracións educativas.

• Propoñer  á  administración  educativa  o  nomeamento  e  cese  dos  membros  do 
Equipo Directivo, logo de informar ó claustro de profesores e o consello escolar 
do centro.
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• Calquera outra función que lle sexa encomendada pola administración.

Son competencias do XEFE DE ESTUDIOS:
• Exercer,  por  delegación  do  director  e  baixo  a  súa  autoridade,  a  xefatura  do 

persoal docente en todo o relativo ó réxime académico.
• Substituí-lo  director  en  caso  de  ausencia,  enfermidade  ou  suspensión  de 

funcións.
• Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de 

orientación  de  profesores  e  alumnos,  en  relación  co  proxecto  educativo  do 
centro, as concrecións curriculares de etapa e a programación xeral anual.

• Elaborar,  en  colaboración  cos  restantes  órganos  unipersoais,  os  horarios 
académicos  de  alumnos  e  profesores  de  acordo  cos  criterios  aprobados  polo 
claustro e co horario xeral incluído na programación xeral anual, así como velar 
polo seu estricto cumprimento.

• Coordina-la actividade dos coordinadores de ciclo.
• Coordinar e orienta-la acción dos titores de acordo co plan de acción titorial.
• Coordina-la participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, 

así  como  planificar  e  organiza-las  actividades  de  formación  de  profesores 
realizadas polo centro 

• Coordina-la actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de 
avaliación,  adaptación  curricular  e  actividades  de  recuperación,  reforzo  e 
ampliación.

• Facilita-la organización dos alumnos e impulsala súa participación no centro.
• Establece-los mecanismos para corrixir  ausencias  imprevistas  do profesorado, 

atención  a  alumnos  accidentados  ou  calquera  eventualidade  que  incida  no 
normal funcionamento do centro.

• Organiza-la atención dos alumnos nos períodos de lecer.
• Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director

Son competencias do SECRETARIO:
• Ordena-lo réxime administrativo do centro, de conformidade coas directrices do 

director.
• Actuar como secretario dos órganos colexiados de goberno do centro, levantar 

acta das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do director.
• Custodia-los libros e arquivos do centro coa colaboración dos coordinadores do 

ciclo.
• Expedi-las certificacións que soliciten as autoridades e os interesados.
• Realiza-lo inventario xeral do centro e mantelo actualizado.
• Custodiar e dispoñe-la utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, 

mobiliario ou calquera material inventariable.
• Coordinar,  dirixir  e  supervisar,  por  delegación  do  director,  a  actividade  e 

funcionamento do persoal de administración e de servicios adscrito ó centro.
• Elabora-lo anteproxecto de orzamento do centro de acordo coas directrices do 

consello escolar e oída a comisión económica.
• Ordena-lo réxime económico do centro, de conformidade coas instruccións do 

director,  realiza-la contabilidade e render  contas  ante  o consello  escolar  e as 
autoridades correspondentes.

• Velar polo mantemento material do centro en tódolos seus aspectos, de acordo 
coas indicacións do director.
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• Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre 
normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se 
reciba no centro.

• Presidir, se é o caso, e, por delegación do director, a comisión económica.
• Calquera outra función que lle encomende o director dentro do seu ámbito de 

competencia.

7.1.2.- Órganos colexiados 

O noso Centro conta cos dous órganos colexiados establecidos para a xestión do 
funcionamento dos centros educativos: o Claustro de profesores e o Consello Escolar.

O CONSELLO ESCOLAR está formado polo Director, que será o presidente, 
o  Xefe  de  estudios,  un  repesentante  do  Concello,  cinco  mestres  elexidos 
democráticamente  entre  os do claustro,  4 pais/nais  elexidos  democráticamente  polos 
procedementos  que  cotempla  lexislación,  un  pai/nai  elexido  por  designación  da 
A.N.P.A seguindo os procedementos indicados pola administración, un representante do 
presoal de servicios e o secretario con voz pero sen voto.

Son  competencias  do  Consello  Escolar,  segundo  se  indica  na  L.O.E  os 
seguintes:

• Aprobar e avaliar os proxectos e normas do centro.
• Aprobar  e  avaliar  a  Programación  Xeral  Anual  do  centro  sen  perxuicio  das 

competencias  do  claustro  de  mestres/as  en  relación  á  planificación  e 
organización docente.

• Coñecer  as  candidaturas  á  dirección  así  como  os  proxectos  de  dirección 
presentados polos candidatos.

• Participar  na  selección  do  director  do  centro  nos  termos  asignados  pola 
lexislación.

• Ser  informado  do  nomeamento  e  cese  dos  restantes  membros  do  equipo 
directivo.

• Tras  un  acordo  de  dous  terzos  do  consello,  propoñer  a  revogación  do 
nomeamento do director.

• Decidir sobre a admisión do alumnado coas limitacións e criterios indicados na 
lexislación vixente.

• Coñecer  a  resolución  de  conflictos  disciplinarios  e  velar  porque se  ateñan á 
normativa vixente.

• Propoñer  medidas  e  iniciativas  que  favorezan  a  convivencia  no  centro,  a 
igualdade entre homes e mulleres e a resolución facífica dos conflictos.

• Promover  a  conservación  e  renovación  das  instalacións,  aprobando  de  ser 
preciso a obtención de recursos complementarios.

• Fixar as directrices para a colaboración,  con fins educativos e culturais,  coas 
administracións locais, outros centros e organismos.

• Analisar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 
escolar e os resultados das avaliacións internas e externas nas que participe.

• Elaborar  propostas  e  informes,  por  iniciativa  propia  ou  a  petición  da 
Administración  comptente,  sobre  o  funcionamento  do  centro  e  a  mellora  da 
calidade da xestión, así como sobre calquera outro aspecto relacionado coa súa 
calidade.

• Calquera outra competencia que lle sexa atribuida pola administración.
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O  CLAUSTRO DE PROFESORES está formado por tódolos mestres e mestras 
que presten servicios no centro e será presidido polo director.
Constitúe o órgano propio de participación do profesorado no goberno do centro tendo 
como finalidade última planificar, coordinar, informar, e de ser o caso decidir, sobre os 
aspectos educativos do centro.

Son competencias do Clasutro de profesores segundo se indica na L.O.E os 
seguintes:

• Formular ó equipo directivo e ó Consello Escolar propostas para a elaboración 
do proxecto de educativo de centro e a programación xeral anual.

• Aprobar e avaliar a concrección do currículo e tódolos aspectos educativos dos 
proxectos e da programación xeral anual.

• Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación do 
alumnado.

• Promover  iniciativas  no  ámbito  da  experimentación  e  da  investigación 
pedagóxica así como na formación do profesorado do centro.

• Elexir ós respresentantes do mestres/as no consello escolar do centro e participar 
na selección do director, nos termos establecidos pola lexislación.

• Coñecer  as  candidaturas  á  dirección  e  os  proxectos  presentados  polos 
candidatos.

• Analisar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 
escoalr e os resultados das avaliacións internas e externas que se leven a cabo.

• Emitir informes sobre as normas de organización e funcionamento do centro.
• Coñecer  a resolución de conflictos  disciplinarios  e a imposición de sancións, 

velando porque se ateñan a normativa vixente.
• Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro.
• Calquera  outra  competencia  que  lle  sexa  asignada  pola  Administración 

Educativa ou polas respectivas normas de organización e funcionamento.

7.2.- Organos de coordinación docente:

A L.O.E establece no se artigo 130 que as administracións educativas regularán 
o funcionamento  dos órganos de coordinación  docente  e  orientación,  mais  tendo en 
conta  que  no  momento  da  elaboración  do  presente  documento,  non  existe  aínda 
ningunha regulación específica or respecto (R.O.C.), teremos en conta o indicado no 
anterior  Regulamento  de Organización  de Centros (orde 347/1996)  e  os  órganos de 
coordinación nela establecidos.

7.2.1.- Equipos de ciclo 

Existen  no  centro  catro  equipos  de  ciclo,  correspondentes  ós  tres  ciclos  de 
Educación Primaria e o segundo ciclo da Educación Infantil.

Cada  un  destes  equipos  está  formado  por  tódolos  mestres/as  que  imparten 
docencia no ciclo, levando a cabo as súas tarefas de coordinación e reunións segundo o 
indicado  no  Regulamento  de  Réximen  Interno,  incluído  ó  final  deste  Proxecto 
educativo.
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Cada equipo estará  dirixido por un coordinador,  designado polo director  tras 
proposta  do  Equipo  de  ciclo,  sendo  un  mestre/a  que  imparta  docencia  no  ciclo 
preferiblemente definitivo e con horario completo on centro.

Son competencias dos Equipos de ciclo as seguintes:

• Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro relativas á elaboración do 
proxecto educativo e programación xeral anual.

• Formular  propostas  á  comisión  de  coordinación  pedagóxica  relativas  á 
elaboración dos proxectos curriculares de etapa ou a modificación deles. 

• Manter actualizada a metodoloxía didáctica.
• Elabora-la  programación  didáctica  das  ensinanzas  que  ten  encomendadas, 

seguindo as directrices xerais establecidas
• Son competencias do Coordinador de ciclo as seguintes:
• Dirixir e coordina-las actividades académicas do equipo de ciclo.
• Convocar e presidi-las reunións do equipo de ciclo.
• Participar na elaboración do proxecto curricular de etapa e elevar á comisión de 

coordinación pedagóxica as propostas formuladas a este respecto polo equipo de 
ciclo.

• Coordina-las funcións de titoría dos alumnos do ciclo.
• Coordina-la ensinanza no correspondente ciclo de acordo co proxecto curricular 

de etapa.
• Responsabilizarse da redacción da programación didáctica do ciclo.
• Responsabilizarse  de que se levante  acta  das reunións  e de que se elabore a 

memoria final de curso.
• Coordina-la  organización  de  espacios  e  instalacións  e  velar  pola  correcta 

conservación do equipamento específico do equipo.
• Aqueloutras  funcións  que  lle  encomende  o  xefe  de  estudios  na  área  da  súa 

competencia,  especialmente  as  relativas  ó  reforzo  educativo,  adaptación 
curricular e actividades complementarias.

• Colaborar  co  secretario  ou  secretaria  na  elaboración  e  actualización  do 
inventario do centro.

7.2.2.- Outros equipos:

Ademáis  dos  equipos  de  ciclo,  existen  no  centro  outra  serie  de  equipos  de 
coordinación docente, que complementan o traballo dos anteriormente citados:

7.2.2.1.- Equipo de Dinaminazación da lingua galega: 

Está constituido por un mestre/a de cada un dos ciclos tanto de Infantil como de 
Primaria,  estos mestres/as  serán designados a proposta  da comisión de coordinación 
pedagóxica e nomeados polo director.  Asemade tamén formará parte deste equipo un 
responsable do P.A.S segundo indicado no artigo 15.2.

Para  tarefas  puntuais  poderán  ser  incluidos  neste  equipo  outros  membros  da 
comunidade educativa.

O coordinador deste equipo será elexido de forma análoga ó indicado para os 
equipos de ciclo.

Son competencias do Equipo de Dinamización da lingua galega as seguintes:
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• Presentar, a través do claustro, propostas ó equipo directivo para a fixación dos 
obxectivos de dinamización lingüística que se incluirán no proxecto educativo 
de centro.

• Propoñer  á  comisión  de  coordinación  pedagóxica,  para  a  súa  inclusión  no 
proxecto  curricular,  o  plan  xeral  para  o  uso  do  idioma,  no  cal  se  deberá 
especificar, cando menos:

• Medidas  para  potencia-lo  uso  da  lingua  galega  nas  actividades  do  centro 
Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a 
mellora-la competencia lingüística dos membros da comunidade educativa.

• Propoñerlle  á  comisión  de  coordinación  pedagóxica,  para  a  súa  inclusión  na 
concreción curricular específico para potencia-la presencia da realidade galega, 
cultura,  historia,  xeografía,  economía,  etnografía,  lingua,  literatura,  arte, 
folclore, etc no ensino.

• Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución dos 
obxectivos incluídos nos plans anteriores.

• Presentar para a súa aprobación no consello escolar o orzamento de investimento 
dos recursos económicos dispoñibles para estes fins.

• Aqueloutras  funcións  que  a  Consellería  de  Educación  e  Ordenación 
Universitaria prevexa na súa normativa específica.

7.2.2.2.- Equipo de actividades extraescolares e complementarias:

Este equipo estará constituido por un xefe ou xefa, nomeado/a polo director a 
proposta  da xefa  estudios,  oída  a  opinión  da comisión  de coordinación  pedagóxica, 
incluindose  no  mesmo,  en  cada  momento,  todo  o  profesorado  que  sexa  preciso  en 
función de cada acrtividade en concreto.

7.2.2.3- Equipo de Biblioteca escolar:

Este equipo formarase  en función das necesidades  específicas  en cada curso. 
Procurarase que na súa constitución estean presentes respresentantes de tódolos ciclos. 

• equipo estará dirixido por un coordinador/a elexido de forma análoga ó indicado 
para os equipos de ciclo.

• Son competencias do Equipo de biblioteca:
• Organizar a biblioteca e fondos bibliográficos
• Elaborar, avaliar e actualizar o plan de lector e de biblioteca escolar segundo as 

indicacións feitas polo Equipo Directivo.
• Organizar o préstamo de libros da biblioteca de centro.
• Planificar e propoñer actividades para dinamizar a biblioteca escolar e fomentar 

a lectura entre o alumnado.
• Propoñer a adquisión de fondos bibliográficos para a biblioteca de centro.
• Incentivar a participación de toda a comunidade escolar nas tarefas propostas.
• Velar pola conservación e coidado dos fondos bibliográficos e outro material 

dispoñible na biblioteca.
• Aquelas outras que lle sexan encomendadas no plan lector e de dinamización da 

biblioteca escolar.

7.2.2.4.- Equipo para a dinamización e introducción das T.I.C.
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Este equipo formarase en función das necesidades  específicas  en cada curso. 
Procurarase que na súa constitución estean presentes respresentantes de tódolos ciclos. 

O  equipo  estará  dirixido  por  un  coordinador/a  elexido  de  forma  análoga  ó 
indicado para os equipos de ciclo.

Son competencias das T.I.C.:

• Organizar e velar pola conservación dos medios informáticos do centro
• Elaborar, avaliar e actualizar o plan para a introducción das T.IC. segundo as 

indicacións feitas polo Equipo Directivo.
• Organizar o horario de uso da aula de informática.
• Planificar  e propoñer actividades  para dinamizar  e potenciar  o uso das T.I.C 

entre tódolos membros da comunidade escolar.
• Propoñer a adquisión de equipamento informático e elaborar un plan para a súa 

distribución no centro, en función das necesidades específicas de cada momento.
• Incentivar a participación de toda a comunidade escolar nas tarefas encamiñadas 

a poteciar o uso das T.I.C 
• Ser  o  interlocutor  coa  U.A.C  para  a  solución  de  problemas  que  xordan  ó 

respecto dos equipos informáticos
• Organizar  vías  de  formación  dentro  do  centro  e  informar  ó  profesorado das 

opcións formativas dipoñibles
• Asumir as funcións que se lles encomenden en relación o proxecto ABALAR.
• Aquelas  outras  que  lle  sexan  encomendadas  no  plan  para  a  introducción  e 

dinamización das T.I.C.

7.2.2.5.- Observatorio da convivencia escolar do centro.

Segundo  o  indicado  no  decreto  85/2007,  no  seu  artigo  7º,  o  C.E.I.P  Pedro 
Antonio Cerviño, constituise no seo do Consello Escolar o observatorio de convivencia, 
nos termos indicados no citado decreto.

O Observatorio da convivencia está formado polo Director que actuará como 
presidente,  o  Xefe  de  Estudios  que  actuará  como  Vicepresidente,  representantes  do 
profesorado, o orientador  do centro,  representante  dos pais/nais,  un representante  do 
consello escolar que desempeñe as funcións de desenvolver os programas e iniciativas 
de coeducación, unha persoa representante do persoal de servicios.

As competencias asignadas ó Observatorio da convivencia escolar son as 
seguintes:

• A  participación  na  dinamización  do  plan  de  convivencia  do  centro  e  na 
mediación escolar.

• Elaboración,  de  forma  anual,  dun  informe  sobre  o  estado  da  convivencia  e 
conflictividade no centro.

• Coordinación  das  actuacións  conxuntas  de  tódolos  eidos  implicados  na 
convivencia escolar.

• Propoñer á Administración aquelas medidas  que consideren oportunas para a 
mellora da convivencia escolar no centro.

• Aquelas que lle sexan encomendadas pola Administración ou polo Observatorio 
da Convivencia a nivel provincial.
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7.2.3.- Comisión de coordinación pedagóxica

A Comisión de coordinación pedagóxica está integrada polo director, xefe de 
estudios, os catro coordinadores de ciclo, o mestre de apoio ó alumnado con n.e.a.e o e 
o coordinador do Equipo de dinamización da lingua galega. Actuará como secretario 
calquera membro da comisión designado polo director.

Son competencias da comisión de coordinación pedagóxica as seguintes:

• Elevar propostas ó claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración 
das concrecións curriculares.

• Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa e o plan de 
acción titorial se realice conforme os criterios establecidos polo claustro.

• Asegura-la  coherencia  entre  o  proxecto  educativo  do  centro,  concrecións 
curriculares e a programación xeral anual.

• Establece-las directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas 
dos  equipos  de  ciclo  e  do  plan  de  acción  titorial,  así  como das  adaptacións 
curriculares incluídas no proxecto curricular.

• Propoñer  ó  claustro  de  profesores  os  proxectos  curriculares  para  a  súa 
aprobación.

• Velar  polo cumprimento  e  posterior  avaliación  dos  proxectos  curriculares  de 
etapa.

• Canaliza-las  necesidades  de  formación  do  profesorado  cara  ó  centro  de 
Formación Continuada do Profesorado.

• Realizar, de se-lo caso, a proposta ó xefe de estudios co fin de que se designe o 
responsable do equipo de actividades complementarias e extraescolares.

• Propoñe-los profesores que han de formar parte do equipo de dinamización da 
lingua galega.

7.3.- Departamento de orientación 

A orde do 24 de xullo de 1998 e o decreto 120/1998 establecen que nos centros 
educativos  galegos debe existir  un Departamento de orientación,  para as tarefas  que 
ditas leis lles asignan.

Atendendo  á  mesmas  (artigo  4º  docreto  120/1998)  o  departamento  de 
orientación do noso centro está formado polo Orientador (compartido con outros centros 
educativos),  o mestre  especialista  en Pedagoxía Terapéutica (a xornada completa  no 
centro),  o  especialista  en  Audición  e  Linguaxe  (compartido  con  outros  centros 
educativos), os coordinadores de cada un dos ciclos de primaria, así como o coordinador 
do  segundo  ciclo  de  Educación  infantil  (como  mestre  asignado  pola  dirección  a 
proposta da comisión de coordinación pedagóxica) e o Director do centro.

Son compentecias do departamento de orientación do centro, asignadas na 
orde de 24 de xullo, as seguintes:

• Valorar  as  necesidades  educativas  no  centro,  desenvolvendo  e  avaliando 
programas específicos de intervención.

• Elaborar,  dacordo  coas  directrices  da  comisión  de  coordinación  pedagóxica, 
propostas para o plan de orientación.
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• Participar  na  elaboración  do  Proxecto  Educativo  e  concrecións  curriculares, 
incluíndo criterios de carácter organizativo e pedagóxico para o alumnado con 
n.e.a.e, incluindo a adecuación dos criterios de promoción.

• Deseñar  accións  encamiñadas  á  detección  temperá,  e  a  prevención  de 
dificultades ou problemas de desenvolvemento e aprendizaxe,  derivadas tanto 
das  condicións  desfavorables  como  de  altas  capacidades  que  presente  o 
alumnado.

• Participar  na  avaliación  psicopedagóxica  e  no  deseño  e  desenvolvemento  de 
medidas de atención á diversidade.

• Facilitar ó alumnado o asesoramento e apoio necesarios nos momentos decisivos 
de maior dificultade.

• Impulsar  a  participación  do  profesorado  en  programas  de  investigación  e 
innovación educativa,  nos  eidos  relacionados cos hábitos  de traballo  persoal, 
aprender a pensar, habilidades sociais, técnicas e dinámicas de grupo e calquera 
outro relacionado co seu ámbito de actuación.

• Aquelas outras que lles sexan atribuidas polas Administración.

Actuará  como  Xefe  do  departamento o  Orientador  do  centro,  sendo  as  súas 
funcións as seguintes:

• Dirixir e coordinar as actividades do departamento
• Responsabilizarse da redacción do plan de actividades do departamento, velar 

polo seu cumprimento e elaborar a memoria final de curso.
• Participar  na  elaboración  do  Proxecto  Educativo  e  Concrecións  curriculares, 

representando ó departamento na comisión de coordinación pedagóxica.
• Convocar e presidir as reunións do Departamento.
• Velar pola confidencialidade dos documentos, se é o caso.
• Coordinar  a  organización  dos  espacios,  instalacións  para  a  orientación,  a 

adquisión  do  material,  e  de  equipamento  específico,  velando  polo  seu  uso 
correcto e conservación.

• Realizar  as  avaliacións  psicopedagóxicas,  e  asesorar  no  deseño, 
desenvolvemento e avaliación das medidas de atención á diversidade, conforme 
o procedemento que se estableza.

• Facilitar a colaboración entre os membros do departamento.
• Coordinar, en colaboración co profesor ou profesora de apoio (P.T.) a atención ó 

alumnado  de  n.e.a.e,  elevando  as  propostas  a  xefatura  de  estudios,  cando 
cumpra, a organización da docencia para dito alumnado.

• Aquelas outras funcións que lles asgine a Administración relativas á orientación.

7.4.- Agrupamento de alumnos: 

Ó fin de organizar  os recursos humanos dispoñibles  no centro e  optimizar  o 
funcionamento do mesmo, establecemos os seguintes criterios para o agrupamento do 
alumnado.

Na Educación primaria, o alumnado agruparase segundo a súa idade en niveis 
desde 1º a 6º de primaria.  Ademáis serán incluidos no nivel correspondente aqueles 
alumnos/as que non promocionen de nivel ó final de cada ciclo.

Na Educación infantil,  ó existir únicamente dúas unidades das tres que deben 
constituir  o  ciclo,  establécese  a  creación  de  dúas  unidades  de  idades  mixtas.  A 
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asignación do alumnado a estas dúas unidades mixtas levarase a cabo tendo en conta os 
criterios  organizativos  do  centro  e  as  indicacións  do  Equipo  do  segundo  ciclo  de 
Educación infantil. Ó comezo de cada curso asignarase o novo alumnado matriculado a 
unha  ou  outra  unidade  de  infantil  segundo  os  criterios  antes  indicados  evitando  a 
presenza de irmas na mesma unidade o distribuindo de forma equitativa a ratio e idades 
dos alumnado en ámbalas dúas unidades.

A cada un dos agrupamentos indicados lle será asignado un titor/a, seguindo os 
criterios  indicados  ó respecto da adscripción do profesorado ás titorias  no R.R.I  así 
como no seguinte apartado deste documento.

7.5.- Adscrición do profesorado ós niveis (titorías, funcións do titores)

Segundo o indicado no R.R.I do centro, a adscrición do profesorado ós distintos 
niveis e unidades do centro, terá en conta o indicado na lexislación vixente tentando 
respectar a continuidade do mesmo mestre/titor co mesmo grupo de alumnos ó longo de 
cada ciclo. En todo caso será competencia última do Director á asignación das titorías ó 
persoal do centro.

En función das necesidades organizativas do centro, os mestres/as especialistas 
poderán ser adscritos a un grupo de alumnos/as como titor/a, sendo de aplicación os 
termos anteriormente indicados.

Cada unidade (grupo de alumnos), tanto as 6 de Educación Primaria como as 2 
de Educación Infantil, terá asginado un titor/a, que será designado na primeira reunión 
de claustro do cada curso.

Son funcións do titor/a do grupo segundo o indicado na lexislación vixente, as 
seguintes:

• Participar na elaboración do plan de acción titorial
• Proporcionar ó comezo de curso toda a información necesaria tanto ó alumnado 

como  ás  familias,  ó  respecto  de  horarios,  actividades  extraescolares  e 
complementarias,  agrupamentos  e  aqueles  outros  aspectos  que  se  consideren 
oportunos.

• Coñecer  as  características  persoais  de  cada  cada  alumno  a  través  do 
coñecemento expediente persoal do alumno.

• Coñecer aspectos familiares que inflúan no rendemento escolar do alumno.
• Facer un seguimento global do proceso de aprendizaxe do alumnado, detectando 

n.e.a.e.
• Coordinar  as  Adaptacións  Curriculares  Individualizadas  (A.C.I.)  que  sexan 

necesarias para o seu alumnado.
• Facilitar a integración do alumnado no grupo fomentando a súa participación nas 

actividades do centro.
• Orientar ós alumnos no seu proceso formativo.
• Informar  ó  resto  do  profesorado  do  grupo  de  alumnos  das  caraterísticas  do 

mesmo, especialmente dos problemas de aprendizaxe existentes.
• Coordina-lo  axuste  das  diferentes  metodoloxías  e  principios  de  avaliación 

programados para o mesmo grupo de alumnos.
• De se-lo caso, organizar e presidi-las reunións de avaliación.
• Coordina-lo  proceso  de  avaliación  dos  alumnos  do  seu  grupo  e  adopta-la 

decisión que proceda referente á promoción dos alumnos dun ciclo a outro, logo 
de audiencia dos seus pais ou titores legais.

• Atender,  xunto co resto do profesorado, os alumnos e alumnas mentres estes 
permanecen no entro nos períodos de lecer.
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• Colaborar co equipo de orientación educativa e profesional do sector nos termos 
que estableza o mesmo e a xefatura de estudios.

• Colaborar cos demais titores no marco dos proxectos educativo e concreccións 
curriculares do centro.

• Orienta-las  demandas  e  inquedanzas  dos  alumnos  e  mediar  ante  o  resto  de 
profesores, alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten.

• Informa-los alumnos do grupo, os pais e os profesores de todo aquilo que lles 
afecte  en relación  coas actividades  docentes  e  o rendemento  académico,  con 
especial atención ós aspectos e medidas tendentes a facilita-la

• competencia lingüística dos alumnos e alumnas nas dúaslinguas oficiais.
• Facilita-la cooperación educativa entre os profesores e os pais dos alumnos.
• Exercer,  de  acordo  co  proxecto  curricular,  a  coordinación  entre  os  demais 

profesores do grupo.
• Cubri-los documentos oficiais relativos ó seu grupo de alumnos.
• Controla-la falta de asistencia ou puntualidade dos alumnos, e ter informados ós 

pais ou titores e o xefe de estudios.
• Fomenta-la colaboración das familias nasactividades de apoio á aprendizaxe e 

orientación dos seus fillos.
• Aqueloutras que se lle puidesen encomendar para o mellor desenvolvemento da 

acción titorial.

7.6.- Organos de representaición e participación dos pais/nais e A.N.P.A.

Existe  no  centro  unha  Asocición  de  Nais  e  Pais,  constituida  segundo  as 
indicación  da  lexislación  ó  respecto.  Con  independencia  das  atribucións  e  funcións 
legalmente  asignadas  á  mesma,  establécese  no  noso  centro  as  seguintes  formas  de 
representación dos pais/nais.

Os pais/nais están representados no Consello Escolar nos termos indicados no 
apartado  correspondente,  coas  funcións  e  representatividade  que  lles  asgina  a 
lexislación ó respecto.

A  A.N.P.A  ten  tamén  un  representante  no  Consello  Escolar,  nos  termos 
anteriormente  indicados  e  coas  funcións  e  representatividade  que  lles  asigna  a 
lexislación.

Además desta representación dos pais/nais, propoñemos as seguintes actuacións 
para a participación dos pais/nais e os seus órganos de representación no centro:

• Fomentarase  a  participación  activa  das  familias  no  proceso  educativo  do 
alumnado, non só informándoos da evolución do mesmo senón incluíndoos en 
actividades e outros actos educativos que teñan lugar no centro.

• Colaborarase  coa  A.N.P.A  na  difusión  das  actividades  extraescolares 
organizadas por ela.

• Fomentarase a participación das familias nas celebracións e outras actividades 
levadas a cabo no centro.

• Estableceranse cauces de diálogo e colaboración cos repesentantes da A.N.P.A

7.7.- Xestión económica do centro: comisión económica:

Como centro educativo público, e segundo o indicado no decreto 201/2003, o 
C.E.I.P.  Pedro  Antonio  Cerviño  dispón  de  autonomía  na  xestión  dos  seus  recursos 
económicos nos termos establecidos polo citado decreto.
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De xeito anual elaborarase un orzamento onde se indique a previsión de ingresos 
e gastos. Para a elaboración deste orzamento, o secretario ou a persoa encomendada 
polo  director  elaborar  un  anteproxecto  que  deberá  ser  revisado  e  aprobado  pola 
comisión  económica,  pasando  nese  momento  a  constituirse  como  proxecto  de 
orzamento. Este proxecto de orzamento, tras sera aprobado polo consello escolar, será 
remitido á Consellería de Educacion e O.U.

Anualmente levarase a cabo a xustificación dos gastos, segundo o orzamento 
plantexado,  empregando  para  esta  xustificación  o  procedemento  indicado  pola 
Administración.

A  comisión  económica  do  centro  constitúese  no  seo  do  Consello  Escolar 
(decreto 374/1996 artigo 44º) e estará formada polo Director, o Secretario, un mestre/a e 
un  pai/nai,  ámbolos  dous  membros  do  consello  escolar.  Esta  comisión  ten  as 
competencias e atribucións asignadas pola lexislación.

8.- Formas de colaboración co concello, outras institucións e centros educativos

      Entre  o  colexio  e  o  concello  existe  unha  estreita  colaboración  en numerosos 
aspectos: relación coa Concellería da Muller e Servizos Sociais na celebración de datas 
destacadas como “Día Internacional da Muller”, Día do Libro, Semana da Prensa, etc.... 
Baixo  o  patrocinio  da  Biblioteca  Municipal  “Sobrino  Buhigas”,  se  organizan 
conferencias, obradoiros de creación literaria e doutro tipo, campañas de animación á 
lectura, proxeccións, certames literarios, exposicións...Colaboran tamén na organización 
do  Entroido,  na  campaña  de  “Deporte  na  Escola”,  aportando  trofeos,  camisetas, 
poñendo  á  nosa  disposición  o  pavillón  dos  deportes  e  outros  espazos  deportivos.O 
concello subvenciona en parte unha saída cultural que se fai anualmente con tódolos 
alumnos do colexio. Por último, colabórase coa concellería de Servizos Sociais cando 
xorde  algunha  problemática  que  afecta  a  alumnos  cunha  específica  problemática 
familiar. 
      
     Tódolos cursos, os alumnos de  Ed. Infantil e os dos tres ciclos de Primaria asisten en 
Pontevedra  a  sesións  de  teatro,  música,  títeres,  e  outras  actividades  que  patrocina 
CAIXANOVA. A Deputación Provincial subvenciona o transporte para visitar o Museu 
Provincial de Pontevedra e organiza e promove actuacións teatrais e outros espectáculos 
no  centro.  Tamén  participamos  no  Salón  do  Libro  que  organiza  o  concello  de 
Pontevedra e outras entidades.

      Tamén participamos na actividade “Deporte na Escola” xunto cos colexios  de 
Forcarei, Tenorio, Carballedo, Ponte Caldelas, A Reigosa, Cerdedo e os IES de Forcarei 
e Cotobade. Esta actividade deportiva está organizada pola Consellería de

      Como xa reseñamos anteriormente,  existe unha estreita relación entre a ANPA 
(Asociación  de  Nais  e  Pais  de  Alumnos  “San  Miguel”)  e  o  centro.  Utilizan  as 
instalacións  escolares  cando  o  precisan  e  colaboran  na  organización  de  festivais  e 
celebracións  como  Entroido,  Nadal,  Magosto,  Letras  Galegas...No  remate  do  curso 
organizan unha excursión para tódolos membros da comunidade educativa. Tamén ven 
levando a cabo unha serie  de actividades  extraescolares,  algunhas  delas  promovidas 
pola Deputación Provincial  e o concello:  patinaxe,  baile rexional  e pandereta,  gaita, 
fútbol, balonmán, natación, etc...A elas asisten un 44% do alumnado.
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      Tamén nos relacionamos con asociacións culturais locais como a de Parada ou a 
Asociación Cultural “O Costado” de Couso, que organiza tódolos anos un certame de 
debuxo, poesía e narrativa co gallo da Semana das Letras Galegas. 
 

9.- Avaliación de diagnóstico

Segundo o recollido na orde de 16 de febreiro de 2009, regula o indicado na 
L.O.E sobre a posta en práctica nunha avalición nos centros educativos denominada 
Avaliación de diagnóstico.

As datas e procedemento desta avaliación, a levar a cabo en cuarto de primaria, 
serán as indicadas pola Administración en cada caso.

Para levar a cabo esta posta en práctica, e segundo o indicado na mencionada 
orde,  constituirase  unha  comisión  de  coordinación  da  avaliación  diagnóstica.  Dita 
comisión  estará  formada  en  cada  avaliación  plantexada  polo  Director,  o  Xefe  de 
estudios, o Orientador e o titor do nivel (cuarto de primaria) no que se leve a cabo a 
avaliación de diagnóstico en cada curso.

A esta comisión encoméndanselle as funcións indicadas na orde que regula a 
avaliación de diagnóstico. 

É función do equipo directivo manter a confidencialidade das probas remitidas 
pola administración e da posta en práctica da mesma, seguindo as indicacións feitas 
desde a Administración ó respecto.

A  comunicación  dos  resultados  á  comunidade  escolar,  levarase  a  cabo  nos 
termos indicados pola lexislación aplicable así como polas instruccións remitidas desde 
a Administración.

10.- Seguimento e avaliacion deste Proxecto Educativo.

O presente proxecto educativo,  tras ser aprobado polo Consello Escolar,  será 
avaliado por dito órgano colexiado de forma continua, de xeito que poidan facerse nel 
melloras que permitan un maior grao de consecución dos obxectivos plantexados.

En relación ó anteriormente indicado, o consello escolar avaliará a consecución 
dos obxectivos do Proxecto Educativo, na última reunión de cada curso escolar, facendo 
as aportacións para a mellora que considere oportunas.

Do mesmo xeito, tanto á proposta do claustro de mestres/as, como dos equipos 
docentes, incluiranse as modificacións que se consideren axeitadas nos distintos plans e 
concrecións curriculares. Estas propostas serán levadas ó Consello Escolar, para a súa 
discusión e aprobación se fose o caso.
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B) CONCRECIÓN CURRICULAR:

EDUCACIÓN  INFANTIL
EDUCACIÓN   PRIMARIA
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11.- CONCRECIÓN CURRICULAR DA EDUCACIÓN INFANTIL

Fundamentación legal desta concrección:
A estructura da concreción  curricular  de Educación Infantil  que se indica de 

seguido,  fundaméntase  no  indicado  na  orde  que  regula  a  “implantación, 
desenvolvemento e avaliación do segundo ciclo da educación infantil” (capítulo II – 
artigo 8º da orde do 25 de xuño de 2009.)

Esta concreción atende á seguinte normativa en vigor:
• Currículum de Educación Infantil L.O.E. (decreto 330/2009 do 4 de xuño - 

D.O.G. 23/06/09) 
• Implantación, desenvolvemento e avaliación do segundo ciclo da Educación 

infantil LOE (orde do 25 de xuño de 2009 - DOG 10/07/09). 
• Ensinanzas  mínimas  de  educación  infantil  L.O.E.  (Decreto  1630/2006  - 

D.O.G. 04/01/07) 
Por  todo  o  indicado  establecemos  no  noso  centro  a seguinte  Concreción 

curricular da etapa de educación infantil.

11.1..-  Obxectivos xerais do ciclo: 
Os obxectivos que nos plantexamos para o segundo ciclo de Educación Infantil 

son, nas tres áreas son os seguintes.

11.1.1.- Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal:
• Formarse unha autoimaxe auxustada e positiva.
• Identificar as propias características, posibilidades e limitacións.
• Ser quen de interactuar con outras persoas desenvolvendo sentimentos de 

de autoestima.
• Coñecer  e  representar  o  propio  corpo  tanto  de  forma  global  como 

segmentaria.
• Descubrir as súas posibilidades de acción  e expresión.
• Coordinar e controlar os movementose xestos.
• Acadar un grao de autonomía axeitado á súa idade.
• Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, 

identificando e respectando as dos demais.
• Tomar  a  iniciativa,  planificar  e  secuenciar  a  súa  acción  elaborando 

estratexias para resolver problemas da vida cotiá.
• Aceptar  a frustración e o erro como parte  fundamental  do proceso de 

aprendizaxe.
• Ser autónomo en tódolos eidos, comprendendo as limitacións derivadas 

da idade e sendo quen de solicitar axuda cando a necesita, 
• Desenvolver hábitos de colaboración e axuda cos demáis ,evitando os 

comportamentos de submisión ou dominio dos demáis.
• Aquirir  hábitos  relacionados  coa  seguridade,  hixiene,  alimentación  e 

saúde  persoal,  así  como  aqueles  conducentes  a  acadar  un  equilibrio 
emocional.

• Adquirir  hábitos  de  orde,  constancia  e  planificación  das  tarefas  ou 
accións da vida cotiá.

• Aceptar  e  respectar  as  diferencias  entre  as  presoas:  xénero,  cultura, 
características físicas...

• Aceptar que os homes e mulleres teñen os mesmos dereitos e deberes 
evitando e cuestionando roles sexistas.

• Coñecer  e  vivir  o  xogo  como  medio  de  aceptación  propia  e 
desenvolvemento persoal.
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• Aceptar as regras dos xogos, participando na súa elaboración e control.
• Aceptar a súa identidade sexual respectando a dos demáis.
• Adquirir progresivamente seguridade en tódolos eidos da súa vida.

11.1.2.- Área de coñecemento do contorno:
• Observar e explorar o contorno de forma activa, facendo interpretacións e 

hipóteses sobre o que ve.
• Amosar interese por “descubrir” o que sucede no contorno explorándoo e 

observándo os cambios que nel se producen.
• Desenvolver  actitudes  de  coidado  e  respecto  pola  natureza 

responsabilizándose da súa conservación.
• Formular  hipóteses buscando respostas e explicacións  ás dúbidas que 

xurdan,  aproximándose  ó  uso  do  método  científico  a  través  da  súa 
participación en “proxectos de traballo e investigación”

• Anticipar  os  efectos  que  poderían  suceder  como  consecuencia  das 
accións e decisións tomadas así como de experimentos que se realicen 
con elementos da natureza.

• Relacionarse  coas  persoas  de  forma  equilibrada  e  satisfactoria, 
interiorizando pautas de comportamento social e normas de convivencia 
establecidas na sociedade.

• Coñecer  distintos  grupos  sociais  a  partir  da  súa  experiencia,  sendo 
consciente  da  súa  pertenza  a  algúns  deles  e  as  características 
fundamentais dos mesmos, sempre reprectando as diferencia entre eles.

• Coñecer  diferentes  formas  de  vida,  producións  culturais  e  valores, 
respectando os dos demais e facendo respectar os propios.

• Acadar  hábitos  de colaboración  cos  demáis  e  sentimentos  de afecto e 
confianza con eles. Comprendendo a necesidade da existencia de normas 
sociais e do seu cumprimento.

• Coñecer e apreciar algúns elementos significativos da tradición e cultura 
galega.

• Inciarse  nas  habilidades  matemáticas  manipulando  os  elementos  do 
contorno.

• Identificar  atributos  e  calidades  dos  elementos  e  facer  clasificacións, 
agrupamentos ou coleccións segundo os mesmos.

• Aproximarse á serie numérica e coñecer o seu uso funcional.
• Empregar os coñecementos matemáticos para interpretar a vida en clave 

de lóxica, comprenden situacións, resolvendo problemas.
• Empregar as ferramentas da lóxica matemática na solución de problemas: 

comparando, ordenando, tanteando, explorando...
• Aproximarse ó uso de medidas  convencionais e non convencionais de 

lonxitude e peso.
• Aproximarse ás nocións de adicción e sustracción manipulando materiais 

do contorno.

11.1.3.- Área  linguaxes: comunicación e representación.
• Utilizar  os  distintos  tipos  de  linguaxes  como  instrumentos  de 

comunicación, expresión de ideas e de sentimentos.
• Progresar nas súas habilidades comunicativas de forma oral.
• Progresar na claridade e fluidez da súa comunicación oral.
• Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais (o silencio,  a 

mirada, xestos, olfato ou tacto) o o seu valor comunicativo.
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• Comprender que existen formas de plasmar as intencións comunicativas 
orais,  os  sentimentos,  ideas,  opinións...  mediante  elementos  escritos 
(escrituras  determinadas  e  indeterminadas,  iconas,  debuxos,  números, 
notas musicais...)

• Comprender  a  necesidade  dun  código  común  para  a  transmisión  da 
intencionalidade comunicativa (a linguaxe escrita)

• Comunicarse  oralmente  nas  dúas  linguas  oficiais  don  diferentes 
finalidades comunicativas e interlocutores.

• Coñecer  as  reglas  e  normas  que  rixen  os  diálogos  en  grupo  e  as 
comunicacións orais entre as persoas.

• Comprender que existe nos demáis unha intencionalidade comunicativa 
como a súa á cal deben prestar atención e respectar.

• Inciarse no uso oral do ingles amosando interese por participar nestes 
intercambios comunicativos. (ver obxectivos específicos de inglés)

• Achegarse á lingua escrita a través de diferente tipos de textos.
• Achegarse ó proceso escritor, desde un punto de vista funcional e con 

enfoque constructivista, respectando o seu ritmo madurativo e etapas de 
aprendizaxe.

• Comprender, reproducir e reescribir, tendo en conta as diferentes etapas 
do proceso da lingua escrita, buscando solucións ós conflictos cognitivos 
que  neste  senso  vaian  xurdindo,  de  modo  que  se  produza  o  tránsito 
natural (resepctando sempre o ritmo madurativo) dunha etapa á seguinte.

• Facer uso da biblioteca valorándoaa como fonte de información e pracer.
• Coñecer e respectar as normas de uso das bibliotecas.
• Potenciar  a  capacidade  creativa  a  través  da  linguaxes  artísticas,  para 

imaxinar e transformar a realidade, partindo das súas ideas, sentimentos e 
opinións...

• Achegarse ó coñecemento de obras artísticas e dos seus autores como 
creadores,  manifestando  ás  súas  opinións  ó  respecto,  respectando  e 
valorando as creacións dos outros.

• Desenvolver  a  autoconfianza  nas  produccións   artísticas  persoais, 
amosando interese por melloralas.

• Valorar as creacións dos demáis aceptando as críticas feitas ás propias.
• Achegarse ó coñecemento e emprego das T.I.C (ordenaro, P.D.I, internet, 

cámara fotográfica...) como fonte de información, creación, expresión e 
comunicación cos demáis.

11.1.4.- Inglés:

• Utilizar a lingua como instrumento de comunicación, de representación, 
aprendizaxe  e  gozo,  de  expresión  de  ideas  e  sentimentos  e  valorar  a 
lingua oral como un medio de relación cos demais e de regulación da 
convivencia. 

• Expresar emocións, sentimentos, desexos e ideas mediante a lingua oral e 
a través doutras linguaxes, elixindo a que mellor se axuste á intención e á 
situación. 

• Comprender  as  intencións  e  mensaxes  doutros  nenos  e  adultos, 
adoptando  unha  actitude  positiva  cara  á  lingua,  tanto  propia  coma 
estranxeira. 

• Comprender,  reproducir  e  recrear  algúns  textos  literarios  mostrando 
actitudes de valoración, gozo e interese cara a eles. 
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• Iniciarse  nos  usos  sociais  da  lectura  e  da  escritura  explorando  o  seu 
funcionamento  e  valorándoas  como  instrumento  de  comunicación, 
información e gozo. 

• Achegarse  ao  coñecemento  de  obras  artísticas  expresadas  en  distintas 
linguaxes  e realizar  actividades  de representación e expresión artística 
mediante ou emprego de diversas técnicas. 

11.1.5.- Relixión Católica
• Recoñecer xestos de respecto e coidado da natureza.
• Coñecer o relato biblíco “A creación”
• Tomar conciencia da importancia de coidar a natureza
• Identificar comportamentos que manifestan axuda e amor aos demais.
• Descubrir que Deus quere que sexamos felices, nos amemos e confiemos 

nel.
• Observar comportamentos que nos achegan a Deus.
• Tomar  conciencia  dos  bos  comportamentos  no  colexio,  na  casa,  nos 

xogos....
• Apreciar as festas relixiosas e as festas que celebramos en familia,  no 

colexio....
• Recoñecer aos personaxes , motivos e adornos do Nadal.
• Identificar o Nadal co nacemento do Neno Xesús.
• Valorar  os  bos  desexos  de  paz,  amor  e  felicidade  que  trasmiten  os 

cristiáns no Nadal.
• Descubrir como Deus ama as persoas a través das ensinanzas de Xesús.
• Descubrir comportamentos que axudan a mellorar a convivencia.
• Coñecer as ensinanzas que propón Xesús para practicar o ben.
• Tomar conciencia do respecto as persoas de or¡utras relixións, raza....
• Coñecer os grupos nos que se desarrolla a nosa vida cotiá.
• Valorar a familia como grupo no que estamos integrados.
• Descubrir a Igrexa como familia dos cristiáns.
• Recoñecer os días máis importantes da Semana Santa e que se celebra en 

cada un.
• Coñecer as festas máis importantes que celebra a Igrexa sobre Xesús, a 

Virxe e os santos.
• Recoñecer obxectos que lembran a vida de Xesùs.
• Respectar os símbolos das relixións.
• Descubrir  as  expresións  sobre  Deus  que  utikizan  as  persoas  na  vida 

diaria.
• Descubrir o templo como a cas dos cristiáns.
• Recoñecer a importancia de ler libros para aprender.
• Descubrir que Deus trasmite a súa mensaxe a través da Biblia.
• Valorar a importancia de amar as persoas.
• Descubrir como Deus lle expresa o seu amor ao pobo de Israel.
• Coñecer tipos de música relixiosa.
• Recoñecer a canción como expresión de amor ou outro sentimento.
• Identificar boas ensinanzas que ofrecen os contos.
• Descubrir as parábolas de Xesús como relatos que contaba para dar unha 

mensaxe.
• Valorar a participación na Eucaristía como memorial da resurrección de 

Xesús.
• Valorar as consecuencias que supón ter un espírito alegre e xeneroso.
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• Identificar o Esprírito Santo co espírito de Xesús.
• Descubrir os misterios da vida e da natureza.
• Identificar o mes de maio co mes da Virxe.
• Descubrir festas da contorna e o seu significado.
• Identificar tempos litúrxicos e calendario relixioso.
• Comparación do calendario litúrxico e civil.

11.2.- Contidos: 
11.2.1- Área de coñecemento de si mesmo e autonomía persoal:
Bloque 1. O corpo e a propia imaxe.

● Exploración  do  propio  corpo,  recoñecendo  progresivamente  as  súas 
caracerísticas e posibilidades.

● Identificación,  manifestación,  regulación  e  control  de  necesidades 
básicas do corpo.

● Adquisición de confianza nas capacidades propias e potenciación do afán 
de superación.

● Vivenciación do corpo como un todo, para pasar a sentir as partes que o 
integran. 

● Coñecemento do esquema corporal global e segmentario.
● Aceptación  da  propia  imaxe  corporal  e  gozo  xogando  co  seu  corpo, 

desenvolvendo accións e iniciativas individuais e grupais, empregando as 
posibilidades expresivas do propio corpo.

● Identificación  e  verbalización  e  expresión  de  sentimentos,  emocións, 
vivencias, preferencias e intereses propios e das demais persoas.

● Aceptación e valoración positiva da súa persoa.
● Recoñecemento dos sentidos como medio de expresión e percepción.
● Aceptación  da  identidade  e  características  das  demais  persoas, 

respectando as diferenzas e evitando actitudes discriminatorias.
● Recoñecemento e vivencia das referencias espazo-temporais máis básicas 

en relación co propio corpo, coas persoas e cos obxectos.
● Desenvolvemento da identidade sexual e aceptación do corpo sexuado 

femenino e masculino.
● Mantemento dunha actitude crítica ante os estereotipos ofertados a través 

da publicidade e outros medios de comunicación social.
Bloque 2. Xogo e movemento.

● Participación nos xogos e na actividade motriz, amosando actitudes de 
constancia.

● Gozo co xogo como medio  para coñecer  a  realidade,  mantendo  unha 
actitude de axuda e cooperación con iguais e con adultos. 

● Adaptación do ton e da postura ás características do obxecto, da outra 
persoa, da súa acción e da situación.

● Satisfacción polo crecente dominio persoal.
● Aceptación  de compromisos,  establecendo acordos en consideración  á 

súa persoa, ás outras e ao seu medio,  fortalecendo vínculos afectivos: 
amizade, cooperación, axuda, solidariedade.

● Comprensión, aceptación e valoración de regras para xogar.
● Potenciación do xogo como elemento común a todas as culturas, partindo 

do coñecemento dos xogos propios da comunidade.
● Coordinación  progresiva  das  súas  habilidades  psicomotrices  finas  e 

grosas.
● Adquisición  de  nocións  básicas  de  orientación  e  coordinación  de 

movementos.

 - 36 -



Proxecto Educativo                                                                                                             C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño

● Exploración das posibilidades perceptivas, motrices e expresivas propias 
e  das  demais  persoas,  amosando  iniciativa  para  aprender  habilidades 
novas.

Bloque 3. A actividade cotiá.
● Regulación do propio comportamento.
● Satisfacción  pola  realización  de  tarefas  e  conciencia  da  propia 

competencia.
● Interese  por  participar  en  actividades  da  vida  cotiá,  con  iniciativa  e 

progresiva autonomía na súa realización.
● Hábitos elementais de organización, atención, iniciativa e esforzo.
● Planificación secuenciada da acción para realizar tarefas.
● Valoración  e  gusto  polo  traballo  propio  ben  feito  e  polo  das  demais 

persoas,  buscando  os  recursos  axeitados  que  lle  permitan  concluir  os 
proxectos que inicia, sendo que de solicitar e prestar axuda.

● Xestión do seu comportamento en función das necesidades  das outras 
persoas  e  das  normas  de  funcionamento  do  grupo,  dereitos, 
responsabilidades e comportamentos sociais.

Bloque 4. O coidado persoal e a saúde.
● Recoñecemento  das  necesidades  básicas  do  corpo-  hixiente, 

alimentación, descanso….
● Iniciación  na  práctica  de  accións  e  recoñecemento  de  situacións  que 

favorezan  a  interacción  e  adquisición  de  hábitos  saudables  como  a 
hixiene  corporal  e  ambienta,  a  adecuada  alimentación,  o  consumo 
responsable e o descanso.

● Comprensión da necesidade das normas de comportamento establecidas 
durante as comidas, os desprazamentos, o descanso e a hixiene.

● Petición e aceptación de axuda nas situacións que así o requiran.
● Identificación e valoración de hábitos favorecedores ou non dunha boa 

saúde.
● Colaboración no mantemento de ambientes limpos e ordeados.
● Gusto por un aspecto persoal coidado manifestando as súas preferencias 

estéticas.
● Emprego axeitado de instrumentos, ferramentas e instalacións para previr 

accidentes e evitar situacións de risco.
● Fomento  de  hábitos  de  prevención  de  enfermidades  e  de  accidentes 

domésticos, respondendo con actitude de tranquilidade e colaboración.

11.2.2- Área de coñecemento do contorno.
Bloque 1. Medio físico: elementos, relacións e medida.

● Recoñecemento  dalgúns  atributos  e  propiedades  de  obxectos  e  de 
materiais, e da súa aplicación na vida diaria.

● Aproximación á cuantificación de coleccións.
● Identificación  de  figuras  xeométricas  básicas  e  de  formas  planas  e 

tridimensionais en elementos do contorno.
● Recoñecemento  e  emprego  do  número  na  vida  diaria  e  a  súa 

funcionalidade  (clasificar,  numerar,  contar  informarse,  ordear 
elementos). Rexistro de cantidades.

● Utilización  da acción de contar  como estratexia  para a obtención dun 
dato numérico e como verificación do resultado de operacións de cálculo 
sinxelas e funcionais.

● Utilización  de  xogos  de  mesa  como  actividades  lúdicas  que  unen  o 
razoamento, a reflexión e o divertimento en grupo.
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● Investigación  do  comportamento  físico  de  materiais  e  obxectos  en 
diferentes situacións e con variadas accións.

● Achegamento a algunhas magnitudes físicas (manipulables) a través da 
estimación: comparando, sopesando, observando.

● Recoñecemento  e  identificación  de  situacións  en  que se  fai  necesario 
medir.  Interese  e  curiosidade  polos  instrumentos  de  medida 
convencionais e non convencionais facendo unha aproximación ao seu 
uso.

● Adquisición  progresiva  da  noción  do  paso  do  tempo  mediante  as 
actividades da vida cotiá.

● Orientación temporal en situacións cotiás empregando diferentes nocións 
e relacións.

● Aproximación ó uso do calendario.
● Establecemento  de  relacións  de  orientación  espacial  de  localización, 

dirección,  distancia  e  posición  respecto  a  un  mesmo,  empregando  o 
vocabulario topolóxico elemental.

● Vivencia,  representación  e  interpretación  do  espazo,  empregando  a 
imaxinación en debuxos, planos, fotografías, mapas...

Bloque 2. Achegamento á natureza.
● Identificación  e  afondamento  no  estudo  dalgunhas  características  e 

funcións vitais dos seres vivos empregando a exploración sensorial.
● Observación dun ser vivo no seu medio natural ou reproducindo o medio 

na aula, rexistrando a observación e contrastando os datos.
● Observación  e  identificación  dalgunhas  características,  necesidades  e 

cambios nos procesos de crecemento e etapas do desenvolvemento das 
persoas e outros seres vivos.

● Curiosidade,  respecto e coidado cara aos elementos  do medio natural, 
especialmente animais e prantas.

● Descubrimento das diferentes formas en que se atopa a auga na naturaza, 
comprendendo a súa contribución ó desenvolvemento dos seres vivos e 
do medio.

● Formulación  de  hipóteses,  contrastándoas  coas  das  outras  persoas, 
buscando respostas e explicacións sobre as causas e consecuencias dos 
fenómenos naturais e dos producidos pola acción humana.

● Gozo  ó  realizar  actividades  individuais  e  de  grupo  en  contacto  coa 
natureza.

● Valoración da importancia da natureza para a saúde e o benestar.
● Participación en proxectos e investigacións no medio natural, expresando 

os resultados mediante distintas representacións.
Bloque 3. Cultura e vida en sociedade.

● Identificación da familia e da escola como primeiros grupos sociais de 
pretenza,  valorando  positivamente  as  relacións  afectivas  que  neles  se 
establecen,  mantendo  unha  actitude  de  colaboración  e  asumindo 
pequenas responsabilidades.

● Achegamento ás funcións que cumpren diversas persoas, organizacións e 
institucións  para  cubrir  necesidades  e  achegar  servizos  presentes  na 
comunidade, evitando estereotipos sexistas.

● Interese  e  disposición  favorable  para  iniciar  relacións  respetuosas, 
afectivas e recíprocas con nenos e nenas doutras culturas.

● Colaboración co resto de compañeiros e compañeiras na vida da aula, 
amosando disposición para compartir e resolver conflictos. 

● Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamento.
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● Recoñecemento dalgúns signos de identidade cultural galega apreciando 
os cambios que se producen no modo de vida co paso do tempo: sucesos 
e persoas relevantes  da historia  da súa comunidade,  do seu país  e do 
mundo.

11.2.3 - Área de linguaxes: comunicación e representación.
Bloque 1. Linguaxe verbal.

● Utilización e valoración progresiva da lingua oral para evocar e relatar 
feitos,  para  adquirir  coñecementos,  para  expresar  e  comunicar  ideas, 
sentimentos  e emocións,  para  facer peticións  e  como mecanismo para 
regular a propia conducta e a das demais.

● Uso  progresivo  de  vocabulario  variado  e  cada  vez  máis  preciso, 
mellorando a entoación, a pronunciación e a estructuración de frases.

● Participación  en  situacións  de  comunicación,  usando  argumentos  nas 
súas conversas, respectando as quendas e escoitando atentamente.

● Emprego axeitado das formas socialmente establecidas para relacionarse 
coas  demáis  persoas-  saúdos,  despedidas,  fórmulas  de  cortesía, 
cumprimentos…

● Interese  por  expresarse  nunha  lingua  extranxeira,  amosando  unha 
actitude positiva cara a esta lingua.

● Achegamento  á  lingua  escrita  como  medio  de  comunicación, 
información e gozo a través de soportes diferentes.

● Iniciación no uso da escrita en situacións contextualizadas e reais.
● Identificación de palabras e frases escritas moi  significativas e usuais. 

Percepción  de  diferenzas  e  semellanzas  entre  elas  atendendo  a 
propiedades  cuantitativas  e  cualitativas.  Iniciación  ó  coñecemento  do 
código escrito a través desas palabras e frases empregadas en contextos 
significativos e funcionais.

● Interese e gusto por producir mensaxes con trazos cada vez máis precisos 
e lexibles.

● Interese  e  atención  na  escoita  de  narracións  e  instruccións  lidas  por 
outras persoas.

● Escoita e comprensión da lectura en voz alta, nas dúas linguas oficiais, e 
como fonte de pracer e aprendizaxe compartida.

● Dramatización de textos literarios,  desfrute e interese por expresarse a 
través de recursos non lingüísticos.

● Memorización e recitado de todo tipo de textos.
● Participación creativa en xogos lingüísticos.
● Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións 

provocadas  polas  produccións  literarias,  iniciándose  nos  faladoiros 
literarios así como en diálogos “filosóficos”.

● Introducción ó uso das bibliotecas de centro e de aula como un medio 
máis  de  aproximación  á  literatura  e  como  fonte  de  diversión  e 
coñecemento

Bloque 2. Linguaxes artísticas: plástica, musical e corporal.
● Exploración sensorial dos elementos presentes no contorno.
● Potenciación da imaxinación e fantasía e así aumentar a creatividade.
● Experimentación e descubrimento dalgúns elementos que configuran a 

linguaxe  plástica,  -  liña,  forma,  cor,  textura,  espaxo e  volume-  e  das 
posibilidades  plásticas,  creativas  e  de  transformación  de  distintos 
materiais.
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● Gozo coas obras artísticas, distinguindo e apreciando elementos básicos 
das  formas  de  expresión,  que  lles  permitan  desenvolver  a  súa 
sensibilidade estética.

● Exploración das posibilidades plásticas e creativas de distintos materiais, 
útiles  e  soportes,  e  das  distintas  técnicas  como recursos  e  medios  de 
expresión e comunicación.

● Experimentación e coñecemento das posibilidades de transformación dos 
diferentes materiais e obxectos.

● Descubrimento  das  posibilidades  creativas  e  plásticas  da  luz,  das 
sombras  e da cor,  empregando recursos como a luz natural,  linternas, 
lámpadas, proxector.

● Interpretación  e  valoración  de  diferentes  tipos  de  obras  plásticas 
presentes na aula, no contorno, en museos e exposicións reais ou virtuais, 
obradoiros, manifestando e compartindo a través das diversas linguaxes 
as sensacións e emocións que producen, e indicando o que gusta e o que 
non.

● Planificación  do proceso de elaboración  dalgunha obra plástica,  o seu 
desenvolvemento e posterior comunicación.

● Exploración  das  posibilidades  sonoras  da  voz,  do  propio  corpo,  de 
obxectos cotiáns e de instrumentos musicais.

● Vivencia do son e do silencio.
● Recoñecemento de sons do contorno natural e social,  e discriminación 

dos seus trazos distintivos.
● Creación de secuencias de movementos e ritmos a partir das sensacións 

que lle xenera a música.
● Audición atenta de obras musicais populares, clásicas e contemporáneas.
● Participación activa e gozo na interpretación de cancións, xogos musicais 

e danzas colectivas e individuais.
● Creación, mediante a música e o baile, dos propios patróns, recreando 

situacións, ideas, feitos e sentimentos, mediante o humor, o absurdo e a 
fantasía, compartindo cos outros as propias creacións.

Bloque 3. Linguaxe audiovisual e tecnoloxías da información e a comunicación.
● Coñecemento,  coidado  e  uso,  na  medida  das  súas  posibilidades,  das 

ferramentas tecnolóxicas.
● Achegamento  a  produccións  audiovisuais  como  películas,  series  de 

animación, documentais.
● Achegamento ó uso do ordenador, a cámara fotográfica,…nos procesos 

creativos  para  a  elaboración  de  produccións  audiovisuais,  a  través  de 
programas de edición de textos, de gráficos e de sons.

● Adquisición progresiva da conciencia da necesidade dun uso moderado 
dos  medios  audiovisuais  e  das  tecnoloxías  da  información  e 
comunicación.

● Valoración  crítica  dos  contidos  e  da  estética  das  produccións 
audiovisuais.

11.2.4.- Inglés
● Utilización  e  valoración  progresiva  da  lingua  oral  para  expresar, 

comunicar  e  relatar  feitos,  sentimentos,  ideas,  gustos,...,  na  lingua 
estranxeira.

● Interese  por  participar  en  interaccións  orais  en  lingua  estranxeira,  en 
rutinas e situacións habituais de comunicación, amosando unha actitude 
positiva cara esa lingua.
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● Uso  progresivo,  acorde  coa  idade,  de  léxico  variado,  aumentando  a 
precisión na busca dunha maior estruturación das súas frases.

● Participación en situacións de comunicación a través do uso da lingua 
inglesa  con  distintos  pretextos,  en  distintos  contextos  e  con  persoas 
interlocutoras  diversas  usando  argumentos  nas  súas  conversas, 
respectando  quendas  e  escoitando  atentamente,  empregando 
axeitadamente as formas socialmente establecidas. 

● Achegamento  á  lingua  escrita  como  medio  de  comunicación, 
información e gozo a través de soportes diferentes.

● Interese e atención na escoita de narracións e instrucións lidas por outras 
persoas.

● Participación  creativa  en  xogos  lingüísticos  co vocabulario  dos  temas 
plantexados nas programacións de ciclo e aula.

11.2.5.- Relixión católica
● Interese polo coidado da natureza.
● Toma de conciencia de lle dar a auga un uso responsable.
● Interese por descubrir comportamentos que levan a Deus.
● Curiosidade por descubrir os acontecementos que se celebran nas festas.
● Toma de  conciencia do importante que é dar as gracias as persoas que 

nos axudan.
● Satisfacción ao descubrir que no Nadal se celebra o nacemento de Xesús.
● Interese por descubrir como felicitan os cristiáns o Nadal.
● Valoración da importancia de practicar comportamentos de amor.
● Alegría ante as boas ensinanzas que nos descobre Xesús.
● Toma de conciencia das achegas que supón a vida en grupo.
● Respecto pola quenda de palabra ao participar nos diálogos da clase.
● Esforzo por rematar os traballos diarios.
● Respecto polas actividades e xestos relixiosos propios da Semana Santa.
● Interese por coñecer a vida de Xesús.
● Aprecio polos xestos de cariño e respecto aos demais.
●  Satisfacción por descubrir o templo como a casa dos cristiáns.
● Valoración dos beneficios persoais e sociais que achegan falar , escoitar 

e axudar aos nosos semellantes. 
● Identificación das  normas de convivencia.
● Coñecer os Dez Mandamentos ou Decálogo.
●  Valoración do significado do Dez Mandamentos e o seu significado
●  Interese por descubrir as ensinanzas dos libros.
●  Curiosidade por descubrir  e coñecer a Biblia.
●  Interese por descubrir relatos bíblicos.
●  Valoración da música relixiosa .
● Actitude reflexiva polo que expresan as cancións
●  Interese por coñecer par,abolas e comentalas na clase.
● Toma de conciencia da diversidade de misterios que ofrece a natureza e a 

vida.
●  Admiración pola historia do pobo de Israel como pobo de Deus.
● Valoración do significado do Dez Mandamentos
● Interese da pola importancia da oración como diálogo con Deus.
● Admiración pola entrega e os xestos de amor que tivo Xesús con todas as 

persoas
● Felicidade por amosar un espírito novo cheo de ledicia .
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11.3.- Metodoloxía: 
Ó fin de  establecer  uns  criterios  comúns  para  a  práctica  docente  na aula  no 

segundo ciclo de infantil, con fin de acadar os obxectivos plantexados nesta concrección 
curricular, así como para atender as recomendacións feitas no curriculum do segundo 
ciclo da Educación Infantil, o C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño establece para o segundo 
ciclo da citada etapa unha serie principios metodolóxicos que de seguido se sinalarán.

Incluímos, asemade, unha serie de principios de actuación docente, que deberán 
orientar a labor dos mestres/as con docencia neste segundo  ciclo, así como unha serie 
de  tarefas  “rutinarias”  e  continuas  ó longo do tempo  que  se  establecen  na  práctica 
docente nas aulas de infantil. A este tipo de tarefas chamarémolas “tarefas didácticas” e 
terán  unha  plasmación  máis  pormenorizada  na  programación  de  ciclo  e  nas 
programacións de aula que se elaboren a partir dela.

En  todo  caso  cabe  destacar  que  estas  indicacións  metodolóxicas,  supoñen  o 
marco  xeral  no  que  cada  docente  afondará,  concretará  e  elaborará  o  seu  propio 
plantexamento metodolóxico, atendendo ás características específicas do seu grupo de 
alumnos e alumnas, tendo en conta ó indicado ó respecto da “atención á diversidade” do 
alumnado.

11.3.1- Principios metodolóxicos:
A actividade docente no segundo ciclo da Educación Infantil estará rexida polos 

seguintes principios metodolóxicos.
Globalización: Aceptando  que  a  aprendizaxe  non  se  leva  a  cabo  por 

acumulación  de  elementos  a  estructura  cognitiva  do  alumno  (esquemas  cognitivos), 
senón pola reorganización dos mesmos integrando os elementos existentes cos novos; 
faise necesario un tratamento globalizado do proceso de ensino-aprendizaxe no cal o 
alumno/a poida interrelacionar os seus coñecementos previos cos novos. 

Tendo  en  conta  que  tódolos  coñecementos  abarcan  diferentes  campos  tanto 
físicos, sociais como afectivos é imprescindible o tratamento “global” de todos eles e 
non por separado ou como compartimentos estancos.

Asemade se pretende desenvolver no alumno/a tódalas capacidades tanto físicas 
como afectivas, sociais e intelectuais dun xeito global  xa que toda actividade realizada 
polos  nenos/as  pon  en  marcha  de  xeito  simultáneo  mecanismos  afectivos, 
comunicativos, psicomotores, cognitivos… que deben ser abordados dun xeito global 
partindo sempre das experiencias cotiás dos alumnos/as.

Constructivismo: Os alumnos/as constrúen a súa aprendizaxe partindo dos seus 
coñecementos  previos,  de  xeito  que  os  novos  elementos  introducidos  supoñan  a 
reestructuración (reelaboración,  enriquecemento e diversificación) dos seus esquemas 
cognitivos. Neste senso o papel do mestre será o de crear as condicións necesarias que 
inciten o alumno/a a iniciar  un proceso de reflexión,  investigación,  descubrimento e 
superación dos “conflictos cognitivos” plantexados. Neste sentido optamos tamén por 
un enfoque constructivista  da aproximación á lecto escritura e ós aspectos de lóxica 
matemática indicados no currículum, sempre dentro dun ámbito de funcionalidade das 
aprendizaxes.

Aprendizaxe  significativa: Partindo  sempre  dos  coñecementos  previos  dos 
alumnos/as os nenos integrarán as novas aprendizaxes nos seus esquemas cognitivos de 
xeito que adquiran un significado para eles.

Socialización e comunicación: Considerando a colaboración e traballo en grupo 
como a mellor vía para lograr unha aprendizaxe realmente significativa, fomentarase a 
organización de actividades de carácter grupal onde a comunicación e o diálogo sexa a 
vía de solución de problemas, conflictos e respecto as diferencias.
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Afectividade e actividade: Crearase un ambiente  democrático, onde o alumno/a 
teña  parte  activa  (non só  receptora)  no  seu  proceso  de  aprendizaxe,  fomentando  as 
relacións  afectivas  cos  compañeiros,  respecto  as  diferencias.  Asemade  darase 
importancia o potencial de cada quen considerando os alumnos como “seres intelixentes 
e con tódalas posibilidades abertas” escoltando, aceptando, acordando e tomando un 
papel activo na aula na toma de decisións autónomas.

Individualización e tratamento á diversidade: Teranse en conta durante todo o 
proceso de ensino-aprendizaxe as características individuais dos alumnos/as así como as 
súas  peculiaridades  e  ritmos  evolutivos  individuais.  Planexaranse  sempre  que  sexa 
preciso aspectos relativos ó reforzo e ampliación,  tendo especial  coidado en aqueles 
alumnos/a con necesidades educativas especiais.

Funcionalidade e aprendizaxe por descubrimento: Preténdese en todo momento 
que as actividades  propostas  sexan funcionais  para os nenos/as de xeito  que atopen 
nelas una necesidade, un obxectivo e un porqué de realizalas. Este tipo de tarefas de 
carácter funcional buscarán sempre a aprendizaxe por descubrimento, de xeito que o 
alumno/a mediante a súa práctica e actividade “descubra” e integre nos seus esquemas 
cognitivos os novos coñecementos

Aprender  a  aprender: Dotarase  os  alumnos  das  ferramentas  e  estratexias 
necesarias para elaborar o seu propio aprendizaxe (auto aprendizaxe) o importante non é 
o que se sabe senón dispoñer das ferramentas necesarias para que autónomamente poda 
chegar a ditos coñecementos cando os precise.

3.11.2.- Principios de actuación docente:
Ademais  dos  citados  principios  metodolóxicos  teranse  en  conta  na actuación 

docente os seguintes aspectos.
- O neno/a aprende actuando polo tanto fomentarase a actividade e participación 

do alumno na aula
- Aceptarase e fomentarase a necesidade expresiva e comunicativa do alumno/a.
- Aceptarase o dereito do alumno a equivocarse, a frustración e a desenvolver 

autonomamente  (coa  mediación  do  mestre)  as  estratexias  necesarias  para  asumir  os 
erros e aprender deles.

- Aceptarase e fomentarse a iniciativa dos alumnos/as na proposta de tarefas a 
desenvolver na aula, facéndoos deste xeito partícipes do seu proceso de aprendizaxe. O 
mestre terá tamén que “amosar” as diferentes posibilidades de exploración e traballo 
más aló das motivacións e posibilidades coñecidas polo alumno. (abrir o seu campo de 
actuación)

- Adecuarase a linguaxe empregada cos alumnos/as a súa idade e características, 
sen caer no tecnicismo excesivo nin na linguaxe “simplona” que infravalore as súas 
posibilidades como seres dotados de intelixencia e dun alto potencial de aprendizaxe.

-  Establecerase  cos  alumnos/as  unha relación  afectiva  e  de complicidade  sen 
esquecer, en ningún caso, que o mestre ten unha función educadora evitando ocupar a 
“figura do amigo”. Crearase un clima de confianza mutua na aula.

- Fomentarase todo tipo de tarefas que supoñan o traballo en grupo, colaboración 
e  respecto  os  demais,  sempre  dende  unha  visión  democrática  e  participativa  do 
alumnado. Lembrando que a función “socializadora” da escola é a máis importante da 
educación infantil.

3.11.3.- Tarefas didácticas:
 A posta en práctica na aula dos principios indicados anteriormente ademais do 

indicado nas diferentes unidades didácticas, levarase a cabo cunha serie de tarefas que 
estarán presentes ó longo de todo o curso, sendo os eixos vertebradores da actividade 
docente.
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A existencia destas tarefas que denominaremos “tarefas didácticas” non implica 
nin que sexan as únicas nin que sexan empregadas en todo momento, se ben debido a 
súa  importancia  na  consecuención  dos  obxectivos  plantexados  terán  un  papel 
predominante. 

De  seguido  enumeramos  algunhas  delas,  sendo  desenvolvidas  e 
explicadas máis pormnorizadamente na  de ciclo e nas programacións de aula (onde se 
incluirán ademáis obxectivos, contidos e criterios de avaliación específicos para cada 
unha delas).

• Rutinas
• Rexistros
• Recantos – zonas educativas
• Proxectos de traballo e investigación.
• Préstamo de libros da biblioteca de aula e do centro: 
• Outro tipo de “tarefas” que poidan ser incluidas puntualmente en función da vida diaria 

na aula.

11.4.- Organización dos espacios, tempos e agrupamento do alumnado:
A organización de espazos- Terase en conta a necesidade de crear ambientes 

agradables  e  funcionais,  cos  que  os  alumnos  poidan  identificarse  e  desenvolverse: 
favorecendo a interacción grupal e potenciando o desenvolvemento da autonomía tanto 
nos hábitos diarios como na realización das distintas actividades escolares.

Dentro destes espacios, téñense en conta tanto as aulas como outros lugares da 
escola  tendo  en  conta  o  principio  de  flexibilidade  e  diverdidade  de  elección,  co 
obxectivo de respectar  e adecuar  a  intervención educativa ás diversas características 
individuais e grupais.

A nivel de centro terase en conta nesta organización a necesidade de establecer 
uns horarios para asistir cos alumnos de educación infantil a espacios comúns: aula de 
psicomotricidade  que  neste  caso  corresponde  ó  pabellón,  aula  de  música,  aula  de 
inglés, aula de informática, biblioteca e sala de usos múltiples.

Así mesmo as dúas aulas de infantil xogan un papel importante no día a día, 
plantexándose  propostas  en  común  ou  utilizando  determinados  recantos  dunha  ou 
doutra  para  actividades  como  xuntanza  de  todo  o  grupo,  asamblea,  celebración  de 
cumpreanos e outras festas, elaboración de murais, visionado con proxector ou cañón de 
películas, power points,…polo que é necesaria unha planificación previa.

O espacio  correspondente  ó  recreo  co  grupo  de  Infantil  está  delimitado  e  é 
específico para estas idades.

No tocante  ó espacio relativo a cada aula,  os mestres  teñen establecida unha 
organización  por  zonas  ou recantos  que está  debidamente  reseñanda nas respectivas 
programacións de aula e así mesmo cada unha das aulas conta cun baño dentro das 
mesmas.

CRITERIOS A SEGUIR- que xexan espazos:
• seguros e limpos.
• con boa iluminación.
• ben delimitados.
• que  permitan  distintos  tipos  de  actividades  (asambleas  e  diálogos 

colectivos-  tranquilidade,  descanso  e  relaxación-  achega  ás  novas 
tecnoloxías-  movemento-  fomento  da lectura-  traballo  individualizado, 
exploración sensorial, xogo simbólico…).

• que potencien o xogo.
• que  permitan  o  desprazamento  axeitado  e  unha  boa  movilidade  do 

alumnado.
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• favorecedores das relacións entre os compañeiros.
• que propicien a investigación e a exploración e descubrimento autónomo.

A organización  de tempos-  está  plantexada  dende un enfoque globalizador  e 
polo tanto nesta non se diferencian materias específicas aínda que para unha necesaria 
coordinación cos distintos especialistas e mestres do colexio, se marca un horario de 
sesións así como de recreo e se ten en conta a asistencia dos mestres especialistas de 
Relixión, Música, Inglés, así como a asistencia á biblioteca do centro, ó pabellón e á 
aula de informática, para organizar a xornada.

Dentro deste enfoque globalizador onde o mestre titor pasa o resto do tempo co 
alumnado,  se  seguen  unha  serie  de  rutinas  necesarias  nestas  idades,  que  cada  titor 
destaca na súa programación.

A  temporalización  das  actividades  e  propostas  rexirase  polo  principio  de 
flexibilidade,  pero  mantendo  unha  rutina  de  actividades  que  permita  ós  alumnos  e 
alumnas crear hábitos estables.

A nivel de centro tamén se establecen uns tempos para a coordinación entre os 
mestres titores de infantil, e entre os titores e especialistas e profesorado de primaria co 
que se organice algunha proposta. Así como uns tempos adicados ás familias.

CRITERIOS A SEGUIR- 
• deben contemplar as necesidades básicas do alumnado (aseo e hixiene, 

alimentación, descanso, movemento, comunicación).
• que respeten o ritmo de aprendizaxe do alumnado.
• que contemplen todo tipo de actividades (dende a escoita ós demais ao 

diálogo compartido,  dende o movemento  ao descanso e tranquilidade, 
dende  os  momentos  de  traballo  individualizado  aos  de  traballo  en 
equipos  e  os  de  xogo  compartido,  períodos  para  a  relación,  para 
descubrise a sí mesmo e ós autros, actividades que requiran atención e 
concentración e outras que non, tempo para o xogo espontáneo e para 
actividades dirixidas).

• flexibles e adaptables ó que poida xurdir fora do planificado.
• que propicien o desenvolvemento dun proxecto común.

A organización do alumnado- obedece á premisa da aprendizaxe cooperativa así 
como o traballo en equipo ou pequenos grupos, o fomento do diálogo compartido e do 
pensamento crítico e cuidadoso.

Partirase  da  necesidade  dos  agrupamentos  hetereoxéneos  e  mixtos,  tendo  en 
conta que partimos dunha organización feita a partir de dúas aulas mixtas con alumnado 
en ambas de 3, 4 e 5 anos.

Este tipo de agrupamentos resultan moi enriquecedores para os tres grupos de 
idade e propician unha mellor autonomía nos nenos, que aprenden por imitación do 
compañeiros e se presta á colaboración e axuda de uns aos outros.

Os modelos de agrupamento escollidos en cada momento estarán presididos por 
dous principios: que favorezan o intercambio comunicativo e a resolución cooperativa 
das tarefas.

Por  outra  banda,  fomentarase  a  interacción  entre  os  alumnos  e  alumnas, 
favorecendo o diálogo, promovendo a verbalización e as normas elemantais que rixen a 
conversa.

CRITERIOS A SEGUIR- 
• Que favorezan a integración de todos os nenos da aula, especialmente 

daqueles con algunha dificultade.
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• Hetereoxéneos. Aínda que tendo en conta que falamos de aulas mixtas, 
en  determinados  momentos  serán  necesarios  agrupamentos  da  mesma 
idade para tratar contidos concretos.

• Que respondan á organización por recantos.
• Que favorezan  e  potencien  o  traballo  por  equipos,  onde  os  nenos  se 

organizan e poñen en marcha unha actividade eles mesmos.

11.5.- Aspectos xerais para a elaboración das programacións docentes: 
Tal como establece a lexislación vixente, e seguindo os tres niveis de concreción 

curricular,  deben  elaborarse  para  o  segundo  ciclo  da  educación  infantil  unha 
programación de ciclo e unha programación de aula. 

A programación do segundo ciclo de Educación Infantil elaborarse a partir das 
indicacións  feitas  nesta  concrección  curricular  así  como  no  indicado  nos  restantes 
apartados do Proxecto Educativo. Tamén deberá ter en conta a lexislación e normativa 
en vigor que sexa aplicable á práctica docente neste segundo ciclo.

A programación de ciclo será elaborada polo equipo de ciclo, que será o que 
estableza os apartados que deberá incluír, seguindo as indicación feitas pola Inspección 
Educativa, elaborando  de forma coordinada ós elementos básicos da mesma. 

Esta programación será revisada, reelaborada e mellorada nas primeiras semanas 
do  mes  de  setembro  ó  comezo  de  cada  curso,  para  ser  posteriormente  remitida  á 
Inspección Educativa co procedemento e prazos que a tal fin se establezan.

A   programación de aula será elaborada por cada un dos titores e titoras das 
unidades  de  Educación  Infantil  do  centro,  traballando  de  forma  coordinada  cos 
especialistas con docencia directa na aula.

Estas  programacións  deberán fundamentarse  no indicado na programación  de 
ciclo,  así  como no P.E., e será elaborada en estreita  colaboración e coordinación co 
titor/a da outra unidade do ciclo, ó fin de establecer uns ritmos e estructura de traballo 
comúns ás dúas unidades.

As apartados que deben incluír as programacións de aula, serán acordados polo 
Equipo  do  segundo  ciclo  da  Educación  infantil,  respectando  sempre  o  indicado  no 
presente  P.E  así  como  nas   indicacións  que  faga  a  Comisión  de  Coordinación 
Pedagóxica e a normativa vixente.

As programacións de aula serán elaboradas ó comezo de cada curso escolar.

11.5.1.- Avaliación continua e seguimento das programacións didácticas
O Equipo de ciclo levará a cabo unha avaliación continua da posta en práctica 

das  citadas  programacións  didácticas,  incluindo  as  melloras  e  reformas  que  sexan 
precisas para unha mellor consecución dos obxectivos plantexados. 

Con indepencia desta avaliación continua, ó final de cada curso escolar, farase 
unha avaliación valorativa da aplicación de ditas programacións na aula, establecendo 
recomendacións de mellora para o vindeiro curso, que serán incluidas na memoria final 
de ciclo e postas en práctica nas reelaboración e mellora das programacións didácticas ó 
comezo do seguinte curso escolar, tal como foi indicado anteriormente.

11.5.2.- Principios para a elaboración das programacións de ciclo e aula
• Os plantexamentos feitos en canto á consecución de obxectivos respectarán o 

rimo evolutivo do alumnado
• As programacións didácticas, atendendo ó indicado na orde do 25 de xuño de 

2009  e  sen  perxiuzo  das  indicacións  que  estableza  a  inspeccion  educativa, 
incluirán polo menos os seguintes apartados: obxectivos, contidos, criterios de 
avaliación,  metodoloxía,  materiais  e  recursos,  medidas  de  atención  á 
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diversidade,  procedementos  e  instrumentos  de  avaliación,  actividades 
complementarias e extraescolares, concreción do plan de convivencia e do plan 
das T.I.C.

• Estableceranse actividades e tarefas que supoñan unha participación activa do 
alumnado e que os faga partícipes e coñecedores do seu proceso de aprendizaxe.

• Serán  o  suficientemente  abertas  e  flexibles  para  permitir  a  modificación  e 
mellora continua ó longo do curso.

• Estableceranse apartados específicos para “Relixión Católica” e “Inglés” sen que 
isto supoña que non sexan integradas de xeito global na programación.

• Estableceranse  pautas  de  actuación  co  alumnado  que  non  opte  por  relixión, 
seguindo as indicacións feitas nesta concrección curricular.

• A  metodoloxía  deberá  axustarse  ós  principios  indicados  nesta  concrección 
curricular, se ben deberá en todo caso atender á diversidade do alumnado.

• A  elaboración  e  seguemento  das  programacións  levarase  a  cabo  de  xeito 
coordinado polo equipo de ciclo,  nas reunións ordinarias e extraordinarias do 
mesmo.

• Estableceranse vías de coordinación co primeiro ciclo de Educación Primaria, a 
fin de establecer  unha liña de actuación que non supoña unha ruputura entre 
ambas etapas.

• Incluiranse  medidas  de  actuación  para  o  alumnado  con n.e.a.e  contando  coa 
colaboración do Equipo de Orientación para tal fin.

• Incluiranse vías de colaboración coas familias, así como outras que permitan a 
participación e colaboración delas na vida escolar.

11.6.- Incorporación a través das distintas áreas da educación en valores:
Educar en valores non é tarefa doada e a miudo é fonte de conflictos pero ó ser a 

educación un proceso de socialización, de interiorización de hábitos, coñecementos e 
ideas, conleva paralelamente un proceso de transmisión de valores.

Conscientes  da  importancia  que  os  valores  morales,  a  paz,  a  igualdade  de 
oportunidades,  a educación vial  e sexual,  o medio ambiente  e o consumo así  como 
outros valores como a responsabilidade, a colaboración,  espíritu crítico, a creatividade, 
teñen na nosa sociedade, asúmese o desenvolvemento dos mesmos de xeito primordial e 
como un conxunto de contidos que interactúan en todas as áreas do currículo e cuio 
desenvolvemento afecta á globalidade do mesmo.

Educar en valores é un traballo continuo, é crear uns espazos onde se poidan 
desenvolver, é observar unhas conductas que permitan comprendelos, é, en definitiva, 
vivilos en toda a Comunidad Educativa dentro dunha "planificación intencional" onde 
se fagan presentes.

O tratamento  do desenvolvemento  de valores  debe estar  presente  na aula  de 
forma  permanente,  xa  que  se  refire  a  problemas  e  preocupacións  fundamentais  da 
sociedade.  Seguindo este  razoamento  faise  evidente  a  importancia  que ten o equipo 
docente  e  cada  un  dos  profesionais  qe  o  integran,  sendo imprescindible  non só  un 
compromiso  individual  senón  tamén  un  modelo  organizativo  democrático  e 
participativo  e  unhas  liñas  metodolóxicas  claras  baseadas  na  investigación, 
participación, a reflexión, a crítica e o ensino activo e constructivista.

Esta educación en valores reflíctese en contidos como os seguintes:
• Autoestima, aceptación e confianza nun mesmo.
•  Discriminación de comportamentos axeitados.
• Autocrítica: recoñecemento dos erros, valoración da súa actuación.
• Responsabilidade e compromiso persoal.
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• Regulación do propio comportamento, autocontrol.
• Defensa dos propios dereitos e opinións.
• Autonomía e iniciativa.
• Respeto ós demais compañeiros e ós obxectos de uso común.
• Axuda e colaboración cos seus iguais.
• Expresión do afecto e os sentimentos.
• Resolución pacífica e progresivamente autónoma de conflictos.
• Iniciación nunha actitude crítica frete á cultura bélica que se transmite a 

través dos xoguetes, debuxos animados, xogos informáticos, películas.
• Coñecemento  e  valoración  das  diferencias  nas  persoas,  evitando 

situacións  de  discriminación  con  respecto  a  sexo,  etnia,  cultura, 
profesións, clase social….

• Adquisición de hábitos de reflexión sobre as propias capacidades para 
afrontar riscos.
• Coñecemento  e  valoración  da  importancia  do  reciclado  e  a 

reutilización de materiais.

11.6.1- Área de coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal:
A  identificación  das  súas  características  individuais  así  como  das  dos  seus 

compañeiros  son  instrumentos  básicos  para  a  adquisición  de  actitudes  non 
discriminatorias.

Tamén  se  aborda  neste  área  os  contidos  relacionados  co  establecemento  de 
relacións interpersoais positivas baseados no respecto ás persoas.

Bloque 1:o corpo e a propia imaxe, toca de forma moi directa todo o referente á 
autoestima  e  autoimaxe e  como isto  repercute  nas  relacións  cos  outros,  propiciando 
relacións  respetuosas e de afecto,  así  como as diferencias  sexuais,  con contidos que 
favorezan unha axeitada educación sexual.

Bloque 2:  a axuda e cooperación.  Favorable para traballar dende a educación 
para a paz.

Bloque  3:  a  propia  autonomía  para  avanzar  na consecución  dun pensamento 
crítico e reflexivo.

Bloque 4: a educación para a saúde e o benestar persoal así como a educación 
ambiental, para o coidado do noso contorno máis próximo así como doutros.

Isto traballarase nas aulas a través de propostas e experiencias de interacción e 
coñecemento  entre  os compañeiros,  xogos musicais,  de recoñecemento,  exploración, 
xogos de equipos onde teñan que elixir a compañeiros e amosar así as súas preferencias 
de  amizade  (dato  importante  para  o  mestre  para  ir  modificando  as  propostas  e 
facilitando a integración de alumnos), aproveitando especialmente a psicomotricidade 
así como o baile e a música nesta interacción entre nenos e nenas, para axudar a tomar 
conciencia dun mesmo, das súas similitudes e diferencias cos demais.

Se  lles  facilitarán  recursos  (contos,  historias,  cancións,  poesías,  xogos  de 
ordenador, visitas culturais,  …) que potencien especialmente o valor da amizade, do 
respecto e a tolerancia, da diversidade e ó respecto o mesmo así como a súa riqueza.

11.6.2- Área de coñecemento do contorno.
Neste área preténdese que os nenos e nenas descubran e comprendan os aspectos 

que conforman a realidade coa finalidade de ir construindo un coñecemento sobre o 
medio físico, natural e social cada vez máis axeitado, e de modo paralelo avanzando no 
desenvolvemento do seu pensamento e intelixencia.

Bloque  1.  Medio  físico:  elementos,  relacións  e  medida: con  contidos  que 
pontencian  o desenvolvemento do pensamento lóxico-matemático,  favorecendo entre 
outras cousas a resolución de problemas que se presentan na vida cotiá. 
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Bloque  2.  Achegamento  á  naturaza:  O  coñecemento  e  apreciación  da 
diversidade e riqueza do medio natural e a vinculación afectiva a él son a base para 
fomentar dende a escola actitudes de respecto e coidado. Educación medioambiental.

Bloque  3.  Cultura  e  vida  en  sociedade: Inclúe  contidos  relacionados  con 
aprender a convivir  nos distintos grupos sociais,  cun coñecemento das relacións que 
neles  se  establecen  e  as  súas  normas.  inclúe  ademais  contidos  relacionados  coa 
educación para o lecer.

Traballarase a nivel de aula e centro a través de:
• Propostas  variadas  de  exploración,  manipulación  de  elementos  do 

contorno próximo, e dos proxectos que se estén a levar a cabo, así como 
estimacións.

• Propostas de investigación e descubrimento, de elaboración de hipóteses 
e comprobación e verificación das mesmas.

• Propostas  que  teñan  moi  en  conta  os  elementos  do  contorno,  que  os 
introduzan non só como elementos a recoñecer e mesmo estudiar senón 
tamén  para  incluir  nas  experiencias  creativas  de  arte,  introducíndoos 
como recursos plásticos e artísticos.

• Sesións de xogar a pensar e potenciar o pensamento cuidadoso.
Para  isto  contamos  con  recantos  que  poden  estar  fixos  como  o  da  lóxica 

matemática, de construccións con todo tipo de xogos e elementos, aproveitando os do 
contorno,  ordenador,  e  outros  que  variarán  como  os  relacionados  con  introducción 
dalgún ser vivo e o seu hábitat na aula, para a súa observación e seguimento da súa 
evolución e necesidades máis próximas,  así como elementos relacionados co proxecto 
que se leve a cabo en cada momento.

11.6.3- Área de linguaxes: comunicación e representación.
Ao fomentar a aprendizaxe das diversas formas de comunicación e expresión, se 

lles  outorgará aos nenos e nenas a  oportunidade  de manifestar  os seus  sentimentos, 
emocións e ideas. Ademáis as linguaxes contribúen tamén ao desenvolvemento dunha 
competencia  artística  que vai acompañada do espertar  dunha conciencia  crítica,  moi 
relacionado isto cun valor fundamental, o espíritu crítico, que supón ou implica facilitar 
a crítica constructiva que lle permita modificar a súa actitude ante sucesos diferentes e 
coñecendo os propios límites, poder actuar no medio que o rodea.

Bloque  1.Linguaxe  verbal:  A  linguaxe  pode  considerarse  o  instrumento  por 
excelencia  de  aprendizaxe,  de  regulación  da  conducta  e  de  manifestación  de  ideas, 
sentimentos,….  Polo  tanto  coidarase  a  linguaxe  que  se  emplee  co  alumnado  para 
facilitar que non se transmitan estereotipos relacionados co sexo ou con outras culturas 
ou etnias, e se escollerán axeitadamente así os recursos literarios, contos, libros de todo 
tipo, recursos informáticos, xogos e programas así como páxinas que os nenos poidan 
visitar, que non caian neste tipo de estereotipos.

Destacar  tamén  os  contidos  relacionados  co  desenvolvemento  de  actitudes 
positivas cara a propia lingua.

Bloque 2.Linguaxe artística: plástica-musical-corporal.  Contidos relacionados 
coa capacidade creativa para comunicar, expresar e representar a realidade

Bloque  3.Linguaxe  audiovisual: debe  iniciarse  aos  nenos  e  nenas  na 
comprensión das mensaxes audiovisuais e na súa utilización axeitada.

Traballarase a nivel de aulas e centro a partir de:
• Dramatizacións de todo tipo (dramatizar  un conto,  viñetas dun comic, 

noticias do xornal, partes de proxectos que se leven a cabo, cancións, 
música  clásica  e  doutros  estilos,  danzas,…)  que  permitan  expresarse 
espontáneamente, sendo orixinais e creativos ó mesmo tempo.
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• Busca información en Internet, necesaria para as indagacións e proxectos 
da clase, tendo incluso un recanto de ordenador.

• Utilización da luz e do recanto do proxector como unha forma máis de 
experimentación, investigación, e transformación da realidade.

• Asistencia  a  experiencias  de  contacontos  e  saídas  culturais,  que 
enriquecen  a  nivel  persoal,  potencian  e  ofrecen  modelos  lingüísticos 
axeitdos,  e  potencian  a  imaginación,  a  creatividade  e  o  gusto  pola 
literatura.

• Resumindo, e centrándonos nas tres áreas, xa en termos da tarefa 
diaria  e  globalizada  nas  aulas,  este  plan  se  materializa  en  momentos 
como (ademáis dos sinalados):

• Asembleas,  diálogos  compartidos,  onde  expresan  cómo  son,  cómo  se 
sinten, qué lles gusta, e escoitan ós demais que non sempre pensan igual 
e que ademáis son diferentes.

• Xogos  para  tomar  conciencia  do  esquema  corporal  e  as  súas 
características.

• Xogos  cooperativos,  nos  que  precisen  da  colaboración  e  axuda  dos 
demais,  para  así  comprender  mellor  a  necesidade  deles, 
independientemente  das  súas  características.  É  importante  e  necesario 
transmitir  o  interese  polo  colectivo,  polo  grupo  e  a  tarefa  común, 
promovendo actitudes de cooperación e axuda de forma que se facilite a 
participación, a comunicación e o compromiso de cada un cun obxectivo 
común.

• Celebracións, como o día da Paz ou o Nadal, día do Medio Ambiente ou 
da Árbore, nas que priman estes valores.

• O xogo nos distintos recantos, onde xurden conflictos a partir dos cales 
se pode reflexionar sobre cómo queremos que sexa a convivencia entre 
todos na aula. 

• Participación en experiencias que potencien a creatividade: fomentar a 
utilización dos recursos persoais para enfrentarse ás diferentes situacións 
creando  alternativas  e  buscando  solucións  innovadoras.  Debemos 
propiciar que o neno/a se enfrente á realización de tarefas e actividades 
buscando  “novas  formas  de  facer”,  facilitando  a  investigación,  o 
descubrimento e a creación de diferentes respostas.

• Intercambio de experiencia con nenos doutras aulas ou niveis.
• Decisión consensuada das normas que rexirán o noso “estar” nas aulas e 

no centro.
• Momento de rutinas de aseo e hixiene persoal.
• Momento da merenda.
• Momentos de recollida e orde da clase.

11.7.- Liñas xerais para a atención á diversidade:
Entendendo  a  “atención  á  diversidade”  como  a  atención  ás  peculiaridades 

individuais e cada alumnado, e non só de aqueles con problemas de aprendizaxe e/ou 
n.e.a.e.,  establecemos  no segundo ciclo  de Educación  Infantil,  as  seguintes  liñas  de 
actuación:

• As  propostas  educativas  que  se  plantexen  basearansen  en  principios 
inclusivos, integradores e non discriminatorios.

• Realizarase unha avaliación continua  das programacións,  de xeito  que 
permitan detectarse deficiencias na atención ás características individuais 
de  cada  alumno,  facendo  deste  xeito  as  modificacións,  axustes  e 
adaptacións precisas.
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• As decisión tomadas a nivel pedagóxico e de práctica docente na aula, 
deberán  ter  en conta  as  necesidades  e  características  da totalidade  do 
alumnado.

• Incluiranse as adaptacións necesarias que permitan atender ó alumnado 
de forma individualizada nos momentos en que sexa preciso.

• Plantexaranse suxerencias, partindo da experiencia práctica na aula, para 
a súa incluisión no plan xeral de atención á diversidade  (presente nesta 
P.E.)

• Buscarase unha continuidade nas medidas propostas.
• Buscarase  a  integración  de todo alumnado dentro do grupo aula,  con 

independencia das súas características persoais.
• Fomentarase  entre  o  alumnado  a  aceptación  das  diferencias  dos 

demais,valorando as diferencias entre as persoas como enriquecedoras.
• Respectarase en todo caso o ritmo evolutivo do alumnado, adaptando as 

metodoloxías de traballo de xeito que permitan respectar os diferentes 
ritmos de cada alumno/a.

• Contemplar  as avaliación do alumando e do proceso educativo,  como 
fonte para a posta en práctica da atención á diversidade do alumnado/a 
tanto nos aspectos metodolóxicos como na vida diaria na aula.

• A avaliación inicial e a entrevista coas familias será considerado como 
fonte de información básica para a o deseño das propostas metodolóxicas 
e posta en práctica na aula.

• O departamento de Orientación deseñará accións e recursos encamiñados 
á  atención  temperá  e  á  prevención  de  dificultades  e/ou  problemas  de 
desenvolvemento ou aprendizaxe.

11.8.- Procedementos e instrumentos de avaliación
A avaliación concíbese da seguinte maneira:
-Individualizada, centrándose na evolución de cada alumno, tendo en conta a súa 

situación inicial e as súas características.
-Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións 

e a flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación que se seleccionen.
-Cualitativa, na medida en que se aprecian todos os aspectos que inciden en cada 

situación  particular  e  se  avalían  de  xeito  equilibrado  os  diversos  niveis  de 
desenvolvemento do neno ou nena, non só os de carácter cognitivo.

-Continua, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os diversos 
momentos ou fases. Ista avaliación continua é o referente da información ás familias, e 
reflexará os progresos de cada neno e nena e as medidas educativas complementarias. 
Farase nos seguintes momentos:

• cada día, observando os comportamentos e relacións cos compañeiros/as.
• en cada proxecto.
• no traballo de papel do alumno/a.

Dentro desta avaliación continua se contemplan tres modalidades.
-Avaliación inicial- proporciona datos acerca do punto de partida de cada neno/a, 

dándonos unha primeira fonte de información sobre os seus coñecementos 
previos  e  as  súas  características  persoais.  Permite  unha  atención  ás 
diferencias.

- Avaliación  formativa-  realízase  dun  xeito  continuo  durante  o  proceso  de 
ensino-aprendizaxe, observando e valorando os progresos e as dificultades de 
cada neno, co fin de axustar a intervención ás necesidades individuais.
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-Avaliación sumativa final- establece os resultados ó término do proceso total de 
aprendizaxe en cada periodo formativo e a consecución dos obxectivos e en 
qué grado.

11.8.1- Instrumentos de avaliación:
Os  instrumentos  para  a  recollida  de  información  de  cara  á  avaliación  que  se 

empregarán:
-O anecdotario de aula- no que se deixará constancia de calquera observación feita 

en cada momento, considerada destacable, de cada alumno. 
Como instrumento persoal do mestre, está organizado de forma que cada alumno 

teña un espacio nun caderno cada mes adicado a este tipo de anotacións.
-O diario de clase, algo similar pero neste caso se fará referencia máis ós momentos 

de xogo ou traballo compartido, dos conflictos que xurden, os agrupamentos que se fan 
entre  o  alumnado,  a  funcionalidade  dos  espacios,  recantos,...  así  como  anécdotas  e 
curiosidades relacionadas cos distintos proxectos e propostas de traballo.

-Os  sociogramas ou “mapas” que reflexan as relacións sociais  que se establecen 
entre  os  alumnos,  cáles  poden  ser  considerados  máis  líderes,  cales  poden  ser 
rechazados, cáles tenden a aillarse,...

-A  cámara  dixital como  rexistro  dixital,  que  deixa  constancia  de  determinados 
momentos e experiencias da xornada, a partir dos cales se poden avaliar aspectos como: 
os agrupamentos feitos en cada momentos, a funcionalidade dalgúns recantos, e da  a 
posibilidade  de  facer  unha  autoavaliación  cos  propios  nenos  unha  vez  rematada  a 
actividade. 

-Non podemos deixar de mencionar tampouco os “blogs de Educación Infantil”, que 
permiten ó profesorado avaliar  o proceso e desenvolvemento de cada experiencia ou 
proxecto  así  como  outros  aspectos  xa  destacados  anteriormente,  e  tamén  como 
ferramenta para os propios nenos e nenas.

-Os boletíns de avaliación que o programa XADE proporciona para reflexar a través 
dunha serie  de ítems,  o  desenvolvemento  de cada neno nos  diferentes  aspectos  que 
establece o currículo e as programacións.

-Cuestionario de avaliación de nivel- que realiza o orientador/a do centro os nenos e 
nenas que rematan o ciclo de infantil e que proporciona información complementaria ós 
titores.

Os momentos de asamblea constitúe un recurso fundamental para observar e valorar 
determinados aspectos (relacionados coa linguaxe e a expresión, coa personalidade dos 
nenos, coas relacións que se establecen entre eles, e axuda a ver o nivel de consecución 
dalgúns hábitos traballados na escola como a escoita, a atención, o respecto do turno de 
palabra, a argumentación,…).

11.8.2.- Avaliación da práctica docente:
A avaliación da nosa intervención educativa nos permite constatar qué aspectos da 

mesma favoreceron a aprendizaje e en qué outros deben introducirse modificacións ou 
melloras. 

Algúns dos aspectos aos que atenderá son os seguintes.
·Planificación das tarefas:

- Valoración da planificación realizada, analizando os resultados obtidos en 
función dos esperados.

-Organización dos espacios, tempos e materiais.
-Adecuación das programacións e as medidas de reforzo.
-Grao  de  significativade  das  actividades  propostas  en  cada  proxecto  de 

traballo.
·Participación:
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- Relación familia-escola. Colaboración e implicación dos pais e nais.
- Relación entre os alumnos/as e entre estes e os profesores.

·Organización e coordinación do equipo:
-Ambiente de traballo e participación.
-Clima de consenso e aprobación de acordos.
-Implicación dos membros.
-Grao de coordinación.

Destacar  que  se  deixará  constancia  na  xefatura  de  estudos  dun  cuestionario  de 
autoavaliación do profesorado, que contempla todas istas cuestións.

11.9.-  Liñas  xerais  para a elaboración dos  plans de orientación e  acción 
titorial. 

Atendendo á lexislación vixente,  establécense de seguido unha serie de liñas 
xerais que, en relación co segundo ciclo de Educación Infantil, deberán terse en conta na 
elaboración dos plans de acción titorial e orientación:

Para a elaboración do plan de orientación:
– Deberá  ser  contemplada  a  valoraicón  das  necesidade  individuais  e  ritmo 

madurativo do alumnado.
– Deberá  incluirse  a  colaboración  dos  integrantes  do do  ciclo  no deseño e 

posta en prácitca dos programas específicos de intervención.
– Deberá contemplarse a colaboración entre o centro e as familias como vital 

no  proceso  de  ensinanza-aprendizaxe,  establecendo  medidas  que  fagan 
posible.

– Cotemplarase a participación do titor/a e outros mestres con docencia directa 
ó  grupo,   na  avaliación  psicopedagóxica  do  alumnado  que  precise  e  no 
deseño  das  medidas  de  atención  a  diversidade,  segundo  os  principios 
indicados no epígrafe 11,7

– Deberá contemplar cauces para a informaicón ás familias do significado da 
avaliación psicopedagóxica.

– Contemplará a organización e elaboración de documentos informativos para 
as familias, nos eidos relacionados coa Educación Infantil.

– Incluirá  accións  encamiñadas  á  atención  tempraá  e  prevención  de 
dificultades entre o alumnado.

Para a elaboración do plan de orientación:
– Contemplará  a  coordinación  entre  os  compoñentes  do  ciclo  e  inter-

ciclos.
– Establecerá de forma coordinada pautas de actuación  co equipo de ciclo 

para a Atención á diversidade.
– Incluirá pautas de actuación para a inclusión do alumnado no grupo-clase.
– Deberá incluír a potenciación do autoconcepto e autoestima positiva, tendo 

en conta á sú a importancia na educación do alumnado.
– Contemplará a participación activa do alumnado na aula.
– Contemplará  a  importancia  da  aprendizaxe  cooperativa  e  do  traballo  en 

grupo.
– Incluirá medidas de prevención de dificultades de socialización, lingüísticas 

e de aprendizaxe, coa colaboración do departamento de orientación.

11.10.- Recursos e materiais:  criterios para a súa selección e uso
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O material constitúe un instrumento de primeiro orde na tarefa educativa xa que 
utilizado  polos  nenos/as  para  levar  a  cabo a  súa  actividade,  os  seus  xogos  e  a  súa 
aprendizaxe.

Destacar  en  primeiro  lugar  os  RECURSOS  PERSOAIS  relativos  a  todo  o 
personal que desenvolve a súa labor no centro educativo: titores, mestres especialistas, 
señora da limpeza, empregados do concello que axudan na conservación do centro e das 
aulas, así como as familias dos nenos e nenas, que participan tanto de forma directa 
como indirecta. Así como a Asociación de Pais e Nais do Alumnado.

RECURSOS FÍSICOS:  as propias aulas e mobiliario,  os corredoiros, aulas de 
especialidades (pabellón, aula de música, aula de inglés), a biblioteca do centro, o patio 
(zona de herba, zona cuberta, columpios), as aulas dos mestres de Audición e Linguaxe 
e  Pedagoxía Terapéutica,  a  sala  de mestres,  a aula  de Informática  e a  sala  de usos 
múltiples, así como o Almacén onde se recolle todo o material plástico de centro.

Destacar tamén a fotocopiadora do centro, os ordenadores (de aula, e da sala de 
mestres), a guillotina e a plastificadora.

RECURSOS DO CONTORNO: por un lado a nivel institucional, en colaboración 
coa comunidade educativa, cóntase con recursos como a biblioteca municipal, a Casa da 
Cultura, a oficiña de Correos, así como outros non pertencentes ó concello; institucións, 
asociacións,… como editoriais (Kalandraka, Everest), grupos de teatro, contacontos e 
maxia; a Dirección Xeral de Tráfico, o Pazo da Cultura de Pontevedra (que organiza o 
Salón do Libro Infantil), o auditorio de Caixanova,…

Por outra banda, cando falamos de recursos do contorno, nos referimos tamén os 
recursos e materiais da natureza recollidos e presentes no contorno: follas, pedras, terra, 
paos, vento, sol, luz, choiva, ou incluso traídos da casa.

RECURSOS E MATERIAL DE REFUGALLO-  moitos  deles  forman  parte  do 
contorno doméstico e natural, das familias e da escola: papel alumnio, botes de yogures, 
zumos,  bebibles  (das  merendas),  botes  de  colacao,  bricks  de  leite,  tubos  de  papel 
hixiénico...., teas, lá.

Citar  tamén  o  emprego  de  materiais  traídos  da  casa,  fruto  do  traballo  de 
investigación  e  búsqueda  de  información  para  os  proxectos:  libros,  fotografías, 
información de Internet, debuxos, …

Así como o MATERIAL DE AULA, tanto funxible como non funxible, necesario 
para desenvolver as tarefas e proxectos e levar a cabo a aprendizaxe: folios, cartulinas,  
ceras, pinceis,  fotografías dos nenos, tarxetas cos nomes das cousas, xogos de todo tipo, 
libros e contos, material de xogo simbólico, teas, casiña de tea, carteis dos recantos e 
das rutinas diarias, papeis de diferentes texturas, cores, gomets,etc…

Este material didáctico e de xogo se distribuirá por zonas ou recantos.
Farase  un  inventario  do  material  de  cada  aula,  que  se  irá  actualizando 

axeitadamente.
En  canto  aos  criterios  de  selección  dos  materiais  e  recursos  didácticos,  se 

establecen os seguintes.
• Deben responder ás necesidades dos nenos e nenas, e aos proxectos de 

traballo que xurdan e os que preveu realizar.
• Deben respostar ás necesidades de seguridade e manipulación por parte 

dos alumnos.
• Han de incitar á exploración, investigación e recreación de situacións e 

experiencias variadas.
• Permitirán a multifuncionalidade e posibilitarán a acción tanto individual 

como colectiva.
• Procurarase utilizar na aula os materiais que o alumnado poida atopar na 

súa vida diaria.
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• Se prestará especial atención á utilización de elementos que proveñan do 
contorno familiar dos alumnos.

• Se  procurará  recuperar  materiais  cotidianos  para  transformalos  en 
materiais didácticos, así como elementos do contorno natural.

11.11.- Colaboración,  participación e implicación permanente das familias
Ademáis  do  indicado  no  apartado  que  ó  respecto  figura  no  presente  P.E en 

páxinas posteriores, establecemos en Educación Infantil os seguintes elementos para a 
colaboración, participación e implicación das familias:

• Fomentarase  un  diálogo  fluído  entre  a  familia  e  os  mestres/as  que 
imparten docencia na aula, especialmente cos titores/as ó fin de facelos 
activamente partícipes no proceso de ensino-aprendizaxe.

• Estableceranse  cauces  que  permitan  participar  activamente  ás  familias 
nas actividades da aula, como proxectos de traballo e outras tarefas de 
investigación nas que as familias sexan fonte de información.

• Levaranse  a  cabo de  xeito  periódico  reunións  coas  familias,  tanto  en 
grupo como de xeito individual. Antes de comezar o curso unha con todo 
o alumnado, e outra o final do mesmo que permita valorar a evolución do 
grupo.  Tamén  se  levará  a  cabo  unha  reunión  unha  vez  finalizado  o 
período lectivo coas familias do alumnado que se incorpore por primeira 
vez o centro no curso seguinte.

• Ademais da hora de atención ós pais (martes de 17:00 a 18:00), e debido 
á  gran  importancia  desta  relación  coas  familias,  estableceranse  outros 
momentos, en caso de imposibilidade por parte das familias, para manter 
reunións dos pais/nais cos titores/as

• Citarase  ás  familias  ó  final  de  cada  trimestre,  para  de  xeito 
individualizado,  comentar  a  evolución  do  alumno/a  nese  período  así 
como para entregar  persoalmente,  e comentar  o contido do boletín  de 
avaliación trimestral (informe para as familias)

• Levarase a cabo unha entrevista inicial, antes de incorporarse o alumno/a 
por primeira vez ó centro, de xeito que se poida recabar a información 
precisa  para  levar  a  cabo  a  atención  á  diversidade  e  a  planificación 
metodolóxica.

• Fomentarase  a  participación  activa  das  familias,  na  medida  das 
posibilidades,  nas  vida  diaria  da  aula,  participando  deste  modo  no 
proceso de aprendizaxe do alumnado.

• Empregarase  á  web  do  centro,  segundo  o  indicado  no  plan  para  a 
introdución  das  T.I.C  como  fonte,  constantemente  actualizada  de 
información para as familias, de xeito que poidan seguir a vida da aula e 
o traballo que se está a realizar no centro.

11.12.- Criterios e estratexias para a coordinación entre os ciclos e etapas 
11.12.1- A coordinación entre ciclos.
Constitúe un factor determinante no bo facer e no desenvolvemento óptimo da 

práctica docente e do día a día nas aulas de infantil.
Os criterios e estratexias que se deben ter en conta para esta coordinación:

• Se deberán plantexar propostas de traballo e de xogo que propicien o 
encontro entre o alumnado das dúas aulas, e propiciar así o intercambio 
social non só cos compañeiros de clase. Favorécese tamén coñecer outra 
realidade moi próxima, outros espazos e materiais.
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• Fomentar a hetereoxeneidade dos agrupamentos. Ainda que estamos falar 
de  aulas  mixtas  que  contemplan  alumnado  de  3,  4  e  5,  é  moi 
enriquecedor a participación en propostas con nenos das mesmas idades 
coas súas propias características e niveis madurativos.

• Se deberán plantexar propostas significativas e motivadoras.
• Facer agrupamentos entre as dúas aulas que potencien a axuda entre os 

nenos, a colaboración e o respecto entre eles e as súas produccións.
• Intercambio de información relativa á avaliación dos nenos e nenas.
• Coordinación na elaboración dos boletíns de información ás familias e 

dos boletíns nos que participan os nenos e nenas.
• Esta  coordinación  entre  o  profesorado  dos  ciclos  debe  responder  aos 

principios de actuación docente propios dista etapa e sinalados nun punto 
anterior, e se materializará en:

• Propostas de fomento da lectura: lectura compartida de contos.
• Participación en obradoiros feitos no centro: obradoiro de confección de 

instrumentos musicais, obradoiro de expresión musical.
• Asistencia a contacontos no centro e fora del.
• Asistencia a actividades culturais: teatro e títeres, visita ao museo, visita 

ao centro da cidade, ao Salón do Libro Infantil, visita a nenos doutro colexio, 
excursión de fin de curso.

• Participación no desenvolvemento de proxectos en común, organizando 
sesións  concretas  coas  dúas  aulas  de  infantil  (visionado de  DVD,  no 
proxector  ou  cañón,  escoita  dun  conto,  elaboración  de  murais-  letras 
galegas, día da paz, entroido, primavera,…-

• Celebración  de  festas  (entroido,  magosto,  Nadal,  fin  de  curso)  e 
cumpreanos.

• Intercambio de materiais de aula e incluso de recantos.

11.12.2-A coordinación entre a etapa de infantil e primaria.
É fundamental  esta  coordinación  tendo en  conta  que  os  alumnos  de  infantil 

cando rematan o ciclo pasan a primaria e a transición entre ambas etapas é difícil para 
eles e debe planificarse entre o /profesorado para tratar de que se faga da forma máis 
natural posible.

Esta coordinación é importante para:
-   Intercambiar  información sobre os nenos e nenas, as súas características  e 
personalidade, as súas dificultades cando as presenten.
-  Intercambiar información sobre a metodoloxía e estratexias empregadas na 
aula de infantil  para achegar aos nenos e nenas a contidos específicos:  lecto-
escritura,  lóxica-matemática,  rutinas,  traballo  individualizado.  E  tratar  de  dar 
continuidade dalgunha maneira a ista liña metodolóxica.
-   Asegurar  unha  familiarización  entre  os  nenos  e  nenas  de  infantil  e  os  de 
primaria e o que representan as etapas en sí. Ó estar en contacto e familiarizado 
a través de distintas experiencias feitas en común, o neno/a vive esta transición 
doutra maneira. Resúltalle moito máis doado.

Os mestres  de ambas etapas búscarán momentos,  espazos e propostas (saídas 
culturais  co  1º  ciclo,  participación  en  contacontos,  festivais,  realización  de  xogos, 
lectura de contos e asistencia á biblioteca) para propiciar este encontro progresivo.

11.13.- Proxecto lingüístico:
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A atención ás dúas linguas cooficiais en Galicia, e o seu tratamento no segundo 
ciclo  de  Educación  infantil,  estará  en  consonancia  co  indicado  no  artigo  6º  do 
currículum  deste  segundo  ciclo  así  como  en  toda  a  lexislación  que  lle  sexa  de 
aplicación.

Asemade,  tendo en conta ó indicado na lexislación vixente,  decreto 79/2010, 
“Decreto do plurilingüismo”, deberá respectarse a lingua materna maioritaria, indicada 
polas familias, como lingua vehicular na aula.

Atenderanse, asemade, as indicacións feitas no Proxecto Lingüístico do centro 
para o tratamento das dúas linguas nesta etapa.

11.13.1.- Determinación da lingua materna:
Segundo o establecido na lexislación, a lingua materna será a maioritariamente 

indicada polas familias do alumnado en cada curso. Para a determinación da mesma, e 
no caso do alumnado que se incorpora por primeira vez ó centro, entregarase na reunión 
previa cos pais/nais o modelo oficial de cuestionario para as familias. Deste xeito, e 
seguindo as  instruccións  da  administración  ó  respecto,   en  función  da  resposta  dos 
pais/nais será determinada a lingua materna maioritaria.

Esta  elección  será  comunicada  polos  procedementos  que  legalmente  se 
establezan os diferentes organos de goberno no Centro e Comunidade Escolar.

11.13.2.-  Tratamento da segunda lingua (non materna)
Introducirase de xeito paulatino a segunda lingua (non materna) tendo en conta, 

ademáis da lingua materna maioritaria no grupo, a empregada de xeito individual por 
cada un dos alumnos e alumnos.

Para  a  introducción  desta  segunda  lingua  teranse  en  conta  os  seguintes 
principios:

• Levar a cabo xogos e tarefas que xupoñan a valoración de ámbalas dúas lingüas 
en pe de igualdade.

• Aumentar o coñemento e uso da segunda lingua a través de xogos, cancións, 
rimas... 

• Contar nas bibliotecas de aula de bibliografía en ámbalas dúas linguas.
• Fomentar o uso de ámbalas dúas linguas de forma pulatina.
• Todas aquelas orientacións que se indiquen no proxecto lingüístico do centro ó 

respecto.

11.12.3.- Atención á diversidade lingüística
Con indepencia da decisión tomada ó respecto da lingua materna, e polo tanto 

vehicular  nas  aulas,  deberá  atenderse  á  diversidade  lingüística  do  alumnado, 
especialmente  cando  se  trate  de  diálogos  directos  e  non  en  gran  grupo,  onde  se 
empregará maioritariametne a lingua establecida como materna.

11.14.- Período de adaptación
Segundo o artigo 3º do capítulo I da Orde do 25 de xuño, pola que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil, 
os centros educativos favorecerán un período de transición desde a familia ou desde a 
escola  de  1º  ciclo  de  infantil  á  nova  situación  de  ensino-aprendizaxe.  E  o  tempo 
estipulado será dende o comezo das clases e ata a finalización do mes de setembro.

Esta  situación  pode  provocarlle  certo  grao  de  inseguridade  e  dificultades  na 
adaptación. Para o cal, crear o clima idóneo para recibir e facilitar a daptación á escola é 
crucial e isto o acadaremos promovendo unha serie des aspectos ou medidas:

-  DE CARÁCTER ORGANIZATIVO:
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Orientación ás familias- A través dunha primeira reunión entre titores e pais/nais 
dos alumnos que comezan a escola, temporalizada no mes de xuño, para informar e dar 
unha serie de pautas e orientacións sobre o “período de adaptación”, en qué consiste e a 
súa forma de colaboración.

No mes de setembro se realizará unha enquisa persoal a cada unha das familias. 
E ademáis se convocará a estes pais xunto co resto de pais de nenos/as que compartirán 
aula a unha conxunta de principio de curso. 

Dentro das recomendacións ás familias se fará moito fincapé na importancia de 
que o control de esfínteres estea acadado nos nenos.

Algúns dos obxectivos que se buscan neste asesoramento ás familias son:
a) Orientar e dar pautas para a nova situación que van enfrontar.
b) Eliminar a ansiedade que lles pode provocar a entrada no colexio.
c) Establecer canles de comunicación fluida entre centro e familia.
d)  Amosar confianza e cooperar co titor/a en todo o necesario.

Organización temporal- a entrada na escola no mes de setembro se fará de xeito 
escalonado. A continuación indícase un exemplo aproximativo de horario a establecer, 
aínda que en función do grupo e as características, especialmente número de alumnos, 
en cada caso se planificará da maneira máis axeitada:

1ª semana - de 10:00 a 11:00
2ª semana - de 10:00 a 12:15 (quedándose á merenda e ó recreo).
3ª semana - de 10:00 a 13.40 (saíndo xa con todos os nenos)
A partir deste momento, o alumnado seguirá  fará o horario completo (9:00 a 
14:00)

Sen embargo, cabe destacar, que tamén será flexible e adaptada ás necesidades e 
circunstancias laborais dos pais, facilitando non seguir este horario e permitindo que o 
neno entre na escola máis tarde pero pedindo que a saída se faga de maneira igual para 
todos, á hora establecida para todo o centro.

Flexibilizar máis ou menos o horario tamén dependerá do grao de adaptación 
que cada neno vaia amosando.

Organización  de centro-  O profesorado que non teña  cuberto  todo o horario 
poderá desempeñar funcións de apoio a Educación Infantil, en caso de non contar cun 
mestre de apoio en cada curso escolar.

Este  apoio  neste  primeiro  mes  centrarase  en  axudar  en  momentos  como  as 
entradas e saídas, as merendas e momentos de aseo, e no establecemento e asentamento 
de rutinas e hábitos básicos (aseo, vestirse, recollida).

-  DE CARÁCTER PEDAGÓXICO
Do profesorado- 

A)  se  programarán  actuacións  conxuntas  que  faciliten  o  período  de 
adaptación.
B)  se  obterá  un  coñecemento  do  alumnado  para  planificar  mellor  a  súa 
actuación
C) realizará unha autoavaliación diaria para mellorar aqueles aspectos que 
poderían garantir unha mellor adaptación.
Nestas semanas que dura o períodose observarán e anotarán as reaccións e 
situacións máis destacables protagonizadas por cada neno/a.

A nivel de grupo-aula-
-Se  creará  un  ambiente  acolledor  e  festivo,  dando  prioridade  aos  xogos, 
bailes e cancións así como á lectura de contos.
-Se prepararán materiais e recursos chamativos e motivadores que atraian a 
súa atención e interese.
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-Se buscarán momentos de descanso e tranquilidade moi delimitados, para 
dar seguridade a aqueles nenos máis miedosos e inseguros.
-Aproveitarase o agrupamento  mixto nas aulas  na axuda dos maiores  aos 
máis pequenos.

11.15.- Aplicación do plan das T.I.C,  lectura e  mellora da convivencia.
11.15.1.- Aplicación do plan das T.I.C.
Considerando as tecnoloxías da información e comunicación como parte da vida 

cotiá do alumno/a e considerando importante a súa introducción nas aulas, adicarase un 
tempo á semana a empregalas (una sesión semanal), sempre dende un punto de vista 
funcional e partindo do enfoque constructivista.

Partindo desta  consideración,  e  tendo en conta  a  existencia  dun Plan  para  a 
introducción das T.I.C no centro, que marca unha serie de obxectivos e actuacións ó 
respecto, indicamos a continuación a forma en que se concretara a posta en práctica na 
aula deste plan.

Obxectivos xerais:
• Coñecer e recoñecer a importancia das  Tecnoloxías da información e 

comunicación na nosa sociedade.
• Coñecer os usos e potencialidades funcionais das novas tecnoloxías
• Desenvolver hábitos de autonomía.
• Apreciar o traballo en grupo e colaboración cos demais como a vía máis 

importante para chegar ó coñecemento.
• Descubrir o espacio físico do centro, orientación espacial.
• Coñecer  e  recoñecer  internet  como  fonte  de  información  sabendo 

empregala cunha visión crítica coñecendo os seus riscos potenciais
• Respectar  os  diferentes  ritmos  de  traballo  aceptando  as  diferencias 

individuais como enriquecedoras.
• Acadar unha visión funcional e globalizada da lecto escritura e lóxica 

matemática.

Posta en práctica do plan das T.I.C. 
Empregaranse  no  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  tanto  o  ordenador 

presente en cada unha das aulas, así como da aula de informatica, para levar a cabo 
tarefas como as que de seguido se sinalan:

• Procura de información para os proxectos de traballo, sempre e cando a fonte de 
información  sexa  indicada  polos  alumnos/as  no  proceso  de  investigación, 
daranse pautas e guías para o uso dos buscadores de internet, empregando nas 
primeiras idades as imaxes como vía de coñecemento e investigación directa, 
deixando os textos escritos para a súa “impresión” e posterior lectura e análise 
na aula.

• Empregaranse  sempre  grupos  (a  ser  posible  de  dous  alumnos/as) 
heteroxéneos/homoxéneos  segundo  os  obxectivos  buscados,  incluso  cando 
existan máis equipos dispoñibles que alumnos/as.

• Poranse a disposición dos alumnos/as unha serie de programas informáticos para 
nenos/as,  destinados  a  tarefas  motrices  (manexo  do  rato…)  ou  xogos  de 
abstracción simbólica (bits, memory, colorea….)

• Introducirase  ós  alumnos/as  no  uso  das  ferramentas  informáticas  habituais 
(procesador de texto, programa de debuxo, reproductor musical…) buscando a 
súa finalidade funcional e asociándoa de xeito global co seu uso na vida cotiá. 
(Uso de tipografías (tamaños e fontes) para carteis…)

• Acordaranse e comentaranse previamente as normas de uso e seguridade na  aula 
de informática e o por qué da existencia destas.
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• Informarase  e  traballarase  cos  alumnos/as  sobre  a  necesidade  dunha  visión 
crítica (non crer todo o que atopemos en internet)

• Participarase na elaboración da páxina web do centro, explicando os alumnos/as 
a finalidade e uso das webs.

Uso dos medios audiovisuais:
• Empregarase o DVD ou vídeo en función da tarefa a realizar e sempre e cando 

se considere oportuno, sempre e cando cunha finalidade coñecida previamente 
polos alumnos/as.

• Realizaranse traballos de gravación da propia voz e imaxe en vídeo como forma 
de traballo da identidade persoal

• Empregaranse  as  fotografías  (e  cámara  dixital)  cos  alumnos/as  aceptando  os 
usos que estes establezan para as mesmas.

• Empregarase  a  fotografía  dixital  para  “facer  notar  o  paso  do  tempo” 
fotografando como medra unha planta ou ben os propios alumnos/as tomando a 
mesma  referencia  física  en  cada  fotografía.  Tamén  se  poderá  empregar  para 
notar o “paso de estacións” e como cambia a paisaxe en cada unha delas, de 
modo que poidan comparar unha mesma zona en diferentes épocas do ano.

• Empregarase  o  retroproxector  tanto  para  “debuxar  de  xeito  ampliado”  unha 
imaxe como para os textos que requiran esta forma de exposición, por exemplo 
“os cómics”.

• Empregarase  un  “reproductor  de  CD portátil”  no  recanto  de  música  (véxase 
recantos e zonas educativas)

1.15.2.Aplicación do plan lector.
Na etapa da Educación Infantil non se fai referencia explícita ao “plan lector” 

como no currículum de Eduación Primaria, pero consideramos importante tomar parte 
da planificación de encamiñada ó fomento da lectura, aplicando na aula certos aspectos  
propostos nel, adaptados ós alumnos de Educación Infantil. 

-Explicación e principios metodolóxicos.
• As propostas e experiencias que teñen estreita relación coa lectura e que 

se propiciarán dende o ciclo de infantil, son as seguintes:
• Estableceremos “o momento de lectura de contos”, con posterioridade a 

realización  dos  rexistros  e  en  outros  momentos  da  xornada  que  sexa 
demandado polos nenos/as, xurda ou as actividades a traballar se presten 
a elo.

• O encargado do día le un conto ós compañeiros. Se se está a traballar o 
comic, le un comic, e o mesmo coa poesía ou a prensa.

• Establécese un sistema de préstamo de libros para casa da biblioteca de 
aula e do centro, levando a cabo un rexistro do mesmo.

• Animarase aos alumnos/as a que traian ao centro “contos” para lerlles ós 
demais.

• Asistirase  a  sesións  de  contacontos  no  mesmo  colexio  e  noutras 
entidades e institucións que o organicen.

• Participarase no Salón do Libro Infantil e Xuvenil, recuros fundamental 
para iniciar na lectura aos maís pequenos.

• Se  asesorará  ás  familias  sobre  lectura  axeitada  para  os  seus  fillos, 
especialmente nos periodos vacacionais.

• Se participará en propostas de lectura dun conto elaborado pola clase, a 
outras aulas de infantil e primaria.
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• Se incluirá  unha sesión semanal  de lectura compartida de libros entre 
nenos e nenas das dúas aulas de infantil. Se proporá a mesma actividade 
con nenos de primaria.

• Todas aquelas outras medidas que se tomen a nivel Centro neste senso, 
teranse en conta e serán adaptadas a este ciclo.

Así mesmo, teranse en conta outros aspectos como:
• Contarase  con espazos  na  aula,  ademáis  do  adicado  á  biblioteca,  que 

motive, chamen e se presten á lectura, que conten con xornáis, corchos 
con noticias, con poesías traballadas na clase; o mesmo a nivel de centro, 
nos corredoiros e distintos corchos.

• Contarase con buzóns para fomentar o correo entre os nenos de infantil e 
tamén os de primaria, fomentando que escriban e lean.

• A mesma experiencia  pódese aplicar  na aula,  con buzóns individuais, 
para a correspondencia entre os nenos da mesma aula.

• Para  os  proxectos  é  importante  contar  sempre  con  recursos,  algúns 
aportados polos mesmos alumnos, que ejemplifiquen a funcionalidade do 
código escrito e a importancia da lectura para obter información sobre 
algo que nos interesa.

• Os mestres  son  modelos  constantes  de  cara  a  lectura  e  propiciarán  e 
fomentarán  este  interese  atopando situacións  sempre  que se  presten  á 
lectura e o disfrute con ela.

11.15.3.Aplicación do plan de mellora da convivencia.
Son necesarias unha serie de medidas ou accións estratégicas para fomentar e 

materializar que o plan de convivencia do centro teña viabilidade nesta etapa educativa.
No  Decreto  de  Infantil  indícanse  obxectivos  e  contidos  que  fan  relación  a 

valores  encamiñados  á  consecución  do indicado no plan  de Convivencia  do centro; 
valores os que tamén se fai referencia nesta concreción curricular no punto 11.6

A nivel xeral para o ciclo establécense accións como:
• Fomentar agrupamentos de todo tipo entre o alumnado, no só dentro da 

mesma aula senón tamén entre os dous grupos de Educación Infantil e 
con  nenos  e  nenas  doutros  niveis  da  etapa  de  Primaria  do  centro. 
Levaranse a cabo traballos grupais en relación á solución dialogada de 
conflictos, poñerse no lugar do outro (empatía), respecto ós demais, os 
seus gustos... respecto ás creación e accións dos outros ….

• Actividades  de  colaboración,  axuda  e  traballo  en  equipo  á  hora  de 
preparar celebracións e festas do centro: Nadal, día da Paz, día do Medio 
Ambiente, Letras Galegas..

• Potenciar  a  asistencia  á  biblioteca  de  centro,  con  lecturas  escollidas 
nalgúns  casos  (como  datas  especiais  e  relevantes)  que  traten  valores 
importantes  como  a  amizade  e  o  afecto,  as  relacións  cos  outros,  o 
respecto e a tolerancia, a igualdade.

• A estreita conexión e coordinación entre todos os mestres que asisten a 
ese mesmo grupo de alumnos, para tratar en todo momento os problemas 
ou situacións especiais que poidan xurdir con algún alumno en concreto 
ou entre varios e buscar estratexias para a resolución destas dificultades.

• A asistencia  a cursos e o asesoramento  por parte  do departamento  de 
orientación.

• A planificación dalgún proxecto común de traballo que teña relación coa 
mellora da convivencia.
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A nivel de aula, está exposto no apartado 6 cómo se pode materializar este plan.
Engadir, propostas como:

• A correspondencia con nenos doutro colexio, así como actividades que 
impliquen a visita á súa escola, e a realización de diferentes experiencias 
de forma conxunta.

• Organización dunha xornada conxunta con nenos e nenas que comezan o 
colexio o curso próximo.

• Propoñer  a  visita  ás  aulas  das  familias  dos  nenos  para  participar  en 
actividades concretas (o protagonista, onde cada pai ou nai participa un 
ratiño na escola amosándonos algunha das súas aficcións ou facendo algo 
que se lle de moi ben).

• Visita á escola dos abós/oas dos nenos e nenas.

11.16.- Principios organizativos da atención educativa para o alumnado que 
non opte pola ensinanza da relixión.  

Ó respecto do tratamento da atención educativa para o alumnado que no opte 
pola  ensinanza  da  relixión,  dentro  do  segundo ciclo  de  Educación  Infantil  no  noso 
centro,  remitímonos  ó  indicado  no  apartado  específico  incluído  nesta  programación 
presente  no  epígrafe:  “aspectos  comúns  ás  concrecións  curriculares  de  Educación 
Infantil e Primaria”.

Asemade será de aplicación o indicado no plan de “atención educativa, para o 
alumnado que non opte pola ensinanza de relixión”.
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12.- CONCRECIÓN CURRICULAR DA EDUCACIÓN PRIMARIA

12.1.-Fundamentación legal desta concreción:

Á  diferencia  da  etapa  de  educación  infantil  onde  se  indica  claramente  os 
apartados  que  debe  incluir  a  súa  concreción  curricular  no  Proxecto  Educativo,  na 
Educación  primaria  non  existe,  polo  momento,  ningún  tipo  de  regulamentación 
específica ó respecto.

Por outra banda, ó seguir en vigor os anteriores Regulamentos de Organización 
de Centros (R.O.C.) e non ser publicado novo regulamento, moitos dos aspectos neles 
indicados en relación o antigo PCC, non poden ser de aplicación na elaboración dos P.E 
derivados  da  L.O.E  ó  ter  que  estar  este  último  fundamentado  na  citada  lei,  nos 
respectivos currículums e noutra normativa.

Pese  á  carencia  dunha  “estructuración  marcada”  similar  á  indicada  para  a 
Educación Infantil; a L.O.E establece por unha banda que se ten que levar a cabo unha 
concreción curricular da Educación Primaria, e por outra que os centros teñen liberdade 
para  a  elaboración  do proxecto  educativo,  polo cal  se  fai  necesario  establecer  unha 
estructura  para  concretización  desta  etapa,  para  o  que  recurrimos  ás  seguintes 
referencias feitas na lexislación en vigor:

No currículum de Educación Primaria (decreto 130/2007) indícase que este ten 
que  ser  concretado  e  desenvolvido  no  proxecto  educativo.  O  seren  indicados  no 
currículum  os  obxectivos,  contidos,  competencias  básicas,  criterios  de  avalición  e 
principios metodolóxicos, das distintas áreas parece lóxico pensar que estes elementos 
teñen que formar parte do P.E. (artigo 4º ).

 No  currículum  de  Educación  Primaria  (decreto  130/2007)  indícase  que  no 
proxecto educativo tense que concretar o tratamento nas distintas áreas, da educación 
moral e en valores, educación para a paz, igualdade de oportunidade entre os sexos, 
educación  ambiental,  educación  sexual,  educación  para  a  saúde  e  calidade  de  vida, 
educación para o lecer, educación do consumidor e viaria (artigo 4º- 4). 

No tocante ó proceso de avalición a lexislación ó respect o(orde do 25 de xuño 
de 2009) volve a incidir en que o proxecto educativo ten que concretar e desenvolver os 
elementos  dos  currículum (anteriormente  citados),  sendo esta  concreción  o referente 
para o proceso de avaliación.  (artigo  2º  –  2),  polo cal  parece evidente  que deberán 
incluirse, ademáis dos criterios de avaliación, os principios e instrumentos de avaliación 
a empregar nesta etapa educativa.

Por último, o decreto 347/1996 (Regulamento de Organización de Centros) en 
vigor mentras non se presente o novo R.O.C., establece no seu artigo 91º, unha serie de 
aspectos que deben incluir os antigos P.C.C. (Proxectos Curriculares de Centro). Se ben 
este PCC xa non é contemplado pola L.O.E como un documento independiente como 
tal,  sustituíndoo  por  unha  parte  do  Proxecto  Educativo  denominado  “Concreción 
curricular”; no citado decreto si se establece unha estructura que debería ser tamén tida 
en consdieración, salvo nos aspectos nos que a nova lexislación e currículums oficiais, 
vaian en contradicción co indicado nelas. 

Atendendo  a  todas  estas  referencias,  e  ó  fin  de  manter  unha  coherencia 
estructural  co establecido  na Educación  Infantil,  establecemos  para o  noso centro  a 
seguinte concreción curricular da Etapa de Educación Primaria:
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12.2.- CONCRECCIÓN CURRICULAR DO PRIMEIRO CICLO - ED. PRIMARIA

1.- Concreción dos obxectivos do currículum en cada área:

1.1.- Matemáticas:
• Apreciar o papel das matemáticas na vida cotiá, afrontar situacións nas que se 

requira o seu emprego con precisión e perseveranza na búsqueda de soluciòns.
• Disfrutar cos aspectos matemáticos de caracter lúdico, creativo ou manipulativo, 

gozando co seu uso.
• Recoñecer situacións do medio habitual así coma problemas que requiran para a 

súa comprensión ou tratamento de operacións sinxelas de cálculo,utilización dos 
algoritmos correspondentes,valoración do sentido dos resultados e presentacións 
claras dos procesos.

• Utilizar  e  elaborar  instrumentos  sinxelos  e  estratexias  persoais  de  cálculo  e 
medida, decidindo a ventaxa do seu uso.

• Identificar formas xeométricas no seu contorno natural e cultural, utilizando o 
coñecemento  dos  seus  elementos  e  propiedades  para  incrementar  a  súa 
comprensión e desenrolar novas posibilidades de acción sobre o mesmo.

• Empregar técnicas elementais de recollida de datos para obter información sobre 
fenomenos e situacións do seu contorno. Representación gráfica e numérica.

• Formar un xuicio sobre a mesma.
• Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación,  a  biblioteca  e 

calquera  outro  recurso  pertinente  de  forma  axeitada.  Recoñecer  o  caracter 
instrumental das matemáticas para outros campos do coñecemento.

1.2.- Lingua galega
• Comprender e expresarse oralmente e por escrito nos diferentes contextos da 

actividade social e cultural.
• Utilizar  a  lingua  oral  de  modo  axeitado  cunha  actitude  respectuosa  e  de 

cooperación.
• Utilizar a lingua eficazmente tanto para buscar, seleccionar, contrartar e procesar 

a información como para escribir textos.
• Usar diferentes clases de escritos: narrativo, descritivo, expositivo, diálogo...
• Usar  os  medios  de  comunicación  social  e  as  TICs  para  obter,  interpretar  e 

valorar informacións diferentes.
• Utilizar adecuadamente a biblioteca como fonte de recursos tanto para desfrute 

como para obter informacións variadas.
• Comprender  textos  literarios  de  diferentes  xéneros  e  iniciarse  na  linguaxe 

literaria.
• Usar os coñecementos  das normas de uso linguístico  para escribir  e falar  de 

xeito coherente e correcto.
•  Evitar  estereotipos  linguísticos  que  supoñan  xuizos  de  valor,ou  prexuixos 

clasistas, racistas ou sexistas.
• Uso axeitado do material dispoñible, co fin de optimizar o seu aproveitamento, e 

conseguir unha economía de recursos na liña dun desenvolvemento sostible.

1.3.- Lingua Castelá
• Comprender e expresarse oralmente e por escrito nos diferentes contextos da 

actividade social e cultural.
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• Utilizar  a  lingua  oral  de  modo  axeitado  cunha  actitude  respectuosa  e  de 
cooperación.

• Utilizar a lingua eficazmente tanto para buscar, seleccionar, contrartar e procesar 
a información como para escribir textos.

• Usar diferentes clases de escritos: narrativo, descritivo, expositivo, diálogo...
• Usar  os  medios  de  comunicación  social  e  as  TICs  para  obter,  interpretar  e 

valorar informacións diferentes.
• Utilizar adecuadamente a biblioteca como fonte de recursos tanto para desfrute 

como para obter informacións variadas.
• Comprender  textos  literarios  de  diferentes  xéneros  e  iniciarse  na  linguaxe 

literaria.
• Usar os coñecementos  das normas de uso linguístico para escribir  e falar  de 

xeito coherente e correcto.
• Evitar  estereotipos  linguísticos  que  supoñan  xuizos  de  valor,ou  prexuixos 

clasistas, racistas ou sexistas.

1.4.- Coñecemento do Medio
• Comportarse de acordo cos hábitos de saúde e coidado persoal que deriban do 

coñecemento  do  corpo humano,  amosando  unha actitude  de aceptación  e  de 
respecto polas diferenzas individuais ( idade, sexo, etnia, características físicas 
personalidade).

• Identificar e analizar as características, organización e interacción de aspectos 
relevantes do contorno natural, social e cultural progresando en espacios cada 
vez máis complexos.

• Promover un sentimento positivo de pertenza aos grupos sociais de referencia: 
familia, escola, comunidade nacional (Galicia), Estado (España), a unha cultura 
europea, universal dende unha posición de solidariedada e respecto con outras 
culturas a partir da propia identidade.

• Identificar o patrimonio, cultural, histórico e artístico galego diferenciándoo de 
outras comunidades , identidades e Estados e sendo partícipes da súa defensa e 
conservación.

• Recoñecer,valorar  e  apreciar  a  existencia  de  identidades  sociais  e  culturais 
diversas  con  características  propias  e  singulares  (costumes,  lingua,  intereses, 
celebracións...) tomando conciencia da súa pertenza a unha delas e respectando 
aos demáis no marco dos dereitos recoñecidos das persoas.

• Identificar,  suscitar  e  resolver  interrogantes  e  problemas  relacionados  co 
contorno  usando  distintas  estratexias:  busca,  selección  e  tratamento  da 
información,  formulación  de  hipótesis,  comprobación  delas,  exploracións  de 
solucións  alternativas  e  reflexión  sobre  o  propio  proceso  de  aprendizaxe, 
mantendo unha actitude crítica ante as fontes de información.

• Expresar  e  comunicar  os  contidos  da  área  de  xeito  persoal  e  creativo 
selecccionar e interpretar datos, procesos, feitos, etc. integrando códigos divesos 
procedentes das diferentes linguaxes.

• Participar  activamente  no traballo  de  grupo planificando e  realizando tarefas 
conxuntas,  dialogando  e  argumentando  as  propias  opinións  e  contrastándoas 
coas de outras persoas, adoptando un comportamento responsable, constructivo, 
comprometido  e  solidario,  respectando  normas  de  organizacion  e  principios 
básicos do funcionamento democrático.

• Identificar, analizar e valorar criticamente a intervención humana no medio e o 
seu  impacto  a  curto  e  longo  plazo,  adoptando  o  compromiso  individual  e 
colectivo de actuar na defensa, conservación e recuperación do medio natural e 
do patrimonio cultural.
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• Recoñecer  no  medio  natural,  social  e  cultural  cambios  e  transformacións 
relacionados co paso do tempo e indagar algunhas relacións de simultaneidade e 
sucesión  para  aplicar  estes  coñecementos  á  comprensión  doutros  momentos 
históricos.

• Planificar e realizar proxectos e aparellos sinxelos relacionados coa vida cotiá e 
familiar cunha finalidade previamente establecida, utilizando os coñecementos 
das propiedades elementais dalgúns materiais, substancias e obxectos.

• Analizar  máquinas  e  aparellos  diversos  do  contorno  identificando  algúns 
elementos constitutivose formas de enerxía necesarias ,valorando a contribución 
da ciencia e da técnica na mellora das condicións de vida familiares e sociais.

• Utilizar  de xeito  responsable  e  creativo  as TIC e o material  relacionado coa 
experimentación e co traballo de campo para aprender a aprender,  para obter 
información e para compartir coñecementos.

1.5.- Educación Artística
• Desenvolver mecanismos de sensibilidade estética e a creación artísticas para 

promover  a  percepción  e  a  expresión  de  ideas,  emocións,  sentimentos  e 
vivencias.

• Formar progresivamente o sentido estético persoal como recurso para apreciar e 
valorar  elementos  constitutivos  das  artes  e  obras  verdadeiramente  artísticas; 
desenvolver o xuízo crítico e o posicionamento pluralista na aproximación ás 
obras artísticas e ás autoras e autores.

• Indagar nas posibilidades do son, da imaxe e do movemento como elementos de 
representación e de comunicación e utilizalas para expresar ideas e sentimentos, 
contribuíndo con iso ao equilibrio afectivo e á relación coas demais persoas.

• Explorar  e  coñecer  materiais  e  instrumentos  diversos  e  adquirir  códigos  e 
técnicas  específicas das diferentes linguaxes artísticas  para utilizalos  con fins 
expresivos e comunicativos.

• Aplicar os coñecementos artísticos na observación e na análise de situacións e de 
obxectos da realidade cotiá e de diferentes manifestacións do mundo da arte e da 
cultura para comprendelos mellor e formar un gusto propio.

• Manter unha actitude de busca persoal e colectiva, articulando a percepción, a 
imaxinación, a indagación e a sensibilidade e reflexionando á hora de realizar e 
desfrutar de diferentes producións artísticas.

• Recoñecer  que  as  diversas  manifestacións  da  arte  e  da  cultura  son  fonte  de 
coñecemento,  foron  realizadas  por  homes  e  por  mulleres  e  reflicten  a  súa 
experiencia e percepción da vida.

• Coñecer algunhas das posibilidades dos medios audiovisuais e das tecnoloxías 
da  información  e  da  comunicación  en  que  interveñen  a  imaxe  e  o  son,  e 
empregalas como recursos para a observación, para a busca de información e 
para a elaboración de producións propias, xa sexa de forma autónoma ou en 
combinación con outros medios e materiais.

• Valorar  e  compartir  manifestacións  artísticas  do  patrimonio  cultural  galego 
apreciando  a  súa  riqueza  e  diversidade  e  comprometéndose  na  súa  defensa, 
conservación e difusión.

• Coñecer  e  valorar  diferentes  manifestacións  artísticas  do  patrimonio  cultural 
doutros  pobos,  colaborando  na  conservación  e  renovación  das  formas  de 
expresión  locais  e  nacionais  e  estimando  o  enriquecemento  que  supón  o 
intercambio  con  persoas  de  diferentes  culturas  que  comparten  un  mesmo 
contorno.
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• Desenvolver  unha  relación  de  autoconfianza  coa  produción  artística  persoal, 
respectando  as  creacións  propias  e  as  das  outras  persoas,  cunha  actitude  de 
interese  e  de admiración  polo distinto  e/ou  novo,  sabendo recibir  e  expresar 
críticas e opinións, e utilizándoas como recurso para a mellora.

• Participar activamente en producións artísticas de forma cooperativa, asumindo 
distintas funcións e colaborando na resolución dos problemas que se presenten 
para conseguir un produto final o máis satisfactorio posible.

• Coñecer  algunhas  das  profesións  dos  ámbitos  artísticos,  interesándose  polas 
características do traballo das artistas e dos artistas e gozando como público na 
observación e recreación das súas propias producións.

• Valorar  no  contorno  próximo  as  intervencións  artísticas  das  que  cumpriría 
dispor  co  fin  de  crear  espazos  esteticamente  agradables  que  contribúan  a 
mellorar a calidade de vida.

1.6.- Relixión.
• Recoñecer xestos de respecto e coidado da natureza.
• Coñecer o relato biblíco “A creación”
• Tomar conciencia da importancia de coidar a natureza
• Identificar comportamentos que manifestan axuda e amor aos demais.
• Descubrir que Deus quere que sexamos felices, nos amemos e confiemos nel.
• Observar comportamentos que nos achegan a Deus.
• Tomar conciencia dos bos comportamentos no colexio, na casa, nos xogos....
• Apreciar as festas relixiosas e as festas que celebramos en familia, no colexio....
• Recoñecer aos personaxes , motivos e adornos do Nadal.
• Identificar o Nadal co nacemento do Neno Xesús.
• Valorar os bos desexos de paz, amor e felicidade que trasmiten os cristiáns no 

Nadal.
• Descubrir como Deus ama as persoas a través das ensinanzas de Xesús.
• Descubrir comportamentos que axudan a mellorar a convivencia.
• Coñecer as ensinanzas que propón Xesús para practicar o ben.
• Tomar conciencia do respecto as persoas de or¡utras relixións, raza....
• Coñecer os grupos nos que se desarrolla a nosa vida cotiá.
• Valorar a familia como grupo no que estamos integrados.
• Descubrir a Igrexa como familia dos cristiáns.
• Recoñecer os días máis importantes da Semana Santa e que se celebra en  cada 

un.
• Coñecer as festas máis importantes que celebra a Igrexa sobre Xesús, a Virxe e 

os santos.
• Recoñecer obxectos que lembran a vida de Xesùs.
• Respectar os símbolos das relixións.
• Descubrir as expresións sobre Deus que utikizan as persoas na vida diaria.
• Descubrir o templo como a casa dos cristiáns.
• Recoñecer a importancia de ler libros para aprender.
• Descubrir que Deus trasmite a súa mensaxe a través da Biblia.
• Valorar a importancia de amar as persoas.
• Descubrir como Deus lle expresa o seu amor ao pobo de Israel.
• Coñecer tipos de música relixiosa.
• Recoñecer a canción como expresión de amor ou outro sentimento.
• Identificar boas ensinanzas que ofrecen os contos.
• Descubrir  as  parábolas  de  Xesús  como  relatos  que  contaba  para  dar  unha 

mensaxe.
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• Valorar a participación na Eucaristía como memorial da resurrección de Xesús.
• Valorar as consecuencias que supón ter un espírito alegre.
• Identificar o Esprírito Santo co espírito de Xesús.
• Descubrir os misterios da vida e da natureza.
• Identificar o mes de maio co mes da Virxe.
• Descubrir festas da contorna e o seu significado.
• Identificar tempos litúrxicos e calendario relixioso.
• Comparación do calendario litúrxico e civil.

1.7- Inglés.
• Facer que a aprendizaxe do inglés sexa unha experiencia lúdica e divertida.
• Fixa-las bases para as aprendizaxes futuras no referente a destrezas e estratexias, 

vocabulario, funcións da linguaxe e estruturas gramaticais.
• Comprender informacións xerais e específicas en textos orais e escritos sinxelos, 

producidos  en  situacións  de  comunicacións  naturais  para  o  alumnado,  cunha 
intención  comunicativa  concreta.  Estas  mensaxes  terán  os  apoios  contextuais 
necesarios para que resulten comprensibles para os alumnos/as desta idade.

• Establecer relacións entre o significado, a pronunciación e a grafía de palabras e 
frases e recoñecer aspectos sonoros, rítmicos e de entoación característicos do 
inglés.

• Comprender e usar elementos lingüísticos e non lingüísticos que interveñen en 
situacións  habituais  de interacción  social  e  comunicación  para que esta  sexa 
máis fácil e fluída.

1.8.- Educación física.
• Coñecer e identificar os segmentos corporais e tamén recoñecer a existencia dun 

espacio anterior e outro posterior en relación consigo mesmo.
• Coñecer as distintas destrezas básicas (saltos, xiros, lanzamentos e recepcións).
• Coñecer os desprazamentos e as súas traxectorias.
• Coñecer as distintas posibilidades expresivas corporais.
• Lograr a educación do ritmo en movemento de forma sinxela.
• Coñecer as distintas normas, rutinas e actividades no coidado do propio corpo.
• Utilizar o xogo como medio de socialización.
• Identificar  os  distintos  graos de complexidade  da actividade  física  (duración, 

distancia).
• Gozar da actividede física independentemente dos resultados.
• Respectar as normas dos xogos ben sexa polo grupo ou regramento propio.
• Tomar conciencia de diversas situacións e sensacións de equilibrio.
• Coñecer e percibir as vías (nasal e bucal) e fases ( inspiración-apnea-expiración)
• respiratorias.
• Interiorizar diferentes partes corporais por medio da relaxación.

1.9. Música.
• Área cognoscitiva(ou conceptual) coñecer: 

• A importancia de forma na música.
• As relacións e ubicación dda música no desenrolo histórico do home.
• As  relacións  que  hai  entre  a  música  e  outras  áreas  de  coñecemento 

humán.
• O lugar que ocupa a música na sociedade contemporánea.

• Área de habilidades, destrezas e hábitos (ou procedimental) 
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• Habilidade para escoitar a música.
• Habilidade para cantar e emitir e voz correctamente.
• Executar  un  instrumento  musical  con  destreza  aínda  que  sexa  cunha 

técnica sinxela.
• Hábitos de traballo en conxunto.

• Área afectivo-volutiva(actitudinal)
• Valorar a música como medio de autoexpresión.
• Desexar o progreso nas súas experiencias musicais.
• Discriminar son respecto á música exercendo libremente o seu criterio.
• Estar conscientes dos ideais de ben ,verdad, amor, beleza e buscalos nas 

obras de arte musical que frecuente.

2.-Concreción dos contidos do currículum en cada área:
Os contidos serán tratados de forma global e integrada e agruparánse en torno 

aos seguintes bloques:

2.1.- Matemáticas
• Espazos e formas.
• Cantidades.
• Tratramento da información.

2.2.- Lingua Galega
• Escoitar e falar.
• Ler e escribir.
• Reflexionar sobre a lingua.

2.3.- Lingua Castelá
• Escoitar e falar.
• Ler e escribir.
• Reflexionar sobre a lingua.

2.4.- Coñecemento do Medio
• Os seres humanos e a saúde.
• As plantas e os animais.
• A vida en sociedade.
• O medio físico: espazo e materiais.
• O paso do tempo.

2.5.- Educación Artística
• Escoita: discriminación auditiva e audición comprensiva.
• Interpretación e creación musical.
• Observación plástica.
• Expresión e creación plástica.

2.6.- Relixión.
• Interese polo coidado da natureza.
• Toma de conciencia de lle dar a auga un uso responsable.
• Interese por descubrir comportamentos que levan a Deus.
• Curiosidade por descubrir os acontecementos que se celebran nas festas.
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• Toma de conciencia  do importante  que é  dar  as  gracias  as  persoas  que  nos 
axudan.

• Satisfacción ao descubrir que no Nadal se celebra o nacemento de Xesús.
• Interese por descubrir como felicitan os cristiáns o Nadal.
• Valoración da importancia de practicar comportamentos de amor.
• Alegría ante as boas ensinanzas que nos descobre Xesús.
• Toma de conciencia das achegas que supón a vida en grupo.
• Respecto pola quenda de palabra ao participar nos diálogos da clase.
• Esforzo por rematar os traballos diarios.
• Respecto polas actividades e xestos relixiosos propios da Semana Santa.
• Interese por coñecer a vida de Xesús.
• Aprecio polos xestos de cariño e respecto aos demais.
• Satisfacción por descubrir o templo como a casa dos cristiáns.
• Valoración  dos  beneficios  persoais  e  sociais  que  achegan  falar  ,  escoitar  e 

axudar aos nosos semellantes. 
• identificación das normas de convivencia.
• Coñecer os Dez Mandamentos ou Decálogo.
• Valoración do significado do Dez Mandamentos e o seu significado
• Interese por descubrir as ensinanzas dos libros.
• Curiosidade por descubrir  e coñecer a Biblia.
• I nterese por descubrir relatos bíblicos.
• Valoración da música relixiosa .
• Actitude reflexiva polo que expresan as cancións
• Interese por coñecer par,abolas e comentalas na clase.
• Toma de conciencia da diversidade de misterios que ofrece a natureza e a vida.
• Admiración pola historia do pobo de Israel como pobo de Deus.
• Valoración do significado do Dez Mandamentos
• Interese da pola importancia da oración como diálogo con Deus.
• Admiración  pola  entrega  e  os  xestos  de  amor  que  tivo  Xesús  con  todas  as 

persoas
• Felicidade por amosar un espírito novo cheo de ledicia .

2.7.-.Inglés.
Os contidos  agrupáronse  para  iso  en  bloques  en  relación  a  catro  centros  de 

atención  :  a  linguaxe  oral;  a  linguaxe escrita;  o  seu funcionamento  e  relacións;  e a 
dimensión social e cultural da lingua estranxeira.

Bloque 1- Escoitar, falar e conversar
• Comprender globalmente un texto oral sobre os personaxes e o lugar onde viven.
• Realizar unha acción determinada ao escoitar palabras claves do vocabulario da 

unidade
• Realizar unha acción determinada ao escoitar palabras claves do vocabulario da 

unidade
• Escoitar e comprender globalmente unha canción. 

Bloque 2- Ler e escribir 
• Atopar palabras iguais, unilas e completar os debuxos. 
• Seguir o trazo dunhas palabras e escribilas debaixo. Trazar a palabra correcta de 

acordo co debuxo e colorealo. 
• Ler unhas frases e completar os debuxos correspondentes. 
• Seguir o trazo dos camiños, escribir as palabras correspondentes aos debuxos e 

debuxar o que falta.
Bloque 3– Coñecemento da lingua a través do uso
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• Uso  de  estructuras  comunicativas  de  linguaxe  común  de  aula,  tanto  a  nivel 
activo coma pasivo.
Bloque 4- Aspectos socioculturais e conciencia intercultural

• Falar sobre como están organizadas as aulas de primaria en Gran Bretaña .
• Coñecer as principais festas e tadicións anglosaxonas.
• Comentar sobre a importancia dos bos hábitos e a orde nos colexios británicos

2.8.-Educación física.
• Bloque 1. O corpo: imaxe e percepción.
• Bloque 2. Habilidades motrices.
• Bloque 3. Actividades físicas artístico-expresivas.
• Bloque 4. Actividade física e saúde.
• Bloque 5. Xogos e deportes.

2.8.-Música.
• Escoita:

• Coñecemento:
• Dun  repertorio  de  cancións  infantís  tradicionaise  outras  que 

Respondan ós intereses particulares dos nenos e nenas.
• Elemental dos elementos rítmicos e métricos.
• Elemental  das  cualidades  do  son:altura,  intensidade,  timbre  e 

duración.
• Elemental da forma da música.

• Interpretación e creación musical:
• Habilidade para cantar emitindo clara e correctamente os vocablos.
• Habilidade para recoñecer o son musical e as súas cualidades.
• Destreza no manexo de instrumentos de pequena percusión e outros de 

técnica sinxela.
• Hábitos de atención e de orde na actividade individual ou colectiva.
• Incorporación  e  utilización  progresiva  de  grafías  non 

convencionais(liñas, puntos...) na lectura e na interpretación de partituras 
sinxelas.

• Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sinxelos
• curiosidade polo fenómeno musical.
• Amor e atracción pola música.
• Estado permanente de apreciación .
• Necesidade de expresarse musicalmente.

Cada  un  destes  bloques  de  contidos  están  detallados  na  correspondente 
programación de ciclo.

3.- Tratamento das competencias básicas no ciclo:

3.1.-Competencia en comunicación lingüística.
• Coñecer  e  utilizar  apropiadamente  a  lingua  castelá  e  desenvolver  hábitos  de 

lectura e de respecto á diversidade lingüística.
• Adquirir a competencia comunicativa básica que permita os neno/a expresar  e 

comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.
3.2.-Competencia matemática.
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• Habilidade para interpretar e expresar con claridade e precisión informacións, 
datos e argumentacións, o que aumenta a posibilidade real de seguir aprendendo, 
e favorece a participación efectiva na vida social.
3.3.-Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico.

• Coñecer, valorar o contorno natural, social e cultural, as interaccións entre eles 
así como as posibilidades de defensa, mellora e conservación del.
3.4. Tramento da información e competencia dixital.

• Iniciarse na utilización, para aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 
comunicación desenvolvendo un espíritu crítico ante as mensaxes que recibe e 
elabora o neno/a..
3.5. Competencia social e ciudadá.

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a actuar de 
acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da ciudadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.
3.6. Competencia cultural e artística.

• Utilizar  diferentes  representacións  e  expresións,  desenvolvendo  a  súa 
sensibilidade estética e a capacida de desfrute das súas diferentes manifestacións 
e iniciándose na construcción de propostas persoais.
3.7. Competencia para aprender a aprender.

• Desenvolver  hábitos  de  traballo  individual  e  de  equipo,  de  esforzo  e  de 
responsabilidade  no  estudo,  así  como  actitudes  de  confianza  en  si  mesmo, 
sentido  crítico,  iniciativa  persoal,  curiosidade,  interese  e  creatividade  na 
aprendizaxe.
3.8. Autonomía e iniciativa persoal.

• Utilizar  estratexias  variadas  para  obter,  seleccionar,  organizar,  transformar, 
representar e comunicar á información.

4.-Criterios e principios xerais en canto á metodoloxía a empregar no ciclo:

• Partir  dos  coñecementos  previos  do  alumnado,  facendo  referencias  ás  súas 
aprendizaxes  anteriores,  así  como  ao  desenvolvemento  do  neno/a  e  ás  súas 
características psicoevolutivas.

• Elaborar  esquemas  e  mapas  conceptuais  para  comprendermos  a  estrutura  do 
tema que imos traballar.

• Seguir unha metodoloxía expositiva, investigadora (ao través de proxectos de 
procura documental), descubridora, creativa, activa e participativa, fomentando 
debates e discusións para fomentar a creación dun espírito crítico.

• Fomentar unha aprendizaxe activa e autónoma (aprender por si mesmo).
• Procurar a socialización do alumnado, e para iso aproveitaremos todos os tipos 

de  agrupamento  para o  traballo:  individual,  parellas,  pequeno ou gran grupo 
dependendo das características do traballo a realizar.

• Dar unha especial importancia á cooperación, aproveitando as potencialidades 
da titorización entre iguais.

• Proporcionar  guías  e  estratexias  de  aprendizaxe,  fomentaremos  o  afán  de 
superación e a interiorización das normas do centro.

• Traballar a comprensión e expresión lectoras así como a expresión oral nos seus 
distintos  aspectos  (escoitar,  falar,  discurso,  debate,  exposicións,  técnicas 
gráficas, manipulación matemática....).

• Suscitar oportunidades de traballar coas TICs e na Biblioteca do Centro.
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• Negociar as rotinas da clase co alumnado, e as exporemos claramente na aula 
(carné por puntos, encargado, horarios, normas,quendas das patrullas verdes, do 
horto aromático , dos representantes dao Comité Ambiental).

5.- A Avaliación no ciclo:

5.1.- Criterios de avaliación do alumnado en cada área:

5.1.1.-Matemáticas
• Formular  problemas sinxelos,contar,ler,  ordenar e escribir  números  ata  o 999 

interpretando a función que teñen cando aparecen nun contexto real e usándolos 
de acordo coas súas características.

• Comparar e relacionar cantidades buscando un resultado aproximado,comparar e 
redondear  ata  a  decena  máis  próxima.Contrastar  o  resultado exacto  co  valor 
estimado previamente.

• Resolver  problemas  sinxelos  relativos  a  vida  cotiá  aplicando  operacións  de 
suma,  resta  e  utilización  de  moedas  empregando  os  algoritmos  básicos 
correspondentes.

• Utilizar distintos procedementos e estratexias en situacións cotiás e funcionais 
para realizar cálculos numéricos básicos coas operacións de suma e resta.

• Aplicar a multiplicación a contextos cotiáns en que a operación signifique suma 
de sumandos repetidos.

• Utilizar  obxectos,  instrumentos...do  contexto  habitual  para  a  medición  de 
obxectos,espazos e tempos que axuden na resolución das tarefas habituais dentro 
e fora da aula.

• Describir e representar a situación ou desprazamento dun obxecto próximo en 
relación a si mesmo a os obxectos e demáis persoas, utilizando un vocabulario 
topolóxico elemental.

• Utilizar  o  coñecemento  das  formas  xeométricas  elementais  (triangulares, 
circulares, cadradas,esféricas e cúbicas ) para describir e resolver as situacións 
da vida cotiá que así o requiran.

• Resolver, formular e interpretar gráficas sinxelas de situacións familiares a nivel 
básico.

• Manexar  termos  relacionados  co  azar  como:  seguro,posible  e  imposible 
diferenciando  as  situacións  da  vida  cotiá  en  función  de  que  sexan  ou  non 
previsibles os resultados.

5.1.2.- Lingua Galega
• Participar en situacións comunicativas de aula tendo en conta os hábitos e regras 

destas situacións.
• Capacidade do alumno de participar en diferentes situacións de comunicación da 

vida escolar e a progresiva interiorización daquelas normas e hábitos básicos que 
facilitan a comunicación e a relación social.

• Comprender  textos  orais  procedentes  de  diferentes  soportes,  identificando  a 
información máis relevante.

• Capacidade  do alumnado para captar  a información e as mensaxes  de textos 
orais  de uso cotián  ou procedentes  da televisión,  radio ou webs infantís,  así 
como o uso de estratexias para mellorar a comprensión.

• Expresar  oralmente  vivenzas,  feitos,  sentimentos  ou  emocións,  e  comunicar 
mensaxes de xeito organizado.
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• Capacidade para expresarse progresivamente con maior claridade e adecuación á 
situación e á intención de comunicación, usando a entoación, a pronuncia e o 
léxico máis  adecuado para cada contexto;  é dicir,  avalíase a capacidade para 
achegar información comprensible.

• Coñecer e reproducir textos da literatura oral, especialmente a popular.
• Localizar  información  concreta  e  realizar  inferencias  directas  na  lectura  de 

textos.
• Avaliar a capacidade para identificar e extraer ideas puntuais e datos concretos 

indicados nos textos de maneira explicita, relacionándoos coas propias vivencias 
do alumnado e cos seus coñecementos previos.

• Nivel de adquisición do código escrito. 
• Preténdese avaliar a capacidade de ler comprensivamente en voz alta, logo de 

lectura silenciosa, facendo fincapé na entoación e na expresividade.
• Avalíase  o  interese  amosado  pola  lectura.  Comprobarase  a  iniciativa  e  a 

progresiva autonomía para ler e usar as fontes que proporciona a biblioteca da 
escola e internet.

5.1.3.-Lingua Castelá
• Participar en situacións comunicativas de aula tendo en conta os hábitos e regras 

destas situacións.
• Usar  formulas  e  tratamentos  adecuados  para  saudar,  despedirse,  presentarse, 

escusarse e solicitar axuda.
• Quérese avaliar a capacidade do alumno de participar en diferentes situacións de 

comunicación da vida escolar e a progresiva interiorización daquelas normas e 
hábitos básicos que facilitan a comunicación e a relación social.

• Comprender  textos  orais  procedentes  de  diferentes  soportes,  identificando  a 
información máis relevante.

• Usar estratexias para comprender as mensaxes que escoitan, atendendo a sinais 
relevantes como o ton de voz ou os xestos e formulando preguntas sobre o que 
non se comprende ben.

• Expresar  oralmente  vivenzas,  feitos,  sentimentos  ou  emocións,  e  comunicar 
mensaxes de xeito organizado.

• Avalíase a capacidade para expresarse progresivamente con maior claridade e 
adecuación á situación e á intención de comunicación,  usando a entoación,  a 
pronuncia  e  o  léxico  máis  adecuado  para  cada  contexto;  é  dicir,  avalíase  a 
capacidade para achegar información comprensible.

• Coñecer e reproducir textos da literatura oral, espacialmente a popular.
• Trátase de avaliar a capacidade de identificar,  recoñecer,  reproducir e valorar 

textos relacionados co contornoe de dramatizar aspectos concretos destes.
• Localizar  información  concreta  e  realizar  inferencias  directas  na  lectura  de 

textos.
• Avaliar a capacidade para identificar e extraer ideas puntuais e datos concretos 

indicados nos textos de maneira explicita, relacionándoos coas propias vivencias 
do alumnado e cos seus coñecementos previos.

• Quérese  avaliar  o  nivel  de  adquisición  do  código  escrito.  Comprobar  que  a 
composición de textos propios (relacionados con aspectos da aula ou sociais, ou 
literarios: poemas e contos) garda coherencia coas regras do sistema da lingua.)

• Preténdese avaliar a capacidade de ler comprensivamente en voz alta, logo de 
lectura silenciosa, facendo fincapé na entoación e na expresividade.

• Amosar iniciativa e interese pola lectura.
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5.1.4.-Coñecemento do Medio
• Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade.
• Avaliarase a capacidade para recoñecer partes do propio corpo, aceptándoo e 

respectando as diferenzas.
• Preténdese  coñecer  a  capacidade  para  observar,  describir  e  explicar  algúns 

compoñentes do medio recoñecendo a sua importancia para a vida das persoas, 
valorando a necesidade de adopción de medidas de protección do medio.

• Valorar positivamente a práctica de determinados hábitos asociados a hixiene, á 
alimentación equilibrada, ao exercicio físico e ao descanso.

• Recoñecer,  identificar  con  exemplos  sinxelos  as  principais  profesións  e 
responsabilidades que desempeñan as persoas do contorno.

• Trátase  de  avaliar  o  coñecemento  das  principais  manifestacións  culturais 
(  festas,  xogos,  folclore,  costumes)  da  localidade  e  de  Galicia  e  tamén  a 
percepción do valor cultural da diversidade sen esquecer o interese e o respecto 
por outras linguass e realidades culturais no medio escolar.

• Identificar algúns dos medios de transporte máis comúns do contorno e valorar o 
seu uso respectando as normas básicas de seguridade viaria.

• Avaliarase  se  os  alumnos/as  son  quen  de  identificar  propiedades  físicas 
observables  así  como de explicar  exemplos  concretos  e  familiares  a  relación 
entre as características dalgúns materiais e o seu uso.

5.1.5.-Educación Artística
• Percibir  algunhas  calidades  e  características  de  materiais,  obxectos  e 

instrumentos  presentes  no contorno natural  e  artificial  como resultado dunha 
exploración  lúdica  e  sensorial,  e  recoñecer  neles  algunhas  posibilidades  de 
transformación artística.

• Usar termos sinxelos para comentar as obras plásticas e musicais observadas e 
escoitadas.

• Preténdese  valorar  a  capacidade  para  identificar  e  describir  algunhas  das 
características  máis  evidentes  en  distintas  obras  plásticas  e  musicais  e  para 
expresar as ideas e os sentimentos que estas suscitan. Así mesmo, valorarase a 
actitude positiva e de respecto cara ás opinións das outras persoas.

• Identificar  e expresar,  a través de diferentes  linguaxes,  algúns dos elementos 
(velocidade, voces, instrumentos) dunha obra musical.

• Reproducir patróns de movemento, esquemas rítmicos e melódicos coa voz, co 
corpo, cos obxectos sonoros e cos instrumentos.

• Seleccionar e combinar sons producidos pola voz, polo corpo, polos obxectos e 
polos instrumentos para sonorizar relatos ou imaxes entre varios dados.

• Identificar diferentes formas de representar o espazo e a figura humana.
• Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as formas, texturas e 

cores.
• Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, afectivo e 

social.

5.1.6.-Relixión.
• Enumera comportamentos que teñen como fin a conservación da narureza.
• Diferencia bos e malos hábitos  referidos a conservación da natureza.
• Describe xestos de amor e axuda aos demais.
• Completa frases co máis salientable do tema.
• Recoñece e enumera comportamentos relixiosos
• Comprende o importante que é comportarse con educación.
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• Repasa frases que expresan agradecemento.
• Describe como celebran o Nadal os personaxes da unidade.  
• Recoñece o verdadeiro mensaxe do Nadal.
• Escribe bos comportamentos para cos animais e as persoas
• Colorea os principais personaxes do belén
• Enumera os comportamentos que Xesús ensinou para facer un mundo mellor.
• Escribe  o  nome  do  grupo  de  seguidores  de  Xesús  e  a  misión  que  lles 

encomendou.
• Recoñece pinturas sobre Xesús.
• Sinala a Xesús como exemplo do ben.
• Enumera bos xestos e comportamentos da vida diaria
• Sinala aos cristiáns como a familia de Deus.
• Extrae unha ensinanza de un conto.
• Sabe que a Biblia é o libro dos cristiáns e coñece as súas partes.
• Expresa por escrito como pedir perdón nunha situación na que fixo algo mal.
• Coñece como Deus axuda ao pobo de Israel.
• Expresa aspectos positivos da música.
• Identifica as parábolas con pequenas historias que conteñen unha mensaxe.
• Indica xestos de agradecemento.
• Describe como os cristiáns lle expresan o amor a Deus.
• Sinala os motivos porque é importante falar e escoitar as persoas.
• Escribe normas para mellorar a convivencia.
• Comprende e explica que celebran os cristiáns na Eucaristía.
• Coñece o significado dos Mandamentos.
• Enumera  os  motivos  polo  que  as  persoas  deben  cambiar  un  espírito  triste  e 

egoísta por un cheo de vida e felicidade.
• Comprende que o Espírito Santo axuda as persoas.
• Identifica vida eterna e felicidade.
• Busca relatos na Biblia

5.1.7.-Inglés.
• Recoñece  o  vocabulario  e  a  linguaxe  fundamental  e  úsaos  de  forma 

contextualizada.
• Elabora a diario os traballos que se lle encomendan na clase e termina na casa o 

que lle queda por facer na aula.
• Participa con responsabilidade e respecto cara aos demais. 
• Capta informacións globais ou específicas nas mensaxes que escoita ou le dentro 

de situacións non contextualizadas e co apoio de códigos non verbais.

5.1.8.-Educación física:
• Trátase de comprobar se as nenas e os nenos son quen de responder a estímulos 

dados en tres canles: visual, auditivo e táctil. 
• Teranse en conta a memoria auditiva e visual.
• Preténdese  avaliar  se  o  alumnado  pode  manter  o  equilibrio  e  o  control  da 

respiración ao
• experimentar posicións corporais variadas. 
• Reproducir  cos  diferentes  segmentos  corporais  ou  con  instrumentos  unha 

estrutura rítmica sinxela.
• Desprazarse  e  saltar  coordinadamente,  variando  a  amplitude,  a  frecuencia,  a 

dirección e o sentido do movemento e mais amosando unha axeitada orientación 
no espazo.
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• Avaliarase a ocupación do espazo (dirección e sentido), así como as múltiples 
posibilidades de execución (amplitude e frecuencia).

• Búscase verificar  se as nenas e  os nenos son capaces  de manexar  móbiles  e 
diferentes obxectos con certa habilidade, utilizando ambos os lados do corpo e 
as súas distintas partes (mans, pés, xeonllos...). Débese atender á colocación do 
corpo de forma coordinada para facilitar o xesto e a adaptación ás situacións 
lúdicas que se ofrezan.

• Preténdese  valorar  a  capacidade  do  alumnado  para  referirse  a  sensacións, 
personaxes, animais, obxectos... tanto co propio corpo coma con axuda doutros 
materiais en situacións variadas.

• Prestarase atención ao esforzo e á espontaneidade, así como ao rexeitamento de 
estereotipos.

5.1.9.-Música.
O  curriculum  oficial  establece  uns  criterios  que  constitúen  enunciados  que 

indican qué avaliar para cada área.Os centros deberán concretar a adaptar estes criterios 
nas súas propostas curriculares.Estes criterios terán en conta:

• O progreso do alumno e alumna en tódalas áreas do currículo.
• Os diferentes elementos do currículo.
• A adquisición das C.C.B.B.
• A necesidade de establecer medidas de reforzo.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
A avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos terán que ser de 

diversa índole entre outros, contemplaremos:
• A observación de comportamento
• Cuestionarios orais e escritos
• Entrevistas
• Probas configuradas como síntese dos contidos máis significativos traballados 

no proceso ensinanza-aprendizaxe.
Avaliación do proceso de ensinanza:
As normas de avaliación na E.P establecen que os mestres e mestras, avaliarán 

os  procesos  de  ensinanza  e  a  súa propia  práctica  docente  en  relación  co  logro  dos 
obxectivos educativos do currículo. Esta avaliación incluirá referencias a aspectos tales 
como:

• A organización da aula
• A relación entre o alumnado e o profesorado
• Relación entre o profesorado
• Aproveitamento dos recursos do centro
• Convivencia entre o alumnado.

5.2.- Principios para a avaliación da práctica docente:
A avalación docente levarase a cabo atendendo aos seguintes principios:

• Adecuación  dos  obxectivos  e  contidos  programados  ás  características  e 
necesidades do alumnado.

• Adecuación dos criterios de avaliación ás peculiaridades do alumnado.
• Valoración das aprendizaxes acadadas polo alumnado.
• Axeitamento dad medidas de atención á diversidade aplicadas.
• Nivel de aproveitamento dos recursos do centro.
• Organización da aula.
• Adecuación nos procedementos de avaliación, así como na temporalización da 

programación.
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• Grao de satisfacción na coordinación entre os mestres do ciclo, así como entre 
mestres dos distintos ciclos.

5.3.-Criterios para a promoción do ciclo:
• Grao de adquisición das competencias básicas.
• Nivel de consecución dos obxectivos mínimos.
• Participación do alumnado nas actividades propostas.
• Actitude cara as aprendizaxes e coidado dos materiais.
• Actitude fronte o traballo cooperativo e a interación cos compañeiros.
• Orde e limpeza na presentación dos traballos.

5.4.- Instrumentos e procedementos de avaliación:
• Tarefas diarias
• Rexistros individuais.
• Diarios de clase.
• Fichas de seguimento.
• Probas orais e escritas.
• Cuadernos de traballo.
• Traballos de clase e traballos voluntarios.

6.- Tratamento nas distintas áreas, da educación moral e en valores, 
educación  para a  paz,  igualdade  de  oportunidade  entre  sexos,  educación 
ambiental,  educación sexual,  educación para a  saúde  e  calidade  de  vida, 
educación para o lecer, educación do consumidor e viaria.

6.1. -Educación moral e cívica.
Este  tema  trataráse  en  todas  as  áreas  e  con  él  pretendemos  contribuir  á 

construcción  persoal  por  medio  de  experiencias  morais  significativas  que  permitan 
integrar nos nenos-as valores, actitudes, hábitos e as conductas máis desexables neste 
sentido:

• Axudar ós alumnos/as a construir unha ética para a convivencia que lles permita 
desenvolverse no complexo mundo actual.

• Desarrollar  as  habilidades  necesarias  nos  alumnos/as  para  que  poidan 
autoconstruir o seu codigo ético.
6.2.Educación para a paz.
A concepcción da paz como ausencia de violencia física e conflictos dan paso a 

novos enfoques que se denominan paz positiva,  entendendo esta como situacións de 
elevada xustiza e reducida violencia, asociados a conceptos como: desarrollo humán, 
cooperación, igualdade nas relacións, respeto, e.t.c...

Os obxectivos principais serían.
• Xerar nos nenos/as valores contrarios á violencia persoale social.
• Educar en e para a solidaridade.
• Educar en e para os comportamentos tolerantes.
• Educar en e para a xustiza.
• Promover nos alumnos/as intervencións activas e asumir compromisos para a 

defensa destes valores.
6.3.-Educación do consumidor.
É necesario facilitar  ós nenos/as uns intrumentos de análise e crítica que lles 

permitan adoptar unha actitude persoal e reflexiva fronte ás ofertas de todo tipo.
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Pretendemos así que os nenos/as sexan máis conscientes e críticos e que poidan 
resolver problemas propios da sociedade actual de consumo.

Os obxectivos principais serían.
• Aprender a disfrutar e coidar os bens que se posúen.
• Ser críticos fronte os mecanismos da sociedade de consumo.
• Sentirse sensibilizado ante as persoas que carecen de bens de consumo.
• Que descubran cal é realmente a prioridade e den máis importancia ao ser que ao 

ter.
6.4.-Educación para a saúde.
Formar  os  nenos/as  para  que  sexan  capaces  de  tomar  decisións  que  van  ter 

consecuencias sobre a súa saúde e orentar os seus hábitos e modos de comportamento 
dunha maneira saudable.

Como obxectivos teremos.
• Desexar estar san.
• Saber como acadar a saúde.
• Facer o que se poida para manter a saúde.
• Buscar axuda cando se necesite.

6.5.-Educación sexual.
Entendemos a educación sexual dende unha perspectiva baseada na orientación e 

educación dos aspectos afectivos, emocionais e sociais.
Trátase de educar a sexualidade como un aspecto significativo da identidade de  

cada  persoa formando  parte  da educación  para  a  saúde,  xa que  conduce ó benestar 
mental e físico. 

Pretendemos contribuir progresivamente a súa identidade sexual, fomentando o 
desarrollo da autonomía, da confianza persoal, do respeto e tolerancia.

6.6.-Educación ambiental.
Con  este  tema,  tratamos  de  capacitar  ós  alumnos  para  que  comprendan  as 

relacións  co  medio  no  que  están  inmersos  e  para  poder  dar  resposta  ós  problemas 
ambientais  en  tódolos  ámbitos,  traballar  tanto  individual  como  colectivamente,  na 
búsqueda de solucións ós actuais, e previr os que poidan aparecer.

Entendemos como obxectivos:
• Comprender a dependencia dos seres vivos respeto ó seu medio.
• Iniciarse no recoñecemento de problemas ambientais.
• Ir  transformando o entorno inmediato  de maneira  que responda a unha ética 

ambiental.
6.7.-Educación vial.
A educación  vial  está  moi  ligada  a  educación  para  a  saúde,  na  medida  das 

consecuencias negativas que pode ter, e a responsabilidade que supón po proceso de 
prevención de accidentes.

Tamén está ligado á educación do consumidor no sentido de que o alumno/a será 
usuario das vias e dos medios de comunicación.

Está relacionada tamén coa educación moral e cívica, na medida de que os 
alumnos/as serán usuarios duns medios de comunicación sociais e individuais.

6.8.-Educación para a igualdade entre sexos.
Plantéxase  o  desarrollo  integral  da  persoa  e  o  desarrollo  de  todas  as  súas 

capacidades,  garantindo  o  tratamento  igualitario  a  todas  as  persoas.Para  todo  esto, 
ofréceselle a todos os nenos/as a oportunidade de potenciar aqueles valores, actitudes, e 
coñecementos que posibiliten este desarrollo, independentemente do seu sexo.

Traballaremos  establecendo  relaccións  equilibradas,  propoñendo  actividades 
para reflexionar  e  analizar  a  realidade,  favorecendo unha inserción  euqilibrada  e  un 
desarrollo igualitario entre os sexos.
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7.-Principios para a elaboración das programacións didácticas:
• Garantir a unidade e coherencia das ensinanzas dos distintos mestres do ciclo, 

asegurando que a súa práctica educativa se sustente nuns principios educativos 
comúns.

• Asegurar a continuidade das ensinanzas correspondentes a unha mesma materia 
ao longo dos distintos cursos.

• Coordinar  os  traballos  de  planificación  do  curso  e  de  programación  das 
ensinanzas.

• Establecer un marco de acordos previos relativos á variedade sociocultural para 
o ciclo.

• Orientación organizativa da institución educativa.
• Establecer  pautas  de  traballo  que  teñan  como  finalidade  o  desenvolvemento 

integral do alumnado.
• Atender aos principios de tolerancia, variedade, integración e recoñecemento da 

complexidade que dea verdadeira resposta aos problemas actuais.
• Garantir un proceso de ensinanza-aprendizaxe que teña en conta os intereses, 

motivacións, idade cronolóxica e, momento evolutivo de todos e cada un dos 
alumnos e alumnas.

8.-Principios  para  a  posta  en  práctica  do  plan  das  T.I.C.  ,  lector  e 
convivencia escolar:

8.1.- Posta en práctica do plan das TIC: 
A posta en práctica do plan das TIC, atenderá aos seguintes principios:

• Apoia-lo  desenrolo  de  destrezas  fundamentais:  lectura,  escritura,  cálculo  e 
expresión,  aproveitando a motivación que o emprego destas ferramentas  leva 
aparellado. 

• Presentar de forma gráfica conceptos que poden resultar  difíciles de entender 
para o alumnado. As simulacións favorecen o achegamento de experiencias e a 
aprendizaxe  de  conceptos  complexos,  a  través  da  análise  de  procesos 
presentados de forma máis concreta. 

• Apoia-la aprendizaxe con aplicacións que proporcionen actividades de reforzo 
ou ampliación para aqueles alumnos/as que o precisen. O profesor deberá buscar 
e elaborar materiais que respondan ás necesidades do centro e do seu alumnado. 
Como norma xeral, estas aplicacións han de cumplir os seguintes requisitos: 

• Fomentar  o  intercambio,  a  procura  conxunta  e  a  realización  de  proxectos 
cooperativos mediante a realización de tarefas en equipo. 

8.2.-Posta en práctica do plan lector:
A  lectura  e  a  escritura  enténdese  como  unha  das  destrezas  básicas  que 

impregnan o  desenvolvemento curricular de todas as áreas. Constitúen competencias 
básicas e complexas  que resultan esenciais,  dado o carácter  instrumental,  para  facer 
posible  a  aprendizaxe  ao  longo  de  toda  a  vida,  no  marco  dunha  sociedade  da 
información e do coñecemento. 

O  obxectivo  dun  plan  lector  é  posibilitar  unha  planificación  sistemática  da 
lectura e escritura.

Entendemos  que  o  este  plan  ten  que  incluír  principios  xerais  e  estratexias 
didácticas que teñan en conta os seguintes eixes de actuación:  o currículo,  enfoques 
didácticos e organización escolar, reforzo e apoio educativo, as bibliotecas, o contexto 
familiar e cultural, as tecnoloxías da información e a comunicación, e a formación do 
profesorado.
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A ensinanza e aprendizaxe da lectura deberán forma parte explícita do Proxecto 
Educativo, da Concreción Curricular, das programacións de ciclo e das programacións 
de  aula  das  distintas  áreas,  así  como  da  práctica  cotiá  no  proceso  de  ensinanza-
aprendizaxe.

En cada unha das áreas e materias deberase contemplar, de maneira explícita, 
que  estratexias  se  van  a  utilizar  para  contribuír  o  desenvolvemento  da competencia 
lectora  e  hábito  lector;  asímesmo  deberase  definir  que  obxectivos,  competencias 
básicas, contidos, metodoloxía,  e criterios de avaliación,  relacionados coa lectura,  se 
van desenvolver ou potenciar.

8.3.- Posta en práctica do plan de convivencia escolar:
Aplicaremos  o plan de convivencia  docentro tratando de acadar  os seguintes 

obxectivos:
• Previr conflictos de convivencia no centro educativo.
• Conseguir a integración de todo o alumnado sen discriminación por raza, sexo, 

idade ou discapacidade
• Crear  un  clima  de  respecto,  diálogo  e  colaboración  entre  os  membros  da 

comunidade educativa.
• Sensibilizar ao profesorado, as nais, pais e titores sobre a importancia de previr 

conductas violentas nos seus alumnos/as, fillos/as.
• Mellorar o clima de convivencia nos centros en beneficio duna educación de 

calidade.

9.-Principios de actuación para a coordinación dentro do ciclo, intercicloss e 
entre etapas.

9.1. Coordinación de tutores de ciclo
Tratarán os seguintes aspectos:

• Programación  de  aula,  características  xerais  para  concretar  nas  Unidades 
Didácticas  de  cada  nivel,  obxetivos,  contidos,  criterios  de  evaluación, 
temporalización das distintas unidades didácticas.

• Organización de actividades extraescolares.
• Material en común  e o seu uso.
• Normas de convivencia para unificación de criterios.
• Problemas de aprendizaxe e de conducta.
• Elaboración de documentos.
• Evaluación da práctica docente.

9.2.- Coordinación de titores con especialistas de áreas.
Tratarán os seguintes aspectos:

• Coordinación  de  unidades  didácticas,  en  cada  un  dos  apartados  que  a  
compoñen, obxectivos, contidos,,  actividades, metodoloxía, temas transversais, 
atención alumnos con necesidades educativas, etc.

• Problemática de alumnado en canto á aprendizaxe e as actitudes. 
• Evaluación de alumnos e dos  procesos de ensinanza.
• Evaluación da práctica docente.

9.3.- Coordinación de titores con especialistas de Pedagoxía Terapeútica
Tratarán os seguientes aspectos:

• Seguimento de alumnado con n.e.e..
• Adaptacions curriculares significativas e non significativas.
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• Detección  de  novos  casos  propostas  de  estudio  a  través  de  protocolos  de 
derivación hacia o Equipo de Orientación.

• Documentos de adaptacions curriculares e seguimiento de ACIs
• Materiales de apoio e reforzo para n.e.e.
• Alumnado con dificultades de aprendizaxe.

9.4. Coordinación de áreas en niveis paralelos.
Tratarán os seguintes aspectos:

• Programacións de aula e unidades didácticas.
• Evaluación.
• Proyectos curriculares de centro.
• Elaboración e xestión de materiais.

9.5.- Coordinación dos Equipos de Ciclo co Equipo Directivo a través da xefa 
de Estudos

Tratarán os seguintes aspectos
• Asistencia e absentismo.
• Documentos varios: modelos e prazos.
• Calendarios, sustitucions, actividades complementarias comúns.
• Horarios.
• Problemática xeneral do ciclo.

9.6.- Educación Infantil co Primeiro Ciclo de Primaria
Terá como obxectivo:
Establecer unha liña de continuidade entre as metodoloxías de ambos ciclos,co 

obxeto de favorecer a continuidade e evitar dificultades de adaptación no primeiro nivel 
aos nenos e nenas.

9.7.- Coordinación interciclos de Primaria
Terá como obxetivos:

• Manter unha líña metodolóxica común.
• Coordinar as actividades extraescolares.
• Aunar criterios de normas e convivencia.
• Intercambiar propostas e materiales.

9.8.- Coordinación Primaria con Secundaria
Consideramos  que  a  coordinación  debe  incluir  polo  menos  os  seguintes 

aspectos:
• Facilitar a integración do alumnado de Primaria na nova etapa.
• Favorecer unha comunicación fluida co profesorado da ESO
• Establecer acordos respecto a obxetivos e contidos das áreas.
• Posibilitar  a  información  sobre  alumnado  con  dificultades  para  facilitar  a 

continuidade do traballo e as adaptacions curriculares.
• Posibilitar unha xornada de enco ntro dos alumnos de sexto nivel co seu novo 

entorno  e  profesorado  do  I.E.S  de  referencia  antes  de  iniciar  o  proceso  de 
matriculación.

9.9.- A Comisión de Coordinación Pedagóxica.
Oórgano  máximo  de  coordinación  no  centro  será  esta  Comisión,  na  cal,  as 

funcions veñen delimitadas polo actual regulamento de Centros de Primaria. 

9.10.- Procedimentos para a coordinación.
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En canto á coordinación interna do centro , o procedemento esixe básicamente a 
elaboración duns horarios que permitan abordar todos os tipos de coordinación dentro 
do horario laboral.

Para elo se debatirá nas primeiras sesións do Claustro unha distribución dentro 
do horario non lectivo e de obligada permanencia no centro, que permita abordar todos 
os aspectos.

Ao  mesmo  tempo,  dita  organización  quedará  plasmada  nun plan  de  traballo 
semanal  que  permita  a  flexibilización  do diseñado para  todo o  curso,  en  razón das 
necesidades que vaian xurdindo.

De todas as sesións de coordinación levantaráse un acta, da súa custodia será 
responsable a persoa que realice as funcións de secretaio/a. 

10.- Principios para a selección e uso de materiais
A función dos materiais debe responder a criterios que teñan en conta o contexto 

educativo,  as características  dos alumnos/as e, sobre todo, que estean ó servicio das 
intencións educatiivas que se persiguen.

Para a selección do materiaal guiarémonos polas seguintes pautas:
• Comprobar que os obxectivos corresponden cos estableccidos no noso centro, e 

cos alumnos/as a quen van dirixidos ( exemplo: libros de texto, editorial...)
• Comprobar que os contidos se correspondencos obxectivos marcados.
• Comprobar que as accttividaddes están de acordo cos contidos que se traballan, 

e que cumpran os requisitos de aprendiizaxe dos alumnos/as.
• Unidades didácticas para levar a cabo as actividades.
• Libros, cartografía, caderno de exercicios...
• Soporte informático.
• Teremos en conta a adaptación ó ritmo de aprendizaxe e ás características de 

cada alumno/a.

12.3.- CONCRECCIÓN CURRICULAR DO SEGUNDO CICLO - ED. PRIMARIA

1.- Concreción dos obxectivos do currículum en cada área:

1.1.- Matemáticas
• Consolidar  os conceptos  básicos  matemáticos  sobre o número,  as operacións 

básicas de cálculo, a medida, as formas geométricas e a súa situación no espazo.
• Recoñecer  situacións  da  vida  cotiá  que  poidan  ser  descritas  coa  axuda  de 

códigos, números naturais e fracci,ons moi sinxelas.
• Valorar a necesidade e importancia das matemáticas na vida cotiá.
• Detectar  e  resolver  problemas  cada vez máis  complexos  da  vida  cotiá,  cuxa 

resolución requira as operacións e destrezas básicas do cálculo.
• Manifestar satisfacción polo progreso do seus coñecementos matemáticos.
• Efectuar operacións sinxelos de cálculo mental.
• Coñecer e utilizar as medidas de lonxitude, capacidade, masa e tempo.
• Resolver problemas sinxelos a partir  do seu coñecemento dos números e das 

catro operacións básicas.
• Recoñecer obxectos e espazos con diferentes formas xeómetricas.
• Detectar e resolver problemas sinxelos da vida cotiá, para cuxa resolución se 

necesite o sistema de numeración decimal.
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• Coñecer o valor da posición de cada díxito e ser capaz de representar cantidades 
máis complexas.

1.2.-Lingua G alega
• Comprender e expresarse oralmente e por escrito de xeito adecuado adoptando 

unha  actitude  respectuosa  e  de  cooperación  nos  diferentes  contextos  da 
actividade social e cultural cotiá.

• Utilizar a lingua eficazmente na actividade escolar tanto para buscar, recoller, 
seleccionar, contrastar, transformar e procesar información, como para escribir 
textos propios do ámbito académico.

• Comprender  textos  literarios  de  xéneros  diversos  procedentes  da  literatura 
infantil e xuvenil galega adecuados en canto a temática e complexidade.

• Utilizar  a  lectura  como  fonte  de  pracer  e  de  enriquecemento  persoal,  e 
aproximarse  a  obras  relevantes  de tradición  literaria  galega  para desenvolver 
hábitos lectores.

• Valorar e estimar a lingua galega como lingua propia como mostra de identidade 
de Galicia e recoñecer a existencia da diversidade lingüística como feito cultural 
enriquecedor.

• Reflexionar sobre os diferentes usos sociais das linguas para evitar estereotipos 
lingüísticos  que  supoñan  suizos  de  valor  e  prexuízos  clasistas,  racistas  ou 
sexistas.

• Empregar  a  biblioteca  escolar  e  as  tecnologías  da  información  e  da 
comunicación  como  medios  para  buscar,  obter,  seleccionar  e  elaborar 
producuóns propias en lengua galega.

• Valorar a diversidade lingüística da aula e a comunidade galega recoñecendo a 
todas  as  linguas  como  medios  eficaces  de  comunicación  e  como  patrimonio 
cultural.

• Empregar diccionarios para a búsqueda e identificación de novas palabras en 
lingua galega.

• Aplicar  o  vocabulario  básico  en  lingua  galega  a  través  da  utilización  dos 
procesos  de  formación  das  palabras  (a  derivación  e  a  composición)  e  das 
relacións de sinonimia, antonimia, polisemia e homonimia.

• Ler textos  en lingua galega en voz alta  de forma comprensiva coa fluidez e 
dicción axeitadas.

• Analizar  oracións  sinxelas  en  lingua  galega  e  identificar  a  súa  estructura 
gramatical e léxica.

• Empregar os coñecementos e recursos adquiridos para o estudo das outras áreas.
• Valorar  a  utilidade  das  distintas  estrategias  de  estudo  de  textos  escritos 

( subliñado, resumos, esquemas, etc.)

1.3.-Lingua Castelá
• Comprender  discursos  orais  e  escritos  diferenciando  as  ideas  esenciais  das 

accesorias e mantendo unha actitude crítica.
• Expresarse  oralmente  e  por  escrito  adecuadamente  en  situacións  formais  e 

informais.
• Escoitar  e  relatar  experiencias  presentes  e  pasadas  respectando  os  aspectos 

normativos da lengua.
• Expresar  con  claridade,  ordenada  e  coherentemente:  vivencias,  ideas, 

observacións, sentimentos, etc.
• Valorar e aceptar as achegas propias e as dos demais, respetando as normas do 

intercambio comunicativo.
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• Utilizar de xeito dirixido, as tecnologías da información e a comunicación e os 
diferentes tipos de biblioteca ( de aula e de centro ) mostrando respeto polas súas 
normas de funcionamento, coa finalidade de obter información e modelos para a 
composición escrita.

• Valorar a escritura como ferramenta de comunicación, fonte de información e de 
aprendizaxe, e como medio de organizarse e resolver problemas da vida cotiá

• Coñecer  a estructura  dos textos  propios  do ámbito  académico (cuestionarios, 
resumos,  informes,  descricións,  explicacións……….)  e  aplicar  estes 
coñecementos  á  comprensión  e  produción  de  textos  para  comunicar 
coñecementos, experiencias e necesidades.

• Usar  estratexias  e  normas  básicas  na  produción  de  textos:  planificación, 
redacción do borrador e avaliación e revisión do texto no proceso de escritura 
para melloralo.

• Utilizar indicadores sinxelos na lectura de textos ( ilustracións, títulos, etc. ) para 
formular conxeturas sobre o seu contido.

• Expresarse  oralmente  e  por  escrito  empreñando  sistemas  verbais  de 
comunicación (xestos, movementos corporais, sons, etc.)

• Desenvolver  a  autocrítica  e  a  autoesixencia  nas  propias  realizacións  con 
finalidades  diversas,  valorándose  como  fonte  de  disfrute,  aventura,  lecer, 
diversión,  información,  aprendizaje  e  como  destreza  básica  para  o 
enriquecemento da propia lingua e a cultura persoal.

• Fomentar  o hábito  e o  gusto pola  lectura,  dedicándolle  parte  do tempo libre 
dispoñible.

• Compor escritos tanto en prosa como en verso.
• Escoitar,  memorizar,  reproducir  e  representar  expresións  da  linguaxe  oral 

tradicional (adiviñas, contos, trabalenguas, cancións, etc.)
• Valorar  estas  expresións  lingüísticas  como  feito  cultural  enriquecedor  para 

todos.
• Expresarse por escrito utilizando as normas básicas da lingua escrita.
• Utilizar a lingua oral e escrita como instrumento de aprendizaje e planificación 

de actividades cada vez máis complexas, utilizando diferentes recursos.
• Analizar oracións e identificar a súa estructura gramatical e léxica. 

1.4.-Coñecemento do Medio
• Identificar  os  principias  elementos  da  súa  contorna  natural  (  situación, 

accidentes xeográficos, tempo atmósferico, vegetación, fauna, etc.) describindo 
as  súas  características  máis  relevantes,  establecendo semellanzas  e  diferentas 
con outras contornas coñecidas.

• Aplicar na vida cotiá os hábitos de saúde e coidado corporal que se derivan do 
coñecemento do Corpo humano.

• Desenvolver  unha  actitude  de  aceptación  e  respecto  cara  as  diferentas 
individuais (idade, sexo, características físicas, etc.)

• Participar  nas  actividades  de  grupo  de  modo  constructivo,  responsable  e 
solidario  respetando as normas  de comportamento,  costumes,  valores,  lingua, 
cultura, etc.

• Recoñecer,  apreciar e valorar a súa pertenza a uns grupos sociais  e culturais 
determinados  (barrio,  localidade,  comunidade  autónoma,  etc.  )  con 
características propias.

• Identificar o impacto dalgunhas actividades humanas no entorno natural e social, 
distinguindonelas o positivo do negativo.

• Desenvolver actitudes que contribúan activamente á conservación e mellora do 
medio ambiente e do patrimonio cultural.
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• Comprender, expresar e representar sucesos, ideas e situacións da súa  contorna 
social, natural e cultural.

• Desenvolver actitudes de valoración de traballos ben planificados, executados e 
avaliados, propios e alleos.

• Identificar algúns obxectos e recursos tecnológicos significativos da contorna e 
sinalar  a súa contribución  para satisfacer  determinadas  necesidades  humanas, 
valorando a súa orientación cara a usos pacíficos e para unha mellor calidade de 
vida.

1.5.-Educación Plástica.
• Saber debuxar figuras en diferentes posicións de movemento.
• Facer fondos e gamas de cores de maneira expresiva.
• Distribuir o espazo para a colocación de elementos dunha maneira axeitada.
• Debuxar formas naturais utilizando libremente as cores.
• Saber debuxar un edificio simétrico e outro asimétrico.
• Seleccionar  aquelas características  que se consideren máis  útiles e adecuadas 

para o desenvolvemento das actividades artísticas expresivas.
• Realizar plasticamente unha obra na que participen todos os integrantes da clase.
• Desenvolver  progresivamente  a  capacidade  crítica  respecto  da  expresión  e 

estética dos medios de comunicación que utilizan a imaxe e o son.
• Coñecer os elementos máis destacados do patrimonio cultural.
• Mostrar confianza nas propias capacidades creativas.
• Valorar e respectar  as achegas  dos demais  na produción dunha obra artística 

común.
• Coñecer  algunhas  das  profesións  dos  ámbitos  artísticos,  interesándose  polas 

características do traballo dos artistas e gozando como público na observación 
das súas producións.

1.6 -Relixión
• Recoñecer o valoir dos libros e as súas ensinanzas
• Descubrir as principais características da Biblia.
• Valorar as boas ensinanzas dos libros.
• Coñecer as principais características do Novo testamento.
• Coñecer  a  existencia  de  relatos  antigos  que  narran  a  orixe  do  mundo  e  das 

persoas.
• Valorar a Creación como obra de Deus.
• Descubrir a Xesús como o mellor amigo do cristián.
• Valorar a axuda das persoas que nos aman.
• Apreciar a alianza que Deus fixo co pobo de Israel.
• Descubrir que Xesús é o modelo de vida dos cristiáns.
• Tomar conciencia da importancia de axudar aos demais.
• Comprender que Deus intervén na historia do pobo de Israel.
• Coñecer as normas máis importantes dos cristiáns.
• Recoñecer que o cumprimento das normas e a práctica de bos comportamentos 

melloran a convivencia.
• Identificar o Nadal como a festa cristiá que celebra o nacemento de Xesús.
• Descubrir como S. Francisco de Asís organizou o primeiro belén da historia.
• Identificar o Nadal como un tempo para compartir cos demais.
• Comprender o ensino do relato biblíco “Os Magos de Oriente”.
• Coñecer a vida da Madre Teresa de Calcuta.
• Identificar os xestos e símbolos utilizados no sacramento do Bautismo.
• Descubrir a importancia dos sacramentos na vida das persoas.
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• Apreciar os milagres que realizou xesús para axudar as persoas e mostrar o amor 
de Deus.

• Descubrir a presenza de Xesús resucitado na Eucaristía.
• Identificar as partes da celebración da Eucaristía.
• Tomar conciencia de que amar e axudar ás persoas e facelas felices.
• Coñecer o Mandamento do Amor.
• Valorar as persoas que, grazas ao seu bo espírito (xeneroso, solidario, alegre....) 

proporciona felicidade aos demais.
• Descubrir os xestos e símbolos do sacramento da Confirmación.
• Descubrir que Xesús é verdadeiro home e verdadeiro Deus.
• Valorar os xestos de amor, entrega e sacrificio polos demais.
• Coñecer os acontecementos que celebran os cristiáns en Semana Santa.
• Coñecer o principal acontecemento que se celebra na Pascua cristiá
• Descubrir qque o perdón mellora a convivencia entre as persoas .
• Coñecer como xesús perdoa e ensina a perdoar.
• Comprender o relato biblíco “ Xesús e a muller pecadora”.
• Valorar a pertenza a un grupo. 
• Coñecer como vivían os cristiáns da primeira comunidade.
• Identificar o pecado como un mal moral.
• Valorar a colaboración e a unión entre os menbros dunha familia 
• Identificar a Igrexa católica como a familia de Deus.
• Recoñecer a importancia de perdoar para comprender o perdón de Deus.
• Descubrir o sentido das advocacións de María
• Identificar á Virxe María como Nai da Igrexa.
• Valorar as crenzas da vida despois da morte.
• Descubrir exemplos de persoas que demostraron uunha gran confianza e fe en 

Deus.
• Coñecer os fundadores das relixións monoteístas.
• Recoñecer  como  os  fundadores  das  relixións  monoteístas  mostran  a  acción 

salvadora de Deus.
• Coñecer  que é  a  oración,  como ensinou Xesús  a  rezar  e  diferentes  tipos  de 

oración.
• Descubrir que as obras de arte relixiosa achegan ás persoas a Deus.
• Identificar as exprewsións artísticas das relixións monoteístas. 

1.7.- Educación musical
• Obxectivos xerais de aprendizaxe para a área de música na primaria

Área cognoscitiva(ou conceptual) coñecer: 
• A importancia de forma na música.
• As relacións e ubicación dda música no desenrolo histórico do home.
• As  relacións  que  hai  entre  a  música  e  outras  áreas  de  coñecemento 

humán.
• O lugar que ocupa a música na sociedade contemporánea.

• Área de habilidades, destrezas e hábitos (ou procedimental) 
• Habilidade para escoitar a música.
• Habilidade para cantar e emitir e voz correctamente.
• Executar  un  instrumento  musical  con  destreza  aínda  que  sexa  cunha 

técnica sinxela.
• Hábitos de traballo en conxunto.

• Área afectivo-volutiva(actitudinal)
• Valorar a música como medio de autoexpresión.
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• Desexar o progreso nas súas experiencias musicais.
• Discriminar son respecto á música exercendo libremente o seu criterio.
• Estar conscientes dos ideais de ben ,verdad, amor, beleza e buscalos nas 

obras de arte musical que frecuente.

1.8.- Inglés.
Desenvolver interese pola aprendizaxe da lingua inglesa.

• Comprender mensaxes orais en situacións habituais  de comunicación pedindo 
información persoal e responder a estes.

• Utilizar procedementos verbais e non verbais para comunicarse en situacións de 
intercambio de información persoal.

• Ler  e  obter  información  xeral  e  específica  de  textos  breves  e  sinxelos  que 
proporcionen datos persoais.

• Elaborar  textos  escritos  sinxelos,  comprensibles  e  breves  dando  información 
persoal.

• Identificar  e  reproducir  de  forma  intelixible  e  significativa  o ton,  o  ritmo,  a 
pronunciación e a acentuación nunha canción.

• Apreciar  o valor  da lingua inglesa como medio de comunicación,  mostrando 
curiosidade e respecto cara aos seus falantes.

1.9.Educación física.
• Afianzar o coñecemento dos segmentos corporais, e recoñecer a existencia dun 

espazo anterior e outro posterior en relación consigo mesmo.
• Coñecer as características do equilibrio corporal estático e da postura correcta.
• Introducir a lateralidade nos demais.
• Utilizar correctamente as diferentes partes do corpo en distintos movementos.
• Coñecer  e  diferenciar  as  accións  de  lanzar,  recibir  e  interpretar.  Coñecer  as 

diferentes formas de saltar, xirar e as direccións e sentidos destas accións.
• Lograr a capacidade de botar sorteando obstáculos.
• Coordinar a acción continuada da carreira e o salto en lonxitude.
• Xirar sobre aparellos  variando a altura e superficie  dos mesmos,  sen realizar 

batida.
• Interpretar motrizmente secuencias e ritmos.
• Interpretar dun xeito espontáneo diversas músicas.
• Practicar  os  hábitos  de  coidado externo do corpo (hixiene  diaria,  cambio  de 

roupa ou calzado, ducha).
• Fomentar a postura correcta en posicións básicas.
• Desenvolver o valor lúdico do xogo e o seu aproveitamento no desenvolvemento 

das destrezas e habilidades de ciclo. Participar con agrado en calquera actividade 
física independentemente da súa capacidade.

• Usar os xogos populares e tradicionais como medio de pracer, de relación e de 
emprego do tempo libre.

• Coñecer  estratexias  básicas  de  cooperación,  de  oposición  e  de 
cooperaciónoposición.

• Valorar  as  posibilidades  de  equipo  e  da  participación  de  cada  un  dos  seus 
membros con independencia dos resultados obtidos.

2.- Concreción dos contidos do curriculum en cada área:

2.1.-Matemáticas
O valor das cifras dun número.
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• Sumas, restas, multiplicacións e divisións. Termos. Propiedades e probas.
• Fraccións.
• Sumas e restas combinadas.
• Medidas de lonxitude, capacidade e peso.
• Números decimales. Sumas e restas dos mesmos.
• Moedas. Sumas e restas.
• Liñas, ángulos e rectas.
• Corpos xeométricos.

2.2.-Lingua Galega.
• Comprensión e valoración de textos orais procedentes de diferentes medios.
• Participación e cooperación nas situacións comunicativas habituais respectando 

as normas.
• Memorización e dramatización de textos literarios diversos.
• Interese  polos  textos  escritos  como  fonte  de  aprendizaje  e  como  medio  de 

comunicación, de experiencias e de regulación da convivencia.
• Lectura persoal, silenciosa e en voz alta de obras en galego adecuadas á idade e 

aos intereses dos alumnos/as.
• Comprensión,  memorización  e  recitado  de  poemas,  co  ritmo,  pronuncia  e  a 

entoación adecuados.
• Interese e atención polo uso correcto das regras ortográficas.
• Utilización de diccionarios para as dificultades léxicas e/ou ortográficas.
• Coñecemento  das  regras  ortográficas,  apreciando  o  seu  valor  social  e  a 

necesidade de cinguirse a elas nos escritos.
• Comparación de textos orais e escritos producidos en diferentes variedades da 

lingua galega.
• Uso e definición intuitiva nas actividades de produción e de interpretación da 

terminología seguinte: denominación dos textos traballados, enunciado, palabra 
e  sílaba,  xénero  e  número,  singular  e  plural,determinantes,  cuantificadores, 
conxugacións e tempos verbais (diferenciando presente, pasado, futuro).

• Identificación de palabras compostas e derivadas, de sinónimos e de antónimos 
en relación coa comprensión e coa produción de textos.

• Comparación  de  estruturas  sintácticas  elementais  para  observar  a  súa 
equivalencia semántica ou posibles alteracións do significado.

• Inserción  e  coordinación  de  oracións  como  instrumento  na  mellora  da 
composición escrita.

• Diferenciación do suxeito e do predicado nunha oración.

2.3.-Lingua Castelá.
• Expresión  oral  de  distintos  tipos  de  textos:  anécdotas,  relatos,  narracións 

colectivas, diálogos, trabalenguas, refráns, recitado de poemas, etc.
• A linguaxe oral e outros elementos non lingüísticos: entoación, pronunciación, 

ritmo, xestos, postura, etc. Expresividade e boa entoación.
• Comprensión  de  informacións  de  textos  procedentes  dos  medios  de 

comunicación  social  e  en  textos  propios  de  situacións  cotiás  próximas  ao 
alumnado.

• Comprensión do significado de frases feitas e expresións populares que aparecen 
nun texto dado.

• A necesidade da expresión escrita no medio habitual do alumnado nas diferentes 
situacións de comunicación. 

• Diferentes tipos de textos escritos.

 - 89 -



Proxecto Educativo                                                                                                             C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño

• Expresión escrita de relatos, descricións de persoas, animais e de lugares, frases 
de anuncios publicitarios, resumos, cartas, cómics, etc.

• A linguaxe escrita como fonte de información, diversión, pracer, entretemento, 
enriquecemento e perfeccionamento da propia lingua ,  e como expresión dos 
valores sociais e culturais.

• Verso e prosa.
• A biblioteca: organización, funcionamento e uso.
• Textos realistas e textos fantásticos.
• Vocabulario: O abecedario, palabras derivadas, palabras compostas, familias de 

palabras.  Campo  semántico.  Prefixos  e  sufixos.  Frases  feitas.  Diminutivos, 
aumentativos. Sinonimia, antonimia, polisemia. Palabras que expresan cantidade 
e comparación. Xentilicios. O diccionario, familias de palabras.

• Gramática:  letras,  sílabas  e  palabras.  O  nome,  adxectivo,  artigos,  xénero  e 
número, singular e plural, determinantes, pronotes, verbos. Clases de oracións. 
Suxeito e predicado. Adverbios.

• Ortografía: O punto. O guión. A coma. O m antes de –p e de –b. Sílabas tónicas 
e  átonas.  Acentuación  das  palabras  agudas,  graves  e  esdrúxulas.  O ditongo. 
Palabras que comenzan por bu, bus, bur,hie,hue. Palabras que terminan en –aje, 
ejo,  jero,  jería,  d,  z.  Adxectivos  rematados  en  –avo,  ava,  ivo,  eve.  Verbos 
terminados en –aba, en –bir, en –ger e en –gir. 

• Haber e a ver.
• Abreviaturas.

2.4.-Coñecemento do Medio.
• A Terra: movementos . 
• Paisaxe. Relevo.
• Planos e mapas.
• Estados da auga e cambios. Ciclo da auga na Terra.
• Clima. O tempo atmosférico.
• Océanos e mares.
• Rochas e minerais.
• O ecosistema e os seus elementos. Ecosistemas da comunidade autónoma.
• O ciclo dos alimentos nun ecosistema.
• A protección do Planeta.
• Seres vivos. Funcións.
• Vexetais. Funcións vitais das plantas.
• Corpo humano. Características.
• Hábitos e actividades saudables para a saúde.
• Os sentidos.
• Relacións de convivencia: familia, veciños, colexio, localidade, etc.
• O concello: servizos.
• Productos naturais e productos elaborados.
• A poboación. Tradicións.
• Comunidades e provincias.
• Dereitos e obrigacións dos cidadáns.
• Cambios producidos nunha localidade.
• Materia e enerxía. Materiais naturais e artificiales.
• Fontes de enerxía renovables e non renovables.
• A luz.
• Ferramentas, instrumentos e máquinas simples e compostas.
• Os motores. Tipos e aplicacións.
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2.5.-Educación Plástica
• Observación e interiorización das partes, trazos e esquemas corporais da figura 

humana
• Técnica do raiado e apreciación das súas calidades estéticas e visuais.
• As formas geométricas presentes nos obxectos.
• Observación e realización  do sombreado a lapis  de animales  e  obxectos  con 

apariencia moi distintas.
• As calidades estéticas en modelos naturais da contorna.
• Asociación de imaxes.
• Organización das formas no espazo e o tempo.
• A cor. Obtención da cor. Mesturas de cor. Cores fríos e cálidos.
• Tons e gamas.
• A luz e a sombra na forma e o volumen.
• Formas básicas dos obxectos. Diferentes formas de paisaxe. Formas básicas dos 

espazos de interior.
• Coloreado de obxectos en función da situación dun foco de luz.
• O movemento no trazado da figura humana e de animales.
• A cor: tons, matices e contrastes.
• Imaxes bidimensionales e tridimensionales.
• O contorno e o esquema.

2.6.- Relixión
• Principais características da Biblia.
• As citas biblícas.
• As boas ensinanzas dos libros.
• Os libros do Novo Testamento.  
• Os relatos antigos sobre a orixe do mundo e das persoas.
• A importancia da verdadeira amizade.
• Comportamentos para ser amigo de Xesús.
• As persoas que nos aman sempre nos axudan e nos fan felices.
• Os patriarcas do pobo de Israel.
• Xesús modelo de vida cristiá.
• A importancia de seguir os bos exemplos das persoas que nos rodean.
• A intervención permanente de Deus na historia do pobo de Israel.
• A importancia de axudar aos demais.
• Os comportamentos e as normas cristiás.
• O bo comportamento cos demais fai felices as persoas e a Xesús.
• O Nadal cristiá.
• Xesús , o Fillo de Deus , faise home para salvar ás persoas.
• Nadal , tempo de compartir cos demais.
• A importancia dos bos modelos de vida.
• A vida de Xesús , exemplo de amor e entrega.
• A importancia da auga para a vida.
• Os xestos e símbolos do Sacramento do Bautismo.
• As palabras e os feitos de Xesús.
• Xesús e o Reino de Deus.
• A celebración da Primeira Comuñón. 
• O rito do Sacramento da Eucaristía.
• A parábola “O bo samaritano”.
• Os comportamentos  que manifestan amor  e se levan a cabo para axudar aos 

demais.
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• As persoas com bo espírito enchen de felicidade aos demais .
• Os xestos e símbolos do Sacramento da Confirmación.
• Xesús verdadeiro home e verdadeiro Deus.
• A promesa de salvación de Deus as persoas.
• O Sacramento do Perdón como medio de reconciliación.
• A importancia do perdón na nosa vida cotiá.
• Coñecer os acontecementos que se celebran na Semana Santa.
• Valorar os xestos de amor , entrega e sacrificio polos demais.
• O tempo litúrxico da Pascua.
• O nacemento da Igrexa.
• O envio do Espiríto Santo, que guia ,anima , goberna e conserva á Igrexa.
• O mal existente no mundo actual.
• Valorar a importanci de pertencer a varios grupos ( familia, amigos, colexio......)
• A colaboración e unión entre os membros da familia
• A Igrexa católica.
• A importancia de perdoar para comprender o perdón de Deus.
• O amor e a misericordia de Deus.
• Os motivos polos que a Virxe María recibe diferentes nomes.
• Descubrir o sentido das advocacións de María.
• A crenza das persoas relixiosas sobre a vida despois da morte.
• O compromiso cristián de crear na terra un mundo de xustiza e felicidade como 

consecuencia da súa fe na vida eterna.
• Descubrir  exemplos de persoas que demostraron unha gran confianza e unha 

gran fe en Deus.
• Coñecer a fe cristiá.
• Os relatos das relixións monoteístas.
• Os fundadores das relixións monoteístas mostrn a acción salvadora de Deus.
• A importancia da oración para a vida diaria.
• A oración como medio para falar con Deus.
• As obras de arte relixiosa achegan a Deus.
• A arte nas relixións monoteístas.

2.7.-Inglés.
1. - Escoitar, falar e conversar.

• Escoita e comprensión dun conto para obter información global e específica.
• Manifestación de necesidades na aula: How do you spell?
• Recoñecemento e uso de aspectos sonoros, de ritmo, ton e acentuación nunha 

canción e nunha tira cómica.
• Representación dun diálogo.

2. - Ler e escribir.
• Lectura comprensiva dun conto para obter información global e específica.
• Relación entre pronunciación e representación gráfica de vocabulario coñecido e 

usos da lingua.
3. - Coñecemento da lingua a través do uso.

• Coñecementos lingüísticos
• Intercambio de información persoal.
• Expresión da posesión.
• Expresión dos gustos.
• Presentación doutras persoas.

4. - Aspectos socioculturais e consciencia intercultural.
• Respecto cara a persoas que falan inglés e teñen unha cultura diferente.
• Valoración da nosa propia cultura.
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• Recoñecemento  e  uso  de  fórmulas  e  expresións  básicas  para  felicitar  outra 
persoa.

• Recoñecemento  de  similitudes  e  diferenzas  entre  aspectos  da  vida  cotiá  nos 
países onde fala a lingua inglesa e os propios.

• Valoración da nosa propia cultura.
• Recoñecemento  e  uso  de  fórmulas  e  expresións  básicas  para  felicitar  outra 

persoa.
• Recoñecemento  de  similitudes  e  diferenzas  entre  aspectos  da  vida  cotiá  nos 

países onde fala a lingua inglesa e os propios.

2.8.-Educación musical.

• Escoita:
Coñecemento:

• Do son na súa organización melódica
• Idea de ritmo e metro
• Da notación  musical  adquirida  vivencialmente  como  consecuencia  da 

actividade musical.
• Dun  repertorio  de  cancións  folklóricas  e  outras  acorde  cos  intereses 

particulares 
• Dos educandos deste nivel de maduración.
• Das formas elementais da música.
• Identificación  auditiva  e  visual  dalgúns  instrumentos  da  orquetra,  da 

música  popular  galega  e  doutros  utilizados  noutras  culturas,tenatando 
aproximarse a unha clasificación por familias.

• Interpretación e creación musical:
• Perfeccionamento da habilidade para cantar.
• Destreza no manexo de instrumentos, especialmente sinxela de técnica 

de execución.
• Hábitos  de  orde,  atención,  responsabilidade  en  función  individual, 

colectiva como consecuencia da práctica coral e instrumental.
• Hábito de atención para escoitar música adecuada ó nivel.
• Interpretación,  memorización  e  improvisación  de  composicións: 

cancións, poemas musicados,etc
• Interese e amor pola música.
• Da valoración da música como medio de autoexpresión.
• Iniciación á interpretación de danzas e cancións tradicionais galegas.
• Identifiación dalgunhas cantigas que acompañan momentos de traballo e 

celebración:magosto, cantos de reis, entroido, maios e relación destas coa 
finalidade para a cal foron concebidas.

2.9 .Educación física.
• 1º BLOQUE: “O CORPO: IMAXE E PERCEPCIÓN”
• 2º BLOQUE: “HABILIDADES MOTRICES”
• 3º BLOQUE: “ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO EXPRESIVAS”
• 4º BLOQUE: “ACTIVIDADE FÍSICA E SAÚDE”
• 5º BLOQUE: “XOGOS E DEPORTES”

3.Tratamento das Competencias Básicas:
3.1.-Competencia en comunicación lingüística
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• Ser  capaz  de  comprender  e  producir  mensaxes  orais  que  teñan  finalidade 
didáctica ou son de uso cotiá.

• Ser capaz de diferenciar as clases de textos escritos.
• Ser capaz de poñer en práctica os coñecemrntos e as estratexias necesarias para 

escribir correctamente.
• Ser capaz de ler e comprender de forma autónoma textos literarios axeitados  a 

súa idade e intereses.
• Manifestar  interese  pola  lectura  e  escritura  como  instrumentos  para 

relacionarnos cos demais e para aprender.
• Habilidade para interpretar mensaxes que conteñan números.
• Ser  quen  de  razoar  procesos  matemáticos  que  interveñen  nas  distintas 

operacións.
• Habilidade para comprender , analizar e interpretar información.
• Adquirir  a  terminología  específica  sobre  seres  vivos,  e  sobre  obxectos  e 

fenómenos naturais.
• Transmitir ideas en informacións sobre a naturaza. 

3.2.-Competencia matemática
• Ser  capaz  de  establecer  a  secuencia  temporal  dunha  historia  mediante  a 

numeración e ordenación de viñetas.
• Ser capaz de identificar determinadas clases de palabras cuantificadoras.
• Habilidade para recoñecer os distintos usos e significados dos números.
• Ser capaz de resolver problemas relacionados coa vida cotiá.
• Habilidade para incorporar á súa linguaxe habitual a terminoloxía matemática.
• Coñecer elmentos matemáticos básicos ( números, medidas, símbolos……….)
• Utilizar  ferramentas  matemáticas  tales  como  medidas,  escalas,  táboas  ou 

representacións gráficas.
• Ser capaz de utilizar a linguaxe matemática para cuantificar fenómenos naturais, 

expresar datos, etc.
3.3.-Competencia no coñecemento e a interación co mundo físico.

• Ser capaz de comprender textos informativos relacionados co mundo físico que 
permiten coñecer mellor os elementos da naturaza a influencia e as relacións que 
manteñen os seres humanos co espacio no que viven.

• Ser capaz a través do traballo con mensaxes de carácter publicitario a creación 
de hábitos de consumo responsable.

• Desenvolvemento da capacidade de utilización dos coñecementos matemáticos 
básicos na resolución dos problemas cotidiás.

• Habilidade  para  recoñecer  a  utilidade  dos  números,  medidas,  elementos 
xeométricos para unha mellor comprensión do medio

• Observar o mundo, obter información e actuar de acordo con ela.
• Coñecer o propio corpo e as relacións entre os hábitos e as formas de vida e 

saúde.
• Participar  na  toma  de  decisións  en  torno  a  problemas  locais  e  globais 

formulados.
• Coñecer as implicacións da actividade humana no medio natural.
• Interpretar o mundo e desenvolverse adecuadamente con autonomía e iniciativa 

persoal en ámbitos da vida e do coñecemento moi diversos.
3.4.-Competencia no tratamento da información e competencia dixital.

• Ser capaz de seleccionar, comprender e transmitir información.
• Ser  capaz  de  comprender  diferentes  tipos  de  textos,  relacións  de  imaxes,

…….expostos en diferentes formatos.
• Iniciar o uso da pizarra dixital.
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• Ser capaz de realizar actividades utilizando ferramentas informáticas apropiadas 
a súa idade.

• Uso das TIC como xeradoras e transmisoras de coñecementos matemáticos.
• Habilidade para utilizar linguaxes gráficas para interpretar a información sobre a 

realidade.
• Utilizar  estratexias  persoais  e  variadas  para  obter,  seleccionar,  organizar, 

transformar, representar e comunicar a información.
• Ser crítico ante as mensaxes que recibe e elabora.

3.5.-Competencia social e cidadá
• Ser  capaz  de  entender  e  utilizar  a  lingua  como  instrumento  básico  na 

comunicación humana, entendida como conxunto de habilidades necesarias para 
a convivencia.

• Desenvolver a comunicación cos demais e mostrar actitudes de axuda co fin de 
resolver situacións problemáticas.

• Traballar  en  equipo e  aprender  a  aceptar  outros  puntos  de vista  distintos  do 
propio.

• Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a actuar de 
acordo con elas. Respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo dunha 
sociedade democrática.

• Desenvolver unha actitude contraria á violencia.
• Coñecer,  comprender,  valorar e respectar as diferentes culturas,  as diferenzas 

entre  as  persoas  ,  a  igualdade  de  dereitos  e  de  oportunidades  de  homes  e 
mulleres e a non discriminación de persoas por ningunha causa.
3.6.-Competencia cultural e artística

• Ser capaz de desenvolver habilidades propias da educación artística a través dos 
debuxos e fotografías que acompañan os textos.

• Desenvolver habilidades perceptivas. Adquirir un sentido estético. Descubrir a 
beleza  que  encerran  as  formas  xeométricas  por  medio  da  observación  e  da 
análise dos seus elementos.

• Ser capaz de facer creacións plásticas a partir de contidos lingüísticos.
• Valorar a diversidade cultural do noso contorno.
• Recoñecer as manifestacións culturais que forman parte do patrimonio cultural 

de Galicia.
3.7.-Competencia para aprender a aprender

• Ser  capaz  de  facer  un  uso  correcto  da  lingua  como  ferramenta  básica  do 
aprendizaxe.

• Ser capaz de ler e acceder ó coñecemento así como escribir para reelaborar e 
asimilar os contados

• Mellorar a velocidade lectora ou a comprensión, así como a correcta expresión 
dos coñecementos.

• Habilidade para comprender, analizar, e resolver problemas, así como potenciar 
o desenvolvemento de estratexias que faciliten a aprendizaxe autónoma.

• Reflexionar sobre o que e como se aprenden.
• Desenvolver  hábitos  de  traballo  individual  e  de  equipo,  de  esforzo  e  de 

responsabilidade  no  estudo,  así  como  actitudes  de  confianza  en  sí  mesmo, 
sentido crítico, interese e creatividade na aprendizaxe.
3.8.-Competencia de autonomía e iniciativa persoal

• Ser capaz de realizar de maneira autónoma traballos da área de lengua
• Ter unha visión estratéxica .dos problemas que axude a marcar e cumplir os fins 

plantexados e a estar motivado nas tarefas emprendidas.
• Ter habilidade para iniciar e levar a cabo proxectos.
• Desenvolver unha actitude contraria a violencia.
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4.-Criterios e principios xerais en canto á metodoloxía a empregar no ciclo.
• Partir  do  nivel  de  desenvolvemento  do  alumnado  e  das  súas  aprendizaxes 

previas.
• A  metodoloxía  debe  ser  activa  potenciando  a  construcción  de  aprendizaxes 

significativas e funcionais, a participación activa e dinámica nun ambiente de 
cooperación.

• Trataremos  de  socializar  ao  alumnado  aproveitando  distintos  tipos  de 
agrupamento  para  a  realización  de  actividades,  tratando  de  potenciar  a 
cooperación entre iguais.

• Potenciarase  o  respecto  as  diferenzas  e  garantirase  a  inclusión  do  alumnado 
independientemente das súas características.

• Seguiremos unha metodoloxía expositiva, investigadora, descubridora, creativa, 
activa e participativa,  fomentando debates e discusións para crear un espíritu 
crítico.

• Proporcionaremos guías e estratexias de aprendizaxe, fomentaremos o afán de 
superación e a interiorización das normas do centro.

• Procuraremos traballar a comprensión e expresión lectora así como a expresión 
oral nos distintos aspectos.

• Proporcionar situacións de aprendizaxe que teñen sentido para os alumnos, coa 
fin de que resulten motivadoras.

• Potenciar a aprendizaxe autónoma e a creatividade.
• Utilizaremos tódolos recursos materiais, persoais e organizativos precisos para 

dar unha resposta axeitada as necesidades cocretas dos alumnos/as.
• Segundo  os  distintos  momentos  de  aprendizaxe  utilizaremos  as  diferentes 

metodoloxías  posibles  para  así  permitir  ao  alumno/a  unha  maior  autonomía, 
combinar  co  traballo  grupal,  crear  coñecemento  de  forma  democrática  e 
contextualizada, na liña sociocrítica antes expresada.

5.- A Avaliación no ciclo
A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado de educación primaria 

será continua e global e que terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas do 
currículo.

5.1.-Criterios de avaliación do alumnado en cada área:

5.1.1.-Matemáticas:
• Utiliza  ordenadamente a linguaxe  númerica,  geométrica,  gráfica e de medida 

cando presenta, de xeito verbal ou escrita, as súas tarefas escolares ou participa 
nas postas en común.

• Le, escribe e ordena números  naturais, interpretando a orde de magnitude de 
cada díxito do número.

• Estima magnitudes ( lonxitude, superficie, capacidade,masa e tempo ) antes de 
medilas e contrasta os resultados obtidos coa estimación previa.

• Realiza as medicións con coidado, escolle entre as unidades e instrumentos de 
medida dispoñibles os que mellor se axusten ao tamaño e á naturaza do obxecto 
que se desexa medir, e expresa correctamente as medidas realizadas.

• Recoñece, nomea e describe formas e corpos xeométricos da contorna próximo, 
representa figuras planas sinxelas coa axuda de instrumentos de debuxo e utiliza 
materiais diversos para crear volumes.
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• Aplica os coñecementos matemáticos a situacións e identifica situacións da súa 
entorna familiar onde se utilizan.

• Afronta con autonomía situacións problemáticas, sen pedir axuda ante a primeira 
dificultade; é consciente dos seus puntos débiles e esforzarse por superalos.

• Manifesta  satisfacción  polo progreso dos seus coñecementos  matemáticos  así 
como pola crecente socialización que implica a linguaxe matemática.

• Manifesta flexibilidade nos seus puntos de vista, elixindo unha estratexia distinta 
cando a primeira non deu resultado e non abandona as tarefas ata telas cocluido.
5.1.2.-Lingua galega.

• Participar en situacións comunicativas que se dan na aula (reais ou simuladas) e 
que  correspondan  a  diversa  tipoloxía  (  conversa,  expresión  espontánea, 
asamblea, debate) e a diversos obxectivos comunicativos, respectando as normas 
que rexen estas situacións.

• Comprender textos orais de uso cotián, extraendo o senso global das mensaxes 
orais.

• Producir  textos  orais  (explicacións  sinxelas,  exposicións,  narracións……..) 
presentando  coherentemente  ideas,  estados  de  ánimo,  sentimentos,  emocións, 
feitos vivencias e opinións.

• Memorizar  e  reproducir  textos  orais  propios  da  literatura  popular  galega 
empregando a pronuncia e entonación adecuadas.

• Ler  expresivamente  textos  de  tipoloxía  variada  con  fluidez  e  entonación 
adecuadas  vinculadas  á  puntuación  e  á  intencionalidade  e  coa  velocidade 
apropiada segundo o tipo de texto e o obxectivo lector.

• Coñecer textos de literatura infantil galega adecuados ao ciclo, coa finalidade de 
gozar coa lectura.

• Empregar as bibliotecas de aula e de centro con certa autonomía como fonte de 
información e como lugar que proporciona recursos relacionados coa lectura por 
pracer.

• Utilizar,  de xeito  intuitivo,  terminoloxía  relacionada  coa tipoloxía  textual,  os 
tempos  verbais  (presente,  pasado,  futuro)  ,os  adxectivos  cualificativos,  os 
determinantes  e  algúns  aspectos  relativos  á  semántica,  como  antónimos  e 
sinónimos, cando se realicen actividades de comprensión e de expresión orais e 
escritas.

5.1.3.- Lingua castelá
• Le textos coa articulación,  o ritmo, a fluidez,  a expresividade e a seguridade 

necesarios.
• Expresa as súas opinións sobre os textos lidos e manifesta gustos persoais.
• Eescribe de xeito correcto e coherente diversos tipos de textos.
• Utiliza  a adecuada ortografía da palabra e da oración,  empregando diferentes 

recursos para a autocorrección (relectura,consulta do diccionario, etc.)
• Participa  en  situacións  de  comunicación  relacionadas  coa  actividade  escolar 

(diálogos,  coloquios,  entrevistas,  etc.)  respectando  as  normas  que  faciliten  o 
intercambio, adecuando a expresión á intencionalidade e ao contexto, valorando 
o que se di con certa actitude crítica.

• Expresa  oralmente  feitos,  sentimentos  e  experiencias  de  forma  correcta  e 
coherente, coa entonación, articulación e ritmo adecuados, e co vocabulario e as 
estruturas pertinentes: concordancias, adxectivación, comparacións, etc.

• Utiliza  diferentes  estratexias  para  a  comprensión  de  discursos  orais  e  textos 
escritos.

• Constrúe mensaxes orais e escritas de xeito persoal e creativo.
• Autocorrixe a expresión para evitar expresións racistas, clasistas, sexistas,
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• Regula o traballo mediante a linguaxe oral e escrita, realizando plans de traballo, 
esquemas, resumos, notas recordatorias, etc.

5.1.4.-Coñecemento do medio
• Identifica  e describe os  principais  usos que facemos as persoas  dos  recursos 

naturais (aire, terra e auga ) , sinalando as vantaxes e inconvenientes.
• Usa adecuadamente as nocións espaciais e a referencia aos puntos cardinais para 

decribir,  localizar  e  relacionar  a  situación de si  mesmo e a  dos obxectos  no 
espazo e no tempo.

• Identifica e practica os hábitos de alimentación, postura, hixiene e descanso máis 
adecuados para favorecer a saúde.

• Recopila  información  sobre  as  características  observables  e  regulares  dos 
obxectos, animais e plantas da localidade e da comunidade autónoma, seguindo 
criterios e pautas de observación sistemática.

• Compara ciclos vitais entyre organismos vivos.
• Describe as relacións e complementariedade entre os distintos traballos, públicos 

e domésticos, da localidade e da comunidade autónoma.
• Participa e coopera en actividades de grupo (familia e colexio ) respectando as 

normas  de  funcionamento  democrático,  con  responsabilidade,  asumindo  os 
dereitos e deberes que leva.

• Describe  cambios  que  se  produciron  nunha localidade  ao  longo  do  tempo  e 
localizaos en fontes históricas que haxa na súa localidade.

• Mostra interese por coñecer os modos de vida e as manifestacións artísticas e 
culturais de épocas pasadas.

• Compara métodos de comunicación antigos e actuais.

5.1.5.- Educación Artística
• Utiliza a súa actividade gráfica para representar e imaxes as súas vivencias e 

experiencias persoais.
• Representa imaxes da realidade cotiá e da contorna, seleccionando as técnicas 

máis apropiadas e os materiais adecuados.
• Interven  e  coopera  en  traballos  de  creación  artística,  bidimensional  e 

tridimensional, organizando e coidando o material utilizado.
• Explora as calidades dos materiais (plásticos, metálicos, textiles e de refugallo) e 

as súas posibilidades expresivas.
• Mostra interese pola calidade na execución das súas creacións e goza coa súa 

realización, explicando as súas intencións expresivas.
• Conserva e respecta o medio ambiente e as formas artísticas da contorna.

5.1.6.- Relixión
• Extrae as boas ensinanzas dos libro
• Completa frases sobre os principains contidos da unidade.
• Expresa o ensino dunha historia.
• Describe as características do Novo testamento .
• Conta coas súas propias palabras un relato antigo que conta a orixe do mundo.
• Recoñece a Deus como Creador do universo.
• Explica a importancia dunha verdadeira amizade.
• Ordena os principais feitos do relato biblíco e escribe o seu ensino.
• Elabora unha lista de comportamentos que nos axudan a ser felices.
• Escribe os principais feitos da vida de Abraham.
• Nomea persoas que seguiron ou seguen o exemplo de Xesús.
• Forma frases relacionadas con Xesús como modelo de vida cristiá.
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• Conta algún feito que amosa axuda aos demais.
• Ordena acomtecementos da historia do pobo de Israel.
• Enumera bos comportamentos que melloran a convivencia.
• Describe as consecuencias que levan consigo as boas e malas conductas.
• Nomea personaxes que teñen relación co Nadal.
• Recorda os principais acontecementos do nacemento de Xesús.
• Enumera  comportamentos  que  mostran  como  se  debe  celebrar  o  verdadeiro 

Nadal.
• Ordena os feitos que se narran no relato dos Magos de Oriente.
• Recoñece comportamentos d amor exemplars na vida das persoas.
• Completa frases e responde apreguntas sobre os contidos da unidade.
• Explica a importancia da auga para os seres vivos e identificaa como símbolo de 

vida. 
• Conta algún feito que sirva de exemplo para ensinar a compartir cos demais.
• Resume o relato biblíco e explica o seu ensino.
• Completa frases sobre o Sacramento da Eucaristía.
• Ordena os feitos que aconteceron na ültima Cena.
• Enumera comportamentos que expresan o verdadeiro amor entre as persoas.
• Pon exemplos da vida diaria nos que se practica o Mandamento do Amor.
• Describe como son e que fan as persoas cun bo espítito.
• Completa frases sobre a Confirmación e oritual da súa celebración.
• Expresa algún feito extraordinario que levou a cabo o Beato Padre Damián no 

seu labor de entrega aos demais.
• Resolve un encrucillado sobre os conceptos mais importanres da unidade.
• Expresa un mal comportamento e o motivo polo que a persoa debe arrepentirse e 

pedir perdón.
• Escribe unha oración para dar grazas a Deus por perdoarnos sempre.
• Describe comportamentos relacionados coa entrega , o amor e o sacrificio.
• Expesa o motivo da clebración da Pascua cristiá.
• Recoñece a importancia que ten para as persoa a pertenza a diferentes grupos.
• Completa frases que tratan conceptos sobre o nacemento da Igrexa.
• Sinala como se pode colaborar para evitar o mal e o sufrimento no mundo.
• Escribe  unha lista  de comportamentos  que axudan ao bo funcionamento  dun 

grupo.
• Completa unha información sobre que forma a Igrexa.
• Sinala como se pode colaborar para evitar o mal e o sufrimento no mundo.
• Enumera advocacións da Virxe María e explícaas.
• Describe situacións de verdadeiro perdón entre as persoas.
• Escribe frase sobre o perdón e a misericordia de Deus.
• Recoñece manifestacións da fe e da confianza en adeus.
• Identifica os conceptos máis importantes sobre a fe cristiá.
• Recoñece a importancia da vida eterna para as persoas.
• Explica a mensaxe relixiosa que comunica o relato biblíco sobre o xuizo final.
• Explica a importancia da oración para as persoas.
• Distingue a oración de petición da de acción de gracias.
• Nomea comportamentos que mostran a xenerosidade das persoas relixiosas.
• Responde  a  preguntas  relacionadas  cos  fundadores  das  relixións.Contesta  a 

preguntas sobre a arte das relixións monoteístas. 
• Identifica  as  obras  de  arte  de  cada  relixión  monoteísta  e  comprende  o  seu 

significado.

5.1.7.- Inglés.
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• Adaaptar o sentido global e identificar información específica nun conto.
• Mostrar comprensión de instrucións orais sinxelas na aula mediante respostas 

tanto verbais como non verbais.
• Participar en intercambios orais breves e contextualizados, pedindo información 

persoal.
• Ler e entender  o sentido global  e específico de textos breves e  sinxelos que 

traten sobre datos persoais cun fin concreto.
• Escribir  textos  curtos  e  sinxelos  dando  información  persoal  cun  formato 

establecido.
• Reproducir o alfabeto.
• Usar de forma significativa aspectos sonoros, de ritmo, acentuación e ton nunha 

canción

5.1.8.- Educación musical
O  curriculum  oficial  establece  uns  criterios  que  constitúen  enunciados  que 

indican qué avaliar para cada área.Os centros deberán concretar a adaptar estes criterios 
nas súas propostas curriculares.Estes criterios terán en conta:

• O progreso do alumno e alumna en tódalas áreas do currículo.
• Os diferentes elementos do currículo.
• A adquisición das C.C.B.B.
• A necesidade de establecer medidas de reforzo.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
A avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos terán que ser de 

diversa índole entre outros, contemplaremos:
• A observación de comportamento
• Cuestionarios orais e escritos
• Entrevistas
• Probas configuradas como síntese dos contidos máis significativos traballados 

no proceso ensinanzaaprendizaxe.
Avaliación do proceso de ensinanza:
As normas de avaliación na E.P establecen que os mestres e mestras, avaliarán 

os  procesos  de  ensinanza  e  a  súa  propia  práctica  docente  en  relación  co  logro  dos 
obxectivos educativos do currículo. Esta avaliación incluirá referencias a aspectos tales 
como:

• A organización da aula
• A relación entre o alumnado e o profesorado
• Relación entre o profesorado
• Aproveitamento dos recursos do centro
• Convivencia entre o alumnado.

5.1.9.- Educación Física
• Valórase se as nenas e os nenos destas idades son capaces de diferenciar e de 

controlar  as  partes  do  seu  corpo  e  as  súas  posibilidades  de  movemento  en 
situacións motrices coñecidas e descoñecidas. Para comprobalo, cómpre ofrecer 
cantidade  e  variedade  de  estímulos.  Daráselle  importancia  á  economía  e  á 
fluidez nos movementos, logradas en parte grazas a un bo control da tensión e da 
relaxación musculares.

• Quérese avaliar se o alumnado é quen de inventar estruturas rítmicas, de acordo 
cun número de pulsacións ou a unha secuencia, e de reproducilas de diferentes 
maneiras. 
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• Preténdese  verificar  nos  alumnos  e  alumnas  a  habilidade  de  saltar  e  de 
desprazarse de diferentes maneiras (en cuadrupedia, reptando, gabeando...) con 
distintas velocidades;  con cambios de dirección e de sentido e adaptándose a 
condicións externas variables (por exemplo, a outras persoas que igualmente se 
desprazan). 

• Compróbase  se  as  nenas  e  os  nenos  realizan  xiros  sobre  o  eixo  transversal 
(viravolta adiante ou atrás) e lonxitudinal (rolar, facer un medio xiro no aire). 

• Valórase a coordinación global e segmentaria no manexo de móbiles, ben sexa 
ao  manipulalos  co  corpo  ou  con  algún  tipo  de  axuda  material  (pa,  raqueta, 
stick...),  amosando  unha axeitada  percepción  espaciotemporal  para  adaptar  o 
propio movemento ás súas traxectorias. 

• Compróbase a capacidade do alumno e da alumna para representar e comunicar 
por  medio  da  linguaxe  non verbal  determinadas  situacións,  ideas,  emocións, 
sentimentos, estados de ánimo... individualmente e en grupo.

• Avalíase  se  as  nenas  e  os  nenos  son  quen  de  valorar  os  beneficios  que  a 
actividade física ten sobre o organismo, especialmente no relativo á mellora das 
habilidades, da percepción e da condición física, así como a necesidade de evitar 
riscos innecesarios na práctica de xogos e de actividades motrices.

• Verifícase se  o alumnado participa  nos xogos e  nas  actividades  aceptando o 
papel  que  lle  corresponde  desempeñar;  tendo  en  conta  o  resto  das  persoas; 
rexeitando  os  comportamentos  antisociais;  evitando  discriminacións, 
estereotipos, prexuízos... 

• Valórase  se  as  alumnas  e  alumnos  buscan  información  sobre  aspectos 
relacionados coa área de educación física que son propios de Galicia, como os 
xogos populares tradicionais, os xoguetes e os bailes. 

5.3.-Criterios para a promoción de ciclo:
• Coñecer  e  utilizar  de  xeito  apropiado  a  lingua  galega,  a  lengua  castelá  e 

desenvolver hábitos lectores.
• Desenvolver de maneira satisfactoria as competencias básicas.
• Apreciar e coñecer os valores , as normas de convivencia e respectar os dereitos 

das persoas.
• Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 

que lle permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar, así como nos 
grupos sociais con que se relaciona.

• Desenvolver  hábitos  de  traballo  individual  e  de  equipo,  de  esforzo  e  de 
responsabilidade  no  estudo,  así  como  actitudes  de  confianza  en  si  mesmo, 
sentido crítico, iniciativa persoal, interese e creatividade na aprendizaxe.

• Coñecer, valorar e coidar o seu contorno natural, social e cultural.
• Iniciarse na utilización para a aprendizaxe das tecnoloxías da información e da 

comunicación.
• Valorar a higiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo.
• Coñecer  e  valorar  a  flora  e  a  fauna,  en  especial  a  presente  na  Comunidade 

Autónoma de Galicia, e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu 
coidado.

• Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 
e nas súas relacións  coas demais  persoas.  Actitude  contraria  a violencia,  aos 
prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas.

5.4.- Instrumentos e procedementos de avaliación
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Algúns dos instrumentos existentes para avaliar o proceso de aprendizaxe e que 
serán empregados polos mestres son:

• Observación sistemática:
• Escala de observación.
• Rexistro anecdótico persoal.

• Análise das producions dos alumnos:
• Resumos.
• Traballos de aplicación e píntese.
• Caderno de clase.
• Textos escitos.
• Producións orais.

• Intercambios orais cos alumnos:
• Diálogo.
• Entrevista.
• Postas en común.
• Asembleas.

• Probas específicas:
• Obxectivas.
• Abertas.
• Exposición dun tema.
• Resolución de ejercicios.

• Autoavaliación.

A avaliación concíbese e practícase dende o noso centro da seguinte maneira:
Continua e global, xa que atende á aprendizaxe como proceso, contrastando os 

diversos  momentos  ou  fases,  e  ademais,  tendo  en  conta  o  progreso  do  alumno  no 
conxunto das áreas do currículo.

Contémplanse tres modalidades:
Avaliación inicial.Proporciona datos acerca do punto de partida de cada alumno, 

proporcionando unha primeira fonte de información sobre os coñecementos previos e 
características persoais, que permiten unha atención ás diferenzas e unha metodoloxía 
adecuada.

Ao  comezo  do  ciclo  e  durante  o  1º  mes  do  curso,  o  titor/a  realizará  unha 
avaliación inicial coa finalidade de adecuar as ensinanzas aos alumnos/as e facilitar a 
óptima progresión no seu proceso de aprendizaxe.

Avaliación formativa. Concédelle importancia á evolución ao longo do proceso, 
conferindo unha visión das dificultades e dos progresos de cada caso.

Avaliación  sumativa.  Establece  os  resultados  ao  remate  do  proceso  total  de 
aprendizaxe en cada período formativo e a consecución dos obxectivos.

Individualizada,  centrándose na evolución de cada alumno e na súa situación 
inicial e particularidades.

Integradora, para o cal contempla a existencia de diferentes grupos e situacións 
e a flexibilidade na aplicación dos crierios de avaliación que se seleccionan.

Orientadora, dado que lle proporciona ao alumno/a a información precisa para 
mellorar a súa aprendizaxe e adquirir estratexias apropiadas.

Cada  trimestre  os  pais  /  nais  reciben  información  académica  do  alumno/  a 
mediante un boletín elaborado co modelo XADE.

En  canto  aos  sistemas  de  cualificacións,  os  resultados  da  avaliación  serán 
expresados nos seguintes termos:insuficiente (IN), suficiente (SU), ben (BE), notable 
(NT),  e  sobresaliente  (SB);  considerándose  cualificación  negativa  o  insuficiente  e 
positivas as restantes.
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6.-Tratamento  nas  distintas  áreas,  da  educación  moral  e  en  valores, 
educación  para  a  paz,  igualdade  de  oportunidade  entre  sexos,  educación 
ambiental, educación sexual, educación para a saúde e calidade de vida, educación 
para o lecer, educación do consumidor e viaria.

6.1 -Educación moral e cívica.
Este  tema  trataráse  en  todas  as  áreas  e  con  él  pretendemos  contribuir  á 

construcción  persoal  por  medio  de  experiencias  morais  significativas  que  permitan 
integrar nos nenos/as os valores, actitudes, hábitos e as conductas máis desexables neste 
sentido:

• Axudar ós alumnos/as a construir unha ética para a convivencia que lles  permita 
desenvolverse no complexo mundo actual.

• Desarrollar  as  habilidades  necesarias  nos  alumnos/as  para  que  poidan 
autoconstruir o seu codigo ético.
6.2.-Educación para a paz.
A concepcción da paz como ausenciia de viólencia física e conflictos dan paso a 

novos enfoques que se denominan paz positiva,  entendendo ésta como situacións de 
elevada xustiza e reducida violencia, asociados a conceptos como: desarrollo humán, 
cooperación, igualdade nas relacións, respeto, e.t.c...

Os obxectivos principais serían.
• Xerar nos nenos/as valores contrarios á violencia persoal e social.
• Educar en e para a solidaridade.
• Educar en e para os comportamentos tolerantes.
• Educar en e para a xustiza.
• Promover nos alumnos/as intervvenccións actvas e asumir compromsos para a 

defensa destes valores.
•

6.3.-Educación do consumidor.
Faise necesario facilitar ós nenos/as uns intrumentos de análise e crítica que lles 

permitan adoptar unha actitude persoal e reflexiva fronte as ofertas de todo tipo.
Pretendemos así que os nenos/as sexan máis conscientes e críticos e que poidan 

resolver problemas propios da sociedade actual de consumo.
 Os obxectivos principais serían.

• Aprender a disfrutar e coidar os bens que se posúen.
• Ser críticos fronte os mecanismos da sociedade de consumo.
• Sentrse sensibilizado ante as persoas que carecen de bens de consumo.
• Que descubran cal é realmente a prioridade e den mais importancia o ser que o 

ter.
6.4.-Educaión para a saúde.
Formar  os  nenos/as  para  que  sexan  capaces  de  tomar  decisións  que  van  ter 

consecuencias  sobre  a  súa  saúde  e  orentar  os  seus  hábitos  e  modos  de 
comprtamentodunha maneira saludable.

Como obxectivos teremos.
• Desexar estar san.
• Saber como acadar a saúde.
• Facer o que se poida para manter a saúde.
• Buscar axuda cando se necesite.

6.5.-Educación sexual.
Entendemos a educación sexualdesde unha perspectiva baseada na orientación e 

educació dos aspectos afectivos, emocionais e sociais.
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Trátase de educar a sexualidade como un aspecto significativo da identidade de 
cada  persoa  formando parte  da educación  para a  saúde,  xa que conduce  ó benestar 
mental e físico. 

Pretendemos contribuir progresivamente a súa identidade sexual, fomentando o 
desarrollo da autonomía, da confianza persoal, do respeto e tolerancia.

6.6.-Educación ambiental.
Com este  tema,  tratamos  de  capacitar  ós  alumnos  para  que  comprendan  as 

relacións  co  medio  no  que  están  inmersos  e  para  poder  dar  resposta  ós  problemas 
ambientais  en  tódolos  ámbitos,  traballar  tanto  individual  como  colectivamente,  na 
búsqueda de solucións ós actuais e previr os que poiidan aparecer.

Entendemos como obxectivos:
Comprender a dependencia dos seres vivos respeto ó seu medio.
Iniciarse no recoñecemento de problemas ambientais.
Ir transformando o entorno inmediato de maneira que responda a unha ética ambiental.

6.7.-Educación vial.
A educación  vial  está  moi  ligada  a  educacción  para  a  saúde,  na  meddadas 

consecuencias negativas que pode ter, e a responsabilidade que supón po proceso de 
prevención de accidentes.

Tamén está ligado á educación do consumiidor no sentido de que o alumno/a 
será usuario das viias e dos medios de comunicación.

Está relacionada tamén coa educ. moral e cívica, na medida de que os 
alumnos/as serán usuarios duns medios de comunicacion sociais e individuais.

6.8.-Educación para a igualdade entre sexos.
Plantéxase  o  desarrollo  integral  da  ppersoa  e  o  desarrollo  de  todas  as  súas 

capacidades,  garantindo  o  tratamento  igualitario  a  todas  as  persoas.Para  todo  esto,, 
ofréceselle a todos os nenos/as a opportunidade de potenciar aqueles valoores, actitudes, 
e coñecementos que posibiliten este desarrollo, independentemente do seu sexo.

Traballaremos establecendo relaccións equilibradas, propoñendo actiiidades para 
reflexionar e analizar a realidade, favorecendo unha inserción euqilibrada e un desrrollo 
igualiitario entre oos sexos.

7.-Principios para a elaboración das programacións didácticas.
• Garantir a unidade e coherencia das ensinanzas dos distintos mestres do ciclo, 

asegurando que a súa práctica educativa se sustente nuns principios educativos 
comúns.

• Asegurar a continuidade das ensinanzas correspondentes a unha mesma materia 
ao longo dos distintos cursos.

• Coordinar  os  traballos  de  planificación  do  curso  e  de  programación  das 
ensinanzas.

• Establecer un marco de acordos previos relativos á variedade sociocultural para 
o ciclo.

• Orientación organizativa da institución educativa.
• Establecer  pautas  de  traballo  que  teñan  como  finalidade  o  desenvolvemento 

integral do alumnado.
• Atender aos principios de tolerancia, variedade, integración e recoñecemento da 

complexidade que dea verdadeira resposta aos problemas actuais.
• Garantir un proceso de ensinanza-aprendizaxe que teña en conta os intereses, 

motivacións, edade cronolóxica e, momento evolutivo de todos e cada un dos 
alumnos e alumnas.
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8.-Principios para a posta en práctica do plan das T.I.C. , lector e 
convivencia escolar:

8.1.- Posta en práctica do plan das TIC:
A posta en práctica do plan das TIC, atenderá aos seguintes principios:

• Apoia-lo desenrolo de destrezas fundamentais: lectura, escritura, cálculo e 
expresión, aproveitando a motivación que o emprego destas ferramentas leva 
aparellado. 

• Presentar de forma gráfica conceptos que poden resultar difíciles de entender 
para o alumnado. As simulacións favorecen o achegamento de experiencias e a 
aprendizaxe de conceptos complexos, a través da análise de procesos 
presentados de forma máis concreta. 

• Apoia-la aprendizaxe con aplicacións que proporcionen actividades de reforzo 
ou ampliación para aqueles alumnos/as que o precisen. O profesor deberá buscar 
e elaborar materiais que respondan ás necesidades do centro e do seu alumnado. 
Como norma xeral, estas aplicacións han de cumplir os seguintes requisitos: 

• Fomentar o intercambio, a procura conxunta e a realización de proxectos 
cooperativos mediante a realización de tarefas en equipo. 

8.2.-Posta en práctica do plan lector:
A  lectura  e  a  escritura  enténdese  como  unha  das  destrezas  básicas  que 

impregnan o desenvolvemento curricular de todas as áreas.  Constitúen competencias 
básicas  e complexas  que resultan esenciais,  dado o carácter  instrumental,  para facer 
posible  a  aprendizaxe  ao  longo  de  toda  a  vida,  no  marco  dunha  sociedade  da 
información e do coñecemento. 

O  obxectivo  dun  plan  lector  é  posibilitar  unha  planificación  sistemática  da 
lectura e escritura.

Entendemos  que  o  este  plan  ten  que  incluír  principios  xerais  e  estratexias 
didácticas que teñan en conta os seguintes eixes de actuación: o currículo,  enfoques 
didácticos e organización escolar, reforzo e apoio educativo, as bibliotecas, o contexto 
familiar e cultural, as tecnoloxías da información e a comunicación, e a formación do 
profesorado.

A ensinanza e aprendizaxe da lectura deberán forma parte explícita do Proxecto 
Educativo, da Concreción Curricular, das programacións de ciclo e das programacións 
de  aula  das  distintas  áreas,  así  como  da  práctica  cotiá  no  proceso  de  ensinanza-
aprendizaxe.

En cada unha das áreas e materias deberase contemplar, de maneira explícita, 
que  estratexias  se  van  a  utilizar  para  contribuír  o  desenvolvemento  da competencia 
lectora  e  hábito  lector;  asímesmo  deberase  definir  que  obxectivos,  competencias 
básicas, contidos, metodoloxía,  e criterios de avaliación,  relacionados coa lectura,  se 
van desenvolver ou potenciar.

8.3.- Posta en práctica do plan de convivencia escolar:
• Aplicaremos o plan de convivencia docentro tratando de acadar os seguintes 

obxectivos:
• Previr conflictos de convivencia no centro educativo.
• Conseguir a integración de todo o alumnado sen discriminación por raza, sexo, 

idade ou discapacidade
• Crear un clima de respecto, diálogo e colaboración entre os membros da 

comunidade educativa.
• Sensibilizar ao profesorado, as nais, pais e titores sobre a importancia de previr 

conductas violentas nos seus alumnos/as, fillos/as.
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• Mellorar o clima de convivencia nos centros en beneficio duna educación de 
calidade.

9.-Principios de actuación para a coordinación dentro do ciclo, intercicloss e 
entre etapas.

9.1. Coordinación de tutores de ciclo
Trataránlos seguintes aspectos:

• Programación de aula, características xerais para concretar nas Unidades
• Didácticas de cada nivel, obxetivos, contidos, criterios de evaluación, 

temporalización das distintas unidades didácticas.
• Organización de actividades extraescolares.
• Material en común e o seu uso.
• Normas de convivencia para unificación de criterios.
• Problemas de aprendizaxe e de conducta.
• Elaboración de documentos.
• Evaluación da práctica docente.

9.2. Coordinación de tutores con especialistas de áreas.
Tratarán os seguintes aspectos:

• Coordinación de unidades didácticas, en cada uno dos apartados que a  
compoñen, obxectivos, contidos... actividades, metodoloxía, temas transversais, 
atención alumnos con necesidades educativas, etc.

• Problemática de alumnado en canto á aprendizaxe e as actitudes. 
• Evaluación de alumnos e dos procesos de ensinanza.
• Evaluación da práctica docente.

9.3 Coordinación de tutores con especialistas de Pedagoxía Terapeútica
Tratarán os seguientes aspectos:

• Seguimento de alumnado con n.e.e..
• Adaptacions curriculares significativas e non significativas.
• Detección de novos casos propostas de estudio a través de protocolos de 

derivación hacia o Equipo de Orientación.
• Documentos de adaptacions curriculares e seguimiento de acnees
• Materiales de apoio e reforzo para n.e.a.e.
• Alumnado con dificultades de aprendizaxe.

9.4. Coordinación de áreas en niveis paralelos.
Tratarán os seguintes aspectos:

• Programaciones de aula e unidades didácticas.
• Evaluación.
• Proyectos curriculares de centro.
• Elaboración e xestión de materiais.
• Coordinación de actividades xerais e puntuais.
• Criterios de traballo e metodolóxicos para levar unha liña común.

9.5.- Coordinación dos Equipos de Ciclo col Equipo Directivo a través da 
xefatura de Estudos

• Tratarán os seguintes aspectos
• Asistencia e absentismo.
• Documentos varios: modelos e prazos.
• Calendarios, sustitucions, actividades complementarias comúns.
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• Horarios.
• Problemática xeneral do ciclo.

9.6.- Educación Infantil co Primeiro Ciclo de Primaria
Terá como obxectivo:

• Establecer unha liña de continuidade entre as metodoloxías de ambos ciclos,co 
obxeto de favorecer a continuidade e evitar dificultades de adaptación no 
primeiro nivel aos nenos e nenas.

9.7.- Coordinación interciclos de Primaria
Terá como obxetivos:

• Manter unha líña metodolóxica común.
• Coordinar as actividades extraescolares.
• Aunar criterios de normas e convivencia.
• Intercambiar propostas e materiales.

9.8.-A Comisión de Coordinación Pedagóxica.
O órgano máximo de  coordinación  no  centro  será  esta  Comisión,  na  cal,  as 

funcions veñen delimitadas polo actual regulamento de Centros de Primaria. 

9.9. Procedimentos para a coordinación.
En canto á coordinación interna do centro , o procedemento exixe básicamente  a 
elaboración duns horarios que permitan abordar todos os tipos de coordinación dentro 
do horario laboral.

Para elo se debatirá nas primei ras sesions do Claustro unha distribución dentro 
do horario non lectivo e de obligada permanencia no centro, que permita abordar todos 
os aspectos.

O l me smo tempo, dita organización quedará plasmada en un plan de traballo 
semanal que permita a flexibilización do diseñado para todo o curso, en razón das 
necesidades que vaian surxindo.

De todas as sesions de coordinación levantaráse un acta, de cuxa custodia será 
responsable a persona que realice as funcions de secretaio/a. 

13.- Principios para a selección e uso de materiais
A función dos materiais debe responder a criterios que teñan en conta o contexto 

educativo, as características dos alumnos/as e, sobre todo, que estean ó servicio das 
intencións educatiivas que se persiguen.

Para a selección do materiaal guiarémonos polas seguintes pautas:
• Comprobar que os obxectivos corresponden cos estableccidos no noso centro, e 

cos alumnos/as a quen van dirixidos ( exemplo: libros de texto, editorial...)
• Comprobar que os contidos se correspondencos obxectivos marcados.
• Comprobar que as accttividaddes están de acordo cos contidos que se traballan, 

e que cumpran os requisitos de aprendiizaxe dos alumnos/as.
• Unidades didácticas para levar a cabo as actividades.
• Libros, cartografía, caderno de exercicios...
• Soporte informático.Teremos en conta a adaptación ó ritmo de aprendizaxe e ás 

características de cada alumno/a.
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12.4.- CONCRECCIÓN CURRICULAR DO TERCEIRO CICLO - ED. PRIMARIA

1.- Concreción dos obxectivos en cada área

1.1.-Matemáticas
• Valorar a necesidade e importancia das matemáticas na vida cotiá. 
• Disfrutar coas diferentes posibilidades de representación de datos de forma 

numérica e gráfica. 
• Recoñecer situacións que poidan ser resoltas coa axuda de códigos, números 

naturais, fraccións e números decimais. 
• Resolver situacións cun tratamento que requira máis de dúas operacións 

elementais de cálculo, utilizando os algoritmos correspondentes e interpretando 
o resultado. 

• Detectar e resolver problemas do contorno cotián, mediante operacións de 
xeometría e de lóxica. 

• Comparar cantidades cada vez máis complexas, tanto estimando coma contando, 
e expresar o resultado. 

• Efectuar operacións de cálculo mental cada vez máis complexas mostrando 
confianza nas propias capacidades. 

• Elaborar e utilizar estratexias persoais de estimación, aproximación e cálculo 
mental, e de orientación espacial para a resolución de problemas sinxelos a partir 
do seu coñecemento dos números e das operacións.

• Utilizar os medios tecnolóxicos para o cálculo de medidas de lonxitude, 
capacidade, masa e tempo, os seus múltiplos e divisores.

• Explorar e utilizar instrumentos de medida (regra graduada, compás, unidades 
de lonxitude, capacidade e masa, reloxo, etc.), decidindo sobre a pertinencia e 
vantaxes que implica o seu uso e revisando os resultados.

•  Construír e interpretar esbozos, planos, mapas e maquetas recoñecendo neles 
elementos importantes e percorridos.

• Utilizar técnicas de recollida de datos da realidade cotiá, organizando os 
resultados en táboas e gráficos. 

• Observar e tomar datos sobre feitos, fenómenos e situacións da realidade cotiá 
para clasificalos e cuantificalos, formándose xuízos sobre eles en función da súa 
probabilidade e plausibilidade, e representándoos gráfica e numericamente. 

• Representar datos mediante diagramas de barras e interpretar táboas e gráficas 
similares contextualizadas.

1.2.-Lingua galega
•  Comprender discursos orais e escritos axeitadamente, tendo en conta as 

características dos diferentes contextos.
•  Expresarse oralmente e por escrito axeitadamente, tendo en conta as 

características das diferentes situacións de comunicación.
•  Utilizar de forma axeitada os aspectos normativos da lingua.
•  Utilizar un léxico axeitado e potenciar o uso creativo da lingua.
•  Expresar con claridade, ordenada e coherentemente: vivencias, ideas, 

observacións, sentimentos, etc.
•  Valorar e aceptar as contribucións propias e as dos demais, respectando as 

normas do intercambio comunicativo.
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•  Coñecer a estrutura dos textos propios do ámbito académico (cuestionarios, 
resumos, informes, descricións, explicacións…), e aplicar estes coñecementos á 
comprensión e produción de textos para comunicar coñecementos

•  Producir textos escritos propios da vida social da aula, como modo de 
comunicar coñecementos, experiencias e necesidades (normas, notas, cartas, 
avisos, solicitudes…) de acordo coas características propias destes xéneros.

•  Utilizar, de maneira dirixida, as tecnoloxías da información e da comunicación 
e os diferentes tipos de bibliotecas (de aula e de centro), amosando respecto 
polas súas normas de funcionamento, coa finalidade de obter información e 
modelos para a composición escrita.

• Usar as bibliotecas da aula e do centro e os seus diferentes departamentos con 
autonomía suficiente, comprendendo 

• Valorar a lectura como fonte de lecer, goce, diversión e aventura.
• Explorar e aplicar as posibilidades expresivas básicas da lingua oral e escrita, 

adquirindo seguridade nas propias habilidades comunicativas e usos persoais da 
linguaxe.

• Compoñer por escrito, de forma cada vez máis complexa, ordenada e coherente, 
ideas, vivencias, sentimentos, feitos reais e fantásticos, tanto en prosa coma en 
verso.

• Valorar e estimar a lingua de Galicia, facendo uso dela con normalidade en 
todas as situacións de comunicación.

•  Respectar aqueles interlocutores que usen unha lingua diferente.
• Escribir e falar de forma axeitada e correcta utilizando os coñecementos 

adquiridos sobre a lingua e as normas de uso lingüístico.
• Comprender textos orais e escritos e outros realizados con signos de diferentes 

códigos, en diferentes contextos.
• Analizar o valor da lingua como instrumento de transmisión de diferentes 

valores.
• Rexeitar os usos discriminatorios no emprego da lingua oral e escrita.
• Utilizar a lingua para destacar os valores das diferentes culturas. 

1.3.-Lingua castelá
• Comprender discursos orales y escritos adecuadamente, teniendo en cuenta las 

características de los diferentes contextos.
• Expresarse oralmente y por escrito .
• Utilizar de forma adecuada los aspectos normativos de la lengua.
• Utilizar un léxico adecuado y potenciar el uso creativo de la lengua.
• Escuchar, memorizar, reproducir y representar expresiones del lenguaje oral 

tradicional (adivinanzas, canciones, cuentos, trabalenguas, etcétera). 
• Expresar con claridad, ordenada y coherentemente: vivencias, ideas, 

observaciones, sentimientos, etc. 
• Utilizar, de manera dirigida, las tecnologías de la información y la comunicación 

y los diferentes tipos de bibliotecas (de aula y de centro).
• - Conocer la estructura de los textos propios del ámbito académico 

(cuestionarios, resúmenes, informes, descripciones, explicaciones…), y aplicar 
estos conocimientos a la comprensión y producción de textos para comunicar 
conocimientos, experiencias y necesidades. 

• Comprender distintos tipos de textos mediante una lectura fluida y adecuada. 
• Utilizar la lectura para ampliar el vocabulario y para adquirir una correcta 

ortografía. 
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• Explorar y aplicar las posibilidades expresivas básicas de la lengua oral y 
escrita, adquiriendo seguridad en las propias habilidades comunicativas y usos 
personales del lenguaje. 

• Componer por escrito, de forma cada vez más compleja, ordenada y coherente, 
ideas, vivencias, sentimientos, hechos reales y fantásticos, tanto en prosa como 
en verso. 

• Escribir y hablar de forma adecuada y correcta utilizando los conocimientos 
adquiridos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico. 

• Comprender textos orales y escritos y otros realizados con signos de diferentes 
códigos, en diferentes contextos.

• Analizar el valor de la lengua como instrumento de transmisión de diferentes 
valores.

1.4.-Coñecemento do medio
• Procurar que os hábitos de saúde e o coidado corporal sirvan de satisfacción 

persoal e de exemplo aos demais.
• Amosar unha actitude de aceptación e respecto cara a todas as diferenzas 

individuais (idade, sexo, características físicas e psíquicas, etc.).
• Identificar os principais elementos do seu contorno natural, analizando as súas 

características máis relevantes.
• Situar e representar espacialmente os elementos máis significativos de Galicia e 

de España, establecendo semellanzas e diferenzas entre as distintas comunidades 
e valorando a diversidade e riqueza do conxunto. 

• Recoñecer e apreciar a súa pertenza a uns grupos sociais con características e 
trazos propios, promover un sentimento de pertenza a unha comunidade nacional 
(Galicia), a un estado histórico (España) e a unha cultura universal, respectando 
e valorando as diferenzas con outros grupos sociais e rexeitando calquera clase 
de discriminación baseada nestes feitos

• Desenvolver actitudes que contribúan activamente á conservación e mellora do 
medio ambiente e do patrimonio cultural.

• Propiciar o encontro con persoas de grupos diferentes, para o coñecemento e o 
intercambio de opinións respecto a gustos, afeccións, etc.

• Identificar, cuestionarse e resolver problemas relacionados cos elementos máis 
significativos do seu contorno natural e social, empregando estratexias cada vez 
máis sistemáticas e complexas de busca, recollida, análise, almacenamento e 
tratamento da información, de formulación de hipóteses, de posta a proba destas, 
de extracción de conclusións e de proposta doutras alternativas.

• Comprender, expresar e representar mediante diferentes códigos (cartográficos, 
numéricos, gráficos, técnicos, etc.) sucesos ideas e situacións do seu contorno 
social, natural e cultural.

• Observar e apreciar o valor de diferentes elementos (cartográficos, numéricos, 
gráficos, técnicos; museos, bibliotecas, arquivos, etc.) do legado histórico social, 
natural e cultural de Galicia e de España, que representan os feitos, conceptos, 
procedementos e actitudes.

• Desenvolver unha actitude comunicativa e crítica na realización, valoración, 
exposición e presentación dos traballos realizados aplicando criterios propios de 
autoavaliación e analizando a súa importancia, práctica, lúdica e formativa.

• Participar en actividades de grupo de modo construtivo, responsable e solidario, 
respectando os principios básicos establecidos (quendas de palabra, atención nas 
intervencións, achega de ideas e consideración das decisións e acordos 
tomados).
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• Desenvolver unha actitude de respecto e valoración das achegas propias e dos 
demais.

• Analizar o impacto dalgunhas actividades humanas no contorno natural e social 
(paisaxe urbana, paisaxe agrícola, alteración do curso dos ríos, depósitos de lixo, 
contaminación, etc.) distinguindo nelas as accións positivas e as negativas.

• Adoptar actitudes que contribúan activamente á conservación do ambiente e do 
patrimonio natural.

• Recoñecer o impacto dos cambios e transformacións provocados polo paso do 
tempo en Galicia, España e Europa.

• Adoptar unha actitude de respecto polo legado histórico, social e cultural que 
recibimos.

• Deseñar, construír e avaliar dispositivos e aparellos cun fin determinado, 
empregando o coñecemento das propiedades elementais dos materiais, 
substancias e obxectos que se van empregar.

• Analizar e enumerar as propiedades dos materiais, as substancias e os obxectos 
que se van empregar.

• Recoñecemento das aplicacións dos obxectos e das máquinas, e da súa utilidade 
para facilitar a realización de determinadas actividades humanas.

• Identificar algúns obxectos e recursos tecnolóxicos significativos do contorno e 
sinalar a súa contribución para satisfacer determinadas necesidades humanas, 
valorando a súa orientación cara a usos pacíficos e para unha mellor calidade de 
vida.

1.5.-Educación para a cidadanía
          A Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos nesta etapa terá como 
obxectivo o desenvolvemento das seguintes capacidades:

• Identificar e aceptar a propia identidade e desenvolver a confianza nun mesmo, a 
afectividade e a autonomía persoal na vida cotiá, nas relacións de cada alumna 
ou alumno coas demais persoas e como integrante dos grupos sociais en que 
participa.

• Amosar actitudes contrarias á violencia, aos estereotipos (de xénero, 
lingüísticos, relixiosos, culturais, físicos...) e aos prexuízos, sendo quen de 
defender os propios puntos de vista mediante o diálogo e a argumentación.

• Coñecer e apreciar os valores e normas de convivencia, obrar de acordo con elas 
asumíndoas como propias e participar activamente na elaboración das normas do 
centro educativo (da aula, relativas ao uso de instalacións e materiais, nos 
regulamentos de actividades, etc.).

• Utilizar estratexias de resolución pacífica dos conflitos desde o diálogo e a 
mediación.

• Recoñecer e valorar a diversidade (de xénero, física, cultural, lingüística, étnica, 
relixiosa, etc.) como feito enriquecedor, valorar a contribución de cada quen ao 
enriquecemento dun grupo, amosar respecto polos costumes e modos de vida de 
persoas e de poboacións distintas á propia e esforzarse por contribuír á mellora 
das relacións, interesándose por compartir espazos, tempos, actividades, 
materiais, experiencias, etc.

• Coñecer, asumir e valorar os dereitos e deberes que como neno ou nena lle 
corresponden ao alumnado e os que lle corresponderán como persoa adulta, 
manexar os documentos onde están recollidos e interesarse polas iniciativas que 
os defenden, participando, no caso de existir a posibilidade, nalgunha delas.

• Coñecer os mecanismos fundamentais de funcionamento das sociedades 
democráticas, fundamentalmente nos ámbitos máis próximos á realidade do 
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alumnado, valorar o papel das administracións na garantía dos servizos públicos 
e a obriga dos cidadáns e das cidadás de contribuír ao seu mantemento mediante 
a asunción dos seus deberes e compromisos sociais.

• Ser quen de analizar a situación do medio natural no contorno próximo, tomar 
conciencia da situación a niveis máis amplos, recoñecer a incidencia das propias 
accións no seu coidado ou na súa deterioración, desenvolver actitudes 
comprometidas para a súa conservación e mellora e asumir comportamentos 
(vida saudable, consumo responsable, seguridade...) que contribúan á 
sustentabilidade.

1.6.-Educación artística
• Aprender a expresar e a comunicar, con autonomía e iniciativa, emocións e 

vivencias a través dos procesos propios da creación artística na súa dimensión 
plástica.

• Adquirir técnicas plásticas específicas e utilizalas con fins expresivos.
• Reproducir os trazos e tramas suxeridos a través das expresións libres.
• Observar e analizar, para reproducir plasticamente despois, as partes 

fundamentais do rostro humano
• Analizar os temas representados por algúns pintores como Goya, Van Gogh, 

Mondrian... e experimentar coas gamas cromáticas ao imitar a coloración 
presente nalgúns dos seus cadros.

• Investigar e experimentar coas distintas posibilidades que ofrecen as mesturas de 
cores e os seus resultados cromáticos.

• Desenvolver a capacidade de observación para apreciar os cambios de cor que 
presentan os obxectos en momentos diferentes do día ou da noite.

• Realizar reproducións exactas de modelos animais e imitar a coloración de 
forma precisa.

• Establecer comparacións coas técnicas empregadas na coloración de modelos 
propostos e as súas propias; analizar os logros conseguidos.

• Visualizar o maior número posible de obxectos en distintas posicións, 
interiorizalos e reproducir algún modelo segundo o punto de vista adoptado.

• Trasladar visualmente modelos a un espazo cuadriculado dado e, así mesmo, 
encaixar os debuxos e colorear coas proporcións correspondentes.

• Participar de xeito activo, asumindo as responsabilidades oportunas, na 
conservación dos espazos dedicados ás actividades plásticas.

1.7.-Educación física
• Valorar a propia realidade corporal. Atendendo aos cambios propios da 

puberdade.
• Percibir o corpo como globalidade formada por un conxunto de partes 

independentes entre si pero relacionadas
• en canto ao seu funcionamento.
• Mellorar a condición física xeral mediante o desenvolvemento progresivo das 

capacidades física básicas.
• Desenvolver as habilidades físicas e motrices con móbiles aumentando 

progresivamente a velocidade de reacción en situacións de xogo.
• Comezar as actividades de iniciación deportiva adaptadas.
• Profundar na respiración e relaxación muscular.
• Crear novas estruturas rítmicas.
• Desenvolver as habilidades motrices con todo tipo de móbiles.
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• Resolver problemas motrices seleccionando estratexias de resolución eficaces.
• Utilizar o xesto e o movemento para expresar sensacións, vivencias e 

sentimentos, e comprender mensaxes expresadas a través do corpo.
• Aumentar a confianza nun mesmo como consecuencia dun maior coñecemento 

do seu propio corpo.
• Consolidar hábitos de limpeza e hixiene corporal e postural relacionadas coa 

actividade física. Relacionando estes aspectos con calidade de vida e saúde.
• Entender as situacións de xogo como un medio xerador de experiencias 

pracenteiras e de creación de vínculos máis estreitos entre compañeiros, por 
enriba do resultado.

• Valorar o esforzo e as relacións persoais que supoñen as actividades lúdicas.
• Coidar e facer un uso apropiado das instalacións e os diferentes materiais que se 

utilizan nas clases de Educación Física.

1.8.-Relixión
• Tomar conciencia da importancia de interpretar o mundo segundo os 

sentimentos das persoas.
• Aprender a interpretar correctamente os textos da Biblia.
• Valorar as ensinanzas das relixións que axudan ás persoas a ser felices.
• Coñecer as principais relixións da actualidade.
• Coñecer os motivos polos que as persoas buscan relacionarse con Deus.
• Valorar que as relixións axudan aos crentes a darlle un sentido a súa vida.
• Coñecer en que consiste a salvación para o hinduísmo, budismo e cristianismo.
• Valorar os camiños que ofrecen as relixións actuais para acadar a salvación.
• Descubrir o carácter relixioso de acontecementos da Antigüidade.
• Recoñecer as principais características das relixións de Mesopotamia, exipto, 

Grecia e Roma.
• Tomar conciencia da importancia de coñecer e respectar as distintas relixións.
• Coñecer en que consiste o dereito de liberdade relixioso.
• Atopar na vida dos santos bos exemplos para a vida.
• Coñecer o sentido da vida para as relixións monoteístas.
• Recoñecer que a Igrexa católica forma parte impotante da historia e a  cultura do 

mundo.
• Descubrir que Deus está presente nas persoas e na natureza.
• Coñecer os principais camiños para atopar a Deus.
• Descubrir a misión da Igrexa.
• Identificar as principais características do Deus cristián.
• Valorar os comportamentos exemplares das persoas.
• Recoñecer a Xesús Cristo como Salvador.
• Tomar conciencia que as testemuñas de Xesús nos axudan a coñecelo.
• Coñecer a relación tan profunda que existe entre a Virxe María e a Igrexa 

católica
• Coñecer as características e a triple misión da Igrexa.
• Valorar a misión dos menbros da Igrexa.
• Coñecer o sacramento da Unción de enfermos.
• Coñecer a orixe da festa do Apóstolo Santiago.
• Descubrir que as festas da Igrexa lembran acontecementos e personxes 

importantes da fe cristiana.
• Coñecer a fe da Igrexa sobre a vida eterna. 
• Descubrir exemplos de persoas que adican a súa vida ao servicio dos máis 

necesitados.
• Coñecer os sacramentos do orde e do matrimonio.
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• Descubrir que é a Providencia de Deus.
• Tomar conciencia da importancia de axudar a mellorar a sociedade.
• Aprender que a relación entre a Igrexa e o mundo actual  debe ser de mutuo 

respecto.
• Coñecer as normas da moral civil e da moral cristiá para acadar unha boa 

convivencia.
• Tomar conciencia da importancia de diferenciar os bos e malos 

comportamentos.
• Coñecer algunhas asociacións solidarias da Igrexa.
• Valorar a importancia de comprometerse en asociacións  solidarias para facer un 

mundo máis xusto.
• Coñecer e seguir a doutrina social da Igrexa.
• Tomar conciencia das actividades que debemos realizar as persoas para 

promover a paz e evitar a violencia.
• Tomar conciencia da importancia de practicar a verdadeira liberdade.
• Descubrir o verdadeiro sentido da liberdade.
• Descubrir a relación entre os Dereitos Humáns e a Igrexa .
• Tomar conciencia da  importancia de promover os Dereitos Humáns.
• Valorar a importancia de poder elixir democraticamente aos representantes do 

grupo para que trballen polo ben común.
• Descubrir nas obras de arte relixiosa un medio para atoparse con Deus.
• Coñecer e respectar as expresións artísticas das relixións.
• Valorar a achega da relixión cristiá ao desenvolvemento da cultura.

1.9.-Inglés
• Facer que a aprendizaxe do inglés sexa unha experiencia lúdica e divertida.
• Fixa-las bases para as aprendizaxes futuras no referente a destrezas e estratexias, 

vocabulario, funcións da linguaxe e estruturas gramaticais.
• Comprender informacións xerais e específicas en textos orais e escritos sinxelos, 

producidos  en situacións  de comunicacións  naturais  para  o  alumnado,  cunha 
intención  comunicativa  concreta.  Estas  mensaxes  terán os  apoios  contextuais 
necesarios para que resulten comprensibles para os alumnos/as desta idade.

• Producir textos orais e escritos breves e sinxelos en situación de comunicacións 
reais  ou simuladas  e  en conexión  co mundo  e as  experiencias  infantís  deste 
estadio evolutivo. Terase que utiliza-la linguaxe de maneira creativa potenciando 
os recursos verbais  e non verbais  de xeito que se superen as deficiencias  de 
comunicación que ponderan darse.

• Ler de forma comprensiva textos simples relacionados coa experiencia persoal 
do alumnado e coas situacións de aula. Preténdese fomenta-lo gusto e o interese 
pola lectura.

• Establecer relacións entre o significado, a pronunciación e a grafía de palabras e 
frases e recoñecer aspectos sonoros, rítmicos e de entoación característicos do 
inglés.

• Comprender e usar elementos lingüísticos e non lingüísticos que interveñen en 
situacións  habituais  de  interacción  social  e  comunicación  para  que esta  sexa 
máis fácil e fluída.

• Mostrar actitudes abertas de comprensión, respecto, atención e interese cara ao 
inglés, cara ao seus falantes, e a súa forma de vida e cultura.

• Transferir  a  aprendizaxe  do  inglés  ós  coñecementos  e  vivencias  previas 
derivadas da adquisición da lingua materna, contribuíndo ó desenrolo progresivo 
de procesos de aprendizaxe autónomo.
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• Considerar  a  aprendizaxe  dunha  lingua  estranxeira  como  un  medio  de 
compensar as deficiencias de coñecemento ou culturais da nosa zona. O dominio 
dos códigos coma este axudarán a que o alumnado se integre na vida social e 
académica futura con éxito.

1.10.-Educación musical
Obxectivos xerais de aprendizaxe para a área de música na primaria
Área cognoscitiva(ou conceptual) Coñecer: 

• A importancia de forma na música.
• As relacións e ubicación dda música no desenrolo histórico do home.
• As relacións que hai entre a música e outras áreas de coñecemento humán.
• O lugar que ocupa a música na sociedade contemporánea.

Área de habilidades, destrezas e hábitos  (ou procedimental) 
• Habilidade para escoitar a música.
• Habilidade para cantar e emitir e voz correctamente.
• Executar un instrumento musical con destreza aínda que sexa cunha técnica 

sinxela.
• Hábitos de traballo en conxunto.

Área afectivo-volutiva(actitudinal)
• Valorar a música como medio de autoexpresión.
• Desexar o progreso nas súas experiencias musicais.
• Discriminar son respecto á música exercendo libremente o seu criterio.
• Estar conscientes dos ideais de ben ,verdad, amor, beleza e buscalos nas obras 

de arte musical que frecuente.

2.- Concreción dos contidos en cada área
Os contidos serán tratados de forma global e integrada e agruparánse en torno 

aos seguintes bloques:
• 2.1.-Matemáticas:

• Espazos e formas.
• Cantidades.
• Tratramento da información.

• 2.2.- Lingua galega:
• Escoitar e falar.
• Ler e escribir.
• Reflexionar sobre a lingua.
• Vocabulario.
• Gramática .
• Ortografía.

• 2.3.- Lingua castelá:
• Escoitar e falar.
• Ler e escribir.
• Reflexionar sobre a lingua.
• Vocabulario.
• Gramática.
• Ortografía.

• 2.4.- Coñecemento do medio.
• Os seres humanos e a saúde.
• As plantas e os animais.
• A vida en sociedade.
• O medio físico: espazo e materiais.
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• O paso do tempo.
• Máquinas, aparellos e tecnoloxías.

• 2.5.- Educación artística
• Figura humana.
• Animais.  
• Obxectos. 
• Paisaxe.
• Creatividade.
• Arte e cultura.
• As miñas competencias.

• 2.6.- Educación para a cidadanía:
• Identidade persoal.
• Identidade social.
• Compromiso social.

• 2.7.- Relixión católica:
• A importancia de aprender a interpretar o mundo segundo os sentimentos 

das persoas.
• Os libros e a linguaxe da biblia.
• As ensinanzas das relixións.
• As grandes relixións actuais.
• A relixión e os principais medios relixiosos.
• As axudas que ofrecen as relixións.
• A importancia de prácticar bos comportamentos para atopar a felicidade.
• Os camiños para atopar a felicidade eterna que propoñen o 

hinduismo,budismo e cristianismo.
• Os xogos de Olimpia.
• O fenómeno relixioso en Mesopotamia, Exipto, Grecia e Roma.
• O dereito de liberdade relixiosa.
• A importancia de coñecer e respectar as diversas relixións para acadar 

unha boa convivencia.
• O sentido da vida para as relixións monoteístas.
• A fe en Deus , a vida eterna e as boas obras nas relixións xudía, cristiá e 

musulmá.
• A Igrexa católica forma parte da historia e da cultura.
• O desexo de atoparse con Deus.
• Os camiños cristiáns para chegar a Deus.
• A orixe e a misión da Igrexa.
• A Igrexa continúa a misión salvadora que Xesús Cristo lle encargou.
• A revelación de Deus ao pobo de Israel.
• O Deus cristián.
• Os comportamentos exemplares das persoas.
• Xesús Cristo, Salvador, Redentor e plenitude da persoa.
• As persoas do Novo Testamento que coñeceron a Xesús.
• Os cristiáns testemuñas de Xesús Cristo.
• A relación entre a Virxe María e a Igrexa.
• O sacramento da unción de enfermos como preparación para o paso á 

vida eterna .
• As características da Igrexa católica.
• As tarefas dos membros da Igrexa.
• As festas da Igrexa Católica.
• A festa do Apóstolo Santiago.
• O ciclo da vida na Natureza.
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• A fe da Igrexa na vida eterna.
• Os sacramentos de servizo Orde e Matrimonio. 
• Os xestos que realizan as persoas para axudar aos máis necesitados.
• Os plans de Deus para cada persoa.
• A Providencia de Deus.
• A colaboración dos católicos na construcción dunha sociedade mellor.
• A importancia de diferenciar os bos e os malos comportamentos.
• A moral civil e a moral cristiá.
• Organizacións da Igrexa dedicadas a axudar aos necesitados.
• A importancia de ser solidario para construir un mundo máis xusto.
• A Doutrina social da Igrexa.
• A colaboración das persoas para construir a paz e evitar a violencia no 

mundo actual.
• A importancia de practicar a verdadeira liberdade.
• A Igrexa e os Dereitos humáns.
•  A axuda aos máis necesitados.
• A elección democrática dos representantes dun grupo.
• Os cristiáns e a democracia.
• As obras de arte relixiosa como medios para descubrir a Deus e 

achegarse a Ël.
• As relixión e a arte.
• As achegas da relixión cristiá a cultura.
• As expresións de Deus na cultura cristiá.

• 2.8.- Inglés:
• Comprender, falar e conversar:

• Pode saúdar e presentarse a si mesmo
• Pode entender as instrucciones dadas no CD e polo mestre.
• Pode falar dos persoaxes e do que lembra do curso anterior
• Pode escoitar e recoñecer nunha canción o vocabulario xa 

aprendido.
• Pode percibir a rima nunha canción
• Pode correxir as respostas escoitándoas nun CD.
• Pode escoitar a descripción dun colexio e seguir as direcciones.
• Pode escoitar unha conversación e identificar as súas asignaturas 

favoritas.
• Pode empregar a linguaxe e o vocabulario da unidade para ofrecer 

información persoal.
• Leer e escribir 

• Pode seguir as instruccions escritas do  libro do alumno.
• Pode ler e relacionar as aulas coas asignaturas.
• Pode ler para comprobar si a información é correcta.
• Pode ler un texto e responder ás preguntas escritas.
• Pode completar descricións dunha persoa e un lugar.
• Puede ler e seguir indicacións dentro do plano do colexio
• Pode deletrear o nuevo vocabulario.
• Puede escribir sobre as súas asignaturas favoritas e xustificar as 

súas preferencias.
• Conocimiento e uso da lingua
• Gramática e estructuras:

• There is/are.
• Presente simple.
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• Estructuras interrogativas: Where is/are ...? What’s your favourite 
subject?

• Indicacións: Turn left/right, go straight on.
• Vocabulario

• Colexio
• Equipamiento para o colexio
• Asignaturas.
• Animais
• Roupa.
• Descricións.

• 2.9.-Educación musical.
• Escoita: coñecemento:

• Dun repertorio de cancións infantís tradicionaise outras que 
respondan ós intereses particulares dos nenos e nenas.

• Elemental dos elementos rítmicos e métricos.
• Elemental das cualidades do son:altura, intensidade, timbre e 

duración.
• Elemental da forma da música.

• Interpretación e creación musical:
• Habilidade para cantar emitindo clara e correctamente os 

vocablos.
• Habilidade para recoñecer o son musical e as súas cualidades.
• Destreza no manexo de instrumentos de pequena percusión e 

outros de técnica sinxela.
• Hábitos de atención e de orde na actividade individual ou 

colectiva.
• Incorporación e utilización progresiva de grafías non 

convencionais(liñas, puntos...) na Lectura e na interpretación de 
partituras sinxelas.

• Improvisación de esquemas rítmicos e melódicos sinxelos
• Curiosidade polo fenómeno musical.
• Amor e atracción pola música.
• Estado permanente  de apreciación .
• Necesidade de expresarse musicalmente.

• 2.10.-Educación física.
• O corpo: imaxe e percepción.
• Habilidades motrices.
• Actividades físicas artístico-expresivas.
• Actividade física e saúde.
• Xogos e deportes.

3.-Tratamento das competencias básicas no ciclo

3.1.-Competencia liguistica.
• Ler, expresar, comprender e interpretar distintos tipos de textos, tanto oral como 

escrito.
• Implicarse activamente na conversa e adoptar unha actitude dialogante.
• Escribir de forma adecuada utilizando as regras ortográficas.
• Adquirir vocabulario referente a…
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3.2.-Competencia matemática.
• Asociar conceptos matemáticos a situacións cotiás.
• Manexar os conceptos espaciais en situacións reais.
• Implementar procesos de razoamentoe de desarrollo da atención.
• Seleccionar as operacións adecuadas para resolver un problema.
• Emplear o cálculo para resolver problemas.
• Utilizar as formas xeométricas para describir obxectos cotidianos.
• Usar aparellos adecuados para medir lonxitudes.

3.3.-Interacción co mundo físico.
• Fomentar a sensibilidade pola conservación do medio.
• Contribuir e valorar a importancia de cuidar o medio ambiente.
• Mostrar actitudes de respeto hacia os demáis e hacia un mesmo.
• Respetar as diferencias físicas das persoas.
• Realizar observacións para desenrolar a curiosidade.
• Utilizar a lingua para obter información
• Plantexar solucións a un problema.
• Interpretar un plano sinxelo dunha casa.

3.4.-Competencia dixital e tratamento da  información.
• Buscar e seleccionar información de distintas fontes.
• Coñecer as partes dun ordenador.
• Coñecer e utlizar o correo electrónico.
• Usar internet para búsqueda de información.

3.5.-Competencia soccial e cidadá.
• Interiorizar normas de convivencia.
• Resolver conflictos.
• Aprender a comunicarse cos damáis e comprender o que trasmiten.
• Desarrollar actitudes diálogo.
• Aprender a traballar en equipo.

3.6.-Competencia cultural e artistica.
• Utilizar as manifestacións culturais como fonte de enriquecemento e disfrute.
• Valorar obras literarias pertencentes á tradición
• Valorar as tradicións do noso país.
• Adquirir coñecementos de diferentes manifestacións artísticas mediante a 

visualización de imaxes.

3.7.-A prender a aprender.
• Reflexionar sobre que e como se aprendeu.
• Expresar oralmente e por escrito o aprendido.
• Dsarrollar estratexaias de atención.
• Utilizar diferentes estratexias de aprendizaxe que axuden a realizar mellor o 

traballo que se plantexa.

3.8.-Competencia para a autonomía e iniciativa persoal.
• Desenvolver o criterio  própio.
• Emplear a linguaxe para comunicar afectos e emocións.
• Fomentar a adquisición de hábitos correctos.
• Expresar gustos e preferencias.
• Incorporar habilidades e desenvoverse con autonomía.
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4.-Criterios e principios xerais en canto á metodoloxía a empregar no ciclo.
• Salientar aquelas aprendizaxes básicas e imprescindibles e seleccionar aqueles 

contidos que sexan máis relevantes para acadar competencias;
• Dotar os contidos dun enfoque integrador promovendo a globalización
• Procurar que o alumnado aprenda a aprender (participe na planificación e na 

toma de decisións sobre o traballo, controlando os procesos, usando 
conscientemente estratexias de aprendizaxe e sendo progresivamente máis 
autónomo).

• Favorecer o traballo cooperativo e a participación.
• Integrar a  autorregulación das aprendizaxes por parte do alumnado.
• Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do alumnado.
• Empregar métodos que permitan aprender dende a realidade, dende a 

diiversidade.
• A metodoloxía proposta, que será global, será activa, entendendo por tal tanto a 

actividade mental coma física que potencie a construción de aprendizaxes 
significativas.

• Os modelos de ensino-aprendizaxe deben atender á diversidade do alumnado, 
tanto na práctica docente coma na selección de contidos.

• O alumnado reorganizará os seus coñecementos, coa axuda do grupo.
• Son precisos enfoques didácticos que lles permitan ó alumnado utilizar cada vez 

máis as bibliotecas e as T.I.C.S,como recurso de aprendizaxe.

5.- A avaliación no ciclo

5.1.-Criterios de avaliación do alumnado en cada área:

5.1.1.-Coñecemento do medio:
• Identifica e localiza os principais órganos implicados no desenvolvemento das 

funcións vitais do corpo humano, establecendo relacións entre estas e 
determinados hábitos alimentarios, de hixiene e de saúde.

• Aplica criterios que permiten identificar, comparar e clasificar as diferentes 
clases de animais e plantas.

• Identifica e describe os principais usos dos recursos naturais, sinalando as súas 
vantaxes e inconvenientes.

• Identifica e describe os principais elementos que configuran a paisaxe da 
Galicia, do Estado Español e de Europa.

• Coñece os diferentes tipos de organizacións gobernamentais e sábese 
pertencente a unha comunidade autónoma (Galicia), a un Estado histórico 
(España) e a unha cultura universal.

• Emprega convenientemente as nocións espaciais para recoñecer e representar en 
planos e mapas, os lugares e os obxectos máis significativos de Galicia e de 
España.

• Coñece as características máis importantes dos grupos sociais aos que pertence 
para establecer semellanzas e diferenzas entre eles e clasificalos.

• Describe as relacións de necesidade e complementariedade entre os diferentes 
traballos de Galicia e de España.

• Identifica e clasifica as principais actividades económicas do contorno 
asociándoas aos sectores de produción e a algunhas características do medio 
natural.
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• Ordena temporalmente os feitos históricos máis importantes ocorridos en Galicia 
e en España, referidos á evolución política e social.

• Emprega os principios básicos do funcionamento democrático para superar os 
conflitos e rexeitar calquera tipo de discriminación por pertenza a grupos 
sociais.

5.1.2.-Educación artística e plástica:
• Observa, compara e reinterpreta obras de pintores españois e estranxeiros.
• Mostra gusto pola experimentación con formas e cores.
• Segue con corrección as instrucións dadas e logra un vistoso resultado plástico.
• Combina tramas diferentes e produce novos efectos plásticos.
• Utiliza habilmente os lapis de cor e matiza con efectividade unha paisaxe 

campestre.
• Asimila as relacións primarias e complementarias da cor.
• Completa axeitadamente as cores do círculo cromático.
• Analiza as formas esenciais animais e reprodúceas utilizándoas como base do 

debuxo definitivo.
• Mostra especial coidado en conservar en bo estado as pinturas de cera branda 

que utiliza nos traballos plásticos suxeridos ou ideados.
• Utiliza as témperas e logra mostrar os distintos planos presentes nun bodegón.
• Busca unha correcta coloración e remate das construcións executadas e coida o 

lugar utilizado na súa actividade manual
• Constrúe unha paxarela de papel seguindo a secuencia de dobreces indicada.
• Observa e analiza a forma en que se logrou representar o volume dalgúns 

froitos.
• Manexa o trazo e a cor logrando reproducir a redondez e iluminación dalgúns 

froitos.
• Analiza paisaxes diferentes e crea unha nova a partir da mestura dalgúns 

elementos.
• Mostra disposición cara á análise dos elementos e personaxes presentes nas 

obras de arte.
• Imita con corrección a caracterización dos personaxes presentes nas obras de 

arte.
• Observa o fenómeno da reflexión antes de debuxar a imaxe producida nun 

espello e mostra preocupación pola representación correcta da posición e tamaño 
da imaxe reflectida.

• Observa e analiza obras de arte non figurativas expresando razoadamente as súas 
impresións.

• Medita antes de aplicar a cor nas partes da máscara exipcia que vai construír.
• Utiliza coidadosamente as ceras brandas ao colorear zonas pequenas.
• témpera.
• Participa responsablemente na limpeza dos espazos comúns e dos instrumentos 

utilizados.
• Incorpora entre as súas fontes de documentación as derivadas dos medios 

informáticos.
• Aprende a mirar e reflexionar sobre o visto.
• Completa e colorea harmonicamente unha paisaxe naval.
• Observa secuencias de debuxo e analiza os trazos caracterizadores das texturas 

antes de reproducir a copia do modelo.
• Reproduce a pelaxe dun can mediante o trazo do lapis de grafito.
• Segue os pasos indicados para debuxar e colorear os recipientes dun bodegón.
• Controla o trazo dos lapis de cor, producindo superficies suavemente matizadas.
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• Sérvese do traballo plástico para comprobar teorías sobre a luz.

5.1.3.- Educación para a cidadanía.
• Amosa respecto polas diferenzas e características persoais propias e dos 

compañeiros e compañeiras. Valorar as consecuencias das propias accións e 
responsabilizarse delas.

• Argumenta e defender as propias opinións, escoitar e valorar criticamente as 
opinións das demais persoas, amosando unha actitude de respecto e 
comprendendo que o que se axuíza ou desautoriza son opinións ou actuacións, 
nunca persoas.

• Participa colaborativamente na elaboración das normas, aceptalas, asumilas 
como propias e incorporalas aos propios patróns de conduta. Reflexionar sobre 
as normas existentes na comunidade e sobre a súa importancia

• Familiarizarse con algúns dos dereitos humanos recollidos na Declaración 
universal dos dereitos humanos e na Convención sobre os dereitos da infancia e 
cos principios de convivencia que recollen o Estatuto de autonomía e a 
Constitución española. Identificar os deberes máis relevantes asociados a eles. 
Recoñecer situacións en que non son respectados e participar en iniciativas 
(reais ou simuladas) de mellora delas.

• Recoñece e rexeitar prexuízos, situacións de discriminación, de marxinación e 
de inxustiza e interesarse por identificar os factores sociais, económicos, de 
orixe, de xénero ou de calquera outro tipo que as provocan, así como por atopar 
posibles vías de mellora para as persoas que as sofren. Valorar a importancia das 
accións individuais, pero entendendo que se necesitan accións colectivas.

• Identifica o funcionamento dos servizos públicos presentes na vida cotiá do 
alumnado e a súa relación con diferentes institucións e mais recoñecer a 
necesidade de que toda a poboación contribúa ao seu correcto funcionamento, 
mantemento e mellora a través de comportamentos responsables e solidarios 
(uso deses servizos, pagamento de impostos...). Por extensión, familiarizarse con 
outros servizos non tan próximos ao alumnado, pero tamén presentes de maneira 
directa ou indirecta na súa vida.

• Ser consciente da transcendencia presente e futura de accións habituais na vida 
cotiá do alumnado e da necesidade de realizalas seguindo pautas que teñen a súa 
base na reflexión e na análise individual e colectiva deses comportamentos.

• Concienciarse da influencia que poden exercer os medios de comunicación, a 
Internet    ou a publicidade nas decisións e opinións das persoas.

5.1.4.- Lingua castelá
• Participar en situacions  de comunicación, dirix idas ou  espontáneas, respetando 

as normas da  comunicación: turno de palabra, organización do  discurso, escoita 
e incorporación das  intervencions  dos demáis.

• Expresarse de forma oral para transmitir feitos , coñecementos e  opinions   para 
levar a cabo as diferentes funcions  comunicativas, utilizando un vocabulario 
preciso e  una estructura coherente.

• Comprender o  sentido global dos  textos orais , recoñecendo  as ideas principais 
e  secundarias e identificando ideas ou  valores non explícitos.

• Ler en silencio valorando o  progreso na  velocidade  e a  comprensión, 
memorizar e reproducir textos.

• Interpretar e integrar as ideas propias coas  contiidas nos  textos, comparando e 
contrastando informacions  diversas, e  mostrara  comprensión a través da 
lectura en voz alta coa  entoación e  a
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• fluidez adecuadas.
• Narrar, explicar, describir, resumir e  expoñer opinions  e informacions  en 

textos relacionados con situacions  cotiás e escolares, de forma ordenada, 
adecuada, relacionando os enunciados entre sí, usando de forma habitual os 
procedimentos de planificación e revisión dos  textos así como as normas 
gramaticais  e  ortográficas e  coidando a caligrafía,  a orde  e  a presentación.

• Ler por propia iniciativa como fonte de pracer textos literarios da  tradición oral 
e  da literatura infantil adecuados ó  ciclo, para coñecer as características da 
narración e  da  poesía e  para facilitar a escritura de ditos  textos.

• Utilizar estratexias (de lectura e  de escritura) para planificar traballos, localizar 
e  recuperar información, realizar inferencias, esquemas. Resumir os textos lídos 
reflexando a estructura e  as ideas principais  e  secundarias.

• Comprender e  utilizar  a terminolox ía gramatical e  lingüística propia do ciclo 
nas  actividades de producción e  comprensión de textos.

• Coñecer e  valorar a diversidade  lingüística de Galicia e de España.
• Estimar o  galego, estar motivado hacia  o seu dominio e  usaro progresivamente 

en situacions  informais  e formais , para comunicarse e  para aprender.
• Interpretar e  traducir textos breves en situacions  nas  que o l destinatario da 

mensax e non  coñece a lingua do  texto.
• Utilizar programas informáticos para a elaboración e  presentación de textos.
• Resumir os textos lídos reflex ando a estructura e  as ideas principais 

secundarias.

5.1.5.- Lingua galega
• Estima a lingua de Galicia e úsaa como canle de transmisión das súas propias 

experiencias en todas as situacións de comunicación.
• Compara textos, orais e escritos, producidos nas diferentes variedades da lingua 

galega.
• Participa de forma construtiva en situacións comunicativas propias da vida 

escolar, integrando as normas que posibilitan o intercambio nestas situacións.
• Comprende o senso de mensaxes orais de uso habitual e interpreta a función de 

elementos non explícitos que modifican ou varían a intención comunicativa.
• Reproduce textos orais empregando a pronunciación, o ritmo e a entoación 

adecuados.
• Produce textos orais nos que se presenten de forma ordenada e coherente os 

feitos, as ideas ou as vivencias.
• Comprende un texto lido, utilizando estratexias de comprensión e métodos 

adecuados para resolver as dúbidas que se presenten.
• Le textos de diverso tipo con fluidez, empregando a pronunciación, a entoación 

e o ritmo adecuados.
• Valora positivamente o texto escrito como instrumento de comunicación e como 

fonte de pracer e de información. Tamén, manifesta preferencias na selección de 
lecturas e expresa as propias opinións sobre elas.

• Redacta textos escritos de diferente tipo empregando a estructura textual 
correspondente e utilizando os procedementos básicos que dan cohesión ao 
texto.

• Integra nos textos escritos as normas ortográficas e emprega apoios, que no 
proceso de produción dun texto, permitan resolver dúbidas ortográficas.

• Identifica os elementos básicos que integran a oración simple, coñece a 
concordancia na frase e utilízaos para mellorar as propias producións.

• Comprende unha mensaxe, oral ou escrita, na que se integren os distintos 
códigos, verbal e non verbal, e analiza as súas características.
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• Identifica, en textos orais e escritos habituais, determinados temas e usos da 
lingua que supoñan unha discriminación social, racial, sexual ou doutro tipo.

5.1.6.-Matemáticas
• Utiliza ordenadamente a linguaxe numérica, xeométrica, gráfica e de medida, 

argumentando e razoando as súas solucións. 
• Interpreta documentos e mensaxes sobre fenómenos da vida cotiá que conteñen 

números e operacións, descricións de figuras, situacións no espazo ou 
itinerarios, etc.; e é capaz de utilizar este tipo de documentos para realizar 
pequenas investigacións ou apoiar argumentos en discusións sobre temas do seu 
interese. 

• Coñece o uso dos números como código. 
• Estima magnitudes (lonxitude, superficie, capacidade, masa e tempo) antes de 

medilas e contrasta os resultados obtidos coa estimación previa. 
• Elixe un procedemento de cálculo numérico adecuado á situación concreta nun 

contexto de resolución de problemas, con números de varias cifras, e executa 
con corrección dito procedemento, revisándoo se o resultado non coincide coa 
estimación prevista. 

• Coñece os elementos e propiedades máis importantes de corpos e figuras, 
axudándose delas para crear as súas propias composicións estéticas ou utilitarias. 

• Interpreta unha representación espacial (esbozo de itinerario, plano ou maqueta), 
referente a espazos do seu contorno e identifica os elementos máis importantes. 

• Aplica os coñecementos matemáticos a situacións lúdicas e identifica situacións 
do seu contorno familiar onde se utilizan. 

• Afronta con autonomía as situación problemáticas, sen pedir axuda ante a 
primeira dificultade, é consciente dos seus puntos débiles e esfórzase por 
superalos. 

5.1.7.- Relixión:
• Recoñece e expresa correctamente a ensinanza da lectura.
• Descifra unha frase que resume como se debe interpretar a Biblia e as 

ensinanzas que contén.
• Describe as consecuencias positivas que levan consigo practicar os bos 

comportamentos relixiosos.
• Relaciona cada definición coa relixión á que pertence.
• Explica os motivos polos que as persoas buscan a felicidade.
• Enumera aspectos relixiosos que formaban parte das antiguas Olimpiadas.
• Sinala comportamentos de respecto ás relixións.
• Explica os motivos polos que hai que respectar as relixións.
• Recoñece en imaxes os crentes das relixións monoteístas .
• Enumera feitos representativos da presenza da Igrexa católica ao longo da 

historia.
• Completa frases sobre os conceptos máis importantes da unidade.
• Nomea situacións e xestos no que se pode atopoar a Deus.
• Resolve un encrucullado sobre os conceptos máis significativos da unidade.
• Responde correctamente as preguntas sobre a misión da Igrexa.
• Completa frases cos conceptos máis importantes da unidade.
• Expresa comportamentos de agradecemento a Deus.
• Sinala as respostas correctas nunha proba obxectiva.
• Escribe os nomes dados a Xesus Cristo que se recollen no relato bíblico.
• Relaciona frases sobre os contidos principais da unidade.
• Escribe frases a partir de grupos de palabras claves da unidade.
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• Ordena a frase que afirma que Xesús Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro 
home.

• Dialoga sobre os contidos relacionados coa Virxe María.
• Recoñece a importancia de colaborar coa misión da Igrexa.
• Recorda os feitos máis importantes da vida do evanxelista San Lucas.
• Dialoga sobre comportamentos de axuda aos enfermos.
• Sinala as partes da celebración do sacramento da unción de enfermos.
• Completa frases relacionadas coas festas civís e relixiosas.
• Dialoga sobre o ciclo da Natureza
• Relaciona cada definición co seu concepto.
• Os xestos que realizan as persoas para axudar aos demais.
• O compromiso qu adquire o bautizado ao celebrar os sacramentos de servizo.
• Enumera comportamentos que axudan a ser feliz.
• Explica os principais conceptos sobre a Providencia.
• Recoñece os servizos que as persoas fan polos demais.
• Confecciona a lista de personaxes que aparecen no relato bíblico.
• Enumera comportamentos que axudan aser feliz.
• Explica os principais conceptos sobre a Providencia.
• Recoñece a labor que realizan os cristiáns para construir unha sociedade baseada 

no amor, a liberdade e a xustiza.
• Responde preguntas sobre os dereitos que teñen os católicos e a súa relación coa 

sociedade.
• Diferencia bos e malos comportamentos. 
• Explica as principais normas cristiás.
• Explica a importancia de practicar a solidaridadepara conseguir que as persoas 

teñan as súas necesidades básicas satisfeitas.
• Explica as consecuencias positivas que leva consigo realizar compromisos 

solidarios.
• Elixe a palabra correcta para cada definición sobre os principais conceptos da 

unidade.
• Elabora unha lista de comportamentos pacíficos que axudan a que as persoas se 

reconcilien.
• Sinala comportamentos de bo e mal uso da liberdade.
• Relaciona cada elemento da parábola do relato bíblico co seu significado.
• Enumera os motivos polos que todos os nenos do mundo deben vivir cos 

mesmos dereitos.
• Elabora unha lista de comportamentos en defensa dos dereitos humanos que se 

tratan no relato bíblico.
• Sinala comportamentos que deben realizar os representantes de un grupo 

democrático.
• Describe comportamentos cristiáns e demócraticos.
• Observa unha obra de arte relixiosa e explica coas súas propias palabras os 

sentimentos que lle produce.
• Responde diferentes  preguntas sobre o significado dunha obra de arte cristiá.
• Enumera achegas realizadas pola relixión á cultura.
• Describe unha expresión artística sobre Deus. 

5.1.8.- Inglés
A avaliación rexirase polos criterios básicos establecidos para cada ciclo. Estes 

atópanse  nos  proxectos  curriculares.  Nembargantes,  resaltamos  os  que  nos  parecen 
preferentes para o noso alumnado.

• Dispón de todo o material necesario para a aprendizaxe do inglés.
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• Recoñece o vocabulario e a linguaxe fundamental e úsaos de forma 
contextualizada.

• Presenta os seus traballos e cadernos limpos e ordenados.
• Elabora a diario os traballos que se lle encomendan na clase e termina na casa o 

que lle queda por facer na aula.
• Participa con responsabilidade e respecto cara aos demais. 
• Interesase e esforzase por escribir textos sinxelos (va¡ relacionando 

paulatinamente son con grafía)
• Colabora e traballa en equipo cos seus compañeiros e compañeiras. Ten 

curiosidade polas costumes, cultura e forma de vida doutros países.
• Capta informacións globais ou específicas nas mensaxes que escoita ou le dentro 

de situacións non contextualizadas e co apoio de códigos non verbais.

5.1.9.- Educación física
• Axustar as accións do corpo aos cambios nas condicións da actividade, de 

maneira económica e eficaz, incidindo nos mecanismos de percepción, de 
decisión e de control motor.

• Adaptar os desprazamentos, saltos e xiros a diferentes contornos que poidan 
presentar incerteza, sexan coñecidos ou descoñecidos.

• Lanzar, pasar e recibir pelotas ou outros móbiles de maneira controlada nos 
xogos ou actividades motrices e deportivas que o requiran, axustándose 
axeitadamente á situación no terreo de xogo, ás distancias e ás traxectorias.

• Incrementar globalmente a condición física, axustando a súa actuación ao 
coñecemento das propias posibilidades e limitacións corporais e de movemento.

• Valórase se o alumnado amosa unha predisposición de cara á mellora das súas 
capacidades físicas básicas.

• Farase especial fincapé en comprobar a dosificación do esforzo en función da 
propia capacidade, adaptando o exercicio ás posibilidades e limitacións.

• Actuar coordinada e cooperativamente coas persoas que compoñen o propio 
equipo para resolver retos ou opoñerse ás do equipo contrario nun xogo ou 
actividade deportiva colectiva, establecendo relacións  construtivas e 
equilibradas.

• Preténdense avaliar as relacións e interaccións coas demais persoas participantes 
nos xogos e deportes realizados. Atenderase ás accións de cooperación e de 
oposición (comunicación e contra-comunicación motriz) e á axeitada ocupación 
do terreo de xogo. 

• Identificar como valores fundamentais dos xogos e das actividades deportivas o 
esforzo persoal e as relacións co grupo, resolvendo de forma crítica as situacións 
conflitivas que poidan xurdir.

• Avalíase se as alumnas e os alumnos valoran o esforzo nos xogos e nos deportes 
practicados, o xogo limpo, as relacións coas demais persoas e a resolución 
pacífica dos conflitos e das desavinzas xurdidas. 

• Coñecer, practicar e valorar xogos e deportes populares tradicionais de Galicia, 
recompilando información sobre eles e interesándose pola súa conservación.

• Búscase comprobar que o alumnado recompile e achegue información sobre 
xogos e xoguetes, deportes, danzas ou bailes propios da nosa comunidade na 
biblioteca da aula, a do centro, a municipal ou calquera outro

• medio. 
• Avaliarase a práctica das ditas actividades e o interese pola súa transmisión e 

conservación.
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5.1.10.-Educación musical.
O  curriculum  oficial  establece  uns  criterios  que  constitúen  enunciados  que 

indican qué avaliar para cada área.Os centros deberán concretar a adaptar estes criterios 
nas súas propostas curriculares.Estes criterios terán en conta:

• O progreso do alumno e alumna en tódalas áreas do currículo.
• Os diferentes elementos do currículo.
• A adquisición das C.C.B.B.
• A necesidade de establecer medidas de reforzo.

Procedementos e instrumentos de avaliación:
A avaliación constitúe un proceso flexible, os procedementos terán que ser de 

diversa índole entre outros, contemplaremos:
• A observación de comportamento
• Cuestionarios orais e escritos
• Entrevistas
• Probas configuradas como síntese dos contidos máis significativos traballados 

no proceso ensinanza-aprendizaxe.
Avaliación do proceso de ensinanza:

As normas de avaliación na E.P establecen que os mestres e mestras, avaliarán 
os  procesos  de  ensinanza  e  a  súa  propia  práctica  docente  en  relación  co  logro  dos 
obxectivos educativos do currículo. Esta avaliación incluirá referencias a aspectos tales 
como:

• A organización da aula
• A relación entre o alumnado e o profesorado
• Relación entre o profesorado
• Aproveitamento dos recursos do centro
• Convivencia entre o alumnado.

5.2.-  Principios para a avaliación da práctica docente:
          A avalación docente levarase a cabo atendendo aos seguintes principios:

• Adecuación dos obxectivos e contidos programados ás características e 
necesidades do alumnado.

• Adecuación dos criterios de avaliación ás peculiaridades do alumnado.
• Valoración das aprendizaxes acadadas polo alumnado.
• Axeitamento dad medidas de atención á diversidade aplicadas.
• Nivel de aproveitamento dos recursos do centro.
• Organización da aula.
• Adecuación nos procedementos de avaliación, así como na temporalización da 

programación.
• Grao de satisfacción na coordinación entre os mestres do ciclo, así como entre 

mestres dos distintos ciclos.

5.3.-  Criterios para a promoción do ciclo:
• Grao de adquisición das competencias básicas.
• Nivel de consecución dos obxectivos mínimos.
• Participación do alumnado nas actividades propostas.
• Actitude cara as aprendizaxes e coidado dos materiais.
• Actitude fronte o traballo cooperativo e a interación cos compañeiros.
• Orde e limpeza na presentación dos traballos.

5.4.-  Instrumentos e procedementos de avaliación:
• Tarefas diarias
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• Rexistros individuais.
• Diarios de clase.
• Fichas de seguimento.
• Probas orais e escritas.
• Cuadernos de traballo.
• Traballos de clase e traballos voluntarios.

As calificacións envíanselle aos pais/nais dos alumnos/as  nun boletín modelo 
XADE, no que está recollida toda a información relativa aos nenos/as

6.-Tratamento nas distintas áreas dos temas transversais.

6.1.-Educación moral e cívica.
Este tema trataráse en todas as áreas e con él pretendemos contribuir á 

construcción persoal por medio de experiencias morais significativas que permitan 
integrar nos nenos e nenas os valores, actitudes, hábitos e as conductas máis desexables 
neste sentido:

• Axudar ós alumnos/as a construir unha ética para a convivencia que lles  permita 
desenvolverse no complexo mundo actual.

• Desarrollar as habilidades necesarias nos alumnos/as para que poidan 
autoconstruir o seu codigo ético.

6.2.-Educación para a paz.
A concepcción da  paz como ausenciia de viólencia física e conflictos dan paso a 

novos enfoques que se denominan paz positiva, entendendo ésta como situacións de 
elevada xustiza e reducida violencia, asociados a conceptos como: desarrollo humán, 
cooperación, igualdade nas relacións, respeto, e.t.c...

Os obxectivos principais serían.
• Xerar nos nenos/as valores contrarios á  violencia persoal e social.
• Educar en e para a solidaridade.
• Educar en e para os comportamentos tolerantes.
• Educar en e para a xustiza.
• Promover nos alumnos/as intervvenccións actvas e asumir compromsos para a 

defensa destes valores.
 

6.3.-Educación do consumidor.
Faise necesario facilitar ós nenos/as uns intrumentos de análise e crítica que lles 

permitan  adoptar  unha  actitude  persoal  e  reflexiva  fronte  as  ofertas  de  todo  tipo. 
Pretendemos así que os nenos/as sexan máis conscientes e críticos e que poidan esolver 
problemas propios da sociedade actual de consumo.

Os obxectivos principais serían.
• Aprender a disfrutar e coidar os bens que se posúen.
• Ser críticos fronte os mecanismos da sociedade de consumo.
• Sentrse sensibilizado ante as persoas que carecen de bens de consumo.
• Que descubran cal é realmente a prioridade e den mais importancia o ser que o 

ter.

6.4.-Educaión para a saúde.
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Formar  os  nenos/as  para  que  sexan  capaces  de  tomar  decisións  que  van  ter 
consecuencias sobre a súa saúde e orentar os seus hábitos e modos de comprtamento 
dunha maneira saludable.

Como obxectivos teremos.
• Desexar estar san.
• Saber como acadar a saúde.
• Facer o que se poida para manter a saúde.
• Buscar axuda cando se necesite.

6.5.-Educación sexual.
Entendemos a educación sexualdesde unha perspectiva baseada na orientación e 

educació dos aspectos afectivos, emocionais e sociais.
Trátase de educar a sexualidade como un aspecto significativo da identidade de 

cada persoa formando parte da educación para a saúde, xa que conduce ó benestar 
mental e físico. 

Pretendemos contribuir progresivamente a súa identidade sexual, fomentando o 
desarrollo da autonomía, da confianza persoal, do respeto e tolerancia.

6.6.-Educación ambiental.
Con  este  tema,  tratamos  de  capacitar  ós  alumnos  para  que  comprendan  as 

relacións  co  medio  no  que  están  inmersos  e  para  poder  dar  resposta  ós  problemas 
ambientais  en  tódolos   ámbitos,  traballar  tanto  individual  como  colectivamente,  na 
búsqueda de solucións ós actuais e previr os que poiidan aparecer.

Entendemos como obxectivos:
• Comprender a dependencia dos seres vivos respeto ó seu medio.
• Iniciarse no recoñecemento de problemas ambientais.
• Ir transformando o entorno inmediato de maneira que responda a unha ética 

ambiental.

6.7.- Educación vial.
A educación  vial  está  moi  ligada   a  educacción  para  a  saúde,  na  meddadas 

consecuencias negativas que pode ter, e a responsabilidade que supón po proceso de 
prevención de accidentes.

Tamén está ligado á educación do consumiidor no sentido de que o alumno/a 
será usuario das viias e dos medios de comunicación.

Está relacionada tamén coa educ. moral e cívica, na medida de que os 
alumnos/as  serán usuarios duns medios de comunicacion sociais e individuais.

6.8.- Educación para a igualdade entre sexos.
Plantéxase o desenvolvemento integral da persoa e o desenvolvemento de todas 

as súas capacidades, garantindo o tratamento igualitario a todas as persoas.Para todo 
esto,,  ofréceselle a todos os nenos/as a opportunidade de potenciar aqueles valoores, 
actitudes,  e coñecementos  que posibiliten este desarrollo,  independentemente do seu 
sexo.

Traballaremos establecendo relaccións equilibradas, propoñendo actiiidades para 
reflexionar e analizar a realidade, favorecendo unha inserción euqilibrada e un desrrollo 
igualiitario entre oos sexos.

7.-Principios para a elaboración das programacións didácticas:
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• Garantir a unidade e coherencia das ensinanzas dos distintos mestres do ciclo, 
asegurando que a súa práctica educativa se sustente nuns principios educativos 
comúns.

• Asegurar a continuidade das ensinanzas correspondentes a unha mesma materia 
ao longo dos distintos cursos.

• Coordinar os traballos de planificación do curso e de programación das 
ensinanzas.

• Establecer un marco de acordos previos relativos á variedade sociocultural para 
o ciclo.

• Orientación organizativa da institución educativa.
• Establecer pautas de traballo que teñan como finalidade o desenvolvemento 

integral do alumnado.
• Atender aos principios de tolerancia, variedade, integración e recoñecemento da 

complexidade que dea verdadeira resposta aos problemas actuais.
• Garantir un proceso de ensinanza-aprendizaxe que teña en conta os intereses, 

motivacións, edade cronolóxica e, momento evolutivo de todos e cada un dos 
alumnos e alumnas.

8.-Principios para a posta en práctica do plan das T.I.C. , lector e convivencia 
escolar:

8.1.-  Posta en práctica do plan das TIC:    
A posta en práctica do plan das TIC, atenderá aos seguintes principios:

• Apoia-lo desenrolo de destrezas fundamentais: lectura, escritura, cálculo e 
expresión, aproveitando a motivación que o emprego destas ferramentas leva 
aparellado. 

• Presentar de forma gráfica conceptos que poden resultar difíciles de entender 
para o alumnado. As simulacións favorecen o achegamento de experiencias e a 
aprendizaxe de conceptos complexos, a través da análise de procesos 
presentados de forma máis concreta. 

• Apoia-la aprendizaxe con aplicacións que proporcionen actividades de reforzo 
ou ampliación para aqueles alumnos/as que o precisen. 

• O profesor deberá buscar e elaborar materiais que respondan ás necesidades do 
centro e do seu alumnado. 

• Como norma xeral, estas aplicacións han de cumplir os seguintes requisitos: 
• Fomentar o intercambio, a procura conxunta e a realización de proxectos 

cooperativos mediante a realización de tarefas en equipo. 

8.2.-  Posta en práctica do plan lector:
A  lectura  e  a  escritura  enténdese  como  unha  das  destrezas  básicas  que 

impregnan o   desenvolvemento curricular de todas as áreas. Constitúen competencias 
básicas  e complexas  que resultan esenciais,  dado o carácter  instrumental,  para facer 
posible  a  aprendizaxe  ao  longo  de  toda  a  vida,  no  marco  dunha  sociedade  da 
información e do coñecemento. 

O  obxectivo  dun  plan  lector  é  posibilitar  unha  planificación  sistemática  da 
lectura e escritura.

Entendemos  que  o  este  plan  ten  que  incluír  principios  xerais  e  estratexias 
didácticas que teñan en conta os seguintes eixes de actuación: o currículo,  enfoques 
didácticos e organización escolar, reforzo e apoio educativo, as bibliotecas, o contexto 
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familiar e cultural, as tecnoloxías da información e a comunicación, e a formación do 
profesorado.

A ensinanza e aprendizaxe da lectura deberán forma parte explícita do Proxecto 
Educativo, da Concreción  Curricular, das programacións de ciclo e das programacións 
de  aula  das  distintas  áreas,  así  como  da  práctica  cotiá  no  proceso  de  ensinanza-
aprendizaxe.

En cada unha das áreas e materias deberase contemplar, de maneira explícita, 
que  estratexias  se  van  a  utilizar  para  contribuír  o  desenvolvemento  da  competencia 
lectora  e  hábito  lector;  asímesmo  deberase  definir  que  obxectivos,  competencias 
básicas, contidos, metodoloxía,  e criterios de avaliación,  relacionados coa lectura,  se 
van desenvolver ou potenciar.

8.3.-Posta en práctica do plan de convivencia escolar:
Aplicaremos o plan de convivencia docentro tratando de acadar os seguintes 

obxectivos:
• Previr conflictos de convivencia no centro educativo.
• Conseguir a integración de todo o alumnado sen discriminación por raza, sexo, 

idade ou discapacidade
• Crear  un  clima  de  respecto,  diálogo  e  colaboración  entre  os  membros  da 

comunidade educativa.
• Sensibilizar ao profesorado, as nais, pais e titores sobre a importancia deprevir 

conductas violentas nos seus alumnos/as, fillos/as.
• Mellorar o clima de convivencia nos centros en beneficio duna educación de 

calidade.

9.-Principios de  actuación para a coordinación dentro do ciclo, interciclos e 
entre etapas.

9.1. Coordinación de titores de ciclo
Tratarán os seguintes aspectos:

• Programación de aula, características xerais para concretar nas Unidades 
Didácticas de cada nivel, obxetivos, contidos, criterios de evaluación, 
temporalización das distintas unidades didácticas.

• Organización de actividades extraescolares.
• Material en común  e o seu uso.
• Normas de convivencia para unificación de criterios.
• Problemas de aprendizaxe e de conducta.
• Elaboración de documentos.
• Evaluación da práctica docente.

9.2.- Coordinación de titores con especialistas de áreas.
Tratarán os seguintes aspectos:

• Coordinación de unidades didácticas, en cada uno dos apartados que a 
compoñen, obxectivos, contidos,,  actividades, metodoloxía, temas transversais, 
atención alumnos con necesidades educativas, etc.

• Problemática de alumnado en canto á aprendizaxe e as actitudes. 
• Evaluación de alumnos e dos  procesos de ensinanza.
• Evaluación da práctica docente.

9.3.- Coordinación de titores con especialistas de Pedagoxía Terapeútica
Tratarán os  seguientes aspectos:
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• Seguimento de alumnado con n.e.e e n.e.a.e.
• Adaptacions curriculares significativas e  non significativas.
• Detección de novos casos  propostas de estudio a través de protocolos de 

derivación hacia o Equipo de Orientación.
• Documentos de adaptacions curriculares e  seguimiento de acnees
• Materiales de apoio e reforzo para n.e.e.
• Alumnado con dificultades de aprendizaxe.

9.4.- Coordinación de áreas en niveis paralelos.
Tratarán os seguintes   aspectos:

• Programaciones de aula e unidades didácticas.
• Avaluación.
• Proyectos curriculares de centro.
• Elaboración e xestión de materiais.
• Coordinación de actividades xerais e puntuais.
• Criterios de traballo e metodolóxicos  para levar unha  liña  común.

9.5.- Coordinación dos Equipos de Ciclo col Equipo Directivo a través da xefa 
de Estudos

• Tratarán os seguintes   aspectos
• Asistencia e  absentismo.
• Documentos varios: modelos e prazos.
• Calendarios, sustitucions, actividades complementarias comúns.
• Horarios.
• Problemática xeneral do  ciclo.

9.6.- Educación Infantil co Primeiro  Ciclo de Primaria
Terá como obxectivo:
Establecer unha liña de continuidade  entre as metodoloxías de ambos ciclos, co 

obxeto de favorecer a continuidade e  evitar dificultades de adaptación  no  primeiro 
nivel aos nenos e nenas.

9.7.-Coordinación interciclos de Primaria
Terá  como obxetivos:

• Manter  unha  líña  metodolóxica común.
• Coordinar as actividades extraescolares.
• Aunar criterios de normas  e convivencia.
• Intercambiar propostas  e materiales.

9.8.-Coordinación Primaria con Secundaria
  Consideramos que a coordinación debe incluir polo menos os seguintes 
aspectos:

• Facilitar a integración do alumnado de Primaria na nova  etapa.
• Favorecer unha comunicación fluida co  profesorado da  ESO
• Establecer acordos respecto a obxetivos e contidos  das áreas.
• Posibilitar a información sobre alumnado con dificultades para facilitar a 

continuidade  do  traballo e   as adaptacions  curriculares.
• Posibilitar unha  xornada de encontro dos  alumnos de sexto nivel co seu novo 

entorno e  profesorado do   I.E.S de referencia  antes de iniciar o  proceso de 
matriculación.
9.9.- A  Comisión de Coordinación Pedagóxica.
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O  órgano máximo de coordinación no  centro será esta Comisión, na cal, as 
funcions  veñen  delimitadas polo  actual regulamento de Centros de Primaria. 

9.10.- Procedementos para a coordinación.
En canto á coordinación interna do  centro , o  procedemento exixe básicamente 

a  elaboración duns  horarios que permitan abordar todos os  tipos de coordinación 
dentro do  horario laboral.

Para elo  se debatirá  nas  primei ras sesionss  do  Claustro unha  distribución 
dentro do  horario non  lectivo e  de obligada permanencia no  centro, que permita 
abordar todos os aspectos.

O mesmo tempo, dita  organización quedará plasmada en un plan de traballo 
semanal que permita a flexibilización do  diseñado para todo o  curso, en razón das 
necesidades que vaian  surxindo.

De todas as  sesions  de coordinación  levantaráse  un acta, de cuxa  custodia 
será responsable a  persona que realice as  funcions  de secretaio/a. 

10.- Principios para a selección dos materiais.
A función dos materiais debe responder a criterios que teñan en conta o contexto 

educativo,  as características dos alumnos/as  e, sobre todo,  que estean ó servicio das 
intencións educatiivas que se persiguen.

Para a selección do materiaal guiarémonos polas seguintes pautas:
• Comprobar que os obxectivos corresponden cos estableccidos no noso centro, e 

cos alumnos/as a quen van dirixidos ( exemplo: libros de texto, editorial...)
• Comprobar que os contidos se correspondencos obxectivos marcados.
• Comprobar que as accttividaddes están de acordo cos contidos que se traballan, 

e que cumpran os requisitos de aprendiizaxe dos alumnos/as.
• Unidades didácticas para levar a cabo as actividades.
• Libros, cartografía, caderno de exercicios...
• Soporte informático.
• Teremos en conta a adaptación ó ritmo de aprendizaxe e ás características de 

cada alumno/a.

12.5.- Aspectos comúns ás concrecións curriculares a Infantil e Primaria               

12.5.1.-  Principios  para  a  atención  á  diversidade do alumnado  e  para  a 
atencion ó alumnado con n.e.a.e.

Toda atención á diversidade implica a acomodación da escola ás necesidades dos 
alumnos,  o que esixe facer axustes e adaptacións precisas en todos os elementos do 
proceso educativo.

Neste senso, as decisións que se toman no noso centro tratan de dar resposta á 
totalidade  do  alumnado,  como  paso  previo  á  individualización  e  axuste  da  propia 
ensinanza na aula e do servizo educativo considerado globalmente.

O noso centro educativo asume, pois, o tratamento da diversidade establecendo 
estratexias  e  medios  educativos  que permitan  o  desenvolvemento  óptimo  de  todo o 
alumnado,  adaptando  para  iso  os  elementos  do  currículo  e  provéndoo  dos  servizos 
necesarios que, dada a complexidade e pluralidade de aspectos que deben considerarse, 
entendemos deben articularse mediante o plan xeral de atención á diversidade (punto 12 
do Proxecto educativo de centro). Así mesmo, no Plan de Orientación e Acción Titorial, 
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concretamos os principios e a intervención que imos a por en marcha na atención á 
diversidade no noso centro.

Este plan de intervención,  tenta estar  adaptado ós contextos familiar  e escolar,  e 
responder ós principios de:

• Continuidade  : a orientación é un proceso que debe ter lugar ó longo de toda a 
vida.

• Prevención:   calquera actuación ha de concibirse fundamentalmente dentro do 
ámbito da prevención, sen que elo supoña renunciar ás situacións puntuais de 
tipo  asistencial  (atención  a  suxeitos  con  dificultades  de  aprendizaje, 
asesoramento o profesorado ante situacións problemáticas concretas).

• Diversidade  : un dos aspectos fundamentais da colaboración psicopedagógica é a 
atención  ó  alumnado  con  necesidades  educativas  especiais  asociadas  a 
sobredotación intelectual, discapacidade, ou diversidade cultural, lingüística, etc.

• Convivencia  :  Entre  os  obxectivos  prioritarios  da  acción  orientadora  está  a 
mellora constante da convivencia escolar, mediante a prevención e a mediación 
nos conflitos.

• Integración  : debe formar parte do sistema educativo.
• Universalidade:   dirixido a toda a comunidade escolar.
• Autonomía  :  debe  contribuír  a  desenrolar  no  alumno  a  autonomía  persoal,  a 

capacidade para tomar decisións, etc.
• Igualdade  :  debe  contribuír  á  superación  de  prexuízos  sociais  como  a 

discriminación polo sexo, raza, etc.

En resumo, o noso centro, tal e como se establece no preámbulo da Lei Orgánica 
2/2006, de 3 de maio, de Educación(LOE), “concibe a adecuada resposta educativa a 
todos os alumnos a partir do principio de inclusión, entendendo que unicamente dese 
modo se garante o desenvolvemento de todos, se favorece a equidade e se contribúe a 
unha maior  cohesión social.  A atención á diversidade é unha necesidade que abarca 
todas  as  etapas  educativas  e  todos  os  alumnos.  É  dicir,  trátase  de  considerar  a 
diversidade  das  alumnas  e  alumnos  como  principio  e  non  como  unha  medida  que 
corresponde ás necesidades duns poucos”.

12.5.2.- Medidas de atención educativa para ó alumnado que non opte por 
relixión.

No momento de facer a matrícula, os pais deben decidir se os seus fillos optan 
ou non por cursar as ensinanzas de Relixión.

O alumnado cuxos pais  ou titores  non opten porque os  seus fillos  cursen as 
ensinanzas de Relixión Católica, recibirán a debida atención educativa coa fin de que a 
elección dunha ou outra opción non supoña discriminación algunha.

A  atención  educativa,  en  ningún  caso  suporá  a  aprendizaxe  de  contidos 
educativos asociados ó coñecemento do feito relixioso nin a calquera área da etapa.

As actividades realizadas na atención educativa serán dirixidas polo profesorado 
do centro, preferentemente profesor/a titor/a, aínda que poderá agruparse o alumnado 
segundo necesidades. Os alumnos realizarán actividades con repercusión directa na vida 
do centro, tales como:

• Exposicións: Realización de murais, debuxos, cadros... para a ser expostos no 
centro ou para participar en certames e concursos fóra deste.

• Obradoiro  de  Medio  Ambiente:  Co  que  poderán  achegarse  a  experiencias 
relacionadas  co  entorno  natural,  coidado  e  recolleita  de  plantas,  herbarios, 
conservación de xardíns, sensibilización co coidado e respecto pola natureza...
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• Actividades de Biblioteca: Lectura, arquivo, etiquetaxe organización de libros e 
de actividades co profesorado responsable da Biblioteca...

• Outras  actividades  e  talleres  diversos:  Estudio,  escritura,  lecturas  colectivas, 
poesía, narrativa, teatro, realización de monicreques, manualidades...
Ó comezo de cada curso os pais  teñen a posibilidade de cambiar  de opción. 

Aqueles que non soliciten o cambio, enténse que os seus fillos seguen coa ensinanza 
que ata o momento estaban a recibir.

Na  actualidade,  no  noso  centro,  a  porcentaxe  de  alumnos  que  optan  por  
ensinanza relixiosa é arredor do 98 %.

12.5.3.- Colaboración coas familias:

            Fomentarase a  colaboración entre o colectivo docente e os demais membros da 
comunidade  educativa.  O contacto coas  familias  dos alumnos producirase día  a día, 
especialmente nas horas adicadas ás visitas de pais/nais ( martes, de 17h. a 18h.); aínda 
que tódolos mestres/as, procurarán buscar momentos para a atención á pais/nais, noutras 
horas que teñan dispoñibles, naqueles casos nos que non sexa posible facelo no horario 
establecido. 
            Así mesmo fomentarase a colaboración coa A.N.P.A., facilitándolle instalacións 
e cooperando na organización de diversas actividades.

         12.5.4.- Organización de espacios, tempos e agrupamento do alumnado.

Ó fin de establecer un organización dos  espacios dispoñibles, que permitan o 
uso eficaz por parte de todo o profesorado e alumnado, estableceranse unha serie de 
horarios para o uso das instalacións comúns (tales como aula de informática, biblioteca, 
pavillón...). Estes horarios serán elaborados polos equipos responsables (de ser o caso) 
baixo en coordinación coa xefatura de estudios.

Neste senso estableceránse medidas que permitan flexibilizar estes horarios, de 
xeito  que  poidan  ser  empregadas  por  outro  grupo  de  alumnos  no  caso  de  non  ser 
empregado pola persona que tiña a dependencia reservada.

En canto ás aulas asignadas a cada grupo-nivel, existe una organización fixa, na 
que se indican a que nivel corresponde cada aula, de xeito que cada ano é o grupo de 
alumnos quen cambia á aula asignada.  Esta distribución poderá ser modificada polo 
claustro se así o considerase.

Os agrupamento do alumando realízarase seguindo criterios de idade, existindo 
tantos grupos como niveis na educación primaria. 

No caso de Educación infantil,  ó existir  só dúas unidades para tres niveis de 
idade, deberán artellarse medidas organizativas que permitan organizar ó alumnado da 
etapa en ámbolos dous grupos. Neste senso óptase por organizar ó alumnado en dúas 
unidades  mixtas  de 3,  4  e  5  anos,  de  forma  que  se  aproveiten  mutuamente  no seu 
proceso de aprendizaxe.  Este agrupamento será avaliado ó final de cada curso escolar 
polo Equipo de ciclo para valorar a eficacia e melloras posibles ó mesmo.

O horario de clase do C.E.I.P. Pedro Antonio Cerviño é de 9:00 a 14:00 horas 
de luns a venres, tendo os martes de 16:00 a 17:00 dúas horas de permanencia para o 
profesorado. Este horario verase modificado nos meses de xuño e setembro, seguindo as 
instruccións da inspección de transporte (e ata novo aviso), quedando a hora de entrada 
para o alumnado ás 9:00 e a de saída ás 13:40, permanecendo o profesorado no centro 
ata ás 14:00 horas.
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Ademais  deste  horario  o  profesorado  permanecerá  no  centro,  segundo  un 
calendario que se estableza, dúas horas (de 16:00 a 18:00 horas) ó longo da semana á 
excepción dos martes.
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C) PLANS E PROXECTOS
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 C.- PLANS E PROXECTOS                                                                                          

• Plan para a introdución e dinamización das TIC
• Proxecto lector e plan de biblioteca escolar
• R.R.I.
• Plan de convivencia
• Proxeco lingüístico
• Plan de acción titoral
• Plan de atención á diversidade
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