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Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola 
que se modifica a LOE

Principio h) bis: 
Recoñece ás familias como 
primeiras responsables da 

educación das crianzas



Alba Vilariño Silva 
(1ºA)

Iris Rodríguez Touceda 
(1ºB)



De que imos falar?
1. ACTIVIDADE LECTIVA

2. ORGANIZACIÓN DO CENTRO:

○ Horario

○ Saídas do centro

○ Autorizacións de saída

○ Xustificación de faltas

○ Trasporte e comedor escolar

○ Biblioteca

○ Merendas e aniversarios

3. ANPA POUSA DE FONTÁN

4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

5. PROXECTO ANUAL

6. TALLERES MULTINIVEL

7. INFORMACIÓN CURRICULAR:

○ Horario da aula

○ Material

○ Normas da aula

○ Metodoloxía

○ Avaliación

○ Comunicación familia-escola



ACTIVIDADE 
LECTIVA
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VACACIÓNS:
Nadal: Do 23 decembro ó 8 de xaneiro.
Entroido: Do 18 ao 22 de febreiro
Semana Santa: Do 1 ao 10 de abril

CURSO ESCOLAR:
Do 8 de setembro ó 21 de xuño

DÍAS NON LECTIVOS:
31 de outubro: Día da Ensinanza
15 e 16 de maio: Días escollidos polo centro



ORGANIZACIÓN 
DO CENTRO
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ENTRADA Ó CENTRO:
Lei 4/2011 de Convivencia→ deber do alumnado, do que son responsables as 
familias: asistir á clase con puntualidade e co material preciso.

Alumnado transportado e non transportado accederá ó centro das 08:45 ás 09:00.

Alumnado de Primaria→ filas no patio cuberto que subirá ás aulas custodiado polo 
profesorado asignado de garda

Alumnado que chegue máis tarde→ deberá entrar pola entrada principal e cubrir 
xustificante de entrada.



SAÍDA DO CENTRO:
- Alumnado de bus→ en fila ás 13:55 nas aulas, baixará custodiado por Clara para facer a fila da 

ruta de transporte ccorrespondente identificada coa cor da mochila..

- Alumnado de comedor→ seguinte en saír das aulas custodiado polas monitoras do comedor. 

- Alumnado recollido polas familias→ sairá ás 14:00 pola porta principal (1º ciclo).

AUTORIZACIÓNS DE SAÍDA:
- Formulario de saída/recollida→ a disposición das familias para habilitar a 

persoas do entorno para recoller ás crianzas no centro, comedor e transporte.

   Cubrir impreso + entregar copia do DNI da persoa autorizada



XUSTIFICACIÓN DE FALTAS:

Decreto 8/2015 que desenvolve a Lei 4/2011 de Convivencia→ Asistir a clase é un deber do alumnado.

Faltas de asistencia debidamente xustificadas e comunicarse á titora por Abalar, preferiblemente 
antes do inicio das clases ás que non vai asistir.

De non producirse a comunicación→ familia deberá xustificar vía Abalar.

Protocolo de absentismo escolar→ Considérase absentismo escolar a falta inxustificada a máis do 10% 
do horario lectivo mensual (2 días lectivos).



TRANSPORTE ESCOLAR:
Instrución conxunta→ Usuarias lexítimas (aquelas que vivan a 2 kim do centro) e o teñan solicitado, contarán 
cunha plaza no transporte escolar.

De existir prazas vacantes→ adxudícanse, seguindo os criterios establecidos pola Consellería de Educación e 
o Consello Escolar do centro.

Avisos do uso do transporte escolar→  vía email ó centro e, de ser preciso, á titora por Abalar.

COMEDOR ESCOLAR:
Actualmente de xestión indirecta→ Centro colabora na organzación/xestión; Consellería responsable final. 

Normas da CCEU→ Comunicación de non asistencia vía email antes das 9:30 e con causa xustificada. 

Funcionamento do comedor: importante que as familias coñezan as normas de uso e incidan no respecto ás 
monitoras de comedor.



MERENDAS SAUDABLES:
Como acordo do centro para instaurar hábitos saudables achégase unha recomendación de 
merendas saudables:

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

ANIVERSARIOS:
Invitacións para a festa→ Se non son para todo o alumnado da aula faranse fóra do centro.

Se quere traer algo para compartir→ formato individual e, a ser posible, saudable.



IMPORTANTE!
*** Se algunha crianza ten algunha 
intolerancia ou alerxia alimentaria é preciso 
comunicalo para o seu correcto tratamento.



BIBLIOTECA:
Hora de bibli á semana→ Asignada a cada aula (a nosa os martes á 1ª hora).
 Equipo de biblioteca propón e achega actividades de dinamización lectora.

Préstamos (1 libro por crianza máx. 15 días)→ faránse no recreo: cada ciclo terá un día asignado.
Cada crianza deberá coller como mínimo 4 libros ó trimestre.

No recreo: apoio voluntario do alumnado de 5º e 6º  formado como axudante de  biblioteca.

Horario de tarde:  de 16:00 a 18:00 todos os días AGÁS os martes.
Para facer uso deste servizo→ familias deberán avisar á titora e cumplimentar o 
impreso de Asistencia á biblioteca (dispoñible na entrada de secretaría e na web).

Biblioteca de familias→ tamén funcioanará este curso; enviaranse as normas de uso por Abalar.



ANPA 
POUSA DE FONTÁN
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ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS
- Email: anpapousadefontan@hotmail.com 

- Teléfono: 638 37 92 25

- Follas de inscripción→ a disposición das familias na secretaría do centr e no buzón da ANPA.

mailto:anpapousadefontan@hotmail.com


ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
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Todas requerirán autorización por escrito das familias.

Actividades deesenvoltas dentro do centro e fóra do centro.

Algunhas actividades costeadas polo centro por estar dentro de programas 
educativos; 

Outras costeadas polas familias→ a súa realización dentro do centro SUPÓN UN 
AFORRO por non precisar transporte ó lugar, pero NON implican gratuidade.



Cada ano o centro elixe unha temática que 
unifique actividades relacionadas co día a 
día da escola, p.ex o entroido.

Esta temática servirá para traballar 
comprensión lectora e oral, manualidades, 
búsqueda de información, expresión 
escrita e oral etc..

5- PROXECTO ANUAL: O CINE



XOVES 11:55-14:00

Máis variadade de recursos, vivencias e experiencias.

Grupos formados por crianzas de diferentes niveis   (EI, 
1° e2° EP). para traballar contidos interdiciplinares . 

Traballo interdisciplinar de contidos de maneira 
vivencial.

Cociña, horta, astronomía, emocións, etc. 

*Proximamente documento xustificativo curricular na web

6- TALLERES MULTINIVEL



INFORMACIÓN 
CURRICULAR
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CURRÍCULO LOMLOE→ Decreto 155/2022, 15 de setembro, polo que se establece o currículo de EP 
na Comunidade Autónoma de Galicia

- PROXECTO COMPETENCIAL/RELIXIÓN→ 1 sesión semanal
- LINGUA GALEGA E LITERATURA → 4 sesións semanais
- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA→ 4 sesións semanais
- MATEMÁTICAS→ 5 sesións semanais
- CIENCIAS DA NATUREZA→ 3 sesións semanais
- CIENCIAS SOCIAIS→ 2 sesións semanais
- EDUCACIÓN FÍSICA→ 2 sesións semanais
- INGLÉS→ 2 sesións semanais
- ARTS→ 1 sesión semanal
- MÚSICA→ 1 sesión semanal

HORARIO

***No mes de setembro o horario variou para a 
elaboración das avaliacións iniciais correspondentes



- Cada crianza responsable do seu 
estoxo e libros.

- Cartulinas e folios serán de uso común 
e compartido para diferentes tarefas.

- Material de Arts pode ser empregado 
noutras materias de titoría para 
elaborar certos recursos.

- Cadernos do alumnado→ medio de 
comunicación coas familias

MATERIAL NORMAS DE AULA
- Normas consensuadas na aula.
- Recoñecer accións positivas e 

negativas para a convivencia.
- Empregarase a gamificación coa 

aplicación ClassDojo→ sistema de 
puntos.



1º de Educación Primaria→ ETAPA DE TRANSICIÓN

- Coeducación (Marañón)→ valores e respecto.
- Traballo cooperativo (Kagan)→ favorecendo titoría entre iguais (Bahón)
- Aprendizaxe baseada no pensamento (Swartz)→ autoavaliación e 

coavaliación.

Procúrase unha aprendizaxe activa, enfocada ós coñecementos prácticos 
da vida cotiá e axeitada ás necesidades do século XXI (tecnoloxías da 
información e a comunicación; aprender a aprender;  traballo en equipo, etc.)

METODOLOXÍA



Decreto 155/2022→ Recollidas na PXA.
- Para contribuír ás competencias clave atendendo ós ritmos de 

aprendizaxe, con progresividade na etapa educativa.
- Encaixadas na vida das familias, facilitando a participación activa e 

conciliación da vida persoal e familiar, respectando o tempo de lecer.
- Fomentarán a responsabilidade e autonomía, esforzo e traballo.

Ex: actividades lúdicas na aula virtual; rematar tarefas sen facer da aula; 
procurar información sobre un tema concreto; etc.

TAREFAS EXTRAESCOLARES



ORDE do 25 de xaneiro de 2022→ finalidade a valoración dos procesos e 
resultados de aprendizaxe do alumnado + práctica docente
Tres momentos clave (Zabala):

1. Avaliación inicial: coñecementos previos do alumnado.
2. Avaliación continua: durante todo o proceso para implementar axustes e 

individualizar o proceso.
3. Avaliación final: comprobar saberes adquiridos polo alumnado e valoración 

da práctica docente.

Procedementos→ observación directa e probas competenciais/obxectivas
Instrumentos→ rúbricas, escalas de observación e dianas de autoavaliación.

AVALIACIÓN



- Continua e global.
- Referentes→ grao de adquisición das competencias, logro dos obxectivos da 

etapa e criterios de avaliación.
- Cando o progreso non sexa o axeitado→ medidas de reforzo educativo.

Orde do 2 de marzo de 2021→ avaliación obxectiva
- Posibilidade de reclamación das cualificacións finais.
- Aclaración de aspectos relacionados ó longo de todo o curso.

AVALIACIÓN



COMUNICACIÓN 
FAMILIA-ESCOLA
Lembrar a importancia da comunicación 
ante calquera cambio/incidencia/suceso 
relevante a través da app Abalar Móbil.

Hora de atención ás familias→ 
Martes de 15:30-16:30 

(previa cita concertada)



MOITAS GRAZAS 
POLA ATENCIÓN

Iris e Alba


