
Accións de contribución aos distintos plans de centro

Accións de contribución ao Plan TIC

1. Encerados Dixitais:
Dado que en todas as aulas dispoñemos de Encerados Dixitais, estas supoñen un gran 
recurso que se emprega para facer a motivación de cada tema ou proxecto que facemos, para
visionamento de vídeos relativos ás distintas áreas, así como actividades de reforzo ou 
ampliación ou mesmo actividades complementarias.

2. Aula de Informática:
A todas as aulas que non pertencen ao proxecto Abalar  asígnaselles no horario alomenos 
unha hora semanal na aula de informática, para reforzar actividades das distintas áreas en 
páxinas web, blogues, etc... Tamén a recollida de información para realizar investigacións, 
escoita e visionamento de vídeos, cancións... iniciación na práctica de procesamento de 
textos, envío de correspondencia dixital, realización de enquisas sobre distintas actividades 
complementarias que se fan no cole ao longo do curso (Biblioteca, Axenda 21...) co fin de 
melloralas.

3. Visionamento de distintos materiais:
Fotografías, diapositivas ou películas na pantalla do Salón de Actos aproveitando distintos 
tipos de actividades: Ecocine, festividades diversas, actividades complementarias, charlas, 
contos...

4. Uso de Cámaras dixitais:
Con estes recursos plásmanse imaxes de distintas actividades, realízanse safaris 
fotográficos...

Accións de contribución ao Plan de Convivencia

As actividades que se realizan nos distintos cursos en relación co Plan de Convivencia son, entre 
outras:

• Charlas 
• Reunións trimestrais coas familias
• Carné por Puntos
• Titorías
• Actividades de Educación Emocional
• Desenvolvemento de Habilidades Sociais
• Elaboración das normas de Clase
• Lectura da nosa Constitución Escolar
• Actividades relacionadas co Plan de Acollida
• Actividades de integración do alumnado de novo ingreso
• Participación nas Actividades Extraescolares e Complementarias
• Metodoloxía didáctica que inclúe o traballo cooperativo, a educación entre iguais e o 

traballo das habilidades sociais
• Participación na Axenda 21
• Actividades para facilitar a integración do alumnado
• Distintos traballos na Aula

Accións de contribución ao Plan Lector

• Todo o alumnado do centro comeza a súa xornada escolar con 15 minutos de lectura, 
enmarcados no Plan de Lectura Silenciosa Sostida. Para dispoñer de títulos cos que realizar 



esta actividade a aula no seu conxunto visita a Biblioteca unha vez por trimestre onde collen 
varios libros por alumno, que se van intercambiar durante o período da lectura silenciosa.

• Os venres, nun rato da lectura silenciosa, adicámolos a escoitar ao alumnado do colexio que 
participa na actividade "Os nosos autores en voz alta". Unha aula, semanalmente, prepara un
texto dun autor galego, normalmente poesía infantil, e o venres o alumnado se distribúe por 
todo o centro para ler, contar ou recitar.

• Como a iniciación e perfeccionamento da lectura é fundamental, o alumnado practica a 
lectura en todo tipo de textos de todos os temas, así coma no enunciado de todas as 
actividades.

• A biblioteca do centro permanece aberta nos recreos da mañá e ao mediodía, para que os 
nenos e nenas poidan ler ou levar libros emprestados para a casa. Nas aulas existe un 
sistema de puntos segundo os libros que lemos, e se acadamos un certo número recibimos un
agasallo por trimestre.

• Participamos nun programa de Mellora da lectura e da escritura, polo que nas aula 
realizamos desdobres para facer lecturas colectivas.

• Polo Nadal pedimos un libro como agasallo aos Reis Magos (1 título por aula) que 
posteriormente intercambiamos entre as distintas aulas dos ciclos, aumentando así cun gasto 
mínimo as lecturas colectivas.

• Particípase en moitas das actividades impulsadas dende a Biblioteca, como son a Olimpíada 
do Saber, o Mercadiño de libros, Vaille co conto ao profe, os Martes Conto...

• Nas aulas de primeiro ciclo temos un encargado cada día que expón un traballo de 
investigación realizado por eles coa axuda das familias, ou ben un resume dun conto collido 
na biblioteca do colexio.

• Aconséllase nos primeiros niveis, como tarefas para a casa, a lectura cotián cun adulto por 
un período de tempo de aproximadamente 20 minutos.

• Realizamos lecturas de libros e facemos a correspondente ficha da lectura 
• Recollemos libros da Biblioteca do colexio como apoio aos diferentes temas curriculares 

que traballamos nas clases, sinaladamente das materias de naturais e sociais.

Accións de contribución á atención á diversidade

MEDIDAS ORDINARIAS

• Adecuación da  estrutura organizativa  do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e da
organización e xestión da aula ás características do alumnado.

• Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.
• Realizar unha avaliación inicial ao comezo do curso.
• Contextualizar  os  criterios  de  avaliación  seguindo  os  mesmos  criterios  de  adecuación

empregados ao contextualizar os obxectivos.
• Cada profesor/a, desde a súa materia adaptará a programación didáctica do seu nivel a cada

grupo  de  alumnos/as  en  particular,  unha  vez  realizada  a  avaliación  inicial   en  canto  a
obxectivos e contidos.

• Adecuar os obxectivos ás peculiaridades da aula e do alumnado do grupo-clase.
• Precisar cales son os obxectivos e contidos mínimos de nivel e de cada unidade didáctica.
• Seleccionar e privilexiar aqueles contidos que sexan funcionais para o alumnado e que lle

permitan aprender por si mesmo.
• Realizar compactación curricular.
• Metodoloxía baseada no modelo SEM, no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, na

titoría entre iguais, no aprendizaxe por proxectos e noutras que promovan a inclusión.
• Capacitar  ao noso alumnado para que sexan capaces de axudar  aos compañeiros  que lo

precisen e para comprender as diferenzas individuais.
• Grupos cooperativos.



• Titorización entre iguais.
• Levar a cabo adaptacións Curriculares Non Significativas (ACNS) con aquel alumnado con

dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH ou TEA..
• Traballo  individualizado profesorado/alumnado en momentos  determinados e  breves  que

favorezan a seguridade do alumnado.
• Diversidade de actividades para cada contido.
• Actividades ordeadas segundo a súa dificultade (cada alumno/a vai realizando as mesmas e,

unha vez superadas, pasan ás de nivel seguinte).
• Existencia de actividades de libre elección.
• Realización de actividades de reforzo (para todo o grupo como repaso ou para alumnado con

dificultades de aprendizaxe).
• Realización de actividades de ampliación (para alumnado avantaxados).
• Plantear  un  enfoque  centrado  na  aprendizaxe  significativa  e  no  desenvolvemento  das

fortalezas e talentos de todo o alumnado. 
• Adaptar  materiais  didácticos:  seleccionar  e  utilizar  materiais  curriculares  diversos,

adecuándoos  ás  características  do  alumnado  e  aproveitando  a  súa  potencialidade
motivadora.

• Empregar recursos didácticos variados de xeito que un mesmo contido se presente a través
de recursos diferentes.

• Diversificar os procedementos de avaliación mediante estratexias como: adecuar tempos,
criterios, instrumentos e procedementos de avaliación.

• Diversificar os tipos de probas en función da alumna ou alumno ao que se dirixe.
• Seleccionar técnicas e instrumentos de avaliación múltiples e variados.
• Entender como válidas diferentes formas de avaliación que dean cabida a modalidades de

expresión ou comunicación do aprendido, xa sexan escritas, verbais, a través de esquemas,
carteis, fotos, etc.  

• Diversidade  nos  criterios  de  cualificación:  nota  das  probas,  dos  exames  de  trimestre,
traballos de aula, actitude, comportamento, asistencia...

• Utilizar diferentes instrumentos e procedementos para avaliar a progresión das capacidades
básicas do alumnado.

• Valorar as distintas aproximacións que ao mesmo contido faga cada alumno e que respondan
aos seus diferentes puntos de partida e, en definitiva, as súas diferentes posibilidades.

• Coordinar os apoios desde a perspectiva do alumnado e o seu desenvolvemento. Realizar os
apoios preferentemente en contextos compartidos e para o grupo. Estes deben incidir na
coordinación  do  profesorado  e  na  colaboración  entre  profesionais,  para  responder  ás
necesidades de todo o alumnado.

• Desdobramento de grupos.
• Docencia compartida.
• Agrupamentos flexibles.
• Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria.
• Apoio auxiliar ao profesorado titor. Neste modelo o mestre auxiliar serve de apoio constante

as dúbidas que poidan xurdirlle a calquera alumno na aula. O traballo do mestre de apoio
debe centrarse en propiciar  as  estratexias e  adaptacións  necesarias para que os alumnos
participen na aula traballando o mesmo currículo que os seus compañeiros. 

• Programas de enriquecemento curriculares horizontais.
• Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas, especialmente para:

◦ Alumnado que obteña uns resultados moi baixos nas probas de avaliación inicial  de
comezos de curso.

◦ Alumnado que estea repetindo e se considere que esta  medida pode atender  as súas
necesidades.

• Programas específicos personalizados (modificación de conduta, habilidades sociais...)
• Medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia



• Atender  á  diversidade  no  seu  conxunto,  buscando  optimizar  o  proceso  de  ensinanza  –
aprendizaxe respectando a individualidade dos alumnos/as, positivizando as posibilidades do
alumnado.

• Despregar programas de enriquecemento para o desenvolvemento do talento para toda a
escola, facendo uso dos recursos propios do centro e daqueles outros que aproveitan alianzas
co contorno.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

• Apoio do profesorado especialista de PT/AL.
• Intercambio de roles entre profesor titor e de apoio. As tarefas de coordinación e traballo en

equipo son esenciais para que o titular coñeza as vicisitudes das atencións específicas que
requiren determinados alumnos/as, e o mestre/a de apoio deberá coñecer aspectos concretos
da materia. 

• Traballo colaborativo entre profesorado titor e profesorado de apoio. Ambos docentes son
responsables do grupo de alumnos/as e  participan no mesmo grao nas tarefas de ensino-
aprendizaxe que se programen. 

• Adaptacións de acceso ao currículo (ACNS).
• Adaptacións curriculares significativas (AC).
• Repetición.
• Flexibilización da duración do período de escolarización
• Escolarización en modalidade combinada ou en aula específica dentro do centro 

ordinario. O noso centro conta cunha aula específica.

Accións de contribución á convivencia no centro

Hai unha serie de actividades e hábitos que  desenvolven profesorado e alumnado que teñen como 
finalidade aprendermos a convivir no centro, exercendo a nosa liberdade con respecto á liberdade 
do resto da comunidade. Así podemos enumerar:

• Subida e baixada das escaleiras en compañía dos mestres, respectando as filas e permitindo 
un uso seguro e eficiente das mesmas.

• Uso consciente do carné por puntos
• Comunicación permanente cos pais para previr e solucionar os problemas cos seus fillos, 

levando unha folla de seguimento de cada alumno.
• Desenvolvemento de accións de resolución de conflitos mediante a mediación entre iguais.
• Estabelecemento dun reto de convivencia para un mes (falar baixo, non correr nos 

corredores...)
• Estabelecemento dunha Asemblea da Convivencia no que se diriman os conflitos mediante a

conversa e a confrontación dos distintos puntos de vista.
• Establecemento dunha aula de convivencia cun profesor de garda para atender puntualmente

a nenos e nenas que trastornan o normal funcionamento das aulas.



Criterios de Cualificación

1º e 2º cursos de Primaria

Consecución de obxectivos 40%

Atención, esforzo, participación 20%

Cumprimento das normas 15%

Resultados das probas escritas de avaliación 10%

Valoración da presentación e do orde nos traballos, coidado do material 15%

3º e 4º cursos de Primaria

Probas de asimilación de contidos orais e escritas 40%

Realización de tarefas 25%

Presentación de cuadernos 15%

Participación, actitude e interés 15%

Tareas recomendadas 5%

5º e 6º cursos de Primaria

Probas orais e escritas (a partires dunha nota media de 3) 60%

Tarefas feitas na clase e na casa, tanto orais como escritas, participación no 
desenvolvemento da clase, presentación dos traballos na libreta

20%

Interese, esforzo persoal, comportamento 20%


