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1.- Datos  xerais  do  centro

Denominación: Denominación: C.E.I.P. Condesa de FenosaC.E.I.P. Condesa de Fenosa
Titularidade: PúblicoTitularidade: Público
Nº código de centro: 32015116Nº código de centro: 32015116
Concello: O Barco de ValdeorrasConcello: O Barco de Valdeorras
CP: 32300CP: 32300

Tfno: 988 783 646/988 783 648Tfno: 988 783 646/988 783 648
Enderezo: Rúa Coruña, 24Enderezo: Rúa Coruña, 24
Provincia: OurenseProvincia: Ourense
EE-mail-mail: : ceip.condesa.fenosa@edu.xunta.es
Web: http://  www.edu.xunta.  gal  /centros  /ceipcondesafenosa  

Nivel ou Especialidade
Catálogo do cen-

tro
Persoal definitivo Profesorado non 

definitivo
Total persoal

Educación infantil 8 4 4 8

Ensino primario 11 10 2 11

Pedagoxía Terapéutica 2 2 2 4

Audición e Linguaxe 1 0 2 2

Música 1 1 11 2

Inglés 2 2 0 2

Francés 1 0 1 1

Educación Física 2 2 0 2

Relixión 1 1 0 1

Orientación 1 1 0 1

Auxiliar de Conversa 0 0 1 1

TOTAL 29 21 15 36

Nº total  alumnos 350

Nº alumnos ensino infantil 105

Nº alumnos ensino primario 245

O noso centro ten xornada partida, pero nos meses de setembro e xuño mantén un horario continuado de 
mañá, atendendo á seguinte distribución:

Xornada Partida Xornada Continua

1ª sesión 09:15 10:00 Lectura Silenciosa

2ª sesión 10:10 10:15 1ª sesión

3ª sesión 11:05 11:10 2ª sesión

Recreo 12:00 12:05 Recreo

4ª sesión 12:30 12:35 3ª sesión

5ª sesión 13:20 13:30 Xantar

Xantar/Saída 14:15 15:30 4ª sesión

Saída 15:00 16:15 5ª sesión

17:00 Saída

1 Compartido co Ceip Julio Gurriarán do Barco de Valdeorras
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2.- Obxectivos  xerais  do  centro

1. Desenvolver  a  personalidade  d@s  alumn@s 
para o que fomentaremos a capacidade de ob-
servación, discernimento e xuízo crítico sobre 
todo fronte dos medios de comunicación.

2. Formación no respecto dos dereitos e liberda-
des fundamentais e no exercicio da tolerancia 
e  da  liberdade  dentro  dos  principios  demo-
cráticos de convivencia, fomentando, para iso, 
a  participación  do  alumnado  en  coloquios  e 
debates nos que manifesten as propias ideas e 
respecten  as dos demais.

3. Pretendemos que o alumnado aprenda a res-
pectar:
1. Na aula: solicitando e respectando a quen-

da de palabra establecido
2. Nos corredores e dentro do colexio: a orde 

nas filas, evitando berros, carreiras, etc...
3. No patio: as instalacións deportivas, os en-

reixados,  os  espazos  verdes,  procurando 
mantelo limpo co uso das papeleiras.

4. Desenvolver hábitos intelectuais e técnicas de 
traballo ,  así como coñecementos científicos, 
técnicos,  humanísticos,  históricos e estéticos, 
desenvolvendo  técnicas  de  subliñado,  esque-
mas, resumes, apuntes e toma de notas que fa-
ciliten a adquisición de  contidos.

5. Formar no respecto á pluralidade lingüística e 
cultural así como para a paz, a cooperación e a 
solidariedade entre os pobos.

6. Potenciar o respecto ao entorno e á conserva-
ción do medio ambiente, fomentando actitudes 
ecolóxicas  de  aforro  de  materias  primas  e 
enerxía.

7. Aprender a usar, gozar e coidar dos bens e ser-
vizos comúns, sentindo o gusto e  a satisfac-
ción polo bo cumprimento das normas de cir-
culación e do transporte público e privado.

8. Coñecer  as  mensaxes  básicas  da  circulación 
viaria.

9. Recoñecer e tomar conciencia dos problemas 
viarios e das situacións de risco que poidan xe-
rar,  desenvolvendo unha actitude crítica  cara 
comportamentos incívicos.

10. Descubrir  e  dar  prioridade  ao  valor  do  ser, 
fronte ao valor de ter na toma de decisións so-
bre o consumo

11.  Garantir  unha  autonomía  persoal  fronte  ao 
consumismo

12. Aprender a usar, gozar e coidar dos bens que 
se posúen ou que se consumen, recoñecendo a 
súa utilidade real para a vida.

13. Ser quen de ler e interpretar criticamente as es-
tratexias de venta e en concreto as mensaxes 
publicitarias  nos seus compoñentes verbais e 
icónicos distinguindo a súa veracidade e poder 
actuar libremente fronte deles.

14. Recoñecer e sensibilizarse coas persoas e po-
bos   que  carecen  dos  recursos  básicos  mos-
trando unha actitude xenerosa e solidaria.

15. Desenvolver e afianzar hábitos autónomos de 
coidado e de saúde persoal, así como o gusto 
pola actividade física.

16. Capacitar aos alumnos/as para participar acti-
va e responsablemente na creación e xestión 
da súa propia saúde.

17. Descubrir e interiorizar a propia realidade se-
xual como medio para relacionarnos e comuni-
carnos.

18. Reforzar  a  autonomía  e  a  auto-estima  como 
bases para construír un proxecto de vida sau-
dable.

19. Recoñecer situacións de perigo ou risco para a 
nosa  saúde,  sendo  capaces  de  enfrontarse  a 
elas.

20. Coñecer os recursos naturais básicos e os fac-
tores que inflúen positiva ou negativamente no 
medio ambiente da bisbarra de Valdeorras.

21. Descubrir que a nosa colaboración e unha acti-
tude  de  respecto  é  o  punto  de  partida  para 
manter,  restablecer  e  mellorar  o  medio  am-
biente.

22. Propiciar  normas,  criterios  e  orientacións 
para a solución dos problemas do medio am-
biente máis próximo (aula, centro, pobo) o 
que derivará nunha mellora na saúde.

23. Participar  activamente  na  conservación  da 
natureza a través de actividades de redución, 
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reutilización, reciclaxe e non contaminación 
dos recursos básicos (papel, auga...)

24. Participar nos programas de recuperación do 
medio ambiente máis significativos para @s 
alumn@s promovidos  por  distintas  institu-
cións  (Semana  da  Natureza,  Voz  Natura, 
Xardín e Horta escolar...)

25. Descubrir, potenciar e desenvolver a totali-
dade  das  potencialidades  ou  capacidades 
persoais, sen se deixar influír ou mediatizar 
por ningún tipo de condicionante ou de limi-
tación de carácter sexista, cultural, racial ou 
físico.

26. Aceptar,  respectar  e valorar as característi-
cas e calidades doutras persoas sen deixarse 
influír por ningún tipo de actitude discrimi-
natoria en relación co sexo, ou con calquera 
característica diferencial.

27. Ser capaces de identificar e de realizar unha 
análise crítica de todas as manifestacións se-
xistas  ou discriminatorias  que se  producen 
na linguaxe cotián, no ámbito social e cultu-
ral e, en concreto, nas mensaxes (icónicas e 

verbais) que nos transmite a publicidade e, 
en xeral, os medios de comunicación.

28. Canalizar  a  agresividade  da  persoa  cara  o 
ben e o pensamento positivo.

29. Desenvolver a sensibilidade,  afectividade e 
tenrura no encontro coas persoas que nos ro-
dean.

30. Sentir a satisfacción que produce a relación 
de confianza, de respecto e colaboración cos 
demais.

31. Construír  e  potenciar  unhas  relacións  de 
diálogo, paz e harmonía no ámbito escolar e, 
en xeral, nas nosas  relacións cotiás.

32. Recoñecer situacións de conflito, sendo ca-
paces de tomar decisións para solucionalas 
de forma creativa, fraternal e non violenta.

33. Desenvolver  o  interese  na  diversidade  de 
persoas  e  culturas,  actuando sempre cunha 
actitude aberta, respectuosa e tolerante.

34. Coñecer e potenciar os dereitos humanos.
35. Coñecer  e  colaborar  coas  ONGs  na  loita 

contra a miseria e a inxustiza no mundo.

3.- Plan  do  equipo  directivo
Este curso 2022-2023 estará marcado, sen lugar ás dúbidas, polo regreso paulatino á actividade nor-
mal que tiñamos previa á pandemia. No noso caso, a máis da recuperación dunha serie de activida-
des que tiveron que ser suprimidas por mor da aplicación do protocolo, ou da volta á interacción en-
tre os distintos grupos do alumnado ou mesmo á participación dos pais e nais nas actividades esco-
lares, temos a volta á nosa xornada escolar previa á pandemia, isto é, a unha xornada partida que co-
mezando ás 10:00 h. continúa  deica as 13:30, para despois dunha pausa para o xantar con recreo in-
cluído para @s nen@s usuari@s do comedor, retomamos  a actividade ás 15: 30 h. deica as 17:00h. 
agás nos meses de setembro e xuño, que terán unha xornada continuada dende as 09:15 deica as 
14:15 h, para @s alumn@s que non usan comedor, e deica as 15:00 h. para @s usuari@s deste ser-
vizo.
Asemade regresan as actividades extraescolares que se realizan, ben por parte da ANPA Calabaguei-
ros (actividades de pago) ou do Concello do Barco (actividades gratuítas), durante o recreo do me-
diodía. A estas actividades hai que sumar, desta volta, outras ofertadas polo profesorado que asume 
funcións de colaborador no comedor escolar. Así se ofertan dous días de horas de estudo, un cine 
club, un obradoiro de radio e unha actividade de xogos de mesa, a máis da apertura da biblioteca es-
colar todos os días da semana neste espazo de recreo. 
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A respecto do comedor dicir que aumentou o número de persoas coidadoras, das dez persoas diarias 
do curso anterior a quince, co que o servizo ten mellorado dun xeito substancial, e permite unha 
oferta maior de actividades e un servizo máis eficiente.
No que toca ás actividades académicas somos conscientes de que a recuperación de todas as activi-
dades existentes antes da pandemia vai resultar moi dificultoso, máis se nos circunscribimos a un 
ano académico, pero a nosa intención é a de recuperar na medida do posíbel a meirande parte delas. 
Así, por exemplo, temos que subliñar a volta á realización dun proxecto documental sobre a ener-
xía, na que dende a óptica ecolóxica que marca a Axenda 21, e o enfoque documental que propón a 
biblioteca escolar, xuntará a todo o centro nun traballo cunha dinámica SEM, isto é, cunha proxec-
ción práctica que influirá na nosa vida, con propostas para o aforro enerxético ou para o uso de 
enerxías renovables na nosa contorna máis inmediata.
Tamén hai unha serie de actividades da Biblioteca Escolar, que ou ben se deixaron de facer ou foron 
modificadas por mor dos protocolos, que queremos retomar por seren moi queridas por nós, como 
os apadriñamentos  lectores e os clubs de lectura e escritura, ou actividades nas que interactúan dis-
tintos grupos como a Lectura do venres e o conto dos Xoves, ou aqueloutras nas que as familias to-
man un papel protagonista coma son os martes... Conto e os clubs de lectura e escritura de nais e fa-
milias.
Por outra banda este ano é un ano que vén marcado polos procesos electorais (renovación do Conse-
llo Escolar, Eleccións sindicais, renovación da dirección), pola posta en marcha de distintos proce-
sos (Plan dixital, Concreción curricular, programacións LOMLOE coa ferramenta Proens) e pola 
necesidade de acometer a revisión dalgúns documentos esenciais para a marcha do centro coma son 
o PEC ou o Proxecto Lector de Centro.
Dos procesos electorais queremos destacar o da elección dun equipo directivo por un período de ca-
tro anos, que vaia máis alá do que se ten feito dende o comezo da pandemia, cun ano de dirección  
accidental e logo dous anos (este é o segundo) dunha dirección extraordinaria. Nestes tres últimos 
anos, coincidentes co período da pandemia e do protocolo sanitario, non se puido levar adiante, re-
almente, ningún proxecto de dirección, e practicamente nos limitamos a implantar un sistema sobre 
a base do protocolo anticovid, e, neste último ano, a desmontalo coa esperanza de volver atoparnos 
na mesma situación na que nos atopabamos ao inicio da pandemia.
Non quere isto dicir que non se fixera nada nestes anos: conseguimos manter un bo nivel de forma-
ción do profesorado, desenvolver o proxecto do patio cunha serie de actividades (vestir as árbores, 
creación de micro-xardíns, pintado de xogos, rocódromo horizontal, mural das letras…) que aínda 
estamos a rematar neste ano (o rocódromo coas baldosas de cortizo, colocación de proteccións nas 
columnas…).
Outro aspecto no que queremos incidir é na renovación do noso edificio e instalacións. Neste ano 
académico no que se cumpren  os 50 anos da construción do edificio, e tras unhas obras de renova-
ción e mellora da eficiencia enerxética do edificio, temos que seguir traballando para a mellora dal-
gúns aspectos que aínda están sen tocar, como pode ser o valado que choe o centro.
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Este valado tras 50 anos sen terse realizado ningunha reparación nel, presenta un estado calamitoso, 
con anacos do muro con furados que ameazan con derrubarse, así que haberá que solicitar tanto á 
Delegación Provincial como ao Concello do Barco que poñan en marcha as necesarias obras de 
consolidación da estrutura.
No que se refire ao apartado de melloras e renovación de mobiliario, sinalar que xunto a algunhas 
achegas de mobiliario por parte da Consellería de Educación, a nivel de centro continuaremos traba-
llando na renovación do mobiliario da biblioteca e a súa adecuación para ser unha biblioteca escolar 
do século XXI, ou, como se apuntaba en parágrafos anteriores, o remate das obras do proxecto de 
patio. Mención a parte merece a adquisición, realizada neste comezo de curso, dun tren de lavado 
para a cociña do centro, dado que os dous lavalouzas existentes non paraban de dar problemas téc-
nicos, e, previo permiso da Consellería decidimos acometer a renovación destes equipamentos.
Tamén neste ano é probable que teñamos que poñer en marcha o noso polo creativo, unha iniciativa 
que a Consellería convocou o ano pasado e na que fomos aceptados, aínda que por cuestións de or-
zamentos debemos quedar á espera da nosa dotación para a implementación do proxecto.
En resume, neste curso teremos que desenvolver un traballo burocrático inxente, agravado pola in-
tensa mobilidade xeográfica do alumnado que leva de seu numerosas escolarizacións fóra de prazo 
con todos os trámites asociados a elas (solicitudes de libros, axudas, comedor…), ao tempo que ten-
taremos recuperar na medida do posible a nosa actividade anterior ao período da pandemia. 
Noutro orde de cousas sinalar:

1. Existe a decisión de apostar pola formación do profesorado en novas tecnoloxías para tirar todo o 
proveito posible destes recursos. Tamén nesta liña queremos ir creando as bases do noso Plan Dixital  
de Centro, onde queremos expoñer as nosas necesidades a nivel de formación, de carencias de mate-
rial e da creación dunha comunidade virtual de coñecementos e de recursos.

2. No que atinxe á páxina web e aula virtual, continuaremos cos esforzos para que sexa un espazo de 
referencia da comunidade educativa.

3. Continuaremos coa reforma dos documentos base do centro, seguindo a nosa liña de realizar un la-
bor serio, baseado na discusión e na elaboración consensuada dos mesmos. Neste ano queremos puír 
o Proxecto Educativo de Centro e o Plan Lector . 

4. Noutro orde de cousas continuamos no plan de mellora de bibliotecas (PLAMBE), nos progra-
mas de Radio na Biblio, Biblioteca Creativa, Biblioteca Inclusiva, ELBE-2, nos clubs de lectura 
e no proxecto lectura e familias, así como  na  axenda 21 escolar de Galicia. 

5. En canto á elaboración dos horarios fixéronse, un ano máis, coa idea de continuar na liña dos pro-
grama contrato para a mellora da lectura, escritura e do cálculo, así como da procura da excelencia  
nos que estivemos inmersos en anos pasados, procurando que cada aula de primaria contase, cando 
menos, con dúas horas de apoios realizados polos compañeiros de nivel. Con esta medida o que que-
remos aumentar, á par da mellora destas capacidades no alumnado, é a coordinación do profesorado. 

6. Seguimos pensando que é necesario realizarmos Proxectos Documentais Integrados entre todas as 
aulas do centro como estratexia que fomente unha nova forma de pedagoxía, máis acorde coas ini-
ciativas educativas de hoxe en día. Este ano, e á calor do problema enerxético suscitado polo conflito 
bélico no leste europeo, acordamos facer un proxecto sobre a enerxía, e na liña dos nosos proxectos  
SEM, que achegue algún tipo de mellora ao centro no sentido da nosa aposta pola sustentabilidade e 
a eficiencia enerxética.

5



Ceip Condesa de Fenosa  Plan Xeral Anual 2022-23

7. Tentando unha distribución máis axeitada das actividades complementarias e extra-escolares, e do 
mesmo xeito que xa se fixo no curso pasado,  faremos un calendario de actividades que evite a súa 
concentración no último trimestre do curso, e, máis concretamente, no mes de maio.

A seguir detallamos outros obxectivos, tamén incluídos noutras PXA anteriores e que non se viron realizados 
ou que outramente manteñen a súa vixencia,  referidos a diferentes ámbitos de traballo para este curso esco-
lar:

Obxectivos  curso  escolar 2022-2023

Á
m

bi
to

  p
ed

ag
óx

ic
o

Continuar fomentando o uso da Biblioteca escolar
Favorecer as actividades de promoción e animación á lectura
Potenciar a formación do alumnado nas novas tecnoloxías, nomeadamente robótica e impresión 3D.
Estimular o aprecio e a defensa da natureza mediante, entre outras accións, a compostaxe, a separación de re-
siduos, a plantación de árbores, o mantemento dos hortos escolares e a participación na axenda 21 escolar
Continuar co  programa de mellora da lectoescritura e do cálculo ao través de programas contrato coa 
administración, coa idea de establecer medidas de educación compensatoria que garantan a igualdade de 
oportunidades a todo o alumnado do centro.
Facilitar e promover o traballo por proxectos en todos os niveis do centro.
Participar no proxecto CLIA (Consello Local da Infancia e da Adolescencia), así como no proxecto Digicraft 
para potenciar a competencia dixital nos cursos de 3º de primaria en adiante.
Favorecer a actualización pedagóxica do profesorado.

Á
m

bi
to

  o
rg

an
iz

at
iv

o 

Capacitar a todo o profesorado no programa de xestión informática da biblioteca escolar.  Mantemento dos 
ordenadores para a procura de información á biblioteca
Actualizar tras a asignación de aulas o plano de auto-protección, que continúa vixente, realizando un pro-
grama de evacuación específico para o comedor escolar así como realizar un ensaio de desaloxo do centro.
Optimizar o aproveitamento dos recursos por parte de todo a comunidade escolar
Retomar o programa das patrullas verdes para acadar, por parte do alumnado, unha actitude respectuosa 
cara o medio
Para evitar interferencias nas sesións de avaliación, no tempo en que estas se estean a desenvolver non se rea-
lizarán reunións de titorías .

Á
m

bi
to

  i
ns

tit
uc

io
na

l 

Colaborar co Concello no desenvolvemento de programas nos que a Escola de insira no seu contorno máis de 
preto, coma o Plan Local de Saúde
Solicitar axudas para melloras no centro, así como para publicacións, adquisicións, subvencións a visitas, 
etc... a distintas institucións.
Colaborar coas distintas institucións comarcais na celebración do 2022, o ano de Florencio.

4.- Programación   dos  distintos  ciclos  e  equipos

4.1.- Ciclo  de  Ensino  Infantil

Compoñentes do ciclo:
3 anos A : María Nieves Escuredo López
3 anos B: Lidia Bazaco Budiño
4 anos A: Julia Sánchez Rodríguez
4 anos B: Cristina Delgado Delgado
5 anos A: Irene García Prieto (funcionaria en prácti-
cas)
5 anos B: Nuria Álvarez Rodríguez (titora de Irene 
García Prieto)

Informática/Alf. Dixital e apoio: María Paloma 
Presa Pérez
Linguaxe e Exp. Musical, Psicm. e apoio: Sonia 
González González (coordinadora do ciclo)
AL: Alba Ben Valle
Outro profesorado que intervén:
AL: Cristina Martí Calzón 
PT: Diana Gómez Fernández
Inglés: Pablo Corveiras Otero (mestre substituto de 
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Begoña Domínguez Rodríguez)
Relixión: María  del Socorro Robles Castro

2  -Finalidades, obxectivos da etapa e áreas de aprendizaxe.  
O recente Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educa-
ción infantil na Comunidade Autónoma de  Galicia, expón:
A finalidade da educación infantil, artigo 4

“A finalidade da educación infantil é contribuír ao desenvolvemento integral e harmóni-
co do alumnado en todas as súas dimensións: física, emocional, sexual, afectiva, social, 
cognitiva e artística, potenciando a autonomía persoal e a creación progresiva dunha 
imaxe positiva e equilibrada de si mesmo, así como á educación en valores cívicos para 
a convivencia”.

Os obxectivos da etapa, artigo 7.
A educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nos nenos as capacidades que lles permitan:

• Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, así como as súas posibilidades de acción, e apren-
der a respectar as diferenzas.

• Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social.
• Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.
• Desenvolver as súas capacidades emocionais e afectivas.
• Relacionarse coas demais persoas en igualdade e adquirir progresivamente pautas elementais de con-

vivencia e relación social, así como exercitarse no uso da empatía e a resolución pacífica de confli -
tos, evitando calquera tipo de violencia.

•  Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión.
• Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lectura e a escritura, e no movemento, o xesto e o 

ritmo.
• Promover, aplicar e desenvolver as normas sociais que fomentan a igualdade entre mulleres e homes.
• Coñecer e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de re-

levancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á sociedade galegas.

ÁREAS DE APRENDIZAXE

Área 1:; Crecemento e representación da realidade

OBXECTIVOS:

• Manifestar interese por interactuar en situacións cotiás  para expresar as súas necesidades e inten-
cións e, para responder ás esixencias da contorna.

• Interpretar e comprender mensaxes para responder ás demandas da contorna e construír novas apren-
dizaxes.

• Producir mensaxes de maneira eficaz, persoal e creativa, utilizando diferentes linguaxes, para res -
ponder a diferentes necesidades comunicativas.

• Participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos escritos, mostrando interese e  
curiosidade. 
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• Valorar a diversidade lingüística e dialectal presente na súa contorna,  para enriquecer as súas estra -

texias comunicativas.

BLOQUES DE CONTIDO:
• Intención e interacción comunicativa   
• As linguas e os seus falantes
• Comunicación verbal oral. Comprensión-expresión-diálogo
• Aproximación á linguaxe escrita.
• Aproximación á educación literaria
• Linguaxe e expresión musical
• Linguaxe e expresión plástica e visual
• Linguaxe e expresión corporal
• Alfabetización dixital

ORIENTACIÓNS PEDAGÓXICAS
• Establecer unha relación afectuosa  que potencie a  expresión.
• Deseñar situacións de aprendizaxe que estean ligadas aos seus intereses.
• Organizar os tempos comunicativos. 
• Crear un ambiente de comunicación pracenteiro, con abundantes modelos nas diferentes linguaxes, 

poñer en valor un plan de lectura creativo. 
• Crear situacións de aprendizaxe nas que os nen@s poidan empregar os elementos básicos da comu-

nicación oral: escoita atenta, respectar a quenda, empregar fórmulas sociais de cortesía, xerar ideas,  
modelar a conduta, facer propostas, expresar opcións e defendelas,… 

• A inmersión na lingua escrita, a autoconfianza nas propias producións artísticas, a introdución na lin-
guaxe dixital e o seu uso axeitado. 

• Potenciar a linguaxe musical: o son, a musicalidade da contorna. 
• O emprego de diferentes linguas, con especial interese na da súa contorna e, o uso da lingua galega. 
• A especial valoración da biblioteca do centro e da aula como espazos para o lecer e a creatividade. 
• A introdución na aula de sistemas alternativos aumentativos de comunicación (DUA)

EXEMPLOS DE ACTIVIDADES
• Converter a aula nun espazo de seu, no que se sintan cómod@s para opinar e intervir continuamente
• Asembleas ao longo da xornada: diálogo, reflexión, opinión crítica.
• Pescudar a opinión de TOD@S @s alumn@s sobre calquera tema.
• Resolver conflitos de maneira conxunta, e, tamén deixar aos nen@s que resolvan as súas diferenzas 

a través do diálogo.
• Interesarnos por saber o que fan fora do colexio.
• Escoitar, contar, imaxinar contos nas dúas linguas oficiais.
• Animar ao alumnado a falar a lingua galega a partir de pequenos xogos.
• Aproximar aos nen@s ás outras linguaxes (musical, dixital, corporal) a través da actividade lúdica.

Área 2: Crecemento  en harmonía

OBXECTIVOS:

• Progresar no coñecemento e no control do seu corpo , adecuando as súas accións á realidade da con-
torna dunha maneira segura para construír unha autoimaxe axustada e positiva.
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• Recoñecer, manifestar e regular progresivamente as súas emocións, expresando necesidades e senti-
mentos para lograr o benestar emocional e a seguridade afectiva.

• Adoptar modelos, normas e hábitos, desenvolvendo a confianza nas súas posibilidades e sentimentos 
de logro para promover un estilo de vida saudable e ecosocialmente responsable.

• Establecer relacións sociais en condicións de igualdade, valorando a importancia da amizade, do res-
pecto, da diversidade e da empatía para construír a súa propia identidade baseada en valores demo-
cráticos e de respecto aos dereitos humanos.

BLOQUES DE CONTIDO:
• O corpo e o control progresivo deste
• Equilibrio emocional e desenvolvemento da afectividade
• Hábitos de vida saudable para o autocoidado e o coidado da contorna
• Interacción socioemocional na contorna. A vida coas demais persoas

ORIENTACIÓNS PEDAGÓXICAS
• Axustar a intervención educativa ao momento evolutivo do neno.
• Partir dos coñecementos e experiencias previas
• Planificación individualizada da adaptación
• Fomentar a interacción social ao mesmo tempo que potenciamos a construción da propia identidade.
• Apertura á comunidade
• Escenas nas que os nen@s observen, exploren, manipulen os obxectos e, que interioricen o seu es-

quema corporal
• Participación en xogos psicomotrices, favorecendo actitudes como a empatía e a resilencia.
• Aprender a aprender, creatividade, sensibilidade, autonomía.
• Hábitos saudables a partir das rutinas diarias
• Aproveitamento de todos os espazos do colexio, todos son educativos
• Creación de espazos seguros e emocionalmente positivos
• A organización de tempos para a calma
• Fomentar a expresión de emocións e a autorregulación.

EXEMPLOS DE ACTIVIDADES e/ou metodoxía:
• Planificar un período de adaptación con resposta para cada individualidade.
• O benestar do grupo vai implicar o benestar de cada membro e viceversa.
• Aceptar a cada membro do grupo, tod@s somos diferentes
• Animar a cada nen@ a que mellore algúns aspectos necesarios
• Establecer un clima de seguridade que invite a relacionarse e a quererse, axudarse, perdoarse
• Contar coa presenza das familias para realizar actividades máis enriquecedoras. Establecer unha 

fluída  relación coas familias
• Establecer a educación emocional dentro das rutinas da aula
• Establecer outras rutinas saudables: lavar as mans, merenda sa, liberdade de expresión, sentirse acep-

tad@
• Empregar actividades para acadar a calma e a tranquilidade do grupo.

Área 3: Descubrimento e exploración da contorna

OBXECTIVOS:
• Identificar as características dos obxectos, establecer relacións entre eles mediante a exploración e a 

manipulación e o manexo das destrezas lóxico-matemáticas.
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• Desenvolver de maneira progresiva, os procedementos do método científico e as destrezas do pensa-
mento computacional.

• Recoñecer a importancia do coidado e a conservación da natureza na vida das persoas.
• Identificar elementos significativos da cultura galega como base para a construción da identidade so-

cial.
BLOQUES DE CONTIDO:

• Diálogo corporal coa contorna. Exploración creativa de obxectos, materiais e espazos.
• Experimentación na contorna, pensamento científico e creatividade.
• Indagación no medio físico e natural, coidado, valoración e respecto
• Descubrimento e participación na contorna social. Relacións, servizos e actividades culturais.

ORIENTACIÓNS PEDAGÓXICAS
• Deseño de ambientes de aprendizaxe ricos en recursos e oportunidades. 
• Establecemento de vínculos afectivos sólidos entre o alumnado e o profesorado. 
• Actividades motivadoras que atendan á diversidade do alumnado, para explorar a contorna. 
• Emprego de nocións matemáticas, espaciais e temporais, potenciando o razoamento lóxico e o méto-

do científico. 
• Propoñer actividades manipulativas e sensoriais, a resolución de retos e situacións problemáticas, de 

maneira autónoma e imaxinativa. –Hábitos de vida sans e sustentables.
• Ambientes amables e agradables, coidando o equilibrio estético e a interacción.
• Oferta ampla de materiais e de elementos do medio. 
• Materiais e espazos coeducativos. 
• Clima de aceptación e de respecto mutuo (evitar comparacións, desvalorizacións). 
• Deseño de situacións STEAM (que impliquen a aplicación do pensamento lóxico, o erro, de maneira 

autónoma e orixinal).
EXEMPLOS DE ACTIVIDADES e/ou metodoloxía

• Celebración das festas populares: O Magosto, O Samaín, O Nadal, O Entroido,…
• Saídas á contorna (citadas posteriormente)
• Coidado dos espazos da aula e do patio.
• Traer á aula elementos propios de cada estación, dalgunha festa popular, ou relativos a un proxecto 

concreto para afondar nas aprendizaxes.
• Contar coa axuda das familias para que nos acheguen á contorna, vindo á aula para contarnos cousas 

e aportar elementos do medio.
• Iniciarnos na realización de servizos á comunidade (repoboación do bosque, recollida de lixo, deco-

ración de muros nas rúas).

3  -Competencias clave:  

1-Competencia en comunicación lingüística (CCL). Establecer intercambios comunicativos respec-
tuosos con outros nen@s e cos adultos.
2- Competencia plurilingüe (CP). Iníciase no contacto con linguas e culturas diferentes ás familiares, 
fomentar o respecto e o aprecio cara a diversidade
3- Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería (STEM). Inicio nas 
destrezas lóxico-matemáticas, e os primeiros pasos cara o pensamento científico
4- Competencia dixital (CD). Inicio no proceso de alfabetización dixital
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5- Competencia persoal, social e de aprender a aprender (CPSAA). Inicio na autorregulación emo-
cional, empatía, interacción e, na resolución de conflitos a partir do diálogo
6- Competencia cidadá (CC). Inicio nun comportamento respectuoso polo medio
7-Competencia emprendedora (CE). Potenciar a curiosidade, iniciativa, imaxinación, indagación.
8- Competencia en conciencia e expresión culturais (CCEC).

Entre as competencias incorporáronse destrezas esenciais, como o pensamento crítico, a resolución de pro-
blemas, o traballo en equipo, as destrezas de comunicación e negociación, as destrezas analíticas, a creativi-
dade e as destrezas interculturais. Estas facilítanlles ás nenas e aos nenos o descubrimento, o coñecemento e 
a comprensión da súa realidade, que abarca, entre outros, a contorna e os obxectos, as organizacións e rela -
cións sociais e as distintas linguaxes para comunicar dunha maneira respectuosa e creativa as súas ideas, in-
tencións ou vivencias.

4   -   Relevancia da etapa de Educación Infantil   e organización do período de adaptación  

No segundo ciclo da etapa, fomentaremos a adaptación dos nen@s, respectando cada individualidade, ofre-
cendo actividades estimulantes, favorecendo a súa participación e a aceptación, así como a súa autonomía,  
socialización e o seu esforzo para mellorar cada día. 
Empregaremos o diálogo para que sexan conscientes das súas actuacións, para buscar solucións aos posibles 
conflitos, para aportar ideas creativas, para desculparnos ou para prestar axuda aos demais.    Pretendemos  
establecer nas aulas, comunidades de iguais que aprendan a respectarse, que se axuden, que se queiran, que  
saiban resolver as súas diferenzas, que medren xunt@s cada día, que sintan o espazo como seu e,que saiban 
desenvolverse autonomamente. Ao mesmo tempo, trataremos de presentar o maior número de experiencias 
posible, para favorecer as aprendizaxes significativas.
Da adaptación do nen@ á EI, dependerá en gran medida a súa adaptación a todo o sistema educativo posteri-
or. Do mesmo xeito, a apropiación dos principais hábitos (autonomía, convivencia, traballo), a súa afectivi-
dade ou a súa confianza neles mesmos, tamén comezarán a desenvolverse nestes primeiros anos de escolari-
zación, poremos énfase a favor deste desenvolvemento global.
O período de adaptación organizámolo seguindo a Orde do 20 de maio do 2022, pola que se aproba o calen-
dario escolar para este curso académico. Na mesma orde establécese que non se poderá prolongar más alá 
do día 16 de setembro do 2022 e, garantindo a atención a tempo completo do alumnado que as familias así  
o solicitaran (neste caso, un alumn@). 
Organización:

• Días 8, 9, 12 e 13 de setembro, unha hora e media cada metade da aula:
◦ -Metade 1: de 10:15h a 11:45h
◦ -Metade 2: de 12:15h a 13:45h

• Día 15 e 16 de setembro
◦ 3 horas  tod@s xuntos:
◦ Tod@s de 10:15h a 13:10h.

• A partir do 19 de setembro
◦ En horario completo
◦ Tod@s de 9:15h a 14:15h (con servizo de comedor e transporte, incluído)

Valoración do período de adaptación:
As titoras consideraron que, os seis días que durou este período, resultaron moi poucos, polas seguintes ra-
zóns:
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• Neles, os nen@s non tiveron tempo de coñecer ás titoras nin de coñecerse entre eles.
• Non puideron ensinarlle todos os espazos do colexio antes de que os usaran:biblioteca, comedor, pa-

tio, aulas de informática e psicomotricidade.
• Ademais, rematar o período de adaptación, impricou  comezar tamén a empregar o servizo de come-

dor e de transporte.
• Este curso escolarizáronse varios alumn@s doutros países que descoñecían a nosa lingua e o caste-

lán. A adaptación deste alumnado precisa moito máis tempo e dedicación.
• Consideraron moi axeitado que o período de adaptación durara todo o mes de setembro e, que os co-

mezaran a  usar o  comedor nin o transporte ata o mes de outubro, para respectar unha adaptación 
progresiva.

• A distribución dos apoios, é dicir, que os dou apoios estean coas mestras de 3 anos durante todo o 
mes de setembro, parécelle necesario, para axudar na aula e para acompañar a@s nen@s ao baño, 
que non está dentro da aula, ademais, eles non son autónomos, normalmente, para ir sos. No caso de 
que este período, en vindeiros anos, sexa tan curto, parécelles necesaria a axuda dos compañeir@s de 
apoio durante todo o mes de setembro.

Coordinación coas familias de 3 anos: 
• O día 5 de setembro  tivemos a primeira reunión coas familias de 3 anos , nesta reunión déuselle ás 

familias o horario do período de adaptación, coñeceron ás titoras dos seus fill@s, déuselle tamén por 
escrito as normas do ciclo.

• As familias tamén levarán dúas entrevistas iniciais, para cubrir na súa casa: unha para a titora,  coa 
que se reunirán posteriormente para comentar os aspectos relevantes dos diferentes desenvolvemen-
tos do seu fill@; e outra, que realiza a orientadora do centro, reuníndose neste caso, coas familias 
que o consideren oportuno ou, se houbera algún aspecto concreto que debera ser tratado cunha maior 
profundidade. 

• Unha vez rematadas as entrevistas coas familias, titoras e orientadora manterán unha reunión para 
contrastar as informacións de ámbalas dúas entrevistas.

Os datos relevantes, quedarán rexistrados na avaliación inicial do XADE.

5  -Saídas á contorna  :
• 3 anos

◦ -Centro de saúde
◦ -Ribeira do Sil

• 4 anos
◦ -Cine 
◦ -Veterinari@

• 5 anos
◦ -Radio
◦ -Mercado

6  - Reunións trimestrais coas familias:  
Primeiro trimestre: 4 outubro 2022
Segundo trimestre: 24 xaneiro
Terceiro trimestre: 18 abril
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4.2. Primeiro Ciclo de Ensino Primario

Compoñentes do ciclo: Outro profesorado que intervén:

Jose M.ª González Cubelos – 1ºA
Delgado Pérez, Aurora - 1º B
Ochoa Ochoa, Áurea - 2º A
Alejandre Lorenzo, Mª Nieves -  2º B
Gallego Delgado, Mercedes (FI e PL en 2º curso) 
Puente Murias, Elisa (PT)

Robles Castro, Mª Socorro(ER). 
Longo González, Natalia (Orientadora) 
Cotarelo González, Juan Andrés (EF)
Negro Pérez, Carolina  (EM)
Fernández López, Ana María (PL en 1º curso)
Gómez Fernández, Diana (PT)
Ben Valle, Alba (AL)
Martí Calzón, Cristina (AL)

Obxectivos     do     Ciclo      

• Fomentar as relacións entre compañeiros/as e a solidariedade entre eles.
• Fomentar hábitos de autonomía, responsabilidade e esforzo persoal.
• Coñecer e respectar a nosa Constitución Escolar aceptando as regras e normas de conviven- 

cia consensuadas entre profesorado e alumnado que se establezan, e asumir as responsabilida- 
des individuais que correspondan.

• Adquirir unha imaxe axustada de si mesmo e os outros, valorando e respectando as diferen- 
zas individuais (sexo, raza, relixión, nacionalidade...)

• Estimular a resolución de conflitos por medio do debate e o consenso.
• Alcanzar o nivel adecuado de consecución dos obxectivos así como o grao de adquisición das 

competencias básicas.
• Habilitar un tempo determinado para a lectura, fomentando o hábito lector compartido e o gus-

to pola lectura.
• Utilizar a composición escrita como medio de comunicación e de expresión da propia creativi- 

dade.
• Fomentar o uso da Lingua Galega especialmente no ámbito oral nas actividades que se levan a 

cabo no centro.
• Comprometerse de forma activa no coidado do noso contorno, determinando problemas, elabo- 

rando propostas e asumindo os compromisos alcanzados.
• Adaptar as diferentes actividades de recollida selectiva ao novo escenario segundo o protocolo 

establecido.
• Fomentar e estimular moito máis o uso responsable e crítico das TICs, valorándoas como xe-

radoras e transmisoras de coñecemento, de comunicación e espírito de investigación.
• Conseguir que o alumnado mellore na aprendizaxe lectoescritora e comprenda diferentes tipos 

de texto.
• Lograr que o alumnado se adapte da mellor maneira posible ás novas medidas protocolarias de-

rivadas da pandemia.

Medidas     a     desenvolver     para     a     consecución     dos     obxectivos      
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A metodoloxía será comunicativa, activa, participativa, inclusiva e estará baseada nuns principios meto-
dolóxicos comúns a todas as áreas. Trataremos de fomentar a implicación e a cooperación co fin de im-
plicar o alumnado nas distintas actividades. Así pretendemos:

• Crear un ambiente motivador, relaxado, de seguridade e confianza que estimule a atención.
• Fomentar:

◦ o traballo cooperativo, participativo e interactivo a través das TICs,
◦ a autonomía no traballo individual do alumno/a
◦ e a aprendizaxe significativa

• Atender á diversidade
As reunións trimestrais coas familias e as titorías serán presencias. En casos excepcionais, e sempre coa apro-
bación do mestre ou mestra titor/a,  poderá efectuarse por vía telefónica ou telemática a través da plataforma Fale-
mos.

R  ecursos     previstos     para     o   efecto      
• Recursos materiais en relación ao Centro:

◦ Medios audiovisuais (Cámara fotográfica, fotocopiadora, impresora 3D, proxector e repro-
dutor de CD, pantalla Chromecast)

◦ Aula de Informática dotada de varios ordenadores de sobremesa, unha PDI e un canón.
◦ Plan TIC: internet,  vídeos,  experiencias, xogos educativos,  páxinas Web, blogs do cole, 

Clics, procura de información, actividades de reforzo e ampliación sobre as distintas áreas 
do Currículo...

• Aula ordinaria:
◦ Encerado branco, encerado dixital, ordenador de aula, biblioteca de aula, murais, material 

de rutinas, xogos, material manipulativo.
◦ Recursos materiais en relación ao alumnado:
◦ Libros de texto, cadernos, fichas de traballo, xogos, material para manipular, libros de dis-

tintas temáticas.
• Outros recursos materiais:

◦ Biblioteca do centro, salón de actos, pavillón, corredores, aula de inglés, aula de música e 
obradoiros dos distintos proxectos (hortos).

• Recursos humanos
◦ Alumnado, familias, persoal non docente, profesorado implicado en distintos cursos de for-

mación (PFPP proxectos, grupos de traballo, PLAMBE, proxecto lector, plan de conviven- 
cia, PDI, LIA2, equipo da Biblioteca, Axenda 21, EDLG,

Estratexias     metodolóxicas     e     organizativas     de     atención     ao     alumnado     con     NEAE      
• Propiciar un clima de confianza e colaboración na aula
• Traballar habilidades sociais cos membros da burbulla
• Elaboración de ACIS
• Apoio na aula de especialistas de PT. A maioría dos apoios serán dentro da aula, agás exce-

pcións xustificadas.
• Seguimento coordinado da titora coas especialistas de PT, AL e Orientación
• Metodoloxía por proxectos
• Actividades de reforzo
• Actividades de ampliación
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• Traballo con Pictogramas
• Técnicas de modificación de conduta (reforzos positivos)
• Reunións regulares de información coas familias do alumnado con NEAE, preferentemente te-

lemáticas.
O equipo do primeiro ciclo de ensino primario decidiu substituír o libro de Lingua Castelá por un de 
Lecturas Comprensivas, o que valoramos moi positivamente xa que nos permite cumprir o noso obxec-
tivo de experimentar coas novas tecnoloxías e novos soportes para a aprendizaxe (proxectos, recursos 
dixitais, actividades de innovación educativa, etc...) o que repercute na motivación e na aprendizaxe 
significativa do alumnado.

Saídas     e     actividades     culturais      
Para este curso e, como se recolle na presente PXA, están establecidas as seguintes saídas para o coñe-
cemento da contorna:

Para 1º curso:
- Visita á Biblioteca Municipal e ao Punto Limpo da nosa localidade.
Para 2º curso:
- Visita a un almacén de castañas e as estacións de autobuses, ferrocarril e taxis.

Ademais das mencionadas anteriormente faremos todas aquelas que poidan xurdir ao longo do curso 
das cales informaremos previamente ás familias.

Avaliación      
A nivel de aula  farase unha avaliación inicial que nos permita determinar a situación de partida, ba-
seándonos nos informes persoais da etapa anterior que se complementará coa información obtida das 
familias, e que constituirán o punto de referencia para a toma de decisións nas programacións de 
aula, así como para a adopción de medidas ordinarias ou extraordinarias que se consideren oportunas 
para cada alumno.
Cabe destacar tamén unha proba tipo test que dende orientación se pasa ao alumnado de 1º curso co fin 
de detectar posibles problemas de aprendizaxe, o cal axudará na toma de decisións para mellorar o pro-
ceso de ensino-aprendizaxe.
A avaliación será continua, formativa e individualizada. No caso de alumnado que por razóns médi-
cas, familiares ou doutra índole, non poida asistir ao centro ou quede exento temporalmente 
dunha materia, se avaliará (ou non) segundo as directrices que figuran na concreción anual do Plan 
Xeral de Atención á Diversidade

Data     de     reunión     cos   pais/nais      
1ª Avaliación: Martes 11 de outubro ás 17:15 h. 
2ª Avaliación: Martes 31 d e xaneiro ás 17:15h. 
3ª Avaliación: Martes 9 de maio ás 17:15 h.

Programacións Didácticas: 
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/node/83         
https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa/node/84  
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4.3. Segundo Ciclo de Ensino Primario

Compoñentes do ciclo:

Rodríguez Centrón, Modesto (Coord.)
 Lázara Fontao, Marta
Alvárez Lana, Manuela
López Fernández, Rubén
Santás Rodríguez, Pilar
García Fdez, Mª del Carmen
Robles Castro, Mª del Socorro
Díaz Losada, Andrea
Cristina Marti Calzón
Carolina Negro Pérez

Outro profesorado que intervén:

Gallego Delgado, Mercedes
Freixeiro Álvarez, Xoaquín
Longo González, Natalia
 Ben Valle, Alba

Obxectivos do Ciclo
• Reforzar as normas que rexen as situacións de diálogo e as conversas de grupo.
• Promover o uso oral da Lingua Galega tanto nas áreas de estudo como nos momentos 

de lecer.
• Fomentar un clima de convivencia harmonioso no colexio, baseado no respecto, no 

diálogo e na interiorización das normas. Especialmente en espazos común: patio, co-
medor, biblioteca.

• Valorar e gozar do seu contorno máis próximo (aula, colexio, aldea/vila...) participando 
no seu coidado e conservación, especialmente no aspecto ambiental.

• Adquirir hábitos de estudo, traballo e autonomía persoal.
• Conseguir a autonomía necesaria para a adquisición dos obxectivos curriculares do 

ciclo.
• Reforzar a orde, silencio e a disciplina nas filas, clases e espazos comúns do colexio.
• Manter e fomentar as normas básicas de hixiene para a prevención de enfer-

midades.
• Promover e fomentar actividades que leven ao alumnado a adquirir o gusto pola lec-

tura, escritura e a súa comprensión e expresión.
• Promover unha distribución secuencial ao longo do ciclo para a adquisición das apren-

dizaxes; de comprensión-expresión lectora e matemática.
• Continuar coa metodoloxía do traballo por proxectos.
• Desenvolver a creatividade e a actividade mental a través de retos.
• Manter a hixiene e o autocoidado persoal.
• Aumentar a responsabilidade do alumnado sobre coidados e hábitos referidos á saúde.
• Fomentar a expresión e o respecto de sentimentos e emocións.
• Favorecer a volta a hábitos, rutinas, condutas equilibradas que poideran verse altera-

das pola situación vivida na pandemia.
• Desenvolver e favorecer o respecto a compañeir@s e adult@s coa linguaxe, evitando 

insultos e palabras malsonantes.
• Promover un uso didáctico e responsable das tecnoloxías e dos soportes dixitais.
• Fomentar a curiosidade, a iniciativa e a constancia nos eidos da ciencia e a tecnoloxía.
• Favorecer entornos de traballo colaborativo e cooperativo entre iguais e entre niveis.

◦
Avaliación
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A avaliación será continua, formativa e individualizada. No caso do alumnado que por ra-
zóns médicas, familiares ou doutra índole, non poida asistir ao centro ou quede exento 
temporalmente dunha materia, se avaliará (ou non) segundo as directrices que figuran na 
concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade e a normativa vixente.

Datas das reunións trimestrais coas familias

• 1º Trimestre: 20, 27 e 28 de setembro e 18 de outubro
• 2º Trimestre: Martes, 10 de xaneiro
• 3º Trimestre: Martes, 11 de abril

Saídas e actividades culturais

· Oficina de Correos (3º)
· Depuradora (3º)
· Cooperativa vitivinícola (4º)
· Concello (4º)

4.4.Terceiro Ciclo de Ensino Primario

Compoñentes do ciclo:
Ana María Fernández López (5º A) 
María Carballo Gómez (5ºB )
Juan Cotarelo González (6º A e coord.) 
Concepción Moldes Carriba (6º B) 
Begoña Dominguez Rodríguez (LI) – Pablo Cor-
veiras Otero, sustituto
Diana Gómez Fernández (PT) 

Lorena Ramírez Pérez  (PT)
Outro profesorado que intervén: 
Modesto Rodríguez Centrón (EF) 
María del Socorro Robles Castro (ER) 
Cristina Martí Calzón (AL)
Xoaquín Carlos Freixeiro Álvarez (EM e ALFIN)
Carolina Negro Pérez (EM e CC)

Competencias clave e descritores a promocionar no curso 2022-2023

No noso modelo pedagóxico teremos como referentes de actuación as sete (7) competencias claves de- 
finidas na lomce. Dende ela, tentaremos superar a visión disciplinar e plantexar traballos globalizados e 
interdisciplinares, con propostas de tarefas e actividades que promovan o carácter e a utilidade social.
No  quinto  nivel  de  e. Primaria  e  ao  longo  do  curso  escolar  traballaremos,  dende  o currículo, to-
das as competencias e os seus criterios de avaliación específicos. Faremos especial fincapé nas seguin

Competencia Indicadores Descritores

Competencia
matemática

Vida saudable Desenvolver e promover hábitos de vida  saudable en
canto á alimentación e ao exercicio físico.

Coidado do medio
ambiente   e dos 
seres vivos

Tomar conciencia dos cambios producidos polo home
no ámbito natural e as repercusións para a vida futura.
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Comunicación lin-
güística

Manexo de elemen-
tos matemáticos

Identificar e manipular con precisión elementos mate-
máticos en situacións cotiás.

Comprensión oral e
escrita

Captar o sentido das expresións orais: ordes, explicacións,
indicacións, relatos… desfrutar coa lectura.

Expresión oral e es-
crita

Expresar oralmente,   de maneira ordenada e clara,   cal-
quera tipo de Información.

Normas de comuni-
cación

Respectar as normas de comunicación en calquera con-
texto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlo- 
cutor…

Competencia
dixital

Utilización de ferra-
mentas dixitais

Manexar ferramentas dixitais para a construción
coñecemento

de

Conciencia e expre-
sións culturais

Respecto polas
manifestacións cultu-
rais propias e alleas

Valorar a interculturalidade  como una  fonte de riqueza
persoal e cultural.

Competencias
sociais e cívicas

Relación cos demais Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en si-
tuación de convivencia e traballo e para a resolución
de conflitos.

Sentido de iniciati-
va e espírito em-
prendedor

Autonomía persoal Recoñecer a riqueza na diversidade de opinión e ideas. 
Asumir as Responsabilidades encomendadas e dar conta
delas.
Ser constante no traballo superando as dificultades.

Aprender a apren-
der

Perfil de aprendiz Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de
Aprendizaxe.

No que ao 6º curso de Educación Primaria se refire farase especial fincapé nas seguintes:

Competencias Descritores Criterios de avaliación
Competencia lin- 
güística

Comprender con profundidade o sentido de textos es- 
critos e orais.
Comprender a diferenza entre información, opinión e
ideas dun escrito.

Comprensión oral e es-
crita

Disfrutar e atopar na lectura un momento de ledicia. 
Desenvolver o gusto pola escrita para comunicar ideas, 
sentimentos, propostas, etc.
Fundamentar mediante argumentos as  súas  críticas
e opinión sobre temas de interese.
Ensinarlle ao alumnado o desfrute pola oratoria e 
expresividade oral (dicción clara, entoación, capacida-
de de atraer a atención dos oíntes,…)
Expresar oralmente, de maneira ordenada e clara, cal- 
quera tipo de información.
Respectar as normas de comunicación en calquera con-

Normas de comuni- ca-
ción
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texto: quenda de palabra, escoita atenta ao interlo-
cutor,..

Competencia mate- 
mática e científica

Recoñecer a importancia da ciencia na vida cotiá e o 
seu uso social e no progreso.
-aplicar métodos científicos sinxelos con rigor e con- 
duta ética, para mostrar a comprensión da realidade cir-
cundante.
Ser protagonistas activos e comprometidos do coida-
do medio ambiental.

A ciencia decotío

Manexar  a  linguaxe lóxica  da  matemática  con preci- 
sión en calquera contexto.
Identificar  e  utilizar  con  precisión  conceptos  mate- 
máticos  (números, operacións,  elementos xeométri- 
cos…) instrumentos de medida en situación cotiás.
Aplicar o coñecementos matemáticos á resolución de 
situacións problemáticas na vida real.
Realizar argumentacións con esquemas lóxico-mate-
máticos (pensamento diverxente).

Razoamento lóxico e re-
solución de proble- mas

Competencia dixi- tal Manexar ferramentas dixitais para a construción de 
coñecemento.
Aprender o uso ético da tecnoloxía.

Utilización de ferra- men-
tas dixitais

Conciencia e ex- 
presión culturais

Mostrar respecto cara ás obras máis importantes do 
patrimonio cultural.
Apreciar os valores culturais  do patrimonio natural e a 
evolución do pensamento científico.
Xerar novas e diverxentes posibilidades dende coñe-
cementos previos.

Respecto polas mani- 
festacións culturais 
propias e alleas Creativi-
dade

Competencias cívicas 
e sociais

Desenvolver a capacidade de diálogo cos  demais en 
situación de convivencia e traballo para a reso- lu-
ción de conflitos.
Recoñecer a riqueza na diversidade de opinión e ide-
as.

Relación cos demais

Evidenciar preocupación polos máis desfavorecidos,
e respectar os distintos ritmos e potencialidades.

Compromiso social

Identificar as implicacións que ten vivir nun estado Educación  cívica   e
social e democrático de dereito, referendado polas 
normas da constitución española e o estatuto de auto-
nomía de galicia.

constitucional

Sentido  da  inicia- 
tiva  e  espírito  em- 
prendedor

Asumir as responsabilidades encomendadas e dar con-
ta delas.
Asumir ser parte dun colectivo aceptando responsabi- li-
dades, fins común e dereitos asociados.
Ser constante no traballo superando as dificultades.

Autonomía persoal

Aprender a apren- 
der

Identificar potencialidades persoais como aprendiz: es- 
tilos de aprendizaxe e pensamento, intelixencias múlti-

Perfil do aprendiz
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ples, funcións executivas.
Aplicar estratexias  para  a  mellora  do  pensamento
crítico, creativo, emocional e independente.

Ferramentas para es-
timular o pensamento

Avaliar a consecución dos obxectivos da aprendiza-
xe

Planificación e  ava-
liación

Plans e proxectos que se levarán a cabo no 3º ciclo

Durante o presente ano académico levaranse a cabo os seguintes plan e proxectos:
• Axenda 21.
• Proxecto educativo e-dixgal
• Semgal.
• Proxecto digicraft no teu cole.
• Proxecto de plurilingüismo.

Ademais dos mencionados con anterioridade os membros do equipo mostran a súa dispoñibilidade a partici- 
par noutros plans e proxectos que vaian xurdindo ao longo do curso sempre e cando sexan de interese, satis - 
fagan as necesidades do alumnado e a súa implantación no centro sexa viable.

Acción titorial

A acción titorial responderá á intención de personalizar e de dar sistematicidade aos procesos educativos, 
axeitando a oferta educativa ás necesidades dos alumnos co obxectivo de proceder ás oportunas adaptacións 
curriculares e á detección e atención das necesidades de apoio dos alumnos que o necesiten e, ao mesmo 
tempo, mediará nas relacións dentro do centro así como coas familias e o entorno.

Liñas básicas do traballo didáctico e metodolóxico proposto. Atención á diversidade

Para achegarnos aos obxectivos de etapa e para lograr desenvolver no alumnado as competencias clave, 
a proposta curricular neste ciclo realizarase a través de proxectos de aula e as diferentes propostas edi -
toriais dixitais conxuntamente.
Durante o presente ano académico, debido á situación sanitaria ocasionada pola covid-19 e seguindo as 
instrucións da consellería de educación, universidade e fp traballaremos de forma individual. Se du-
rante o curso académico estas restrincións cambian valoraremos a posibilidade de traballar en parellas e 
agrupamentos en función das diferentes propostas.
Trataremos de fomentar o uso das TIC en todo momento. Todos os curso do ciclo son grupos e-dixgal e terán 
operativa a súa propia aula virtual dentro da páxina web do centro. Ademais contaremos con todas as posibili-
dades educativas que ofrece internet e a biblioteca escolar. Durante as primeiras semanas do curso cada titor levará 
a cabo un proceso de identificación do alumnado desconectado e enviará ao equipo directivo un listado con este alumno para  to-
mar as medidas oportunas que faciliten o acceso deste alumnado ao proceso educativo.
Nesta proposta curricular consideraremos as características dos alumnos con necesidades educativas es- 
peciais, dando especial importancia ao traballo combinado cos especialistas.
Priorizarase que os apoios impartidos polos especialistas de pedagoxía terapeútica e audición e linguaxe 
se leven a cabo na aula ordinaria agás nos casos con necesidade máis significativas que se levarán a  
cabo en aula específica.

Avaliación: estratexias e instrumentos.
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Tendo en conta o modelo educativo das competencias clave utilizaremos distintas estratexias e instru-
mentos para avaliar os procesos de ensino e de aprendizaxe.

• Avaliación inicial de curso  : nun primeiro lugar, e durante a primeria semana do curso realiza-
rase a avaliación inicial a través da cal trataremos de identificar as dificultades do alumnado así  
como as súas necesidades educativas (análise dos informes  de avaliación individualizados do 
curso anterior,  detección das aprendizaxes imprescindibles non adquiridas, desenvolvemento 
das competencias clave e situación emocional do alumnado). Posteriormente basearémonos na 
observación sistemática do traballo e actitude na aula. Faremos probas escritas, valoraremos as 
exposicións orais e o interese e responsabilidade na realización das tarefas. A información reca-
dada no proceso será comunicada ás familias nas sesións de titorías.

• Avaliación continuada ao longo do curso  : o proceso de avaliación das diferentes áreas e com-
petencias terá carácter continuo e estableceranse periodicamente, establecéndose tres períodos 
avaliativos ao final dos cales informarase ás familias a través da publicación dos boletíns de ca-
lificación na aplicación abalarmóbil.

Teremos en conta diversos instrumentos de recollida de información e aplicaremos cada un deles en fun-
ción dos procesos de aprendizaxe. Os instrumentos de avaliación  empregados serán: probas orais e 
escritas, exposicións, observación diaria do traballo na aula, elaboración de cuestionarios, traballos de 
investigación e recollida de información, presentación de proxectos, etc… a proposta é deseñar unha 
temporalización de probas escritas ao trimestre entregadas ao alumnado para planificar o seu estudio de  
xeito autónomo. e cunha periodicidade que permita deseñar aprendizaxes con sentido e significado di-
dáctico.
A temporalización das diferentes unidades didácticas de cada unha das áreas aparecerá reflexada nas 
programacións didácticas e será unha guía para as propostas de actividades, tarefas e proxectos de aula. 
Será o conxunto do alumnado quen marque os distintos ritmos de cumprimento da programación ou po-
sibles modificacións das unidades didácticas.
En todas as materias se fará uso do libro dixital. A editorial de referencia en cada uns dos cursos do ci-
clo nas áreas de lengua, castellana, lingua galega, matemáticas, ciencias naturais e sociais, valores so-
ciais e cívicos e, relixión será Aula Planeta para os 6º e Edebé para os 5º aínda que en determinados 
momentos e para traballar determinados contidos se fará uso dos recursos ofertados polas distintas edi-
toriais. Na área de lingua estranxeira inglés a editorial de referencia derá netex e no resto de áreas do 
currículo non se empregará libro de texto.

Criterios de cualificación académica

Os criterios de calificación que utilizaremos son os seguintes:
Os criterios de avaliación serán os establecidos na programación de nivel para cada área educativa 
e secuenciado e temporalizado nas unidades didácticas. Non todos os criterios de avaliación terán a 
mesma ponderación nas calificacións finais. Haberá tres grandes grupos de criterios de avaliación 
englobados en tres áreas de desenvolvemento social, personal e interpersoal en cada área:
Criterios de avaliación de logro académico: acadar os distintos obxectivos propostos nas áreas.  Aten-
dendo sempre ás diferenzas individuais e, ás posibilidades e capacidades dos rapaces e rapazas, su-
porían o 60% da nota ou cualificación definitiva.
Criterio de esforzo e compromiso como estudiante: valorar a actitude e o esforzo na cualifica- ción das 
áreas e do curso e a capacidade de traballo, a organización e a autonomía persoal su- porían o 30% da 
nota ou cualificación definitiva.
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Criterio   de   traballo   social   e   cooperativo   nas   aprendizaxes: o   comportamento   do alumno/a cos 
seus compañeiros e compañeiras e o cumprimento das normas de convivencia. Suporían o 10% da nota 
ou cualificación definitiva.

Reunións coas familias

A comunicación entre pais e titores a través da reunións constitúe o mellor medio de que se dispón para 
o intercambio mutuo de ideas e información sobre o proceso educativo do alumno-fillo por iso se esta- 
blece no horario de cada un dos docentes unha hora semanal para titorías coas familias. Estas reunión  
terán lugar os martes en horario de 17:00 a 18:00 horas. 
O que pretendemos con estas reunións pode resumirse nestes catro puntos:

• Coñecerse e comprenderse mutuamente.
• Intercambiar informacións sobre o alumno.
• Desenvolver conxuntamente un plan de actuación educativa.
• Orientalos na educación dos seus fillos.

Ademais realizarase unha reunión por trimestre que de seguir con situación sanitaria adversa se celebra- 
rían telemáticamente. As datas fixadas para esta reunións son as que se recollen no seguinte cadro:

Trimestre Curso Data Hora

1º
5ºA

27/09/2022
19:00h

5ºB 19:00h
6ºA 19:00h
6ºB 19:00h

2º
5ºA

21/01/2023
18:00h

5ºB 18:00h
6ºA 19:00h
6ºB 19:00h

3º
5ºA

25/04/2023
18:00h

5ºB 18:00h
6ºA 19:00h
6ºB 19:00h

Nestas reunión as familias recibirán información sobre a temporalización de contidos a traballar en cada 
trimestre.
Nas reunións xerais coas familias levarase a cabo un rexistro das familias que participan en cada reu-
nión e coas familias que non participen contactarase telefónicamente.

Extraescolares e xustificación didáctica

Consideramos un complemento esencial no proceso de ensino aprendizaxe a realización de actividades 
tanto complementarias como extraescolares xa que ademais de posuír un alto compoñente motivador  
permite o achegamento á cultura e á vida da localidade ao alumnado dende outro punto de vista, ade-  
mais de favorecer a adquisición de competencias e completar o desenvolvemento da persoa e a súa inte- 
gración e compromiso social.
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4.5.Equipo de Dinamización Lingüística

Integrantes:

Como cada ano este equipo presenta novas incorporacións. Os integrantes do noso equipo para o presente 
curso académico son os seguintes:
Nuria Álvarez Rodríguez (Coord)
María Nieves Escuredo López
Aurora Delgado Pérez
Marta Lázaro Fontao

Alba Ben Valle
Ana María Fernández López
Diana Gómez Fernández
Lorena Ramírez Pérez

O equipo reúnese na terceira semana de cada mes de 13:30 a 14:30 horas de forma ordinaria e de forma ex-  
traordinaria unha vez ao inicio do curso e outra ao remate, así como as que se consideren necesarias.

Competencia do equipo de dinamización da lingua:

• Presentar, a través do claustro, propostas ao equipo directivo para a fixación dos obxectivos de dina-
mización 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 potenciar o uso da lingua galega nas actividades do centro.
◦ Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua propia e a mellorar a  

competencia lingüística dos membros da comunidade educativa.
• Propoñerlle á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto curricular, o 

plan específico para potenciar a presenza da realidade galega, cultural, 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.

Competencia da coordinadora:

• Colaborar na elaboración dos proxectos curriculares de etapa.
• Responsabilizarse da redacción dos planos que han de ser propostos á comisión de coordinación 

pe- dagóxica.
• Convocar e presidir as reunións.
• Responsabilizarse da redacción das actas de reunións, así como da redacción da memoria final de  

curso, na que se fará unha avaliación das actividades realizadas que se incluirá na memoria de 
centro.

• Proporcionarlles ós membros da comunidade educativa información sobre as actividades do equi-
po e de todos aqueles actos e institucións culturais relacionadas coa realidade galega.

Obxectivos do EDLG ao longo do curso:
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O obxectivo xeral deste equipo é fomentar o emprego da lingua galega entre toda a comunidade educativa, 
dun xeito positivo, intentando acadar a competencia lingüística das dúas linguas oficiais da nosa comunidade 
así como dinamizar e fomentar o emprego das distintas linguas que se estudan na nosa comunidade educati - 
va.
Os obxectivos específicos que nos propoñemos para acadar son os seguintes:

• Asegurar a competencia da lingua galega por parte de todo o profesorado e alumnado.
• Informar a toda a comunidade educativa de calquera tema ou novidade (lexislativa, editorial, ac-

tivi- dades…) co fin de fomentar e normalizar o galego.
• Desenvolver actividades, proxectos ou unidades didácticas que favorezan o coñecemento da 

nosa comunidade, cultural e lingua.
• Conmemorar as festas tradicionais na comunidade escolar, especialmente a conmemoración da 

festividade das Letras Galegas.
• Adquirir material editorial, bibliográfico e didáctico co fin de realizar actividades para favorecer 

e facilitar o coñecemento do galego e garantir un uso adecuado do mesmo.

Medidas a desenvolver:

As medidas encamiñadas ao desenvolvemento dos obxectivos propostos, levaranse a cabo mediante a reali - 
zación de actividades motivadoras que impliquen e integren ao maior número de membros da comunidade  
educativa e da contorna traballando directa ou ben indirectamente as competencias básicas e algunha área e/
ou contido do currículo ordinario. 

Recursos:

Como recursos humanos, o EDLG. conta como integrantes a docentes das etapas de Educación Infantil, Edu- 
cación Primaria nalgúns dos seus diferentes niveis. Estes, actúan como canle de difusión das actividades pro-
postas así como de recollida dos intereses que xorden nas súas respectivas etapas, niveis ou aulas. 
Empregaremos os recursos económicos optidos mediante o orzamento do Proxecto de Dinamización e Inno-
vación Educativa para sufragar os gastos xerados polas actividades levadas a cabo.

Actividades:

No presente curso académico queremos continuar co traballo iniciado co alumnado na promoción 
do emprego e gusto pola nosa lingua a través de diferentes actividades no centro como: concursos, 
composicións literarias, investigacións so- bre a cultura popular da nosa bisbarra, exposicións…. 
Celebraremos datas importante como Semana da Cien cia en Galego, Samaín, Magosto, Nadal, En-
troido, Día de Rosalía de Castro, Letras Galegas…

4.6.Departamento de Orientación

O Departamento de Orientación do C.E.I.P. “Condesa de Fenosa” abrangue como ámbito de actuación o pro-
pio colexio, segundo a rede de orientación marcada pola Consellería de Educación.
O Departamento está composto polo profesorado de Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica, pola co-
ordinadora do ciclo de Educación Infantil, polos responsables da coordinación de 1º e 2º de EP, de 3º e 4º de  
EP, de 5º e 6º de EP e a xefa de departamento.
Sobre todo o relacionado co departamento de Orientación remitimos á concreción anual do mesmo que se 
xunta a esta PXA como anexo.
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4.7. Equipo de Apoio á Biblioteca e Plan Lector do Centro

Compoñentes do Equipo
• Xoaquín Freixeiro (Coordinador)
• Sonia González 
• Mercedes Gallego
• Mª Carmen García

• Concepción Moldes
• Lidia Bazaco
• Andrea Díaz
• Mª Paloma Presa

As liñas prioritarias da nosa actuación no presente curso escolar a respecto da Biblioteca Escolar e das súas  
actividades teñen un obxectivo fundamental que non é outro que a volta ao funcionamento normal da mes-
ma, recuperando actividades que tiveron que ser adiadas ou modificadas profundamente por mor das restri-
cións asociadas ao cumprimento do protocolo anti-Covid. 
Todo fai prever que no próximo curso as medidas sanitarias desaparecerán ou se reducirán de tal xeito que  
podemos enxergar un ano de recuperación no que atinxe á participación do alumnado na xestión da biblio-
teca (axudantes da biblio), de cooperación (apadriñamentos lectores, contacontos...) e dun horario de aten-
ción na liña do que viñamos facendo antes de se declarar a pandemia.
Daquela, as nosas liñas prioritarias de actuación serán:

• En relación coa organización e xestión; a configuración da biblioteca como «laboratorio creativo de  
aprendizaxes».
A actividade dos Axudantes da biblioteca, que nestes dous últimos anos non se puido levar a cabo, é o eixo 
principal da nosa actuación.  Durante anos o alumnado voluntario atendeu á xestión de empréstamos, control 
dos recursos na sala e a unha actividade de formación de  usuarios entre iguais, xa que nos grupos de axudan-
tes convivían alum@s de maior idade que titorizaban aos máis pequen@s nas tarefas de xestión.
Durante este curso seguimos a reorganizar os espazos da biblioteca, cambiando parte dos andeis da primeira 
sala por uns modelos específicos de biblioteca de Metalundia, e colocando unhas gradas móbiles no espazo  
adicado á radio escolar.  A nosa idea é continuar no vindeiro curso renovando este mobiliario, xa que os an -
deis antigos xa están bastante deteriorados, con baldóns cedidos polo peso e cunha perda de espazo de alma-
cenaxe considerable.
Así mesmo pensamos continuar coa sinalización inclusiva dos libros. Tivemos bastante éxito coa decisión 
de sinalar cunha etiqueta e separar os cómics nun andel propio, e pensamos que a sinalización dos volumes  
de literatura cunha etiquetaxe atendendo á temática, do mesmo xeito que fixemos cos cómics e na zona de li -
bros de consulta, pode resultar facilitadora para un acceso autónomo aos fondos. Traballaremos en principio 
cunhas poucas temáticas e valoraremos en que medida esta decisión favorece ao uso que @s usuari@s fan da  
biblioteca. 
As clases de Alfabetización en información volverán a ter lugar na biblioteca, de onde saíron por mor das 
medidas anti-covid das que falamos, xa que a máis de considerala o lugar idóneo para as mesmas é alí onde 
contamos co material (pantalla chromecast, tablets, impresora 3D, escornabots...) ideal para desenvolver es-
tas clases. Estamos moi satisfeitos coa marcha desta materia, realizando traballos de impresión 3D, facendo 
os deseños en Tinkercad ou obradoiros de planillas para os escornabots, e mesmo continuando coa iniciación  
á programación empregando Scratch e Blockly Games, a máis das actividades relacionadas co coñecemento 
da CDU, os modelos de citación APA, etc... 
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Outra actividade que temos que retomar con forza é o Reto Fuchiqueiro que estes anos a penas funcionou, 
xa que non puidemos poñer materiais a disposición do alumnado e tampouco puidemos facer exposicións cos  
traballos realizados por eles. Dos anos que levamos realizando o Reto Fuchiqueiro cando nos deu máis satis -
faccións foi cando puidemos poñer na biblioteca a disposición do alumnado, os materiais do reto e as follas 
de instrucións para a realización do mesmo, xa que se crearon grupiños onde a aprendizaxe entre iguais e a 
cooperación tiveron un efecto multiplicador dos beneficios desta actividade. Neste mesmo sentido pensamos 
que realizar as actividades do reto do Dinobot, pequenas propostas de programación que se publican no bar-
quiño de papel, no espazo físico da biblioteca e cos equipamentos alí dispoñibles poden ser unha moi boa al-
ternativa de traballo.
As actividades de construción, nas que destacamos o panel Lego,  os Lego We do, os mecanos ou os xogos 
de electricidade, terán que volver xogar un papel destacado nas actividades da biblioteca, tanto en activida-
des dirixidas como autónomas.
Por último, no que atinxe a xestión da biblioteca, temos que sinalar que nós xestionamos a biblioteca co pro-
grama Abies 2.0 e que, na medida en que todas as bibliotecas escolares galegas o están a facer, tamén imos  
procurar migrar a nosa colección a Koha. Neste sentido descoñecemos todo sobre o proceso xa que non sa-
bemos como afectará isto aos códigos de barras dos nosos exemplares e non sabemos a carga de traballo adi -
cional que vai xerar.

• En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa integración no tratamen-
to do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao desenvolvemento das competencias  
básicas do alumnado.
Este ano as bibliotecas de aula, tomando como base os fondos da biblioteca en empréstamo ao profesorado 
titor, tiveron un bo funcionamento que permitiu manter un nivel de lecturas bastante aceptable. Tamén houbo  
unha promoción da lectura dixital a través da biblioteca impulsada pola asesoría de bibliotecas. Con todo o  
que isto tivo de positivo, a visita libre á biblioteca, a consulta co bibliotecario sobre libros, a posibilidade de 
follear os exemplares expostos... son fitos que non se poden suplir coas outras alternativas. Estamos, pois,  
arelando que chegue o próximo ano e poidamos abrir de xeito libre a biblioteca e ter o horario de atención 
aos usuari@s anterior á pandemia. Isto vainos permitir volver a ter estatísticas de empréstamos fiables e non 
aproximadas e, sobre todo poderemos  ofrecer múltiples opcións de lecer e aprendizaxe ao noso alumnado. s
Por outra banda queremos impulsar o buzón de suxestións para que as compras, a parte de atender ás novida-
des editoriais que se nos presentan, recollan aquelas necesidades que xurden dos proxectos nos que se traba-
llan nas aulas do centro.
Tamén, e para facilitar o acceso aos distintos títulos empregados nos proxectos de investigación, usaremos 
dun espazo para os proxectos onde escolmaremos os títulos axeitados a cada necesidade. Para isto conta-
mos cun andel móbil ao que poden acudir as clases cando acuden a investigar á biblioteca.
Se así o quere o profesorado que leve adiante un proxecto de investigación, dende a biblioteca se poden ela -
borar e editar guías bibliográficas relacionadas cos seus proxectos, para así facilitar o proceso de procura de 
documentos axeitados.
Por outra banda queremos retomar as actividades de robótica co Lego We Do, que este ano tiveron que se 
deter polo protocolo da pandemia. A robótica facilita a adquisición dun pensamento computacional, analítico,  
que é algo que queremos que posúa o noso alumnado.
O Barquiño de papel, o boletín da nosa biblioteca, ten que retomar as súas funcións de incitador de lecturas 
e  de actividades, e retomar a súa periodicidade, cando menos trimestral.
Por último queremos poñer en marcha un cine-club, ben con proxeccións nas aulas ou ben con proxeccións 
na biblioteca. Temos comprobado o efecto multiplicador de lecturas que ás veces ten un visionado dunha pe-
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lícula, a parte de que a importancia do cine na alfabetización múltiple é evidente. Velaí que en asociación co  
cine-club Groucho Marx do Barco queiramos impulsar unha programación de cine de calidade e contextuali-
zada co currículo que esteamos a traballar.

• En relación coa formación de usuarios e adquisición da competencia informacional.
Dende hai varios anos esatablecemos como materia de libre configuración do centro a Alfabetización en In-
formación tanto en 4º coma en 6º de primaria. Os beneficios desta materia son evidentes ao dotar ao alum-
nado de ferramentas básicas no coñecemento da organización da biblioteca, da elaboración de proxectos do-
cumentais e os rudimentos da citación. Asemade se traballa unha iniciación á programación, ao deseño 3D e 
á creación de planillas para os escornabots, aprendendo as reglas básicas de tratamento de imaxes con GIMP.
Como xa dixemos con anterioridade, queremos retomar o traballo dos axudantes da biblioteca recuperando 
o labor tan importante que realizaban. Realización de empréstamos, procuras na OPAC, control de quendas  
en xogos e dispositivos, colocación dos exemplares no seu lugar... son tarefas que habitualmente realizaban  
os axudantes, e que mesmo os maiores ensinaban a realizar aos máis pequenos. Dado o parón nestas activida-
des destes dous anos e medio, teremos que realizar un esforzo para capacitar aos axudantes, pero será un es-
forzo feito con alegría, xa que os axudantes son unha parte esencial do espírito da nosa biblioteca.
A biblioteca nunca deixou de estar conectada, e tanto na tablet de mesa coma nos portátiles, houbo posibili-
dade de acceder á rede. Para o vindeiro curso pensamos na posibilidade de manter estes servizos e ampliar o 
uso das tablets individuais, tanto para investigación coma para actividades de lecer, e dado que ao suprimirse 
o sistema de quendas no acceso libre haberá máis solicitudes de uso, teremos que organizar as veceiras de  
uso destes dispositivos.
A Olimpíada do saber este ano realizouse de xeito individual e ao través da aula virtual, co que se elimina -
ba a participación por equipos das edicións anteriores. Neste novo ano esperamos volver realizar unha olim -
píada coma antano. Non é que o sistema virtual non nos parecese bo, pero tivo como consecuencia unha me-
nor implicación do profesorado á hora de animar á participación, e xa que logo unha caída da participación. 
O feito de non ver na entrada da biblioteca o "ranking" coas puntuacións, resta emoción ao reto e coadxuva a  
esta baixada na participación.
Aínda así temos que ver que tal e como se falaba no proxecto do ano pasado dun xermolo dunha wikiteca, a 
olimpíada serviu para que moito alumnado se achegara ao espazo da biblioteca na aula virtual, e isto dános 
azos para continuar traballando neste modelo de biblioteca virtual posto que temos comprobado que ten 
unhas potencialidades moi grandes. Velaí que vaiamos poñer en marcha o Reto do mes, unha procura de in-
formación sobre temas que se irán dando dende a biblioteca, á que se terá que responder elaborando un pe-
queno informe. 
Xa falamos dalgún xeito do apoio aos proxectos de investigación que se desenvolven no colexio (buzón de 
suxestións, expositor para os proxectos...), pero a parte disto dende a biblioteca queremos seguir apoiando no 
que se necesite a cada proxecto de aula e tentando que adquiran un carácter documental do que ás veces care-
cen, e queremos tamén promover naquelas aulas nas que non se dán de xeito autónomo, a realización deste  
tipo de traballos de investigación.
Neste sentido que acabamos de falar queremos impulsar o traballo de investigación cooperativo a través das 
wikis das que se dispón na aula virtual de moodle. Durante este ano comezamos a explorar esta ferramenta 
en distintas clases cuns resultados moi positivos, e que aínda poden mellorar moito máis cando nós domine-
mos mellor a organización da mesma. Velaí que vaiamos impulsar os Wikicultores, grupos de nenos e nenas 
que poidan realizar traballos cooperativos online empregando esta ferramenta.

• En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do Proxecto lector de centro.
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Os Clubs de lectura e de escritura este ano se puideron manter, pero cunhas características distintas ás que 
tiñan antes da pandemia, xa que primou manter a estabilidade dos grupos burbulla fronte ás preferencias de 
lectura. Aínda así a participación foi alta, e os grupos de lectura en inglés se multiplicaron. É de esperar que 
para o curso 22-23 poidamos retomar a oferta de clubs por temáticas e preferencias. En todo caso, o que te -
mos moi claro é que os clubs son un xeito moi poderoso de fomentar a lectura e o diálogo ao redor da mes -
ma, polo que seguiremos promovendo a súa realización, sexa dun xeito ou doutro.
A Lectura silenciosa volverá a se realizar como antes da pandemia, xa que volveremos ter un horario de cla-
ses en formato de xornada partida, co que o espazo da lectura silenciosa retornará á primeira franxa horaria  
de 10:00 a 10:15 h. 
Tanto as lecturas do venres que se deixou de realizar, así como os apadriñamentos, o conto do xoves e os 
contacontos de os martes conto, temos que volvelas poñer a  funcionar. Somos conscientes da dificultade 
que vai ter volver a poñer en funcionamento todas estas actividades, e teremos que poñer moitos esforzos 
para que academos unha recuperación total das mesmas, pero somos conscientes da súa importancia por can-
to teñen de compartir as lecturas, de integrar a toda a comunidade escolar e de posta en valor da oralidade.
O empréstamo libre, unha vez que nos libremos do sistema de quendas, teremos que volver a incentivalo,  
quizais empregando algún sistema que sinale rankings de lectores, un cadro de honra d@s lector@s, etc...  
As Dinochilas, que durante estes dous anos fixeron un labor importantísimo, terán que continuar funcionan-
do,  alomenos  nos  dous  primeiros  cursos  de  infantil,  e  no  primeiro  trimestre  do  curso  tamén  para  @s 
usuari@s de infantil de 6 anos. Isto é así porque a partires do segundo trimestre, cando xa conten con carné  
da biblioteca e se lles faga a benvida á Biblioteca, este alumnado acudirá de xeito autónomo á biblioteca en 
horario do recreo para realizar os seus empréstamos
Tamén queremos relanzar as recomendacións lectoras, os booktubers, que animan a reflexionar sobre as lec-
turas que realizamos e, ao tempo que aguilloa aos outr@s compañeir@s para ler os títulos recomendados.
Coa nosa Radio na Biblio conseguimos manter un ritmo dun programa mensual, e cunha participación de 
moitas clases, practicamente de todo o colexio, centrándonos na figura de Florencio Delgado Gurriarán. A 
mellora do espazo da radio, onde mercamos unhas gradas para que puidese asistir ás gravacións un grupo de 
oíntes, nos permitiu ter un ritmo de traballo moi interesante que esperamos continuar de cara ao vindeiro cur-
so. 
Por último queremos sinalar que varios mestres do Equipo de Apoio participamos nun Obradoiro de ilus-
tración dentro dun seminario das bibliotecas da zona de Valdeorras e Trives,  onde traballamos sobre textos  
de Darío Xohan Cabana e poemas de Florencio Delgado Gurriarán. Quédanos para o vindeiro ano publicar 
os traballos rematando así, co traballo de maquetación e encadernado, todo o proceso de produción dun libro.  
O interesante desta actividade está sendo, a máis do traballo propio do profesorado, a participación do alum -
nado de todos os centros cunhas achegas de grandísimo interese.

• En relación cos avances cara a unha biblioteca inclusiva.
A reorganización dos espazos da biblioteca á que faciamos referencia no primeiro epígrafe destas liñas prio-
ritarias, tenta que a distribución dos distintos espazos da biblioteca sexa un elemento facilitador da mobilida -
de do alumnado, creando zonas versátiles, diversas e inclusivas. Non consideramos a nosa biblioteca coma 
un deseño finalizado, pola contra no futuro queremos seguir traballando para que tod@s teñamos a posibili -
dade de atopar nela o noso espazo sen que ningún tipo de limitacións nos impida desfrutar dela.
A sinalización inclusiva segue avanzando, facilitando cun sistema simple de iconas, a identificación das te-
máticas dos volumes de recursos dos que dispoñemos. O noso obxectivo é, agora que a CDU xa está sinali -
zada, é centrarnos nas temáticas dos libros de literatura para que cunha sinxela ollada poidamos saber o tema 
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no que se encadra calquera títula da nosa colección, tal e como comentabamos no primeiro epígrafe deste 
proxecto.
As adquisicións en lectura fácil, aínda que o mercado non ofreza demasiadas opcións, son tamén un obxecti-
vo fulcral da nosa política de compras. Garantir que tod@s @s usuari@s poidan dispoñer de títulos asequi-
bles ao seu nivel de lectura, e fornecer os clásicos da literatura en versións adaptadas ás distintas capacidades 
lectoras, son obxectivos nos que traballamos e seguiremos insistindo no futuro. 
Tamén tentaremos, empregando o equipamento da radio, elaborar pequenos  audiolibros para aqueles que 
non poidan ler por si mesmos, co que garantiremos un dobre beneficio: para os lectores con baixa capacidade 
lectora ao poder acceder a textos, e pola banda do alumnado que grave estes textos, en canto que mellorarán 
a súa capacidade expresiva na lectura. Este  proxecto terá que ir acompañado da adquisición dalgúns repro-
dutores de mp3 para que o alumnado poda acceder a estes textos. Tamén existe unha idea de facilitar a algún  
alumnado con dificultades de lectura as leccións das distintas materias neste formato de audiolibros.
Así mesmo e nesta mesma liña, potenciaremos o emprego da biblioteca dixital e da súa funcionalidade de 
lectura do texto coma dos seus fondos de audiolibros.

• Outras actuacións.
O Mercado de intercambio de libros co que adoitamos celebrar o día do libro, tamén se realizou este ano . 
Na medida que as restricións se atenúen traballaremos para volver a realizar esta actividade nas condicións  
nas que se viña realizando no pasado.
A Radio Escolar, a nosa Dino Radio, tal e como se falou con anterioridade, superou dun xeito moi positivo 
este ano escolar, incrementando o número de programas realizados e aumentando, asemade, a participación 
do alumnado. Queremos seguir nesta liña que incentiva dun xeito moi motivador a lectura e a investigación.

• Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos que se van utilizar.
Nos dous últimos anos, por razóns que se expresaron nas memorias, os indicadores non tiveron unha valora-
ción numérica precisa, e fixemos unha valoración do noso funcionamento en base ás apreciacións do equipo  
de apoio á biblioteca. Queremos retomar unha avaliación claramente cuantificada, en base a datos obxecti-
vos, porque só así seremos quen de aprender dos nosos erros e mellorar o noso funcionamento.
Outramente coidamos que os criterios que se marcaron en cursos anteriores seguen a ser correctos, e daquela 
imos continuar cos mesmos.
Queremos que a nosa avaliación sexa contínua para así irmos corrixindo os nosos erros e modificando a nosa 
actividade en canto se detecten as eivas de funcionamento. 
Queremos ir recollendo as suxestións que xurdan e mesmo incitando as críticas ás nosas propostas para ver  
de mellorar en todo o posíbel.
Valoraremos como indicadores do noso traballo os seguintes: 

1.Número de empréstamos realizados, tanto a nivel individual como nas bibliotecas de aula. (haberá 
que valorar neste apartado como afectarán as limitacións sanitarias ao montante dos empréstamos)
2.Nivel de participación do alumnado nos clubs de lectura e escritura
3.Participación en distintas actividades (Olimpíada do saber, concursos, vaille co conto...)
4.Número de profesorado voluntario nas actividades da biblioteca
5.Utilización polo profesorado dos distintos recursos que a biblioteca pon á súa disposición.
6.Calidade dos traballos realizados

Faremos enquisas de satisfacción entre o alumnado e usaremos a ferramenta de avaliación de bibliotecas es-
colares, para así poder avaliar a nosa proposta empregando parámetros obxectivos.
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Tentaremos ver  de que xeito  poderemos inserir  un conta-visitas  no noso espazo Web para saber cantos  
usuarios visitan a nosa páxina. 

• Persoa designada como responsable/dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de apoio. Horario 
previsto.
O responsable da Biblioteca será Xoaquín Freixeiro Álvarez, actual encargado da mesma. 
Sinalar o feito de termos un grupo estable de Apoio á Biblioteca que facilita a posta en marcha sen dificulta -
des das actividades previstas, ao que normalmente se suma persoal de nova incorporación que sempre ache-
gan propostas de interese.
Gustaríanos que este grupo puidese contar con algunha hora, dentro do seu horario laboral, adicada a labores 
de biblioteca. Contamos co apoio do Equipo Directivo do centro que sabemos que na medida das,  cada vez, 
máis minguadas posibilidades horarias, fará o posible para atender as nosas demandas. 

4.8.Comisión Ambiental

Este ano os/as mestres/as membros do grupo de Axenda 21 no  curso 2022-2023 son: 
Cristina Delgado  Delgado      
Irene  García Prieto                    
Jose María González Cubelos   
Elisa Puente Murias  
Áurea Ochoa  Ochoa                              
Mª Nieves Alejandre Lorenzo                                  

Rubén López Fernández 
María Pilar Santas Rodríguez          
María del Socorro Robles Castro 
Cristina  Marti Calzón      
Carolina Negro Pérez   
María Carballo Gómez  5ºB

A comisión Ambiental neste  curso está composta polos membros de Axenda21 máis algúns nenos/as do cen-
tro de terceiro a sexto un representante do persoal de PAS e outro do concello.

Ao longo  do curso pasado 2021-2022 dende Axenda 21 fixéronse varias tarefas relacionadas coa mellora  
dos hortos, tanto interiores coma exteriores, tamén se levou a cabo actividades de reciclaxe selectiva de papel  
e plástico polas clases estando a cargo dos distintos titores.  Cando remataron as clases algunhas mestras de  
primeiro ciclo limparon os contenedores de lixo do patio para así empezar o novo curso facendo unha boa re-
ciclaxe.

Na primeira reunión do equipo tratáronse varios temas, plantexándonos os seguintes obxectivos:

• Informar a todo o profesorado do centro do noso compromiso coas tres R, REDUCIR o consumo de 
folios, de fotocopias, de impresións para non consumir tanta tinta, apagar os proxectores e as luces 
cando non sexa necesario; REUTILIZAR, ter un rincón para o material que todavía se poida usar 
(papel, cartolina, etc); RECICLAR de maneira correcta nos distintos colectores. 

• Continuar co coidado dos hortos do colexio (ecoloxico, botánico, aromático e exteriores), limpalos, 
organízalos e sementar ou plantar. Reformar o horto ecolóxico e facer a poda de varias árbores do 
horto botánico.

• Aproveitar o indulto da castaña, para que tódolos os nenos/as do centro sementen unha castaña. Des-
pois plantaremos os castiñeiros que saían nunha zona queimada aproveitando  unha saída que faga-
mos á contorna.
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• Pór en marcha todas as actividades que facíamos antes da pandemia relacionadas coa reciclaxe e o 
aforro enerxético que aparcáramos temporalmente. 

• Informar ao profesorado do centro de todo o que se vai facer e intentar que tanto eles coma o alum-
nado se impliquen na boa marcha de todas estas novas actividades.

◦ PATRULLAS VERDES: Explicarase nas aulas de primaria en que consiste a actividade das pa-
trullas verdes e  intentarase concienciar do compromiso que supón  formar parte delas. Confec-
cionar listas cos alumnos/as voluntarios/as por parellas, intentarase que estén formadas por un 
neno pequeno e un grande.

◦ AFORRO ENERXÉTICO: Inspectores ambientais. Entre os /as nenos/as que participan nas pa-
trullas verdes de 3º a 6º,  saíran os componentes do grupo de inspectores ambientais, os cales 
inspeccionarán as aulas sen previo aviso, e irán rexistrando nas tabletas se as distintas aulas cum-
plen ou non os itens que recolle a enquisa relacionada co aforro enerxético e o bo reciclaxe.  Ao 
final do trimestre informarase a través da radio, da aula virtual e en formato papel das clases 
máis ecolóxicas e comprometidas.

◦ ECOCINE. Proxección de películas no salón de actos con temáticas relacionadas coas distintas 
conmemoracións que se fan no colexio e co medio ambiente.

◦ TALLERES. Propoñeremos varios talleres coma o de:  reciclaxe de papel, facer xabón e  elabo-
ración de xogos con material de reciclaxe.

• Elaborar coa colaboración do profesorado dos distintos ciclos dun libro dixital no que se recolla in-
formación sobre características, propiedades, etc das distintas plantas que temos nos tres hortos.

• Seguir traballando na aula virtual do centro na parte da Axenda 21, metendo películas, xogos, infor -
mación referente as plantas dos distintos hortos, da reciclaxe e o aforro enerxético, documentais,  os 
distintos traballos de manualidades que se fagan, etc. 

• Fomentar o visionado de películas relacionadas coa natureza e o seu coidado, para concienciar a toda 
a comunidade educativa sobre a súa importancia.

• Ensinar a reciclar dende a aula. Facer coa axuda dos/das nenos/as un video no que expliquen que  
podemos reciclar e como debemos reciclalo. Tamén participaremos na radio do centro facendo as no -
sas aportacións  en cada programa de se emita.

• Rematar de pintar algúns xogos nos distintos patios e elaborar pezas e utensilios para eses xogos con 
material de reciclaxe. 

• Dar a coñecer as actividades que se levan a cabo no centro, a través de distintos medios, aula virtual,  
facebook, radio, etc.

• Fomentar o interese e a investigación sobre a nosa contorna e a súa conservación. 

• Participar en todas as actividades que dende a consellería de medio ambiente se nos propoñan e, así 
mesmo, facerlle nós propostas de actividades ao longo do curso. 

4.9 Grupo Plan Dixital

Mestres que forman parte do grupo TIC:
• Juan Cotarelo (coordinador)
• Cristina Delgado

• Mª Carmen García
• Concepción Moldes
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• María Carballo
• Juan Cotarelo
• Ana Mª Fernández

• Xoaquín Freixeiro
• María N. Alejandre

Como principais liñas de acción deste grupo están:
• Posta en marcha do plan Dixital
• A difusión de recursos TIC na práctica docente
• A dotación de medios materiais para a práctica docente
• A optimización dos recursos informáticos
• A dinamización da páxina Web do centro e dos distintos blogs xa existentes

Dado que o centro forma parte do proxecto EDIXGAL, de implantación do libro dixital, os nosos esforzos 
estarán centrados na posta en práctica do mesmo en quinto e sexto curso de primaria, e focalizaremos o noso 
traballo para acadar unha formación adecuada do profesorado no manexo e xestión dunha aula dixital e na 
reforma metodolóxica que un cambio de paradigma educativo como este debería supor.
Tentaremos afondar, co profesorado implicado no proxecto, no coñecemento da ferramenta de autor que for -
nece a aplicación do espazo virtual, xa que é unha moi interesante fonte de recursos que todos e todas de-
beríamos manexar como complemento das actividades que se ofrecen nas distintas editoriais.
Xa no ano pasado se fixo un importante avance na consolidación da nosa aula virtual como recurso educativo 
de primeiro orde para todas as etapas educativas do centro, liña na que temos que seguir afondando xa que 
consideramos que é un obxectivo prioritario.
Tamén se fará un esforzo importante na renovación de material informático tal e como reflicte o proxecto do 
equipo directivo. Arestora todas as aulas contan con PDI, pero en dúas aulas con pizarras Promethean temos  
problemas xa que a placa base está estragada e non funcionan axeitadamente. A falla de importacións de Chi-
na fan que non teñamos a posibilidade de poder mercar neste momento os repostos necesarios para acadar un 
correcto funcionamento das mesmas.
Os equipamentos abalar antigos pasáronse ás aulas de 3º e 4º, ás que se lles fabricou un sistema de carga ar -
tesanal pero habería que tentar mellorar o sistema. Tamén sería de desexar que os routers wifi que empregan,  
procedentes de Snapet, foran substituídos por outros que sexan quen de soportar a trasfega de datos dun 
número elevado de equipos.
A aula de informática, ten mellorado substancialmente coa doazón de material informático realizada no curso 
pasado polo Hospital Público do Barco. Estes equipamentos foron mellorados instalándolles uns discos duros 
sólidos que melloraron a súa velocidade de procesamento. Agora todos os equipamentos contan co mesmo 
software e hardware co que a clonación de equipos no caso de avaría se simplifica enormemente facilitando  
as tarefas de mantemento.
Dado que xa hai catro curso (8 aulas) que dispoñen de equipamentos individuais, será só empregada polos  
cursos de infantil e primeiro ciclo, polo que poderemos estender o horario destes cursos. Tamén tentaremos  
que os protocolos de uso e o desenvolvemento de boas prácticas de coidado do material se xeneralicen en to-
dos os usuarios da sala. 
Os ordenadores desta aula teñen instalado Xubuntu, unha distribución de baixas esixencias técnicas e que  
permiten traballar bastante ben con estes equipamentos.
No que atinxe á sala de ordenadores para mestres tentaremos mellorar os equipamentos cos que está dotada,  
e procuraremos ter un mantemento máis sistemático que en cursos pasados. 
Tamén nesta sala tentaremos que os protocolos de uso sexan os aprobados no plan TIC, evitando, por exem-
plo un mal uso das impresoras, que os ordenadores queden acesos na fin de semana ou fóra do horario esco -
lar, etc... Neste sentido adquirimos unha nova impresora con recarga de tinta por botellas, sen cartuchos, que  
amais de ser máis ecolóxica supón un aforro no consumo de tinta que os modelos máis antigos.
Imos dar apoio a todo o profesorado que queira afondar en Linux para que se lle tire todo o proveito posíbel 
aos ordenadores que teñen este sistema operativo instalado.
Por outra banda, e dado que na Biblioteca se está comezando a traballar en robótica e impresión 3D, haberá 
que facer un esforzo de formación nestes ámbitos para que todo o profesorado do centro se encontre capaci-
tado a un nivel básico.
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Por último sinalar que continuamos cun programa de formación para elaborar un Plan dixital que recolla o 
estado da implantación do ensino dixital (formación do profesorado, aula virtual...) e a dotación en equipa -
mentos do centro. 

• En canto aos obxectivos de acción do plan Dixital para este curso imos tentar que todas as comunica-
cións coas familias (citas de titoría, xustificación de faltas, notificacións persoais e de grupo) se fa-
gan ao través da ferramenta institucional Abalar, substituíndo ás aplicacións de mensaxería que ata o 
de hoxe se estaban a empregar. 

• Tamén, e este era a outra acción básica do plan dixital aprobado no curso pasado, tentaremos que se 
coñeza e cumpra co protocolo de uso dos ordenadores, tanto por parte do alumnado como do profe-
sorado do centro.

• Como último obxectivo, xa reflectido en parágrafos anteriores, queremos potenciar o uso da aula vir-
tual e a creación de contidos educativos adaptados ás necesidades do noso alumnado.

4.10 Plurilingüismo

No curso 2016/2017 o noso centro uniuse á Rede de Centros Plurilingües, sendo este o 6º curso no que parti-
cipamos neste programa. Para pertencer a dito programa, elixiuse impartir a área de Educación Plástica en 
Lingua Estranxeira (Inglés), xa que, ao ser esta unha materia moi visual así como moi motivadora para o 
alumnado, préstase con facilidade ao desenvolvemento dunha dinámica de aula que fomenta a comprensión e 
expresión oral en inglés. Este programa foise implantando de maneira sucesiva nos cursos do centro come-
zando co 1º curso de Educación Primaria no curso 2016/2017. No curso pasado, dita área impartíuse en in-
glés dende 1º ata 6º de Educación Primaria, completando a implantación do sistema plurilingüe. Ao pertencer  
á Rede de Centros Plurilingües, o centro conta cun auxiliar de conversa que estará no centro dende outubro  
ata maio. 

Este curso foi asignada ao centro un auxiliar de conversa, pero polo de agora non fixo acto de presencia no  
centro, xa que segundo comenta, ten trámites burocráticos que resolver. 

O auxiliar de conversa permanecerá, se nalgún momento chega a incorporarse, durante 16 horas semanais no 
centro que quedarán distribuídas de martes a venres. Durante esas sesións a auxiliar de conversa estará acom-
pañada en todo momento dun mestr@ especialista en inglés. Como é importante que a maioría do alumnado 
se beneficie de ter un modelo nativo de fala inglesa, o auxiliar acudirá ás horas de Educación Plástica en to-
dos os cursos de Educación Primaria, xunto aos mestres Begoña Domínguez (ou o seu substituto Pablo Cor-
veiras),  Ana Mª Fernández e  Mª Mercedes Gallego, cubríndose as catro horas restantes na hora de lingua in -
glesa dos cursos superiores do centro. Deste xeito, completa ás 16 horas semanais correspondentes e todas as 
aulas de Primaria poden contar con ese referente durante como mínimo unha hora semanal ao longo de todo 
o curso. 

Tendo en conta os cursos pasados, podemos dicir que é unha experiencia moi motivadora para o alumnado 
xa que poden contar cun modelo auténtico da lingua a traballar. Ademais, é unha fonte enriquecedora de in-
formación sobre as tradicións dos países de fala inglesa, o que lle permite ao alumnado, comparar e compro-
bar as diferentes manifestacións culturais existentes noutros países. No que se refire a figura do auxiliar de 
conversa, á nivel oficial, faise un seguimento trimestral da súa asistencia. O certificado correspondente se en-
vía a Santiago ao final de cada trimestre. Ademais ao rematar o curso tamén se presenta unha memoria final 
sobre o programa e cúbrese un cuestionario no que se valora tanto o programa como a figura da auxiliar. A 
nivel do centro, ademais de comprobar se ten unha asistencia constante, tamén se fai un seguimento diario 
baseado principalmente na observación directa na que se avalía a súa iniciativa, participación e interese nas 
distintas actividades organizadas no centro así como a súa integración e afinidade co alumnado. 
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5. Organización  do  centro
5.1 Organización   do  profesorado

Equipo  de  Ensino  Infantil Equipo  de  1º Ciclo  de  Primaria
Curso:
Infantil 3 anos A
Infantil 3 anos B
Infantil 4 anos A
Infantil 4 anos B
Infantil 5 anos A
Infantil 5 anos B
Apoio inf. (pscm e mús)
Apoio infantil (inform.)
AL

Coordinadora: Sonia Glez Glez 
María Nieves Escuredo
Lidia Bazaco
Julia Sánchez
Cristina Delgado 
Irene García
Nuria Álvarez
Sonia González
Mª Paloma Presa
Alba Ben 

Curso:
1ºA
1ºB
2ºA
2ºB
Inglés
EM
PT

Coordinadora: María Alejandre
José Mª Glez. Cubelos
Aurora Delgado
Aurea Ochoa 
María N. Alejandre
Mercedes Gallego
Xoaquín Freixeiro 
Elisa Puente

Equipo  de  2º Ciclo  de  Primaria Equipo de  3º Ciclo  de  Primaria

Curso:
3ºA
3ºB
4ºA
4ºB
Apoio, CCSS e CCNN
Educación Física
Relixión
EM
AL

Coordinador: Modesto Rodríguez
Marta Lázara
Manuela Álvarez
Rubén López
Pilar Santás
Mª Carmen García
Modesto Rodríguez
Mª del Socorro Robles
Carolina Negro
Cristina Martí

Curso:
5ºA
5ºB
6ºA
6ºB
Inglés
PT
PT
Orientadora

Coordinador: Juan Cotarelo
Ana Mª Fernández
María Carballo
Juan Cotarelo
Concepción  Moldes
Begoña Domínguez
Diana Gómez
Lorena Ramírez
Natalia Longo

34



Ceip Condesa de Fenosa  Plan Xeral Anual 2022-23

Equipo  de  Orientación

Curso:
AL
AL 
PT
PT
PT
PT
Orientadora

Coordinadora: Natalia Longo 
González
Cristina Martí
Alba Ben
Diana Gómez
Elisa Puente
Andrea Díaz
Lorena Ramírez
Natalia Longo 

Grupo de Formación en Centros Grupo plan Dixital

Coordinadora: Mª Nieves Alejandre
Mª Nieves Alejandre
Xoaquín Freixeiro
Mª Carmen García

Coordinador: Juan A. Cotarelo
Cristina Delgado
Xoaquín Freixeiro
Mª Carmen García
Concepción Moldes

Juan Cotarelo
Ana Mª Fernández
María Carballo
Manuela Álvarez

Comisión  de  Coordinación  Pedagóxica Equipo  de  normalización  lingüística

Directora
Ensino Infantil
1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Xefatura de Estudios
Orientación
Activ. Comp. e Ex.
Equipo de Norm.
Axenda 21
Biblioteca

Mª Carmen García
Nuria Álvarez
Mª Nieves Alejandre
Modesto Rodríguez
Juan Cotarelo
Xoaquín Freixeiro
Natalia Longo 
Modesto Rodríguez
Nuria Álvarez
Elisa Puente
Mercedes Gallego

Ensino Infantil

1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo

Coord: Nuria Álvarez
Nieves Escuredo
Nuria Álvarez
Alba Ben
Aurora Delgado
Marta Lázara
Juan Cotarelo
Ana Mª Fernández
Diana Gómez

Equipo de apoio á biblioteca Comisión Ambiental

Ensino Infantil

1º Ciclo

2º Ciclo
3º Ciclo

Coord: Xoaquín Freixeiro 
Sonia González 
Lidia Bazaco
Mª Paloma Presa
Mercedes Gallego
Xoaquín Freixeiro
Mª Carmen García
Concepción Moldes
Andrea Díaz

Ensino Infantil

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Coord: Elisa Puente
Cristina Delgado
Irene García
Cristina Martí
Mª Nieves Alejandre
Aurea Ochoa
José Mª González
Elisa Puente
Rubén López
Carolina Negro
Manuela Álvarez
Pilar Santás
Mª del Socorro Robles
María Carballo
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Quendas de Recreo e gardas de transporte

Patio Infantil

Luns Martes Mércores Xoves Venres

Nieves
Diana
Elisa

Cristina
Alba

Lorena

Nuria
Lidia
Gina

Irene
Paloma
Andrea

Julia
Sonia

Cristina

Patio Primaria

Luns Martes Mércores Xoves Venres

Chema
Aurora
Merche
Carmela

Auri
María
Moli

Modesto

Ana
Juan

Begoña
Natacha

Pili
Conchi

Carolina

Marta
María C.
Rubén

Xoaquín

5.2.Organización  do  alumnado

O agrupamento dos alumnos/as realizarase por orde alfabética, evitando sempre o agrupamento por coñece-
mentos, rendemento e nivel intelectual, sen menoscabo da necesaria flexibilidade e heteroxeneidade.
Con todo recoméndase, atendendo a razóns psicopedagóxicas, a escolarización en grupos distintos dos ir-
máns xemelgos.
Se no momento de se incorporar ao centro no nivel de ensino infantil, fose necesario agrupar a alumnos de 
idades distintas, consideraremos como  factor determinante a data de nacemento.

Distribución dos alumnos

Ensino Infantil 1º ciclo primaria 2º ciclo primaria 3º ciclo primaria

EI3aA 14 1ºA 21 3ºA 24 5ºA 19

EI3aB 14 1ºB 20 3ºB 24 5ºB 17

EI4aA 18 2ºA 20 4ºA 22 6ºA 18

EI4aB 18 2ºB 19 4ºB 22 6ºB 19

EI5aA 21 Total 80 Total 92 Total 73

EI5aB 20 Total  Ensino  Primario:  245

Total  EI 105

Total  alumnado  do  centro  350

5.3 Organización do persoal non docente

O persoal non docente do noso centro componse arestora de:

Cociñeira Prada García, Pilar

Axudantes de cociña Méndez García, Ramona
Moldes Fernández, Ángela
Pérez Rodríguez, María
Crespo Crespo, Francisco
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Auxiliar administrativa Álvarez Janeiro, Mª Isabel

Conserxe Vázquez Crespo, Emilio José

Coidadoras Campos Sánchez, Ramona
Mª Emilia Pérez Teijeiro (subst. Sánchez Sánchez, Mª Esther)

Os horarios do persoal non docente é coincidente co horario de apertura do centro, de 10 a 17 h., agás no  
caso do conserxe que é de 9h a 17:30h.
A coordinación das súas tarefas está relacionada, no caso do persoal de cociña no apartado de comedor, e o  
das coidadoras no plan de orientación.
O Conserxe depende directamente do Director do centro e a organización das tarefas da auxiliar administrati-
va  corresponde á secretaria do centro.
 

5.4.Órganos  de  goberno

5.4.1 5.4.1 Órganos  unipersoaisÓrganos  unipersoais

Cargo Nome Horario de atención ao público

Dirección Mª Carmen García Fernández Tódolos días de 10:00 a 10:45

Xefatura de Estudos Xoaquín Freixeiro Álvarez Tódolos días de 09:15 a 10:00

Secretaría Manuela Álvarez Lana Tódolos días de 10:45 a 11:30

5.4.2 Órganos  colexiados5.4.2 Órganos  colexiados

Consello escolar

Directora Mª Carmen García Fernández

Xefe de estudios Xoaquín Freixeiro Álvarez

Secretaria Manuela Álvarez Lana

Representantes dos mestres Natalia Longo González
Rubén López Fernández
Diana Gómez Fernández
Mª Mercedes Gallego Delgado
María Nieves Alejandre Lorenzo

Representantes dos pais/nais Marta Fernández Magdalena
María López Penabad
Isabel Rodríguez Gómez
Mª Luz Rodríguez Rodríguez
Ana López Losada (ANPA)

Representantes do persoal non docente María Emilia Pérez Teijeiro

Representante do concello Diana Urdangaray Díaz

Calendario de reunións: Reunirase cando menos unha vez por trimestre.Calendario de reunións: Reunirase cando menos unha vez por trimestre.
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Claustro  de  profesores

Ensino infantil:
María Nieves Escuredo López (3aA)
Lidia Bazaco Budiño (3aB)
Julia Sánchez Rodríguez (4aA)
Cristina Delgado Delgado (4aB)
Irene García Prieto (5aA)
Nuria Álvarez Rodríguez (5aB)
Sonia González González (Música,  pscm.  e apo-
io)
Mª Paloma Presa Pérez (Informática e apoio)
Alba Ben Valle (AL)

1º Ciclo de  Ensino  Primario
José Mª González Cubelos (1º A)

Aurora Delgado Pérez (1º B)
Aurea Ochoa Ochoa (2º A)

Mª Nieves Alejandre Lorenzo (2º B)
Mercedes Gallego Delgado (FI)

Elisa Puente Murias (PT)
Xoaquín Freixeiro Álvarez (EM)

2º Ciclo de  Ensino  Primario

Rodríguez Centrón, Modesto (EF)
Marta Lázara Fontao (3º A)
Manuela Alvárez Lana (3º B)
Rubén López Fernández (4º A)
Mª Pilar Santás Rodríguez (4º B)
Mª del Carmen García Fdez (Apoio, CCSS e CCNN)
Mª del Socorro Robles Castro (ER.)
Andrea Díaz Losada (PT)
Cristina Martí Calzón (AL)
Carolina Negro Pérez (EM)

3º Ciclo de Ensino  Primario
Ana María Fernández López (5º A)

María Carballo Gómez (5º B)
Juan Cotarelo González (6º A)

Concepción Moldes Carriba (6º B)
Begoña Dominguez Rodríguez (LI)

Lorena Ramírez Pérez (PT)
Diana Gómez Fernández (PT)
Natalia Longo González (Or)

Calendario de reunións:
O Claustro de profesores reunirase cando menos unha vez ao trimestre.
O profesorado atenderá a pais/nais tódolos martes de 17:00 a 18:00 h. preferentemente solicitando previa -
mente a cita.

6. Organización  de  recursos
Espazos

Biblioteca Localizada na planta baixa do edificio central, úsase  para lectura en sala, empréstito, actividades de anima-
ción á lectura (os martes conto, vaille co conto ao profe), traballos de investigación (a hora dos deberes). Dan-
se nela clases de alternativas á relixión e de Alfabetización en Información, materia de libre configuración 
para o centro que se imparte en 4º e 6º de primaria, e  ten un horario para o seu uso didáctico polos distintos 
titores (sesións de escritura creativa e lecturas colectivas). 

Aula de infor-
mática

Con 19 ordenadores conectados en rede, e situada no primeiro andar do edificio central, úsase para clases de 
iniciación á informática en ensino infantil. Úsase así mesmo como recurso didáctico polos distintos titores 
para traballar temas curriculares no horario dispoñible.
Os ordenadores teñen instalado Xubuntu, que permite un aproveitamento maior dos equipamentos, xa que os 
seus requisitos técnicos son bastante baixos. 

Aula de psicomo-
tricidade

Situada na planta baixa, ao fondo do salón de actos, esta aula está equipada para a realización de actividades 
de psicomotricidade cos alumnos de infantil, a mais de se usar para realizar apoios psicomotrices a alumnos/as 
con discapacidade.

Aula de inglés A aula de idiomas sitúase no primeiro andar do edificio, xunto á aula de informática e de música. Non todas as 
clases de idiomas se poden dar nesta aula (hai un total de 38 horas de idioma  por un máximo de 25 horas de 
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Espazos

ocupación) polo que se deu prioridade ao seu uso para os cursos máis altos, sempre que non empregasen o li-
bro dixital, xa que ao carecer de Wifi non teñen acceso ao libro dende esta aula. Dotouse de ordenador, pro-
xector, pantalla e sonorización.

Aulas de PT (2º 
andar)

Estas aulas son utilizadas para clases de apoio realizadas por persoal de PT e mestres non especialistas nesta 
área, dentro do programa de mellora da lectura da escritura e o cálculo.

Salón de actos Equipado con materiais audiovisuais, megafonía e escenario encóntrase na planta baixa do edificio. A  máis de 
se empregar para a realización de festivais (nadal, letras galegas, teatro...) conta cunha aceptable programa-
ción de conferencias, proxección de vídeos educativos, exposicións.

Pavillón multiu-
sos

Empregado para as clases de Educación Física de primaria.
En horario de recreo, e baixo a supervisión do profesor Modesto Rodríguez Centrón e Juan Cotarelo, realízan-
se actividades lúdico-deportivas. Realízanse tamén actividades extraescolares organizadas pola ANPA ao me-
diodía (multideporte), e outras organizadas polo concello (hóckey) a partires das 17h. 

A casiña Edificio anexo ao colexio, antiga casa do conserxe, está equipado cunha casa de baño adaptada para as necesi-
dades especiais dos alumnos/as con NEE. Neste edificio hai catro aulas (3 de PT e unha de AL) a máis do des-
pacho da orientadora, no que se pretende colocar unha dependencia da biblioteca onde se concentre a biblio-
grafía relativa a temáticas educativas. 
Dado o número de casos de alumnos con necesidades educativas especiais, e dentro deles, os que cómpren de 
aula específica, o espazo volveuse totalmente insuficiente para as necesidades do centro.
Para resolver este problema habilitáronse aulas para PT e AL na ampliación do segundo andar do edificio 
principal, unha como aula específica de PT e outra compartida como almacén de material didáctico e para 
desdobres nas horas de alternativas á relixión. 

Local ANPA e 
cuarto coidadoras

Este pequeno cuarto, nun principio o camerino do escenario do Salón de actos, dispón de 1 ordenador portátil. 
Nel realizan as súas reunións e traballos os pais/nais da ANPA do centro.

Aula de Música Situada no primeiro andar, canda as aulas de inglés e informática,  conta dunha dotación de instrumentos Orff, 
radiocasette con CD, teclado, pizarra con pentagramas, illamento acústico, teclado eléctrico e guitarra acústi-
ca.

Dino Radio Unha das aulas da ampliación do 2º andar do edificio adícase a estudo de gravación dos programas de radio 
relacionados coa actividade da Biblioteca Escolar de Dino Radio.

Aula recursos 
mestres

Nesta aula almacénase material de papelería para uso do profesorado e ordenadores, impresoras (1 de cores e 
b/n) e escáner para a realización de traballos docentes.

Aula de desdo-
bres

Sitúase no 1º andar, fronte do ascensor.

Aulas Abalar Con motivo da posta en marcha do proxecto Abalar e a adhesión do centro a este proxecto, contamos con 4 
aulas equipadas con miniportátiles do alumnado, portátil do profesor, PDI, carro de carga e rede WiFi.

Almacéns Emprégase como almacén o garaxe da antiga casa do conserxe e máis o novo construído nun anexo ao pavi-
llón.

7. Programa anual de actividades complementarias e extraescolares
7.1 Actividades complementarias

Xefe de Actividades Extraescolares e Complementarias : Modesto Rodríguez Centrón

Actividade

Celebración da festa do Samaín
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Actividade

Celebración da festa do Magosto 

Xornada da ciencia en galego

Festival de Nadal 

Celebración do Día da Paz

Xornadas de xogos populares da Deputación

Celebración do Entroido

Celebración do día da árbore

Celebración do día do Libro

Mes das Letras Galegas

Excursións de fin de curso

Actividades de dinamización da Biblioteca2

Participación na axenda 213

Programa de saídas didácticas “coñece o teu contorno”, (con dúas saídas por nivel)

Outras saídas e excursións que se programen atendendo ao cumprimento das medidas sanitarias establecidas.

7.2 Actividades extraescolares

Neste momento as actividades extraescolares que están a se desenvolver no noso colexio son, por unha banda 
as promovidas pola ANPA Calabagueiros que son Artes Plásticas, Pandeireta, Zumba, Contacontos, Ioga e 
Madrugadores (dependente esta da nosa ANPA que cede a súa  xestión á FAPA de Ourense) e informática, 
xogos deportivos e inglés (promovidas polo Concello do Barco). Pola súa banda, na hora do recreo do come-
dor, @s profesor@s que realizan funcións de coidador@s desenvolve varias actividades como un obradoiro  
de radio, horas de estudio, cine-club, xogos de mesa e biblioteca.
Tamén hai que sinalar a solicitude de uso do espazo do pavillón multiusos do centro para a realización dunha  
actividade de hóckey, aberta a toda poboación escolar do Barco e organizada polas Escolas Deportivas do 
Concello.

2 - A máis das actividades organizadas polos equipos de dinamización lingüística, Biblioteca e Axenda 21, e aquelas outras que poidan xurdir duran-
te o curso dentro do programa SEMGAL.

3 - A máis das actividades organizadas polos equipos de dinamización lingüística, Biblioteca e Axenda 21, e aquelas outras que poidan xurdir duran-
te o curso dentro do programa SEMGAL.
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8. Plan para a realización do transporte escolar e o regulamento da organización 
do servizo de comedor.
8.1.- Transporte escolar

MPRESA ITINERARIO PARADA
ATVISA

MONBUS

N. 1 Veigamuíños, A Proba
N. 2 Vilanova, A Cerámica
N. 3  Millarouso

AUPSA

Taxi 1
Taxi 2

N. 4 As Monxas
N. 5 Éntoma, A Barxa, Ucediños, O Serro
N. 6 Vilabril
N. 7 Ferradal

8.2.- Comedor escolar

Persoal
O persoal encargado do Comedor do C.E.I.P.  P.“Condesa de Fenosa” está integrado por:

1. A directora, Mª Carmen García Fernández,   ou persoa na que delegue,  que supervisa o funciona-
mento.

2. A encargada de comedor, Pilar Prada Rodríguez,  que organiza o servizo de comidas
3. O persoal colaborador composto por:

1. As nais colaboradoras, que atenden as necesidades que xorden no tempo de comedor, e que ve-
lan porque se cumpran as normas. Tamén realizan servizo de vixilancia no patio no tempo de le-
cer posterior ao servizo do comedor.

2. Mestr@s colaboradores coas mesmas funcións e que asemade realizan actividades extraescola-
res gratuítas no tempo de lecer posterior ao servizo de comedor.

4. O persoal laboral composto por unha cociñeira e catro axudantes de cociñeira.
5. Monitores especializados para levar a cabo as actividades extra-escolares ofertadas polo Concello.
6. Dúas auxiliares técnico educativas, que atenden ás necesidades dos nenos/as con n.e.e. ao seu car-

go.
O servizo de comedor escolar é de luns a venres en horario de 13:30 a 14:30 h. Neste curso son usuarios do 
comedor:

• 336 alumnos
• 31 profesores
• 15 colaborador@s
• 5 cociñeiras 
• 2 coidadoras
• 1 auxiliar administrativo

Aínda que o Programa Educativo 5 ao día pertencente á Campaña de Promoción do Consumo de Froitas e 
Hortalizas Frescas no Mercado Interior xa non existe, o noso comedor continúa traballando nesta liña de  
apostar polo consumo destes alimentos. Por este motivo desde o colexio promoveremos o consumo diario de  
ao menos 5 racións de froitas e hortalizas frescas entre a poboación escolar, tentando ao mesmo tempo de 
concienciar ao alumnado sobre os beneficios que comporta para a saúde.
En canto ao funcionamento do servizo de Comedor, a normativa básica contémplase no Plan de funciona-
mento do mesmo, baseado no marco do Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regula o funciona-
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mento dos Comedores escolares nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería  
de Educación e Ordenación Universitaria.
Así  mesmo baséase no cumprimento das esixencias establecidas na  regulamentación técnico- sanitaria 
para comedores colectivos.
Neste curso cabe destacar tres aspectos fundamentais que favorecen a mellora das condicións deste servizo:
A ampliación a 15 o número de persoas coidadoras diarias. O persoal se divide en 8 nais e 4 mestres que  
asisten todos os días, e 1 nai e 7 mestres que realizan quendas de garda.
O alumnado de sexto retorna ao comedor como colaborador por quendas, axudando aos máis pequenos e 
atendendo ás súas necesidades, coa idea de aprender dende a responsabilidade e a colaboración cos demáis.
Ao remate do comedor, ademáis das actividades extraescolares ofertadas pola ANPA e polo Concello, o equi-
po de profesores colaboradores organiza, por quendas, actividades de interior: cine, estudo, xogos de mesa,  
radio... aos que @s nen@s poden optar durante o descanso entre 14: 30 e 15:30h., cando comeza a xornada 
de tarde.

Obxectivos xerais do comedor escolar
O comedor escolar é un espazo educativo onde os nenos/as aprenden hábitos alimenticios e normas de com-
portamento social na mesa. Este espazo permite, de forma efectiva e racional, aprender a comer. No Come -
dor Escolar foméntase unha actitude positiva cara unha alimentación saudable, partindo do estímulo que xera  
a aceptación das comidas por parte dos outros compañeiros/as.
No Comedor Escolar do CEIP “Condesa de Fenosa” tentaremos de :

• Potenciar unha oferta apetitosa, variada e de boa presentación, onde estean presentes factores cultu-
rais da nosa comunidade (orellas, ovos de Pascua, Aguinaldo).

• Incluír alimentos de todos os grupos para favorecer a dixestión e o contacto cos mesmos.
• Buscar a variación na cor, textura e métodos de cociñado.
• Valorar aspectos relacionados coa satisfacción do “comer con gusto”, de compartir e comunicarse.
• Proporcionar a toda a Comunidade Educativa, na medida das posibilidades, un servizo básico e co-

tián que facilite a conveniencia do traballo diario.
• Aproveitar os procedementos establecidos pola Administración para ofrecer un servizo asistencial a  

determinados casos cun medio socioeconómico desfavorable.
• Atender coa mesma eficacia en canto a servizo alimentario, educativo e da saúde, na medida dos re-

cursos cos que contamos, ao alumnado con alerxias, discapacitado ou que proveña doutras culturas.

Obxectivos específicos do comedor
• Subministrar un menú gastronómico a medio día equilibrado, variado e completo.
• Promover valores de respecto, urbanidade, valoración do traballo dos demais, uso de utensilios en 

función da súa estrita  finalidade,  aceptación mutua,  compañeirismo e  comprensión das  vantaxes 
dunha boa relación na mesa.

• Promover hábitos adecuados en torno ao servizo, manipulación hixiénica dos alimentos, dominio dos 
xestos, da voz e do propio corpo para garantir a urbanidade adecuada no acto alimenticio.

• Promover diferentes habilidades: uso específico e efectivo dos cubertos, coñecemento dos alimentos, 
das propiedades nutritivas dos mesmos e das conveniencias mais saudables.

• Organizar o tempo de lecer como un espazo educativo de actividades non derivadas das propias obri-
gacións escolares: xogo libre, biblioteca, xogos de mesa, pintura...

• Fomentar a participación nas actividades en grupo respectando ás persoas, as normas, os materiais e  
os espazos.
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Canles de información
• Profesorado: Taboleiros informativos, reunións...
• Pais e nais: notas informativas, páxina web do colexio.
• Nenos/as: Taboleiros informativos do comedor, avisos directos.
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9.- Presuposto do centro

Conceptos Ingresos Gastos Saldo

Consellería de Educación 61600,00

Reparación e conservación de mobiliario e enseres 15600,00

Mantenemento e adquisicións da aula de informática 4000,00

Material de oficina 4100,00

Subministracións 13900,00

Comunicacións 2400,00

Excursións 7000,00

Biblioteca 11000,00

Gastos diversos 1050,00

Saldo estimado ao remate do curso 2022-23 2500,00

Esta Programación Xeral Anual foi  aprobada polo Claustro e Consello Escolar de Centro

Vº e Prace

A Directora O inspector de zona
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Anexos
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PLAN DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR ESCOLAR

INTRODUCIÓN
O Comedor Escolar é un servizo educativo complementario voluntario, que forma parte do proceso educati -
vo do alumnado, no que se ensinan hábitos alimentarios, edúcase aos nenos/as sobre como comportarse na 
mesa e sobre como gozar do tempo de lecer.
Por unha banda, o Comedor Escolar responde a unhas finalidades educativas e, por outra, dá resposta ás de-
mandas sociais das familias, nas que cada vez é máis frecuente conciliar o horario laboral co horario escolar.
Igualmente o Comedor Escolar desempeña a función social de atender a alumnos que padecen unha situación 
socioeconómica familiar desfavorecida.

NORMATIVA BÁSICA
Este Plan de funcionamento do comedor escolar está baseado no marco do DECRETO 132/2013, do 1 de  
agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios depen-
dentes da consellería con competencias en materia de educación. 
É xa que logo, unha guía informativa imprescindible para toda a comunidade educativa.
Así mesmo baséase no cumprimento das esixencias establecidas na  regulamentación técnico - sanitaria 
para comedores colectivos.

DESTINATARIOS
• Alumnado usuario de Comedor Escolar.
• Equipo Directivo.
• Encargada de comedor.
• Profesorado colaborador.
• Persoal de cociña.
• Persoal de atención e vixilancia
• Profesorado non colaborador que utilice os seus servizos.

MODALIDADE DE XESTIÓN
Xestión directa polo propio centro, por medio de persoal funcionario docente e por persoal laboral, depen -
dentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que exercen as funcións recollidas na lexis -
lación vixente.

SOLICITUDE DE PRAZA DO SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR
Terá a condición de usuario de Comedor Escolar, o alumnado deste centro dependente da Consellería de  
Educación que obteña praza, o persoal docente e non docente vinculado á organización do comedor ou na 
atención dos alumnos comensais, o persoal de cociña destinado no centro, os coidadores de educación espe-
cial, o persoal docente e non docente do centro sempre que existan prazas libres dotadas economicamente.
Terá prioridade o alumnado beneficiario do servizo de transporte escolar. O resto do alumnado do centro,  
poderá facer uso do servizo sempre que haxa praza dispoñible. A contía a pagar dependerá do establecido no 
actual decreto de comedores.
A capacidade do comedor é de 230 alumnos/as, e hai habilitado un comedor pequeno cunha capacidade de 
90 alum@s. Na actualidade fan uso do servizo do comedor 327 alumn@s.
No caso de que existise maior número de solicitudes que prazas de comedor, atenderase na concesión das so-
licitudes á seguinte orde de prioridade, ao abeiro da lexislación vixente:

• Alumnado usuario do servizo de comedor no curso escolar anterior, salvo que variase substancial-
mente o criterio polo cal foi admitido.

• Alumnado beneficiario do servizo de transporte escolar.
• Alumnado en situación socioeconómica desfavorable o que teña unha discapacidade igual ou superi-

or ao 33%, acreditada con informe da asistenta social do concello que corresponda.
• Alumnado membro de familias numerosas.
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• Alumnado, fillos de pais e nais traballadores con incompatibilidade demostrada dous seus horarios 
laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía.

• Outro alumnado do centro.

ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

PERSOAL
O persoal que atende o funcionamento do comedor do CEIP “Condesa de Fenosa” está integrado por:

• A directora do centro, Mª Carmen García Fernández, ou persoa na que delegue, que supervisa o fun-
cionamento.

• A encargada de comedor, Pilar Prada García
• Ambos son os responsables do funcionamento do Comedor Escolar.
• O persoal laboral composto por unha cociñeira e tres axudantes, que se ocupan da elaboración de 

comidas en base aos menús aprobados polo Consello Escolar.
• Persoal de atención e vixilancia, coidadores/as: integrado por profesorado e por pais/nais do alum-

nado nas condicións e número esixido segundo o número de comensais e a lexislación vixente.

FUNCIÓNS DAS PERSOAS VINCULADAS AO SERVIZO DE COMEDOR
(Ao abeiro da Orde do 21 de febreiro de 2007 pola que se regula a organización, funcionamento e xestión do  
servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria)

• FUNCIÓNS DA DIRECTORA DO CENTRO
◦ Elaborar  coa comisión do servizo de comedor, o protocolo de funcionamento  como parte inte-

grante da programación xeral anual do centro.
◦ Dirixir e coordinar o servizo de comedor escolar e designar o persoal docente que voluntaria -

mente participe nas tarefas de atención ao alumnado.
◦ Supervisar o correcto funcionamento do servizo de comedor prestado polo centro.
◦ Estudar e elaborar o proxecto de orzamento do servizo de comedor escolar.
◦ Autorizar os gastos, e ordenar os pagamentos necesarios para o seu bo funcionamento.
◦ Verificar o cobramento das cantidades correspondentes do servizo de comedor aos usuarios del.
◦ Facer as contratacións de subministración, se for o caso, de acordo coa lexislación vixente.
◦ Coordinar as tarefas do persoal que preste servizos no comedor escolar.
◦ Presidir, se for o caso, a comisión do servizo de comedor escolar.
◦ Velar polo cumprimento das normas sobre sanidade e hixiene, de acordo cos protocolos que para 

o efecto remitirá a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
◦ Calquera outra función necesaria para o correcto funcionamento do servizo.

• FUNCIÓNS DA PERSOA ENCARGADA DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR
◦ Coordinar un plan de actividades que permita o desenvolvemento de aspectos e normas relacio-

nadas co hábito de saber comer, e de relación social no contorno do servizo de comedor escolar. 
◦ Potenciar o desenvolvemento de actividades de lecer e tempo libre para dinamizar a atención e 

vixilancia do alumnado usuario.
◦ Executar as tarefas propias de coordinación e supervisión necesarios para o funcionamento do 

servizo de comedor.
◦ Organizar o funcionamento do servizo de comida de mediodía.
◦ Elaborar a actualización periódica do inventario do equipamento do servizo de comedor e a súa 

reposición.
◦ Elevar á dirección do centro propostas sobre control e mellora de menús, así como da distribu-

ción do orzamento e control do gasto, a través da comisión do servizo de comedor escolar 
• FUNCIÓNS DO PERSOAL LABORAL DO SERVIZO DE COMEDOR ESCOLAR

◦ Será competencia do persoal laboral do servizo de comedor as seguintes funcións, acordes coa 
súa categoría profesional, nos termos que estableza o convenio colectivo de aplicación, e que a 
título indicativo se sinalan:
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◦ Elaboración de comidas de acordo co menú aprobado polo consello escolar.
◦ Velar pola calidade e conservación dos alimentos, cumprindo as normas de sanidade e hixiene.
◦ Servizo de atención ás mesas dos usuarios.
◦ Limpeza das instalacións e equipamentos do servizo de comedor escolar, coidando o seu uso e 

conservación.
◦ Informar o encargado do servizo de comedor escolar daquelas outras cuestións que afecten o 

funcionamento do servizo.
◦ Colaborar no seguimento dos protocolos de seguranza e hixiene e de riscos laborais.
◦ Asistir, se é o caso, ás actividades específicas programadas dentro do Plan de formación conti -

nuada.
• FUNCIÓNS DO CONSELLO ESCOLAR

◦ Aprobar dentro da normativa vixente un protocolo propio que recollerá as directrices de organi-
zación e funcionamento do servizo de comedor escolar, así como o seu seguimento e avaliación 
durante o curso escolar. Este protocolo será parte integrante do regulamento orgánico do centro.

◦ Aprobar o proxecto de orzamento de ingresos e gastos do servizo, como parte anual do orzamen-
to de gastos.

◦ Decidir sobre a admisión do alumnado usuario, de acordo cos criterios de prioridade establecidos 
nesta orde.

◦ Aprobar o plan de actividades educativas e recreativas que desenvolverá alumnado que utilice o 
servizo de comedor escolar.

◦ Aprobar a creación da comisión do servizo de comedor escolar.
◦ Aprobar os menús de acordo coas necesidades de alimentación do alumnado, por proposta da co-

misión do servizo de comedor escolar.
• FUNCIÓNS DA COMISIÓN DE COMEDOR ESCOLAR

◦ Será a mesma comisión económica do centro pero integrada, ademais, pola persoa encargada do 
servizo de comedor.

◦ Elaborar o borrador de anteproxecto de orzamento do servizo de comedor escolar.
◦ Colaborar co equipo directivo e o encargado do servizo de comedor, se for o caso, na xestión 

económico - administrativa dos fondos do servizo de comedor.
◦ Propoñer ao consello escolar os menús, de acordo cun programa de alimentación sa e equilibra-

da.
◦ Elaborar e propoñer ao consello escolar un plan de actividades que desenvolverá o alumnado que 

utilice o servizo de comedor escolar.
◦ Seguimento do servizo de comedor, formulando propostas de mellora, se é o caso, ante o conse-

llo escolar.
◦ Velar polo cumprimento das normas vixentes sobre sanidade e hixiene.
◦ Calquera outra función necesaria para o correcto desenvolvemento do servizo de comedor.

• FUNCIÓNS DO PERSOAL DE ATENCIÓN E VIXILANCIA
◦ Vixilancia, acompañamento e custodia dos nenos/as desde a saída de clase, durante a comida e 

ata o final do horario de comedor na comida de mediodía ata a incorporación o seu grupo nas fi-
las de entrada a clase ou de entrega os seus pais ou persoa encargada no caso de non haber clase  
á tarde.

◦ Atención e vixilancia do alumnado en calquera das dependencias onde se desenvolve a activida-
de

◦ Desenvolver o programa de actividades elaborado para antes e/ou despois da comida.
◦ Atención e ensinanza aos comensais de hábitos de comportamento, hixiénicos, sociais e manipu-

lativos no comedor, así como o coidado do enxoval de comedor.
◦ Colaborar nas tarefas e cometidos relacionados co comedor que a encargada suxira.
◦ Comunicación ao director ou á encargada de comedor, de palabra ou por escrito, segundo a gra-

vidade dos feitos as incidencias que, en contra do normal funcionamento e a convivencia, se pro-
duzan polos alumnos comensais.
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◦ Axuda os alumnos e as alumnas que, por idade ou necesidades asociadas a condicións persoais 
específicas de discapacidade, necesiten a colaboración e soporte dun adulto nas actividades de 
alimentación e aseo.

• FUNCIÓNS DAS FAMILIAS
◦ Favorecer e cooperar para o adecuado cumprimento das normas establecidas. 
◦ Colaborar co profesorado e coidadoras no bo funcionamento do comedor escolar, inculcando aos 

seus fillos/as desde casa, hábitos de respecto cara as persoas (compañeiros, persoal de cociña,  
coidadoras, profesores...) e as cousas (enxoval do comedor); hixiene alimenticia; bo comporta-
mento dentro e fóra do comedor escolar; etc.

◦ Suxerir de cantas iniciativas e aportacións consideren necesarias para a mellora no servizo de co-
medor escolar.

◦ Comunicar ao Centro por escrito, debidamente acreditado, as posibles alerxias e réximes espe-
ciais dos seus fillos/as. 

FUNCIONAMENTO
O servizo de comedor escolar é de luns a venres en horario de 13.30 a 15.30 e desde as 14:15 ata as 15:15  
(no caso de xornada única nos meses de xuño e setembro).
Para a comida de mediodía o alumnado de Educación Primaria, ao saír de clase, baixará en fila co profesora -
do ata o comedor.
O alumnado de Educación Infantil permanecerá no corredor das súas respectivas clases, onde serán recolli-
dos polo profesorado de apoio e as nais coidadoras.
A proporción entre coidador/a e alumnado será a establecida na normativa vixente.
No comedor respectaranse as normas de hixiene e os hábitos alimenticios adecuados. O alumnado lavarase  
as mans antes de comer.
Accederase ao comedor ordenadamente, sentándose cada un no seu lugar. Cada coidadora farase cargo sem -
pre do mesmo grupo de nenos/as.
O alumnado manterá un comportamento respectuoso cos seus compañeiros e persoal de comedor Non se sai-
rá do comedor e non se levantarán da mesa durante o servizo de  comida (salvo excepcións).
Todos os alumnos recibirán igual menú que lles será anticipado mensualmente. A dirección do centro progra-
mará os menús de 4 a 6 semanas de acordo con criterios de alimentación san e equilibrada do alumnado. Este 
menú será o mesmo para todos os comensais que fagan uso do servizo, sexa alumnado ou persoal do centro.
Non obstante, o alumnado do centro que teña algún tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria medicamente 
documentada disporá dun menú adecuado ás súas necesidades, dentro das posibilidades.
Coa finalidade de que as familias poidan completar o réxime alimenticio dos seus fillos e fillas, de acordo 
cos criterios dunha alimentación saudable e equilibrada, a programación dos menús expoñerase no taboleiro 
de anuncios do centro, colgarase na páxina web do colexio e darase a coñecer aos pais e nais do alumnado 
usuario do comedor escolar mediante os Cadernos de nais e Pais.
A través dos Cadernos de Pais e Nais tentamos de dar a coñecer comportamentos alimentarios que permiten  
un estilo de vida saudable e de mandar información sobre temas de interese relacionados coa alimentación.
As dietas brandas notificaranse por escrito á Encargada do Comedor. Non se fará comida especial, senón que 
se adaptará á dieta o menú diario.
O persoal de atención e vixilancia preocuparase de que toda a comida que se sirva se coma. Non se pode sa-
car ningún tipo de comida do Comedor, así como inxerir sen permiso ningún alimento que non se sirva no  
mesmo.
Todos o alumnado de comedor debe permanecer no recinto escolar e nos lugares asignados para o horario de  
comedor. O alumnado só poderá abandonar os lugares asignados co coñecemento dos coidadores. Cando por 
motivo xustificado un alumno/a deba ser recollido antes da hora de saída, presentarase o correspondente xus-
tificante do pai, nai ou titor.
As coidadoras deberán saber sempre onde se atopan os nenos que estean ao seu coidado. Vixiarán permanen -
te aos alumnos/as para facer cumprir as normas establecidas e evitar pelexas e accidentes.
Ademais entregarán o material de xogo ao alumnado que o solicite e controlarán que os xogos queden garda-
dos e ordenados un cuarto de hora antes da entrada.
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No caso de que os propios alumnos/as non se poñan de acordo, organizarán quendas para as actividades de-
portivas.
Controlarán as portas do corredor. Só unha permanecerá aberta así como as portas dos aseos do soportal.
Encargaranse de comprobar  que todas as portas do recinto estean sempre pechadas.
Se algún alumno/a necesita coller algo do aula, acompañaranlle. Nunca irá só o alumno/a. 
Durante a comida cada coidadora terá ao seu cargo varias mesas de comensais orientándolles no uso correcto 
dos cubertos, supervisando a repartición equitativa da comida, tomando nota daqueles alumnos que sistema-
ticamente non coman, axudando a servir as mesas ao equipo de alumnos encargado diso e en xeral resolven-
do as incidencias que se presenten. No comedor o labor das coidadoras é fundamentalmente educadora e coi -
dadora.
As coidadoras manterán informados ao director e/ou á encargada de comedor das anomalías que poidan oco-
rrer (nenos que non comen, mal comportamento, asistencia). Tamén recibirán esta información os pais e tito-
res. Para os días de choiva e frío disporanse, no interior do centro, de lugares e de actividades previamente 
asignados e programadas.
As coidadoras, ao finalizar o horario do comedor, acompañarán aos nenos/as ata as filas.
Procurarán que se laven as mans e sacudan a area si a actividade realizada o esixira, entregándollos persoal-
mente aos seus titores.
En xuño e setembro, acompañaranos ata o transporte ou ata a saída, que se fará por dúas portas, unha para  
Primaria e outra para Infantil.

NORMAS DE COMPORTAMENTO DO ALUMNADO
A utilización do servizo de comedor supón a aceptación e cumprimento das normas. (Ver anexo II)
Ante o incumprimento das normas falarase co neno/a. Tratarase que comprenda que a súa actuación é inade-
cuada e pediráselle que rectifique. Procurarase que asuma as consecuencias das súas actuacións e ofrecerán-
selle condutas alternativas. Habitualmente serán as coidadoras as encargadas de manter a orde, a convivencia  
e a disciplina no comedor escolar. Nos casos nos que o diálogo non sexa suficiente, poderase impor medidas  
correctoras como apartar ao neno/a da súa mesa durante un tempo ou privar ao neno/a do recreo ou activida-
de posterior á comida. Ningún comensal poderá ser sancionado privándolle de toda ou parte da minuta do 
día. 
O alumnado comensal que manteña unha conduta negativa será sancionado polo equipo de Comedor. Se a 
falta é reiterada ou grave será sometido ao criterio do director e da encargada de comedor.
O alumnado comensal que manteña unha conduta negativa será sancionado polo equipo de Comedor. Se a 
falta é reiterada ou grave será sometido ao criterio do director, da encargada de comedor ou mesmo da Comi-
sión de Comedor.

OBXECTIVOS
OBXECTIVOS XERAIS DO COMEDOR ESCOLAR

• O comedor escolar é un espazo educativo onde os nenos/as aprenden hábitos alimenticios e normas  
de comportamento social na mesa. Este espazo permite, de forma efectiva e racional, aprender a co -
mer.

• No Comedor Escolar foméntase unha actitude positiva cara unha alimentación saudable, partindo do 
estímulo que xera a aceptación das comidas por parte dos outros compañeiros.

• No Comedor Escolar do CEIP “Condesa de Fenosa” tentaremos de :
• Potenciar unha oferta apetitosa, variada e de boa presentación, onde estean presentes factores cultu-

rais da nosa comunidade(orellas, ovos de Pascua, Aguinaldo).
• Incluír alimentos de tódolos grupos para favorece-la dixestión e o contacto cos mesmos.
• Busca-la variación no color, textura e métodos de cociñado.
• Valorar aspectos relacionados coa satisfacción do “comer con gusto”, de compartir e comunicarse.
• Proporcionar a toda a Comunidade Educativa, na medida das posibilidades, un servizo básico e co-

tián que facilite a conveniencia do traballo diario.
• Aproveita-los procedementos establecidos pola Administración para ofrecer un servizo asistencial a 

determinados casos cun medio socioeconómico desfavorable.
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• Atender ca mesma eficacia en canto a servizo alimentario, educativo e da saúde, na medida dos re-
cursos cos que contamos, ao alumnado con alerxias, discapacitado ou que proveña doutras culturas.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO COMEDOR
• Subministrar un menú gastronómico a medio día equilibrado, variado e completo.
• Promover valores de respecto, urbanidade, valoración do traballo dos demais, uso de utensilios en 

función da súa estrita  finalidade,  aceptación mutua,  compañeirismo e  comprensión das  vantaxes 
dunha boa relación na mesa.

• Promover hábitos adecuados en torno ao servizo, manipulación hixiénica dos alimentos, dominio dos 
xestos, da voz e do propio corpo para garantir a urbanidade adecuada no acto alimenticio.

• Promover diferentes habilidades: uso específico e efectivo dos cubertos, coñecemento dos alimentos, 
das propiedades nutritivas dos mesmos e das conveniencias mais saudables.

• Organizar o tempo de lecer como un espazo educativo de actividades non derivadas das propias obri-
gacións escolares: xogo libre, biblioteca, xogos de mesa, pintura...

• Fomentar a participación nas actividades en grupo respectando ás persoas, as normas, os materiais e  
os espazos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
As actividades de tempo libre no horario de comedor fundamentalmente desenvolveranse a través do xogo. 
O obxectivo das mesmas é ocupar en actividades creativas e educativas o tempo de lecer e fomentar hábitos  
sociais en situacións de xogo.
Actividades que se ofertan ao alumnado:

• Xogos espontáneos.
• Actividades deportivas e xogos de exterior.
• Xogos tradicionais: a goma, a corda, a pita cega, as agachadas, as bólas, o parrulo inglés, as chapas,  

o pañuelo, polis e cacos, o rato e o gato, pés quedos, as catro esquinas, pilla - pilla...
• Xogos dirixidos.
• Xogos de patio de carácter sensomotriz, utilizando no seu caso materiais como pelotas brandas, aros,  

cordas, area, etc.
• Tempo para o estudo, traballo persoal e para a lectura.
• Tempo para o uso dos ordenadores.
• Xogos de mesa (damas, parchís, xadrez, dominó, etc)
• Actividades audiovisuais: películas de debuxos animados (non violentos) ou de carácter educativo.
• Actividades dirixidas por monitores (pintura,  inglés) 
• Toda clase de actividades que poida xurdir e/ou suxerir o alumnado e que sexa viable e axude ao de -

senvolvemento da súa personalidade.

MEDIDAS DE SEGURANZA E HIXIENE
Co fin de garantir a seguridade alimentaria dos usuarios do Comedor Escolar e a correcta hixiene dos produ-
tos alimenticios existe un documento elaborado no centro chamado APPC (Análise de Perigos e Puntos de  
Control Crítico).
É un sistema con base racional e científica, cun enfoque sistemático e preventivo, utilizado para identificar,  
avaliar e controlar os posibles perigos atopados durante a produción, procesamento, manufactura, almacena-
mento, preparación e uso dos alimentos.
O sistema de autocontrol nos comedores escolares será executado pola encargada de comedor e polo persoal 
responsable do seu control designado polo director do centro.

ANEXO II: NORMAS DE COMPORTAMENTO DO ALUMNADO
• Dentro do edificio:

◦ Desprazarse andando. Non correr dentro do edificio.
◦ Permanecer na planta baixa.
◦ Non quedar nas aulas se non é coa presenza dun profesor.
◦ Respectar e coidar as instalacións.
◦ Respectar o silencio dentro do edificio. Falar cun volume de voz adecuado.
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◦ Utilizar as papeleiras.
◦ Permanecer nos aseos o tempo necesario. Non son lugares para xogar.

• No patio:
◦ Respectar e coidar as instalacións
◦ Permanecer sempre no recinto escolar. Non se pode saír á rúa sen autorización. 
◦ Non colgarse das porterías deportivas para evitar accidentes.
◦ Utilizar as papeleiras

• No comedor: 
◦ Entrar en silencio e colocarse sempre no mesmo sitio, salvo cambio autorizado por unha coida-

dora ou profesor.
◦ Falar baixo durante a comida, sen gritar, e prestar atención ás indicacións.
◦ Comer un pouco de todo, sen desperdiciar comida.
◦ Procurar comer utilizando correctamente o cuberto, evitando falar coa boca chea.
◦ Repetir do 1º e 2º prato, sempre que coman de ambos e permítano as existencias da cociña.
◦ Non levantarse da mesa sen autorización.
◦ Os alumnado de maior idade axudará a comer aos pequenos/as da súa mesma mesa se así o pre -

cisan. Ademais servirán o comedor, seguindo as instrucións e quendas organizadas pola profeso-
ra encargada.

◦ Evitar tirar ao chan cubertos ou restos de comida. Se o fixeron haberán de recollelos antes de  
marcharse.

◦ Non entrar na cociña. A comunicación coas cociñeiras ha de realizarse pola fiestra de servizo.
◦ Efectuar a saída de modo organizado seguindo as indicacións do persoal de atención e vixilancia.
◦ Obedecer ao persoal de vixilancia e tratalo co respecto debido.

• Na biblioteca: 
◦ Respectar o silencio dentro dela. Non é lugar de xogos bruscos.
◦ Deixar no sitio indicado os libros logo de utilizalos.
◦ Deixar o mobiliario ordenado ao saír dela e utilizar as papeleiras.
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CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE
CEIP PLURILINGÜE CONDESA DE FENOSA

e-mail: ceip.condesa.fenosa@edu.xunta.es www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa

Tfn. 988 78 36 46 R/Coruña, 24.-32300.- O BARCO DE V. (OURENSE)

LIBROS DE TEXTO  PARA O CURSO 2022/2023

EDUCACIÓN INFANTIL

Curso Área Título,autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua PGLT
3 anos L. Ing INGLÉ
 S. Daisy, Robin and Me! Green Starter Class. Book Pack. Éd. Oxford 9780194806626 I Non
4 anos L. Ing. INGLÉ
 S. Daisy, Robin and Me! Green A . Class Book Pack. Éd. Oxford 9780194806435 I Non
4 anos Mat ABN Nivel 2. Cuadernos 1, 2 y 3.Éditorial Anaya. 9788467832396 C Non
5 anos L. Ing. INGLÉ
 S. Daisy, Robin and Me! Green B. Class Book Pack. Éd. Oxford 9780194806534 I Non
5 anos Mat. ABN Nivel 3. Cuaderno 1. Éditorial Anaya. 9788469814185 C Non

O material que o alumnado necesite a maiores no seu momento, sera3  solicitado pol@s titor@s correspondentes.

LIBROS DE TEXTO  PARA O CURSO 2022/2023

1º e 2º EDUCACIÓN PRIMARIA

Curso Área Título,autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua PGLT
1ºEP Ling, Nat, Soc Imos con todo. 1º Trimestre. Éd.Anaya 9788414317419 G Si

1ºEP Ling, Nat, Soc Imos con todo. 2º Trimestre. Éd.Anaya 9788469898673 G Si

1ºEP Ling, Nat, Soc Imos con todo. 3º Trimestre. Éd.Anaya 9788469898703 G Si

1ºEP L.Castela3 Non habera3  libro de texto nin cadernin9 os
1ºEP Comp. lect, Comprensio3 n lectora 1. Éd. Anaya 987846983162 C Si

1ºEP Mat- Pieza a pieza.Trimestres.Éd.Anaya 9788469838013 C Si

1ºEP L. Ing KIDS CAN! 1Ab e Pk Macmillan É.L.T 9781380072849 I Non

1ºEP L. Ing KIDS CAN! 1Pb&Éxtra Fun e PK Macmillan É.L.T 9781380051660 I Si

1ºEP Relixio3 n Amistad. Éd.Anaya 9788469840061 C Si

2ºEP Ling, Nat, Soc Pezas. 1º Trimestre. Éd.Anaya 9788469875421 G Si

2ºEP Ling, Nat, Soc Pezas. 2º Trimestre. Éd.Anaya 9788469841334 G Si
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e-mail: ceip.condesa.fenosa@edu.xunta.es www.edu.xunta.gal/centros/ceipcondesafenosa
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2ºEP Ling, Nat, Soc Pezas. 3º Trimestre. Éd.Anaya 9788469841358 G Si

2ºEP L.Castela3 Non habera3  libro de texto nin cadernin9 os
2ºEP Comp, lect Comprensio3 n lectora 2. Éd. Anaya 9788469831649 C Si

2ºEP Mat Pieza a pieza.Trimestres.Éd.Anaya 9788469838075 C Si

2ºEP L.Ing KIDS CAN! 2Pb&Éxtra Fun e PK Macmillan É.L.T 9781380051790 I Si

2ºEP L.Ing KIDS CAN! 2Ab e Pk Macmillan É.L.T 9781380072856 I Non

2ºEP Relixio3 n Amistad. Éd.Anaya 9788469840092 C Si

LIBROS DE TEXTO  PARA O CURSO 2022/2023

3º e  4º ÉDUCACIO
 N PRIMARIA

Curso Área Título,autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua PGLT
3ºEP Mat Matema3 ticas 3 Trim. Comunidad Zoom 9788468282831 C Si

3ºEP Soc Ciencias sociais 3 Comunidade Zoom 9788468285375 G Si

3ºEP Nat Ciencias da Natueza 3 Comunidade Zoom 9788468285337 G Si

3ºEP L.Gal Lingua Galega e Literatura 3 Trim. Comunidade Zoom 9788468283197 G Si

3ºEP L.Cast Lengua Castellana y literatura3 Trim. Comunidad Zoom 9788468283944 C Si

3ºEP L.Ing KIDS CAN !3 Pb e Pk Macmillan É.L.T 978138007283 I Si

3ºEP L.Ing KIDS CAN !3Ab&Éxtra Fun e PK Macmillan É.L.T 9781380052872 I Non

3ºEP Relixio3 n Relixio3 n. Éd.Vicens Vives 9788468283166 C Si

4ºEP Mat Matema3 ticas 3 Trim. P. Zoom.  Éd. Vicens Vives 9788468261959 C Si

4ºEP Soc Ciencias Sociais 4 P. Zoom Éd. Vicens Vives 9788468244112 G Si

4ºEP Nat Ciencias da Natureza 4 P. Zoom  Éd. Vicens Vives 9788468279367 G Si

4ºEP L.Gal Lingua Galega 4 3 Trim. P. ZoomÉd.Vicens Vives 9788468277479 G Si

4ºEP L.Cast Lengua Castellana 4 3 Trim. P. Zoom. Vicens Vives 9788468261928 C Si

4ºEP L.Ing KIDS CAN !4Ab&Éxtra Fun e PK Macmillan É.L.T 9781380053145 I Non

4ºEP Relixio3 n Relixio3 n. Lanikai 4.Éd.Vicens Vives 9788468260594 C Si
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LIBROS DE TEXTO  PARA O CURSO 2022/2023

5º e 6º ÉDUCACIO
 N PRIMARIA

Para os cursos de 5º e 6º de Educación Primaria NON É
  PRÉCISO mercar libros de texto xa que por estar no
programa É-DIXGAL, se traballa de forma dixital .    
O material que o alumnado necesite no seu momento, sera3  solicitado polos titores / titoras correspondentes.
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INTRODUCIÓN

O Plan Xeral de Atención á Diversidade pretende ser unha ferramenta encamiñada a dar resposta ao

conxunto global do alumnado, tanto ao que puntualmente presenta algún tipo de dificultade e necesita algún

tipo  de  axuda,  como  ao  que  manifesta  necesidades  específicas  de  apoio  educativo.  Dita  resposta

adaptarase á realidade e singularidade do centro.

Ao comezo de cada curso, segundo indica o Art.11.4 do D229/2011, do 7 de decembro, o departamento

de orientación elaborará a proposta da concreción anual deste Plan, coas actuacións e medidas específicas

que se desenvolverán ao longo do curso e que formará parte da programación xeral anual.

No  presente  documento  recóllense,  pois,  as  principais  medidas  de  atención  á  diversidade  a

desenvolver durante o curso actual, o profesorado responsable de cada actuación, o alumnado ao que van

dirixidas  e  a  duración  previsible.  Hai  que  ter  en  conta  que  tales  actuacións  son  susceptibles  de

modificacións ao longo do curso para adaptarse aos cambios que se produzan.

O  equipo  directivo  incorporará  a  concreción  anual  do  Plan  Xeral  de  Atención  á  Diversidade  á

Programación Xeral Anual e velará polo seu cumprimento, avaliación e memoria.

IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DE NECESIDADES

A detección e valoración das necesidades realízase mediante as seguintes actuacións: observación;

avaliación inicial; informes previos; probas colectivas en niveles programados (1º, 3º e 5º curso de EP);

sesións de avaliación inicial e trimestrais; avaliación final; avaliación psicopedagóxica individualizada.

En canto a  valoración das necesidades, con respecto ao alumnado:

• En xeral é necesario mellorar aspectos que se detallaban na concreción anual do pasado curso. En

concreto:

◦ Dificultades de linguaxe, especialmente en educación infantil e primeiros cursos de primaria.

◦ Hábitos básicos de autonomía e rutinas.

◦ Hábitos de traballo e autonomía persoal.

◦ Técnicas de traballo e a competencia dixital do alumnado.

◦ Habilidades sociais no alumnado para que saiba resolver os conflitos dentro dunha cultura de

paz.

En canto a  valoración das necesidades, con respecto ás familias do alumnado:

◦ Fomento da autonomía dos fillos/as.

◦ Necesidade de marcar rutinas, límites e normas e como facelo desde a disciplina positiva.

◦ Necesidade de supervisión dos hábitos de estudo e a organización.
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En canto a  valoración das necesidades, con respecto ao profesorado:

◦ Coñecer e asesorar sobre os numerosos cambios lexislativos producidos nos últimos tempos e

sobre  as  implicacións  que  supón  cara  ao  traballo:  medidas  de  atención  á  diversidade,

documentos a cubrir polo profesorado, realización de programacións.

◦ Seguir unha pauta común en canto a interpretación das normas establecidas co fin de conseguir

un compromiso real nos acordos  tomados polo claustro.

◦ Delimitar  claramente  as  responsabilidades  de  cada  profesional  en  canto  á  atención  á

diversidade.

◦ Realizar formación para a elaboración das programacións co programa PROENS.

En canto a valoración das necesidades, con respecto ao centro:

◦ Mellorar as instalacións do patio de xeito que se converta nun espazo compartido que evite os

enfrontamentos, fomente o xogo, a diversión e a inclusión.

OBXECTIVOS

• Proporcionar ao alumnado unha resposta educativa adecuada e de calidade que lle permita acadar

o maior desenvolvemento persoal e social.

• Planificar e organizar os apoios e priorizar os recursos persoais de que se dispón, para axustalos ás

necesidades.

• Prever unha planificación que permita introducir cambios ante novas necesidades que poidan xurdir

ao longo do curso.

• Organizar  medidas  flexibles  que  conduzan  á  necesaria  readaptación  das  intervencións  do

profesorado  ordinario  e  dos  especialistas  para  adecuarse  á  atención  das  novas  necesidades

educativas.

• Establecer as medidas que permitan unha detección temperá das posibles dificultades.

• Deseñar e realizar actividades grupais de prevención de dificultades de aprendizaxe.

• Garantir  a  actuación  coordinada  de  mestres/as  e  especialistas  para  a  correcta  aplicación  das

medidas de atención á diversidade.

• Establecer canles de colaboración entre o diverso profesorado que intervén co alumnado con neae

(ACNEAE).

• Organizar os recursos persoais e materiais  do centro co fin de facilitar unha resposta educativa

axeitada a todo o alumnado, especialmente aos que presentan necesidades específicas de apoio

educativo.

• Planificar  propostas  educativas  diversificadas  de  organización,  procedementos,  metodoloxía  e

avaliación axeitadas ás necesidades de cada alumno/a.

◦ Establecer  os obxectivos a traballar cos alumnos/as durante o curso tanto a nivel xeral de aula
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como a nivel individual, debido ás necesidades específicas de apoio educativo que presente un

alumno/a.

◦ Elaborar plans de reforzo cando se considere oportuno que terán en conta as adecuacións

necesarias nas áreas que precise o alumno/a. Levar a cabo todas as medidas ordinarias que se

consideren pertinentes. Ao longo do curso iranse avaliando e introducindo as modificacións no

mesmo que poidan xurdir.

◦ Traballar na procura de materiais específicos adecuados para o alumnado que permitan ser

traballados do xeito máis autónomo posible.

• Fomentar a participación das familias e implicalos no proceso educativo dos seus fillos/as.

• Promover a coordinación con institucións ou organismos externos ao Centro.

• Promover a formación permanente do profesorado.

• Servir de guía para identificar aqueles aspectos da atención á  diversidade que precisen melloras

cara o curso seguinte

ACTUACIÓNS QUE CONTRIBÚEN Á ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

As  medidas  de  atención  á  diversidade  oscilan  nun  continuo  que  abarca  dende  a  prevención  á

intervención específica.

Non  van  ligadas  de  forma  permanente  a  colectivos  de  alumnos/as  concretos,  xa  que  calquera

alumno/a pode requirir ao longo da súa escolaridade a adopción de diferentes tipos de medidas. Tampouco

cabe asignar de forma exclusiva unha medida concreta cun determinado profesional que a leve a cabo.

Por  regra  xeral  as medidas  sempre tenderán a ir  do máis  ordinario  ao máis  extraordinario,  das

situacións máis normalizadoras ás menos normalizadoras, segundo o establecido no Decreto 229/2011, do

7 de decembro.

MEDIDAS ORDINARIAS (Remitimos ao PXAD)

•  Adecuación da estrutura organizativa do centro e da aula e da organización e a

xestión da aula ás características do alumnado.

• Adecuación das programacións didácticas ao alumnado e ás circunstancias do seu 

contorno .

• Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, titoría en-

tre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a inclusión.

• Adaptación de tempos, instrumentos e procedementos de avaliación.

• Aulas de atención educativa e convivencia.

• Desdobramento de grupos.
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• Reforzo educativo e apoio de profesorado con dispoñibilidade horaria.

• Programas de enriquecemento curricular.

• Plan de recuperación para o alumnado que promociona con áreas pendentes.

• Plan específico de reforzo específico para o alumnado de educación primaria que 

permaneza un ano máis no mesmo curso.

• Programas de habilidades e competencias sociais.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS (Remitimos ao PXAD)

• Apoio de profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT) ou Audición e

Linguaxe (AL).

• Adaptacións curriculares.

• Agrupamentos flexibles.

• Flexibilización da duración do período de escolarización en EI e EP.

• Atención educativa a alumnado procedente do estranxeiro (grupos de adquisición

de linguas e os grupos de adaptación da competencia curricular).

• Atención educativa ao alumnado menor sometido a medidas de responsabilidade

pena.

• Atención educativa a alumnado sometido a medidas de protección e tutela.

• Atención educativa a alumnado con dificultades de asistencia continuada ao centro escolar ( aten-

ción educativa hospitalaria, domiciliaria e virtual).

• Atención educativa a alumnado afectado por medidas de violencia de xénero e/ou

acoso escolar.

• Atención educativa a alumnado pertencente a familias itinerantes.

Precisan  informe xustificativo do servizo de orientación,  así  como  a autorización da Dirección do

Centro,  de  Inspección  Educativa,  da  Xefatura  Territorial  ou  Dirección  xeneral,  segundo  proceda  É

conveniente  que  queden  recollidas  no  expediente  académicos  as  medidas  tomadas  co  ACNEAE.  So

levaranse a cabo unha vez esgotadas as máis ordinarias.

Existen medidas extraordinarias e excepcionais, como poden ser as Adaptacións Curriculares e a

repetición, para as que non existe actualmente lexislación sobre como se priorizan. Por ese motivo o equipo

docente e a orientadora resolverán en cada caso particular a opción máis indicada.  Primará sempre o

criterio pedagóxico e o que menos restrinxa as opcións do alumno/a.
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PROTOCOLO PARA SOLICITUDE DAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Intervención do DO • O  titor/a  detecta  necesidades  educativas  nun  alumno/a  e  non

consegue darlle resposta no ámbito da titoría.

• Demanda colaboración á orientadora, que revisará as medidas que

se estean levando a cabo e asesorará no deseño doutras posibles

medidas de reforzo.

• Tentarase de dar resposta ás necesidades do alumno/a dentro das

medidas  ordinarias.  Se  se  consegue,  péchase  o  ciclo  de

intervención.

• Se  non  se  consegue,  o  titor/a  realizará  unha  demanda  de

intervención  por escrito (Documento de derivación).

• A XDO, coa autorización da familia, inicia unha etapa de recollida de

datos  e,  cando  se  considere  preciso,  realizará  unha  avaliación

psicopedagóxica.

• En función do anterior elaboraranse:

◦ Pautas de intervención.

◦ Informe psicopedagóxico.

◦ Ditame psicopedagóxico.

Apoio do profesorado de 

PT/AL

• É preciso agotar outras medidas ordinarias previas. 

• Solicitude do apoio por parte do profesorado á XDO.

• Información á familia a través do titor/a.

• Folla de Derivación ou Demanda de AL.

• Proposta de apoio do Departamento de Orientación.  Ter en conta

que para que un alumno/a teña apoio do profesorado especialista

debe ter un informe psicopedagóxico.

• Información á xefatura de estudos e autorización da Dirección do

centro.

• Documentación necesaria:

◦ Solicitude de valoración e/ou apoio.

◦ Informe psicopedagóxico, se procede.

◦ Autorización da familia.

◦ Documento de proposta á Dirección do centro.

Adaptación curricular • Habitualmente cando un titor/a propón a un alumno/a como posible

candidato  a  Adaptación  Curricular,  xa  se  esgotaron  previamente

outra  serie  de  medidas  ordinarias  e  excepcionais:  valoración  e

informe psicopedagóxico,, Reforzo Educativo, repetición.
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• Proposta do titor/a.

• Reunión coordinada polo xefe de estudios para decidir a pertinencia

da adaptación curricular. (Acta).

• Información á  familia  e  autorización da mesma (aínda que non é

precisa a mesma para levala a cabo).

• Elaboración das adaptacións das diferentes áreas.

• Solicitude de autorización da AC á inspección por parte da dirección

do centro.

• Documentación necesaria:

◦ Informe psicopedagóxico.

◦ Acta da reunión da decisión.

◦ Acta co nivel curricular do alumo/a.

◦ Documento de información á familia e sinatura do mesmo.

◦ Programacións adaptadas das diferentes áreas.

• Mentres non haxa que volver  a revisar  obxectivos,  non é preciso

volvela enviar a Inspección.

Enriquecemento curricular

horizontal

• Informe psicopedagóxico.

• Asesoramento do DO e do EOE.

• Programas de enriquecemento para o desenvolvemento do talento

para toda a escola.

Repetición • Revisión do grao de consecución dos criterios de avaliación.

• Unha vez se comproba que non os acada, realizarase unha reunión

do  equipo  docente  do  alumno/a  para  valorar  se  esta  medida

excepcional pode supor un beneficio.

• Decisión  do  titor/a  e  información  ás  familias.  Debe  informarse  a

familia con antelación da posa posibilidade de tomar esa medida,

deixando rexistro escrito desa comunicación.

• Programa de reforzo individualizado para o seguinte curso.

• Non caberá repetición dun alumno/a se non se aplicou ningunha

medida previa en cada caso. 

Flexibilización da 

duración do período de 

escolarización

• A duración do período de escolarización do ACNEE na educación

infantil e primaria pode modificarse excepcionalmente.

• Esta medida pódese adoptar unha soa vez ao longo da etapa.

• É unha medida de carácter excepcional e tomarase tras esgotar o

resto  de  medidas  de  atención  a  diversidade  ordinarias.  Para  a
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aplicación  desta  medida  extraordinaria  será  imprescindible  a

constatación  da  aplicación  previa  doutras  medidas  das  previstas

para a atención das necesidades específicas do alumnado.

• En ningún caso se poderá permanecer en educación infantil máis alá

do ano natural en que se cumpran os sete de idade nin comezar a

educación primaria antes do ano natural en que se cumpran os cinco

anos.

• Educación primaria: a escolarización en educación primaria poderá,

excepcionalmente, aumentarse nun ano en función das necesidades

educativas especiais do alumnado.

• Poderá reducirse nesta etapa nun ano respecto do establecido con

carácter xeral, en función das altas capacidades do alumnado. 

• En ningún caso se poderá permanecer en educación primaria máis

alá do ano natural en que se cumpran os quince anos de idade nin

comezar a educación secundaria antes do ano natural  en que se

cumpran os dez anos 

• Proposta  do  titor-a,  do  equipo  docente  e/ou  XDO.  Informe  que

xustifique a necesidade da medida elaborado polo departamento de

orientación.

• Conformidade expresa da familia.

• Informe psicopedagóxico.

• Historial académico (XADE)

• Orientacións  sobre  a  proposta  curricular  adaptada:  competencias

xerais e obxectivos a conseguir.

• Informe da Inspección Educativa.

• Solicitude  á  Dirección  Xeneral  de  Ordenación  Educativa,  á  que

corresponderá a autorización ou denegación da flexibilización.

Escolarización en aula 

específica dentro dun 

centro ordinario

Poderase recorrer á escolarización, completa ou combinada, en unidades ou

centros  específicos  de educación  especial  naqueles  casos  nos  que sexa

imprescindible  o  emprego  de  recursos  extraordinarios  de  difícil

xeneralización.

• Avaliación e informe psicopedagóxico.

• Ditame de escolarización e ditame de contraste do EOE.

• Informe da Inspección Educativa.
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• Resolución da  Dirección Xeneral  de Ordenación Educativa,  á que

corresponderá a autorización ou denegación da medida.

Atención educativa 

hospitalaria e/ou 

domiciliaria

• É  destinatario  desta  atención  o  alumnado  de  longa  ou  media

hospitalización.

• Ter en conta que este tipo de atención dáse en etapas obrigatorias

preferiblemente.

• O  alumnado  de  longa  e  media  hospitalización  será  quen  reciba

atención educativa en coordinación co centro de orixe, mentres que

o  de  curta  hospitalización  poderá  realizar  no  centro  hospitalario

actividades educativas de carácter xeral.

• Manteñen a súa escolarización a efectos de avaliación e promoción

nos centros de orixe.

• Coordinación  estreita  coa  titoría  e  a  XDO,  que  deben  orientar  o

programa educativo.

• O alumnado  que deba permanecer convalecente no seu domicilio

por  un  tempo  superior  a  un  mes  será  destinatario  de  atención

educativa domiciliaria ou virtual. Un alumno/a que, por enfermidade

crónica, falte máis de seis ou máis días continuados ao mes dentro

dun período mínimo de seis meses, tamén.

• Precisaríase un certificado médico que xustifique a convalecencia e

a  estimación  do  período  de  tempo  e  enviar  a  información  a

inspección, que autorizaría a medida se procede.

PROGRAMAS

• Programa de acollida ao novo alumnado.

• Programa de Estimulación da Linguaxe en Educación Infantil.

• Programa de transición entre etapas: Infantil, Primaria e ESO.

• Programa de detección temperá das dificultades.

• Programa de Educación Emocional.

• Programa de Habilidades Sociais.

• Programas encamiñados á mellora da Convivencia.

CRITERIOS DE ATENCIÓN

A preferencia do alumnado a atender e  o tempo de atención a este,  sempre que non se podan

satisfacer todas as necesidades, rexerase polos seguintes criterios:
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1. Alumnado con  Necesidades Educativas Especiais derivadas de Discapacidade (visual,  auditiva,

intelectual, ou motora), Trastornos de Espectro Autista (TEA) e Trastornos Graves de Conduta.

2. Alumnado que manifeste un desfase curricular significativo e teña unha ACS.

3. Outro alumnado con NEAE e  informe psicopedagóxico que precise atención educativa.

4. Terán prioridade aqueles alumnos/as que xa viñeran recibindo apoio.

5. En Educación Infantil só recibirán atención de Pedagoxía Terapéutica aqueles casos precedidos dun

ditame psicopedagóxico.

6. En canto ao profesorado especialista de Audición e Linguaxe primarase a intervención temperá no

ciclo de Educación Infantil e nos primeiros cursos de Primaria. 

7. Cando existan moitas solicitudes para recibir apoio, priorizaranse atendendo a criterios pedagóxicos

e evolutivos marcados pola Comisión Pedagóxica (CCP).

MODALIDADES DE ATENCIÓN

◦ Atención individualizada ao alumno/a polo profesorado titor, cando precisa un apoio puntual sen

a  intervención  directa  doutro  profesor/a  ou  especialista.  Contará  co  asesoramento  da

orientadora  e/ou  cos  recursos  necesarios,  cando  se  considere  oportuno.  Introduciranse  as

modificacións metodolóxicas precisas: equipos de traballo en pequenos grupos, alumnado titor

etc.

◦ Apoio dentro da aula, por parte dun profesor/a dun nivel afín, ao alumnado de reforzo educativo

nas  áreas  e  horas  segundo  dispoñibilidade  horaria.  Tratarase  de  que  coincidan  con  área

instrumentais.

◦ Apoios temporais  ou permanentes dentro  da aula  impartidos polo  profesorado de apoio  de

Infantil. Reforzan a tarefa educativa cotiá nas diferentes aulas e en actividades específicas, así

mesmo, atenden ao alumnado que manifesta neae.

◦ Atención  especializada  por  parte  do  profesorado  de  apoio.  Alumnado  con  necesidades

específicas de apoio educativo que requiran, nun período da súa escolarización ou ao longo de

toda ela, determinados apoios e atencións educativas por parte do profesorado de AL/PT.

◦ Apoios temporais fóra da aula. En determinadas áreas ou actividades (principalmente as

instrumentais)  o  alumno  ou  grupo  de  alumnos/as  con  necesidades  educativas

específicas sae do seu grupo-aula  para  ser  atendido  por  profesorado de apoio: grupos de

adquisición de linguas, de competencia curricular...

◦ Escolarización combinada entre a aula ordinaria e a aula específica con atención especializada

por parte do profesorado de apoio.
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◦ Docencia compartida: impartir clase de forma conxunta sen desdobrar o grupo ou separar ao

alumnado con dificultades.  No  seguinte  cadro de Huguet  (2006),  especifícanse  as  distintas

variantes.

ORGANIZACIÓN DOS APOIOS

• A valoración da orientadora do centro sempre debe preceder á intervención do profesorado de

Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. Ter en conta que é nunha medida extraordinaria, polo

que deben esgotarse previamente medidas máis normalizadoras.

• É necesaria ter a autorización asinada polos proxenitores.

• O  alumnado cun  desfase  curricular  notable que comece a  presentar  serias  dificultades  para  a

aprendizaxe, poderá recibir apoio estable de PT e/ou AL.

• Os apoios se dirixirán fundamentalmente á adquisición das aprendizaxes instrumentais de Lingua e

Matemáticas. Naqueles casos que o desfase curricular sexa significativo e, polo tanto, exista unha

adaptación curricular traballarase en conformidade á mesma.

• Os apoios impartiranse, sempre que sexa posible, durante as áreas instrumentais, evitando o resto

das materias.  Con ese  fin  contarase coa colaboración  do profesorado  titor  na elaboración dos

horarios.

• Terase en conta, sempre que sexa posible, os momentos do horario na aula ordinaria na que se

imparte a materia obxecto de dificultade.

• As familias do alumnado susceptible de reforzo serán informadas das medidas que se van adoptar e

dos obxectivos que se pretenden acadar.

• O  apoio  se  dará  preferentemente  dentro  da  aula  ordinaria,  especialmente  este  curso.  Só  se

producirán intervencións directas especializadas cando:

◦ A resposta educativa que precise o alumno/a con neae non poda resolverse con fórmulas máis

normalizadas.

◦ O alumnado teña que recibir  atención específica  por  parte  dos especialistas de  Audición e

Linguaxe. Serán sesións curtas preferiblemente de media hora.

◦ O alumnado descoñeza as linguas da comunidade.

◦ O alumnado non teña adquirido ou non domine as técnicas instrumentais básicas, dependendo

do nivel no que se atope. Este apoio se levará a cabo coa especialista de PT en primeiro lugar e

coa especialista de A L, se fose posible, por necesidades horarias.

◦ Os apoios fóra da aula nunca excederán no tempo a terceira parte da xornada lectiva.

◦ En xeral, o alumnado que reciba apoio de PT ou AL non terá máis reforzos fóra da aula para

non incidir negativamente na súa integración na aula ordinaria. 

◦ Introduciranse as medidas correctoras que se consideren oportunas, sempre que o progreso

non sexa positivo.
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◦ Informarase ás familias, cando menos trimestralmente, do grao de consecución dos obxectivos

programados.

◦ Establecerase unha boa coordinación entre todos os profesionais implicados na interacción co

alumno/a concreto que presenta necesidades educativas.

◦ Punto importante a tratar nesas primeiras reunións entre profesionais é o establecemento de

criterios comúns de intervención e a “distribución” de tarefas e competencias para un plan de

intervención coherente, tendo en conta as necesidades.

◦ Nos casos en que, por propia decisión das nais, pais e titores e titoras legais e/ou derivación do

departamento de orientación, o alumnado estea sendo atendido por profesionais externos ao

centro,  estableceranse os contactos de comunicación coa finalidade de fixar  estratexias de

actuación conxuntas que redunden na mellora da resposta educativa do alumnado.

PROPOSTA DE ORGANIZACIÓN DE APOIOS:

• En principio o profesorado de apoio estará asignado a un ciclo, sem pre que sexa posible, que será

onde exerza os seu labor de reforzo. 

• Destinar seis sesións da especialista de AL á estimulación da linguaxe en EI,  coa finalidade de

intervir no grupo de xeito proactivo, anticipándonos á aparición das dificultades e intervindo cos que

xa se tratan individualmente nun ámbito máis distendido e real como é o grupo–aula. O profesorado

acompañará á mestra de apoio durante o desenvolvemento do obradoiro.

• Prestar  atención  ao  alumnado con  necesidades específicas  de  apoio  educativo  que  presenten

dificultades de aprendizaxe ou alteracións da linguaxe oral que requiran apoio especializado, dando

prioridade ao alumnado de primeiros niveis.

• Os apoios preferentemente faranse nas aulas ordinarias. A distribución horaria será viable segundo

a evolución do alumnado e a dinámica do centro.

• A organización dos apoios deberá ser aberta, flexible e suxeita a modificacións ao longo do curso.

• O alumnado suxeito de reforzo educativo e que non puidese ou non se considerase necesario o

apoio especializado recibirán este apoio por parte do profesorado do nivel, ciclo ou nivel máis afín.

Este reforzo pode ser:

◦ Feito  polo  profesorado titor dentro da aula  ordinaria coa aportación da orientadora e/ou do

profesorado de apoio do material necesario, cando se considere oportuno. Introduciranse as

modificacións metodolóxicas precisas: equipos de traballo en pequenos grupos, alumnado titor

etc

◦ Apoio dentro da aula por parte dun profesor/a do  nivel afín ao alumnado de reforzo educativo
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nas  áreas  e  horas  segundo  dispoñibilidade  horaria.  Tratarase  de  que  coincidan  con  área

instrumentais.

◦ Docencia compartida: impartir clase de forma conxunta sen desdobrar o grupo ou separar ao

alumnado con dificultades (traballo por proxectos, metodoloxías contextualizada)

MECANISMOS DE COORDINACIÓN INTERNOS

Mecanismos internos:

• Reunións dos órganos de goberno.

• Reunións dos órganos colexiados.

• Reunións do Departamento de Orientación.

• Reunións da Comisión Pedagóxica.

• Reunións dos Equipos Docentes.

• Reunións entre o profesorado dos distintos niveis.

• Reunións entre o profesionais que atenden os ACNEAE.

• Reunións entre o profesorado titor e a orientadora

Utilizaranse as tecnoloxías de información e comunicación para facilitar as comunicacións entre o equipo

docente  do  alumno/a.  No  presente  curso  as  reunións  realizaranse  sempre  que  sexa  posible  de  xeito

telemático.

CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS E COS SERVIZOS EXTERNOS

Familias:

Procurarase  que  as  reunións  estean  reguladas  polo  centro.  Será  necesaria  citación  previa,  agás

excepcións.  É  importante  incidir  nos  logros  obtidos,  sen  esquecer  aqueles  aspectos  nos  que  se  debe

traballar máis. O titor coordinará a información que lle é transmitida polo profesorado de área e de apoio, co

fin de non dar informacións contraditorias.

• Reunións iniciais.

• Hora semanal de atención ás familias.

• Axendas escolares.

• Información trimestral.

• Entrevistas periódicas.

• Protocolos para o intercambio de comunicación (faltas de asistencia, incidencias...).

• Compromiso de traballo.
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Servizos externos:

• Contacto periódico cos Servizos Sociais do Concello.

• Colaboración con Inspección.

• Colaboración co EOE.

• Colaboración nas demandas do Servizo de Asesoría de Orientación da Consellería.

• Colaboración coas asociacións que traballan co alumnado con nee.

• Coordinación co IES.

• Colaboración cos Servizos sanitarios.

• Colaboración co Servizo de Menores.

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN

O Plan Xeral de Atención á Diversidade debe axustarse á realidade cambiante do centro. Ao finalizar

o curso escolar, o Departamento de Orientación na súa memoria anual informa sobre as súas actuacións e,

o que é máis importante, das previsións para o curso seguinte.

A avaliación  do Plan  realizarase dentro  da  avaliación  xeral  da nosa  práctica  docente e  quedará

reflectida na Memoria de Fin de Curso que o Equipo Directivo presenta para a súa aprobación ao Consello

Escolar.

A avaliación do Plan terá un carácter continuado realizando unha avaliación nunha dobre dimensión:

• Valoración da aplicación do plan e da súa eficacia. Esta valoración recollerá as conclusións das

avaliacións que os ciclos viñeron realizando, trimestralmente, acerca das medidas adoptadas.

• Valoración do documento, que se realizará de acordo aos seguintes criterios:

◦ Operatividade.

◦ Coherencia cos Documentos Institucionais do Centro, co resto de plans e proxectos e coa liña

educativa do Centro.

◦ Resposta aos distintos perfís de diversidade do Centro.

◦ Versatilidade, resposta a novas situacións que poidan presentarse en calquera momento.

◦ Garante un óptimo aproveitamento dos recursos humanos e materiais do Centro.

◦ Define  claramente  as  distintas  funcións  dos  profesionais  implicados.  Establece  canles

adecuadas de coordinación entre os distintos profesionais.

◦ Contempla canles adecuadas de información e relación familia-escola.

◦ Resultados obtidos.

O proceso a seguir na avaliación do Plan Xeral de Atención á Diversidade será o seguinte: 

• Análise e valoración nas reunións correspondentes.

• Posta en común de conclusións e/ou iniciativas na Comisión de Coordinación Pedagóxica.
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• Elevación de conclusións e propostas de modificación, no seu caso, ao Claustro de Profesorado,

para a súa aprobación.

Os  instrumentos para  a  recollida  de  datos  serán:  intercambios  orais,  escalas  e  cuestionarios  e

entrevistas,  entre  outros.  Estes  serán  aplicados  ás  persoas  implicadas  no  seu  deseño  e/ou

desenvolvemento.

P  ROPOSTAS DE MELLORA  

• Reflectir  na programación de aula  as medidas  a  tomar unha vez  realizada a avaliación inicial:

materiais de traballo adaptados, flexibilidade metodolóxica e organizativa etc.

• Realización das reunións da orientadora e profesorado especialista de apoio cos titores/as de todos

os niveis,  especialmente naquelas aulas con ACNEAE e a principio e final  de curso.  Debemos

recordar  que  a  actuación  inconexa  e  illada  de  profesorado  titor  e  especialistas  non  cubre  a

finalidade educativa que as medidas de atención á diversidade perseguen, polo que se considera

imprescindible establecer un calendario pechado de reunións.

• Seguir  a  traballar  no protocolo  de detección temperá,  así  como nos mecanismos de detección

(Probas colectivas en 1º, 3º e 5º).

• Elaborar un listado de posibles sinais de alerta como medida para a detección temperá.

• Realización de reunións nos primeiros días de curso nas que se aborden estes temas:

◦ Información sobre ACNEAE dunha titoría e sobre as medidas que se levan a cabo.

◦ Difusión  do  plan  xeral  de  atención  á  diversidade  e  das  concrecións  anuais  do  plan  de

orientación, ben en ciclo, claustro ou nunha reunión a tal efecto.

◦ Información ao profesorado sobre como demandar intervención e apoio de AL/PT. Cando un

neno/a comece a asistir a apoio será o  profesorado titor o que transmita a familia, así como

cando sexa alta. Sempre que se considere oportuno estará  acompañado do mestre de apoio

ou da orientadora. A medida de alta reflectirase nos boletíns de notas.

◦ Información ás familias na primeira reunión sobre os desdobres, os apoios no centro. Sería

interesante que nestas reunións  estivera presente a orientadora e o profesorado de apoio.

• Dar  a  coñecer  as  medidas  tomadas  co  alumnado  con  Trastorno  por  Déficit  de  Atención  e

Hiperactividade  (TDAH),  Dificultades  Específicas  de  Aprendizaxe  (DEA)  ou   con  Trastorno  de

Espectro Autista (TEA).

• Realizar un seguimento cando menos trimestral de como se están a implementar estas medidas, as

ACS e os programas de reforzo,  nas que estiveran presentes a XDO, o  profesorado de apoio
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involucrado e o profesorado titor e especialistas.

• En canto ao deseño de actividades de reforzo e de apoio ao currículo dos  contidos das materias

básicas dentro da titoría seguimos crendo oportuno que  contemplen as diferentes peculiaridades de

cada alumno/a de forma individual, pero que tamén repercutan no grupo de xeito colectivo en todos

os alumnos/as da aula ordinaria. 

• Apoios de Infantil: seguir repartindo equitativamente entre todas as aulas as horas de apoio, tendo

en conta tamén aqueles grupos con maiores necesidades.

• Implementar  os  cambios  organizativos   propostos  polo  profesorado  de  apoio  en  canto  á

planificación dos apoios cara o vindeiro curso.

• Continuar dando a información ás familias con NEAE  a través das titorías periódicas, en vez de

facelo  cos boletíns trimestrais. Se non son presenciais, buscar unha vía alternativa.

• Continuar  fomentando,  sempre  que  sexa  posible  polas  actuais  circunstancias,  modelos  e

metodoloxías inclusivas: SEM, docencia compartida,  aprendizaxe cooperativa, titoría entre iguais...

como medio para dar cabida á atención individual do  alumnado que presenta NEAE dentro das

clases tan numerosas.

• Fomentar os apoios dentro da aula co mestre de apoio concibido como docencia compartida. Neste

modelo o traballo do mestre de apoio céntrase en propiciar as estratexias e adaptacións necesarias

para  que  todo  os  alumnos  participen  na  aula  traballando  o  mesmo  currículo  que  os  seus

compañeiros.

• Integrar o desenvolvemento dos programas de enriquecemento para o desenvolvemento do talento

para toda a escola, dentro da aula e non fóra dela.

• Deixar un tempo fixo nos ciclos, nas Comisións Pedagóxicas e outras reunións para o proceso de

seguimento, avaliación e mellora do PXAD.

• Continuar realizando actividades enfocadas á  sensibilización do alumnado cara á diversidade e

respecto ás diferenzas.

• Realizar charlas puntuais coas familias encamiñadas a mellorar os estilos educativos parentais.

• Seguir completando o programa de habilidades sociais e emocionail.
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INTRODUCIÓN

O plan de actuación do Departamento de Orientación  trata de establecer a liña de traballo a seguir no

noso centro en materia de Orientación Educativa.

Ao comezo de cada curso, o departamento de orientación elaborará a proposta das accións prioritarias

que se desenvolverán ao longo do curso e que formarán parte da programación xeral anual.

No presente documento recóllense, pois, as principais accións a desenvolver durante o curso actual, o

profesorado  responsable  de  cada  actuación  e  a  duración  previsible.  Hai  que  ter  en  conta  que  tales

actuacións  son  susceptibles  de  modificacións  ao  longo  do  curso  para  adaptarse  aos  cambios  que  se

produzan.

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

A  composición  do  Departamento  de  Orientación  (DO)  queda  establecida  no  artigo  4  do  Decreto

120/1998 do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma

de Galicia. É a seguinte:

Profesorado de Pedagoxía Terapéutica Díaz Losada, Andrea
Gómez Fernández,  Diana
Puente Murias, Elisa
Ramírez Pérez, Lorena

Profesorado de Audición e Linguaxe Ben Valle, Alba
Martí Calzón, Cristina

Responsables da coordinación Ensino Infantil: González González, Sonia
1º ciclo: Alejandre Lorenzo, María Nieves
2º ciclo de  EP: Rodríguez Centrón, Modesto
3º ciclo de  EP: Cotarelo González, Juan Andrés

Xefa do Departamento de Orientación Longo González, Natalia

Unha profesora de Pedagoxía Terapéutica (PT) encárgase prioritariamente dunha aula específica coa
que contamos no centro.

As  dúas  profesoras  de  Audición  e  Linguaxe  (AL)  teñen  o  horario  a  tempo  completo  no  centro,
encargándose  unha  delas  da  atención  ao  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoio  educativo
(ACNEAE) e outra do alumnado de escolarización combinada, así  como da atención ao alumnado con
necesidades educativas especiais (ACNEE) que así o precisa.

O  resto  do  profesorado  de  PT encárgase  da  atención  ao  alumnado  con  ACNEE e  adaptacións
curriculares significativas, da atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que
precisa  de  reforzo  educativo.  Ademais  unha  delas  completa  o  horario  coa  atención  ao  alumnado  con
Trastorno do Espectro Autista (TEA).

O profesorado coordinador de Educación Infantil e Primaria completa o cadro de compoñentes do
DO.

Natalia Longo González coordina o e realiza as funcións propias da xefatura do mesmo.

Ademais dos compoñentes do DO, contamos cos seguintes recursos humanos:

◦ Dúas Auxiliares Técnico Educativas (ATEs) que traballan no centro a tempo completo.

◦ Profesorado  con  dispoñibilidade  horaria  para  atender  ás  necesidades  de  apoio  do  noso
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alumnado.

◦ Profesorado de apoio de Educación Infantil.

O DO mantén unha dobre coordinación:

• Interna: Equipo Directivo, Xefatura de Estudios, Equipos Docentes, Titores, ATEs.
• Externa: Inspección Educativa, Equipo de Orientación Específico, Familias, IES “Lauro Olmo” (ao

que está adscrito o alumnado do centro), Gabinetes privados, Unidade de Saúde Mental Infanto-
Xuvenil,  Unidade de Atención Temperá,  Unidade de Pediatría  (Servizos do SERGAS),  Servizos
Sociais do Concello, Menores, etc.

HORARIOS

Horario da xefatura do departamento de orientación

Tendo en conta a diversidade de actuacións e de ámbitos a atender é preciso facer constar que o
horario da xefa do departamento de orientación ten un carácter flexible e aberto.

Dentro do mesmo dedícase o tempo á atención ao profesorado, ás familias, ao alumnado, así como ás
avaliacións psicopedagóxicas e o resto de tarefas da Xefatura do Departamento de Orientación.

O horario do profesorado especialista de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe non se inclúe
posto  que  é  nominal.  Está  suxeito  a  modificacións  permanentes  en  función  das  novas  necesidades
específicas de apoio educativo que poidan xurdir.

Os criterios seguidos para a organización dos apoios e para a elaboración dos horarios son os que se
marcan no Plan Xeral de Atención á Diversidade.

CALENDARIO DE REUNIÓNS. CALENDARIO XERAL

Ciclos

Departamento de orientación

CCP

Comisións

Coordinación co equipo directivo Mércores 1ª hora. Periodicidade semanal

Coordinación co profesorado de apoio 1º martes. Periodicidade mensual.

Coordinación co profesorado titor A demanda

Coordinación ATE Xoves a 2ª hora. Periodicidade mensual

CRONOGRAMA DAS TAREFAS REALIZADAS POLO DEPARTAMENTO

1º TRIMESTRE DATA ACTIVIDADES A REALIZAR

SETEMBRO Colaboración  co  equipo  directivo  na  Programación  Xeneral  Anual  do
centro educativo (PXA), así como noutros documentos do centro.
Organización das medidas de apoio á diversidade.
Revisión  das  listas  de  alumnos/as  que  reciben  reforzo  ou  apoio.
Elaboración da mesma e autorización dos apoios da directora do centro.
Elaboración de horarios para ACNEAE.
Organización dos apoios: distribución horarios, alumnado e espazos.
Reunión do profesorado de apoio e orientadora.
Elaboración do plan de traballo  de orientación e as accións prioritarias
para o presente curso.
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Revisión da concreción anual do Plan Xeral  de Atención á Diversidade
(PXAD).
Reunións coas familias do alumnado de novo ingreso (Levaranse la cabo
cando a familia o estime preciso).
Asesoramento e tramitación das becas do MEC para ACNEAE.
Colaboración no proceso de avaliación inicial do alumnado.
Colaboración na acollida do novo alumnado.
Adquisición das probas estandarizadas para pasar en 1º, 3º e 5º de EP.

OUTUBRO Constitución do Departamento de Orientación, curso 2022-2023.
Presentación e aprobación do Plan de Accións Prioritarias e da concreción
do PXAD no claustro e noutras estruturas de Coordinación Pedagóxica.
Sesións de avaliación inicial entre os equipos docentes e a orientadora.
Traspaso da información do ACNEAE aos Equipos docentes.
Seguimento e revisión do alumnado proposto para  AC neste curso.
Información  ás  familias  do  alumnado que está  a  recibir  unha  resposta
adaptada reforzo, apoio, adaptación curricular...
Realización  das  probas  estandarizadas  en  5º  de  EP.  Corrección  dos
resultados das probas estandarizadas colectivas.

NOVEMBRO Colaboración para prevención e detección precoz de posibles dificultades
de aprendizaxe.
Organización e seguimento dos programas de intervención.
Asesoramento  na  revisión  do  Proxecto  Educativo  de  Centro,  da
Programación Xeral de Atención á Diversidade e da Concreción Curricular.
Reunións persoais con titores para análise dos seus cursos, presentación
de propostas para o curso e control da acción titorial.
Información sobre os posibles programas que desexan traballar os titores.
Elaboración dos documentos de AC acorde á nova lexislación.
Cubrir o Documento de Recollida de Datos (DRD)
Realización  das  probas  estandarizadas  en  3º  de  EP.  Corrección  dos
resultados das probas estandarizadas colectivas.

DECEMBRO Colaboración  na  preparación  das  sesións  de  avaliación  trimestral:
preavaliación, Información sobre ACs e RE.
Seguimento do  Plan de Accións Prioritarias e  da concreción anual  do
PXAD.
Seguimento  das  medidas  de  atención  á  diversidade  adoptadas  e  dos
resultados das mesmas.
Colaboración na elaboración de informes trimestrais do ACNEAE.
Realización  das  probas  estandarizadas  en  1º  de  EP.  Corrección  dos
resultados das probas estandarizadas colectivas.

2º TRIMESTRE XANEIRO Análise dos resultados da primeira avaliación e propostas de medidas de
mellora.
Reestruturar as medidas de atención á diversidade en función dos novos
casos.
Coordinar o plan de traballo para o segundo trimestre, realizando posibles
modificacións.
Revisión  psicopedagóxica  do  alumnado  con  necesidades  educativas
especiais que finaliza a educación primaria.

FEBREIRO Seguimento do plan de orientación.
Revisión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
que finaliza a educación infantil.

MARZO Solicitude  de  flexibilización  ou  anticipación  do  período  escolar  do
alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.
Ditames de alumnado con proposta de cambio de modalidade educativa.
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Preparación das sesións de avaliación.

3º TRIMESTRE ABRIL Revisión das medidas para atender á diversidade do alumnado na aula
ordinaria.
Avaliación do traballo realizado durante o segundo trimestre.
Reestruturación das medidas de atención á diversidade en función dos
resultados obtidos na segunda avaliación.
Coordinar o plan de traballo para o terceiro trimestre, realizando posibles
modificacións.

MAIO Preparación das sesións de avaliación.
Colaboración cos titores/as na toma de decisión sobre a promoción de
curso do alumnado.
Colaboración  para  favorecer  a  transición  do  alumnado  de  educación
primaria a secundaria.
Fichas que debe cumprimentar o titor/a para alumnado de 2º e 4º.
Fichas que debe cumprimentar o titor/a para alumnado que pasa a ESO.
Reunión coa xefatura de estudos do IES “Lauro Olmo”.
Organización  do  traspaso  de  información  do  ACNEAE  por  cambio  de
etapa ou centro.
Orientación ás familias e ao alumnado que finaliza a etapa de educación
primaria.
Preparación dos informes finais do ACNEAE que pasa a ESO.
Preparación dos informes que deben cubrir os titores/as a final de ciclo
indicando o grao de adquisición de competencias de cada alumno e
propoñendo as medidas de reforzo necesarias

XUÑO Reunións coas familias de alumnado de novo ingreso.
Seguimento psicopedagóxico do ACNEAE.
Cubrir  a  estatística  de  atención  á  diversidade  (Dradi),  de  orientación
(DRDorienta) e de réxime especial (drdespe).
Avaliación do traballo realizado durante o terceiro trimestre.
Elaboración da previsión de alumnado de apoio par
a  o  seguinte  curso.Elaboración  da  Memoria  final  sobre  o  traballo  do
Departamento de Orientación.
Presentación ao equipo directivo das propostas de mellora para o vindeiro
curso.
Revisión,  orden  e  limpeza  de  materiais,  recursos,  arquivos,  informes,
rexistros e ordenador.
Solicitudes do material didáctico para ACNEAE.

DURANTE TODO O CURSO

• Dirección, coordinación e mellora permanente do traballo do departamento

• Participación nos claustros e noutras estruturas de coordinación pedagóxica.

• Preparación,  desenvolvemento,  seguimento  e  axuste  permanente  do  programado  a  novas
necesidades e demandas.

• Atención ás demandas puntuais do alumnado, profesorado, órganos do centro e familias.

• Atención  a  casos  de  alumnos  específicos  (convivencia,  abandono,  absentismo,  demandas  do
profesorado ou das familias, colaboración con servizos sociais ou centros de saúde...).

• Colaboración para a intervención en problemas de conduta.

• Canalización das demandas de avaliacións psicopedagóxica que poidan xurdir.

• Asesoramento e colaboración no desenvolvemento de programas de mellora.

• Coordinación co profesorado de apoio
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• Elaboración de materiais psicopedagóxicos e enriquecimento dos recursos do departamento.

• Organización dun banco de recursos nas aulas virtuais das aulas de apoio e do Departamento..

• Coordinación co equipo directivo.

• Colaboración co centro e co seu plan anual de actividades.

• Contacto e coordinación cos servizos externos ao centro.

• Asesoramento para a colaboración familia-escola. Charlas coas familias canso sexa preciso.

• Revisión dos documentos do centro, engadindo novas aportacións.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Ámbitos de actuación Niveis Obxectivos, actuación e
responsables para cada nivel

Asesoramento á institución • Centro

• Alumnado

• Profesorado

• Familias

• Servizos e 
institucións 
externas ao 
centro

• Os obxectivos que se 
pretenden conseguir.

• As actuacións que se 
pretenden levar a cabo.

• Os responsables de 
cada actuación.

O apoio ao proceso de ensino- aprendizaxe

O  asesoramento  e  orientación  académica  e
profesional

Apoio á colaboración familia-escola

Colaboración con outros servizos e institucións
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DEFINICIÓN DE OBXECTIVOS PRIORITARIOS DO DEPARTAMENTO

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN RESPONSABLES

ASESORAMENTO Á INSTITUCIÓN

Colaborar co equipo directivo na elaboración da Programación Xeral Anual Equipo directivo; XDO

Colaborar  na  elaboración/revisión  do  Proxecto  Educativo  de  Centro,  así
como nos distintos documentos pertencentes ao mesmo e na memoria de
final de curso

Equipo  directivo;
Claustro;  DO;  XDO;
Inspección

Colaboración  na  revisión  dos  documentos  de  centro ao  abeiro  da  nova
lexislación

Equipo  directivo;  XDO,
Equipos docentes

Realizar un modelo para reflectir os datos obtidos na sesión de avaliación
inicial

Equipo  directivo;  XDO,
Equipos docentes

Completar  os  anexos  dos  distintos  plans:  Plan  de  Convivencia,  Plan  de
Igualdade, Plan Xeral de Atención á Diversidade

Equipo directivo, XDO

Contribuír  a  deseñar  actuacións  que fomenten  a convivencia  escolar  e  a
igualdade de xénero

XDO;  Equipos
docentes; Claustro

Contribuír á actualización dos guións das reunións trimestrais coas familias Equipo  directivo;
Equipos docentes; XDO

Asesorar na posta en marcha das medidas  de atención a  diversidade Equipo directivo; XDO

Revisar e aprobar as listas de alumnado susceptible de apoio Equipo directivo; XDO

APOIO AO PROCESO DE ENSINO - APRENDIZAXE RESPONSABLES

Contribuír a deseñar medidas para a detección temperá das necesidades XDO; DO; CCPP

Realizar  un labor  preventivo e de detección precoz daquel alumnado que
comece  a  presentar  algún  tipo  de  necesidades  específicas  de  apoio
educativo (neae)

Titor/a; XDO; DO

Colaborar co profesorado na elaboración e programación de actividades e na
toma de medidas específicas de axuda co alumnado que o precise

Titor/a; XDO; DO

Mellorar  o seguimento e atención individual  do alumnado en situación de
risco ao longo do curso

XDO, Profesorado

Contribuír  a  previr  as  dificultades  de  aprendizaxe  e  a  deseñar  os
mecanismos de reforzo

XDO; DO; CCPP

Establecer  unha  serie  de  medidas  coordinadas  que  permitan  corrixir
eficazmente as posibles dificultades

XDO; DO; CCPP

Realizar a avaliación psicopedagóxica XDO; EOE

Facilitar o labor do profesorado titor no desenvolvemento do PAT, do plan de
igualdade e de convivencia, proporcionando recursos

XDO

Implicar ao profesorado na acción titorial compartida no seguimento e apoio
do proceso de aprendizaxe de cada alumno/a

XDO; Equipo directivo

Colaborar co conxunto do profesorado na posta en marcha e seguimento
das medidas  de atención educativa

XDO;  Profesorado  titor
e de apoio

Informar ás familias de alumnado con neae (ACNEAE) das medidas que se
están a aplicar e do seu resultado

Titor/a;  Profesorado  de
apoio; XDO
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ASESORAMENTO E ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL RESPONSABLES

Implicar ao Centro na coordinación de accións que favorezan a adaptación
do  novo  alumnado  e  o  tránsito  do  mesmo  entre  etapas  educativas,
especialmente cando implique o cambio de centro educativo

Equipos docentes; XDO

Deseñar accións que fomenten a coordinación entre o centro e o Instituto XDO, Centro, IES

Contribuír  ao  desenvolvemento  de  actividades  encamiñadas  a  que  o
alumnado  adquira  unhas capacidades  que  lle  permitan  saber  tomar
decisións,  así  como  coñecerse  e  valorarse  de  forma  axustada  as  súas
propias capacidades, motivacións e intereses

Profesorado; DO; CCP

Establecer  as  medidas  que  permitan  asesorar,  informar  e  orientar  ao
alumnado  e  ás  familias  nos  momentos  decisivos  da  historia  escolar  do
alumnado: inicio da escolarización, períodos de transición

XDO

Ofertar  información  sobre  o  itinerario  escolar  ao  remate  da  Educación
Primaria

XDO

Posibilitar que o alumnado adquira un coñecemento do mundo do traballo,
das ocupacións e os procesos que favorecen a transición á vida activa, á
inserción  laboral   e  á  formación  ao  longo  da  vida,  tendo  en  conta   a
perspectiva de xénero

Profesorado; XDO

APOIO Á COLABORACIÓN FAMILIA-ESCOLA RESPONSABLES

Favorecer a  colaboración das familias  co centro  e  a  súa  implicación  nas
tarefas educativas

XDO;  Equipo  directivo;
Profesorado; Familias

Asesorar  ás  familias  para  favorecer  o  desenvolvemento  e  o  benestar  do
alumnado

XDO;  Profesorado;
Familias

COLABORACIÓN CON OUTROS SERVIZOS E INSTITUCIÓNS RESPONSABLES

Previr e detectar dificultades e/ou problemas que poidan afectar ao proceso
de aprendizaxe e benestar do alumnado,realizando a derivación a servizos
especializados se fose necesario

XDO;  Prof.  Titor;
Servizos externos

Contribuír ao fomento das relacións con aqueles servizos e institucións que
prestan atención socio educativa e sanitaria ao noso alumnado no marco
dunha intervención multiprofesional

XDO; Servizos externos

DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS DO DEPARTAMENTO

ASESORAMENTO Á INSTITUCIÓN RESPONSABLES

Colaborar na elaboración/revisión dos distintos documentos do centro: PEC
e  PXAD

Equipo  directivo;
CCPP; DO; XDO

Completar os distintos plans cos anexos: programa de habilidades sociais,
de educación emocional

Equipo  directivo;CCP;
DO; XDO

Revisar  estes  documentos  de  xeito  que  se planifiquen  e  ordenen
sistematicamente as tarefas a realizar durante o curso

Equipo  directivo;
CCPP; DO; XDO
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Colaboración na realización da memoria de final de curso do centro Equipo  Directivo;  XDO;
Claustro

Elaborar a memoria final do Plan xeral de atención á diversidade e do DO DO

Asesoramento na creación da Comisión de Convivencia  e nomeamento da

persoa  responsable  en  materia  de  igualdade  e  convivencia  no  Consello

Escolar

Equipo Directivo; XDO

Activación de protocolos ou medidas de intervención para abordar condutas
contrarias á convivencia por razón de xénero ou outras causas

Equipo  Directivo;  XDO;
Outros

Difundir entre o profesorado e a comunidade educativa os plans e protocolos
que existen no centro

DO;  CCPP;  Equipo
directivo;  Claustro;
Consello Escolar

Difundir  nos  ciclos  aqueles  aspectos  que  se  consideren  do  plan  de
orientación: como demandar intervención e apoio de AL/PT, etc

DO; CCP; Ciclos

Organizar as reunións entre o equipo docente que ten alumnado de apoio Equipo docente; XDO

APOIO AO PROCESO DE ENSINO - APRENDIZAXE RESPONSABLES

Organizar os espazos e instalacións para a orientación Equipo directivo; XDO

Realizar  o  seguimento  individual  do  alumnado  coa  intención  de  previr  a
aparición de dificultades de aprendizaxe e poñer en marcha as medidas de
apoio necesarias

Prof. Titor; XDO

Realizar unha avaliación inicial en todos os cursos para detectar as
dificultades de aprendizaxe desde o inicio

Equipo docente; XDO

Asesorar  e  apoiar  ao  profesorado  sobre  actividades  de  acollida  para  o
alumnado de nova incorporación

Profesorado titor; XDO

Recoller información sobre o alumnado de novo ingreso Equipo  docente;  XDO;
Secretaría

Propoñer  actividades  encamiñadas  á  integración  e  cohesión  grupal,  con
atención prioritaria ao alumnado do novo ingreso

XDO; DO; CCP

Proporcionar asesoramento pedagóxico aos docentes para axustar a súa
práctica educativa telemática na atención á diversidade así como adaptar a
propia función de orientación á situación do momento

XDO, DO

Fomentar  metodoloxías  inclusivas:  modelo  SEM,  docencia  compartida,
aprendizaxe cooperativa, titoría entre iguais... como medio para dar cabida á
atención individual do  alumnado que presenta neae dentro das clases tan
numerosas

Equipo  Directivo;  XDO;
Profesorado

Fomentar os apoios dentro da aula co profesorado de apoio concibido como
docencia compartida

Equipo  Directivo;  XDO;
Profesorado

Asesoramento nos diferentes obradoiros que se levan a cabo no centro XDO; DO; Profesorado

Realizar  avaliacións  semestrais  nas  clases  que  se  estime oportuno  para

valorar o clima da clase e analizalo nas reunións de ciclo, nas sesións de

avaliación ou de Comisión Pedagóxica

XDO,  CCP,  Equipos
docentes

Desenvolver  estratexias  e  recursos  para  a  prevención  de  conflitos  e  a XDO,  CCP,  Equipos
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resolución pacífica dos mesmos docentes

Realizar as probas colectivas en 1º, 3º e 5º de EP XDO; Profesorado titor

Actualizar  as avaliacións psicopedagóxicas de todo o alumnado que teña
apoio do profesorado  especialista de PT e AL

XDO;  Familia  e
profesorado;  Servizos
externos (EOE...)

Realizar a avaliación psicopedagóxica de novos casos detectados XDO; Servizos externos

Recompilar  toda  a  información  da  que  dispón  o  centro  con  respecto  á
situación persoal, social, académica... do alumnado a avaliar

XDO

Poñer en marcha e seguimento das medidas  de atención educativa XDO; Profesorado

Organizar os apoios ao ACNEAE e elaborar os horarios do profesorado de
apoio

XE;  XDO;  Profesorado
de apoio

Participar nas sesións de avaliación trimestrais XDO; Equipo docente

Recollida en acta da información das sesións trimestrais de avaliación, así
como da análise dos resultados das avaliacións e das medidas de mellora

XDO; Equipo docente

Establecer  unha  serie  de  medidas  coordinadas  que  permitan  atender  á
diversidade  do  alumnado  na  aula  ordinaria:  adaptacións  curriculares,
adaptacións curriculares non significativas, programas de reforzo...

XE; XDO; DO; CCPP

Realizar o seguimento do alumnado en risco de non promoción Titor/a;  XDO

Realizar un especial seguimento do alumnado repetidor e daquel outro que
promocionou con materias non superadas (Plan de recuperación)

Titor/a;  XDO

Elaborar as adaptacións curriculares que sexan necesarias para o alumnado
que presente unha dificultade de aprendizaxe  que lle impida seguir o normal
desenvolvemento do seu grupo clase

Equipo docente; XDO

Plasmar  por  escrito  nun  documento  para  tal  efecto  as  adaptacións
curriculares non significativas do alumnado con necesidades (TDAH, TEA,
Dificultades Específicas de Aprendizaxe etc)

Equipo docente; XDO

Informar ás familias de alumnado con neae das medidas que se están a
aplicar e do seu resultado

Titor/a;  Profesorado  de
apoio; Familias; XDO

Recompilar actividades para a acción titorial na aula virtual e no blogue de
orientación

XDO; DO

Facilitar ao profesorado titor os recursos e materiais que estes requiran para
a realización de actividades que se acordaran dentro da titoría

XDO

Deseñar actividades específicas de comunicación e expresión das emocións
enmarcados dentro do Plan de acción titorial

XDO; DO, Ciclos, CCP

ASESORAMENTO E ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL RESPONSABLES

Recoller as propostas do profesorado titor para a elaboración do Plan de
Orientación Académica e Profesional

XDO

Proporcionar información as familias e ao alumnado relativa aos  estudios XDO; Profesorado titor

Incluír nas programacións actividades que lle permitan ao alumnado coñecer
as súas capacidades, expectativas e intereses relacionadas co coñecemento
do mundo laboral, sen sesgo de xénero

XDO; Profesorado titor
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Organizar visitas ao instituto para que o alumnado o coñeza XDO; Profesorado titor

Manter unha estreita coordinación co titor/a a do curso de 6º EP para tratar
de detectar o alumnado susceptible de presentar dificultades no cambio de
etapa

XDO; Equipo Docente; 
XE; XE do IES

Planificar actividades informativas e de orientación para coidar o tránsito
entre etapas, ensinanzas e modalidades de escolarización axustadas aos
diferentes escenarios

XDO; Equipo Docente; 
XE; XE do IES

APOIO Á COLABORACIÓN FAMILIA-ESCOLA RESPONSABLES

Apoiar e asesorar ás familias sobre aspectos básicos da educación dos seus
fillos/as

Familias; XDO; Outros

Colaborar coas familias na orientación persoal, académica e profesional dos
seus fillos/as, visibilizando posibles sesgos de xénero

Familias; XDO; Outros

Aportar  cando  sexa  necesario  documentación  bibliográfica  ou  dixital  en
temas de educación familiar

Familias; XDO; Outros

Asesorar na actualización dos guión das reunións trimestrais coas familias Familias;  XDO;  DO;
Equipos docentes

COLABORACIÓN CON OUTROS SERVIZOS E INSTITUCIÓNS RESPONSABLES

Traballar  con  aqueles  servizos  e  institucións  que  prestan  atención  socio
educativa  e  sanitaria  ao  noso  alumnado  no  marco  dunha  intervención
multiprofesional

XDO; Servizos externos

Realizar un traballo coordinado cos servizos externos ao centro na atención
do  alumnado  con  necesidades  educativas  ou  con  vulnerabilidade,  no
coidado do seu benestar e na atención ás familias, adaptando á súa forma
dependendo da situación vivida no momento

XDO; Servizos externos

AVALIACIÓN

O plan anual do Departamento de Orientación someterase a un proceso continuo de avaliación. Coa

información subministrada polos integrantes do Departamento e, a partir dos datos aportados polo resto do

profesorado, valorarase a validez do plan a curto e medio prazo.

Todas estas valoracións recolleranse na memoria anual que, máis que unha descrición exhaustiva das

actividades  levadas  a  cabo,  será  unha  síntese  reflexiva  que  permita  recoller  os  logros  acadados,  as

dificultades atopadas e, sobre todo, os aspectos do plan de orientación que será preciso retirar, modificar ou

incorporar  cara a outros cursos.

O seguimento continuado do plan de orientación terá lugar nas diferentes sesións de coordinación que

se celebren ao longo do curso, reflectidas nas correspondentes actas, e que basicamente serán:

• Reunións dos membros do Departamento de Orientación.

• Reunións da Comisión Pedagóxica.

• Reunións co profesorado de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.

• Sesións de avaliación.
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Todas as actividades propostas avaliaranse conforme aos seguintes parámetros:

• Axuste do Plan de Orientación ás necesidades reais do centro.

• Grao de cumprimento das actividades programadas e das liñas prioritarias.

• Grao de cumprimento dos acordos establecidos nas diferentes reunións.

• Nivel de participación do profesorado no desenvolvemento do Plan de Orientación.

• Nivel de Integración de actividades e programas na dinámica xeral do centro.

• Incidencia na aula e nas familias.

• Coordinación co Equipo Directivo.

• Coordinación coas entidades e servizos externos.

• Adecuación dos recursos humanos e materiais.

• Pertinencia do deseño da avaliación de cara a aportar modificacións significativas ao plano do

próximo curso.

Os instrumentos que empregaremos para a avaliación do plan atenderán a criterios de

variedade e flexibilidade; algúns deles relaciónanse a continuación:

• Observación.

• Entrevistas individuais co profesorado.

• Análise da memoria do curso 2021-2022 (necesidades e propostas).

• Reunións da comisión de coordinación pedagóxica sobre as prioridades do plan de orientación.

• Intercambio oral nas distintas reunións.

• Táboa de indicadores de avaliación do plan de traballo de orientación, na que se especificará se a

actividade foi realizada ou non, o grao de consecución e as observacións que se estimen oportunas

(Anexo I).
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