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1. INTRODUCCIÓN 

 1.1 Obxectivos do centro 

 1.2 Liñas metodolóxicas 

 1.3 Obxectivos xerais do centro, que pretendemos? 

2. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

3. ÓRGANOS DE GOBERNO E PARTICIPACIÓN DO CENTRO 

 3.1 Órganos unipersonais 

 3.2 Órganos colexiados: Claustro e Consello Escolar  

      3.3 Asociación de pais e nais do alumnado  

4. ESTRUCTURA PEDAGÓXICA 

   4.1    Profesorado 

 4.2   Titorías 

 4.3   Órganos de coordinación docente 

 4.4   Personal non docente 

DOCUMENTOS DE XESTIÓN DO CENTRO 

5. RÉXIME DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 5.1   Actividades extraescolares e complementarias. 

 5.2   Admisión,matriculación. criterios de agrupamento do alumnado. 

 5.3   Adscrición do profesorado a curso. 

 5.4   Asistencia a clase e puntualidade do alumnado. 

 5.5   Aulario 

 5.6   Aula de informática e audiovisuais e material ABALAR 

 5.7   Ausencias e sustitución do profesorado. 

 5.8   Avaliación 

 5.9   Biblioteca 

 5.10 Comunicación coas familias 

 5.11 Conservación das instalacións e limpeza xeral do centro.Uso dos recursos 

do centro. 

 5.12 Criterios de cuaificación e promoción. Exames. 

 5.13 Desenvolvemento das clases. 

 5.14 Desprazamenos no centro. 

 5.15 Entradas e saídas. 

 5.16 Horarios. 

 5.17 Horas de libre configuración. 

 5.18 Libros de texto. 

 5.19 Plan de adaptación. 

 5.20 Recreos e Patio 

 5.21 Servicios hixiénicos. 

 5.22 Tarefas extraescolares. 
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6. PLAN DE CONVIVENCIA 

7. UTILIZACIÓN DO CENTRO. NORMAS DE USO DE ESPAZOS E 

INSTALACIÓNS. 

8. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

9. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

10. PROXECTO LINGÜÍSTICO. 

11. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS 

12. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

13. PROXECTO LECTOR 

14. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

 14.1  Comedor. 

 14.2  Transporte Escolar. 

 14.3  Servizo de madrugadores. 

 14.4  Normas de comportamento. 

15. ANEXOS 

16. PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS. 

17. PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Na LOMCE  no artigo 21 establécese que os centros deberán elaborar un proxecto 

educativo de Centro seguindo estas disposicións: 

O Equipo directivo elaborará o proxecto partindo das caraterísticas de situación, 

contorno, alumnado e profesorado do centro. 

Os apartados aos que deberá facer referencia o PEC son: 

- Obxectivos do centro 

- Fins e intencións educativas 

- Oferta educativa 

- Organización xeral 

- Relación coas familias e institucións 

- Documentos de referencia do Centro 

O Consello escolar avaliará e dará o visto e prace ao PEC. 

A Inspección educativa supervisará o PEC,comprobando a súa adecuación ao 

establecido  na lexislación vixente. 

Este documento marcará a personalidade do centro e servirá de base para a 

elaboración das diferentes programacións. Asemesmo completarase con outros 

documentos de xestión. O esquema do noso PEC é o seguinte: 

 

 

A educación é un dereito fundamental e dende o CEIP de ARZÚA queremos un ensino: 

1. PLURAL 
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O noso centro renuncia a todo tipo de sectarismo, poñendo en maracha a 

liberdade de pensamento, ideas e opinións que sexan compatibles coa 

Declaración de Dereitos Humanos. 

2. DEMOCRÁTICO 

Partindo de que o centor é un espazo para a convivencia desenvolveranse 

valores democráticos como a tolerancia, participación, responsabilidade, 

diálogo permanente...de xeito que o noso alumnado experimente un modelo de 

democratico de convivencia. 

3. COEDUCATIVO 

A escola debe apostar pola igualdade de sexos, valorando positivamente o 

enrequecemento da complementariedade. 

4. GALEGO 

Consideramos que a nosa lingua e as nosas tradicións deben estar incluidas 

nos eixos fundamentais da nosa acción educativa, onde a escola debe estar 

integrada no contorno, establecendose unha relacion de colaboración e 

respecto mutuo 

5. INTEGRADOR  

Unha escola para a igualdade e non discriminación por razón de nacemento, 

raza, sexo, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas ou morais, 

así como por discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas. 

6. ACONFESIONAL 

O Centro non ten caracter confesional e debe garantir polo tanto unha 

educación baseada  no respecto e tolerancia das crenzas individuais dos seus 

membros. 

 

1.2 LIÑA METODOLÓXICA 

  

No CEIP de Arzúa entendemos que ten que ser unha labor educativa baseada no 

respecto mutuo, no diálogo  e na reflexión. 

Partiremos sempre dunha avaliación inicial dos contidos, que nos permita coñecer os 

diferentes niveis dos nosos escolares para adaptar o proceso de ensino aprendizaxe. 

Adaptarémolo tamén aos diferentes ritmos e capacidades de aprendizaxe, flexibilizando 

os tempos de aprendizaxe e a temporalización das UDIS, coa finalidade de atender a 

diversidade do alumnado e favorecendo a participación nas  actividades 

complementarias. 
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O alumnado será o centro da nosa tarefa a educativa, o protagonista en todo 

momento  sendo o protagonista da súa formación e membro activo da Comunidade 

Educativa. 

A ensinanza será activa, potenciando a creatividade e o ensinar a pensar, globalizada, 

tratando os contidos de distintas áreas de forma interrelacionada a fin de impulsar a 

comprensión, a motivación e a funcionalidade dos aprendizaxes. 

Entendemos a Biblioteca Escolar como o eixo vertebrador e centro de recursos, un 

espazo dinámico que favoreza a construción de coñecemento e estímulo enriquecedor 

nas actividades dentro da aula. Será unha ferramenta motor para que todo o 

profesorado e alumnado participe en diferentes programas e proxectos en común. Cada 

curso propón un tema vertebrador de actividades ao longo de todo o curso, repartido 

nos diferentes niveis.  

Apostamos pola actualización de recursos, en especial de recursos TIC como 

ferramentas integradoras do coñecemento  e formadoras da competencia dixital que 

demandan os novos tempos. A formación e a actualización do profesorado é a clave 

neste proceso por iso haberá que promovela e fomentala. 

Promovemos o traballo en equipo e a coordinación interna dos membros que o 

formamos, así como tamén co centro ao que estamos adscrito, o IES de Arzúa. 

Apostamos polas aprendizaxes fóra da aula, valorando positivamente as saídas á 

contorna e as saídas culturais, tratando de aproveitar a maior cantidade de recursos 

educativos e humanos que nos oferte a Comunidade educativa ( pais, concello, 

entidades culturais…) 

 

1.3 OBXECTIVOS DO CENTRO, QUE PRETENDEMOS? 

 

● ÁMBITO PEDAGÓXICO 

- Mellorar o rendemento académico do alumnado fomentado a 

capacidade de traballo e o interese pola aprendizaxe. 

- Selecionar e afondar nos contidos curriculares que sexan máis 

funcionais e de interese para o noso alumnado. 

- Interrelacionar os diferentes contidos curriculares para que o 

nosos nenos e nenas acaden un grao de desenvolvemento 

axeitado nas diferentes competencias. 

- Promover hábitos de lectura no alumnado. 

- Empregar diferentes técnicas de estudo para mellorar o nivel de 

rendemento escolar. 
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- Impulsar a acción de titoria individualizada e de grupo como algo 

esencial no proceso educativo. 

- Atender a diversidade do alumnado establecendo medidas de 

apoio e propostas de mellora. 

- Revisar e realizar as adptacións curriculares para aquel alumnado 

que precise delas. 

- Potenciar os recursos TICs como recurso didáctico para 

integralas como ferramenta indispensable na sociedade actual. 

- Deseñar e participar en programas que propicien a innovación 

educativa. 

 

● ÁMBITO INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO 

 

- Promover a coordinación docente e a participación de todos cos 

colectivo s a Comunidade Educativa, integrándoos na vida do 

centro e facilitándolle canles de información e participación. 

- Distribuir competencias, responsabilidades e funcións a fin de 

conseguir unha xestión verdadeiramente participativa. 

- Elaborar un plan de actividades complementarias e 

extraescolares cunha oferta ampla, para favorecer a formación 

integral do alumnado. 

- Xestionar de forma consensuada os recursos económicos e 

materiais do centro. 

- Organizar os espazos do centro procurando mellorar as 

instalaccións, as dotacións de material e de equipamentos para 

aproveitar ao máximo os recursos dispoñibles. 

- Manter unha boa relación de colaboración con toda a 

Comunidade educativa e con outras institucións , tanto educativas 

como sociais, culturais e laborais. 

 

● ÁMBITO HUMANO 

 

- Crear un bo clima de traballo e relacións humanas no profesorado 

que repercuta positivamente en toda a Comunidade Educativa. 

- Establecer un marco de convivencia baseado no NOF e no Plan 

de Convivencia que permita a todos os membros da Comunidade 
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educativa facer uso dos seus dereitos sen esquecer as súas 

obrigas. 

- Velar pola seguridade do noso alumnado, promovendo a súa 

formación no eido da autoprotección e avaliación de riscos. 

- Fomentar a responsabilidade. o respecto, a orde e o esforzo 

como eixos fundamentais do proceso educativo. 

- Potenciar,estimular e valorar o traballo do profesorado en todas 

as facetas da tarefa educativa. 

- Formar persoas integrais en coñecementos, competencias e 

valores en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e escolar. 

 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

- Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade 

educativa. 

- Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o regulamento 

orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria. 

- Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan determinados aspectos 

de organización e funcionamento das escolas de  educación infantil e dos 

colexios de educación primaria (DOG 02-09-97) 
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CURRÍCULO E ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

- Real Decreto 1630/2006 polo que se establecen as ensinanzas mínimas 

do segundo ciclo de eduación infantil. 

- Decreto 330/2009 polo que se establece o curriculo de eduación infantil 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde de 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento  e a avaliación do segundo ciclo de educación infantil 

en Galicia. 

- Real Decreto 126/2014 polo que se establece o currículo básico de 

educación primaria. 

- Decreto 105/ 2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo 

de educación primaria na Comunidade Atónoma de Galicia (DOG do 9 de 

sembro de 2014) 

- Orde do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o 

curso 2014-2015 dos cursos primeiro, terceiro e quinto  de educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de 

aplicación da Lei Orgánica 8/2013,para a mellora da calidade educativa.   

a implantación da LOMCE  

 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO 

 

- Decreto 229/ 2011, do 7 de decembro, pola que se regula a atencióná 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na 

LOE. 

- Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do 

currículo nas ensinanzas de réxime xeral. 

- Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación 

psicopedagóxica dos alumnos con NEE que cursan as ensinanzas de 

réxime xeral, e se establece o procedemento e os cirterios para a 

realización do dictame de escolarización. 

- Orde de 27 d decembro d 2002 pola que se establecen as condicións e 

criterios para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do 

alumnado con NEE.  

- Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de 

atención específica ó alumnado procedente do extranxeiro. 
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- Real Decreto 943/2003 polo que se regulan as condicións para flexibilizar 

a duración dos diversos niveis e etapas dos sistema educativo para os 

alumnos superdotados intelectualmente. 

 

ORIENTACIÓN 

 

- Decreto 120/1998 do 23 de abril, polo que se regula a orientación 

educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

- Orde do 24 de xullo de 1998 pola que se establece a organización e 

funcionamento da orientación educativa e profesional en 

Galicia.Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación educativa pola que se ditan as instrucións para coordinar as 

actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 

Orientación Educativa e Profesional na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

 

2. ÓRGANOS DE GOBERNO E PARTICIPACIÓN NO CENTRO: 

ÓRGANOS UNIPERSONAIS, ÓRGANOS COLEXIADOS, EQUIPO DIRECTIVO 

E ANPA. 

 

 3.1 ÓRGANOS UNIPERSONAIS 

 

Son órganos unipersonais a Dirección, a Xefatura de Estudos e a Secretaría.os seus 

nomeamentos ,mandatos, funcións e ceses son os establecisdos pola Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. äs súas funcións e 

competencias serán as establecidas na lexislación vixente. 

O Equipo Directivo é o órgano executivo de goberno dos centros públicos , estará 

integrado polo director/a, xefe/a de estudos e secretario/a. Traballará de forma 

coordinada no desempeño das súas función, conforme as instruccións do director/a e as 

funcións específicas legalmente establecidas. 

 

 3.2 ÓRGANOS COLEXIADOS: CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR 

 

As súas funcións e competencias serán as establecidas na lexislación vixente. 

O Claustro de profesorado é o órgano propio de participación dos profesores/as no 

goberno do centro e ten a responsabilidade de planificar, coordinar, informar e , de ser o 

caso,decidir sobre todos os aspectos educativos do centro. Será  presidido polo 
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director/a e estará integrado pola totalidade do profesorado que preste servizo no 

centro. 

 

O  Consello Escolar do CEIP de Arzúa está composto polos seguintes membros: 

● O director/a, que será o seu presidente. 

● O xefe/a de estudos  

● Cinco profesores/as elexisdos polo claustro. 

● Catro pais/nais de alumnos/as 

● Representante do persoal de administración e servizos do centro. 

● Representante de nais e pais designado pola ANPA. 

● Representante do Concello 

● Secretario/a do centro que actúa como secretario/a do mesmo e sen voto. 

 

3.3 COMISIÓN ECONÓMICA 

 

A Xunta económica, formada por o director/a, un mestre/a e un pai/nai, reunirase 

polo menos para a aprobación dos presupostos anuais do centro e pra o informe 

económico de fin de curso, previas ao Consello Escolar correspondente. Tamén no casi 

de aprobación de gastos extraordinarios non contemplados nos presupostos xerais, 

previa ao Consello Escolar correspondente. 

A Xunta económica será convocada pola dirección do centro cuha antelación de 

48 horas e os seus membros disporán da documentación necesaria para a súa análise. 

o Consello Escolar pode propor a reunión da comisión económica. 

 

3.4 ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DO ALUMNADO 

 

A ANPA é a asociación integrada polos pais, as nais  ou titores legais dos 

alumnos e alumnas do centro, onde a inscripción é voluntaria e pódese permanecer 

nela como asociado durante o tempo no que os fillos e fillas permanezan no cento . 

Rexirase polos seus propios estatutos. Procurarase unespazo que lle permita atender 

ás familias e desempeñar as funcións administrativas necesarias para o bo 

desenvolvemento do seu cometido. 

O FORMENTO é o nome da ANPA do CEIP de Arzúa. 

 

4. ESTRUCTURA PEDAGÓXICA 
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 4.1 PROFESORADO 

 

 4.2. TITORÍAS 

 A titoría e orientación formará parte da función docente. 

 Cada grupo de alumnos terá un mestre titor/a que será designado polo 

director/a proposta da xefatura de estudos, no primeiro claustro de curso 

e unha vez oído este. 

 A xefatura de estudos coordinará o traballo dos titores e manterá 

reunións periódicas necesarias pra o bo funcionamento da acción titorial. 

 Os titores/as consultarán periódicamente co profesorado especialista 

sobre o desenvolvemento educativo da aula. 

 Os pais e nais deberán concertar a visita aos titores/especialistas 

previamente. 

 O horario de atención a pais/nais é o luns de 17:05 a 18.05 horas, 

podendo flexilbilizarse sempre se teña un motivo xustificado e puntual, 

para non facelo na hora fixada., sempre acordo co titor e comunicado á 

xefatura de estudos. 

  

4.3 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

 4.3.1. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica estará integrada polo director/a, 

como presidente; o/a xefe/a de estudos, os coordinadores de ciclo; o profesorado de 

apoio á  atención de alumnos/as con necesidades educativas especiais, o/a 

coordinador/a do equipo de dinamización lingüística; o/a coordinador/a de actividades 

complementarias e extraescolares; o/a responsable da Biblioteca; o/amestra de relixión 

católica; actuará como secretario/a un membro da comisión desigando polo director/a, 

oídos os restantes membros.Tamén formará parte deste órgano o coordinador de 

formación permanente do profesorado (artigo 17º.4 do decreto 245/1999 do 29 de xullo 

.DOG do 1 de setembro) 

 

 4.3.2. COORDINACIÓN DE NIVEL 

Os equipos de nivel, ou de ciclo no caso de educación Infantil, agruparán todos 

os mestres/as que impartan docencia nel. Son os órganos básicos encargados de 

organizar e desenvolver, baixo a supervisión do/a xefe/a de estudos as ensinanzas 

propias do nivel ou ciclo. 
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Son competencias deste equipo: 

 Formular propostas ao equipo directivo e ao claustro relativas á 

elaboración do proxecto educativo e a programación xeral anual. 

 Formular propostas á Comisión de Coordinación Pedagóxica relativas á 

elaboración dos proxectos curriculares de etapa ou a modificación deles. 

 Manter actualizada a metodoloxía didáctica. 

 Elaborar a programación didáctica das ensinanzas que ten 

encomendadas, seguino as directrices xerais establecidas pola CCP. 

 

 4.3.3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Estará constituída por: o orientador/a que será o xefe de departamento, 

o/a mestre/a de pedagoxía terapéutica, o/a mestre/a de audición e linguaxe, 

coordinadores/as de nivel e de ciclo. 

As súas funcións son: 

 Valorar as necesidades educativas, no ámbito da orientación, dos 

alumnos e alumnas do contorno e deseñar, desenvolver e avlair 

programas específicos de intervención. 

 Elaborar as propostas  do plan de orientación académica e do plan de 

acción titorial, incidindo no desenvolvemento persoal, social e cognitivo 

do alumnado e ofrecerlle ao profesorado o soporte técnico para o 

desenvolvemento deste plan en coordinación coa CCP. 

 Participar na elaboración, seguimento e avaliación dso proxectos 

educativo e curricular do centro, incidindo nos criterios de carácter 

organizativo e pedagóxico para a tención á diversidade do alumnado e ns 

principios da avaliación formativa e, cando cumpra, na aducación dos 

criterios de promoción. 

 Deseñar accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de 

dificultades ou problemas de desenvolvemento ou de aprendizaxe 

derivadas tanto de condicións desfavorables como de sobredotación que 

presenten os alumnos e alumnas. 

 Participar na avaliación psicopedagóxica conforme á normativa ó 

respecto e participar no deseño e desenvolvemento de medidas de 

atención á diversidade. 

 Facilitarlle á Comunidade educativa os apoios o asesoramento 

necesarios para que o alumnado poida enfrontar adecuadamente os 

momentos escolares máis decisivos ou de maior dificultade, como o 
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ingreso no centro, o cambio de nivel ou etapa ou a resolución de conflitos 

de relación interpersonal. 

 Impulsar a participación do profesorado en programas de investigación e 

innovación educativa, nos ámbitos, relativos a hábitos de traballo 

intelectual, programas de ensinar a pensar, habilidades sociais, técnicas 

de dinámica de grupos ou en calquera outro relacionado co seu ámbito 

de actuación. 

 Cooperar cos membros dos equipos de orientación específicos no 

deseño, desenvolvemento e avaliación nos programas de intervención. 

 Co obxecto de potenciar estratexias de actuación conxuntas, promover a 

cooperación entre o centro e as familias, implicándoas no proceso 

educativo dos seus fillos e fillas: estimulación da motivación e intereses; 

adquisición de hábitos de hixiena e de autonomía<, desenvolvemento 

motriz da linguaxe; relacións interpersonais e aqueloutros aspectos que 

favorezan o desenvolvemento evolutivo do alumnado. 

 Establecer canles de comunicación cos diferentes servizos ou institucións 

no ámbito das súa competencia. 

 Aqueloutras que a Administración educativa lle puidese encomendar no 

ámbito das súas funcións. 

 

 4.3.4. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Para potenciar o uso da língua galega constituirase nos centros un equipo de 

dinamización lingüística, constituído a proposta da CCP. 

Os membros do equipo serán nomeados pola dirección. 

Poderán incorporarse ao traballo do equipo para temas puntuais outros 

membros da comunidade Educativa. 

A coordinación do equipo será desempeñada preferentemente por profesorado 

con destino definitivo. 

 

4.3.5. EQUIPO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 Terán carácter de complementarias aquelas actividades didácticas que se 

realizan co alumnado en horario lectivo e que , formando parte da programación, teñen 

carácter diferenciado polo momento, espazo ou recursos que utilizan. así cabe 

considerar as visitas, traballos de campo, viaxes de estudio, conmemoracións e outras 

semellantes. 
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 Terán carácter de extraescolares aquelas, que sendo organizadas polo centro e 

figurando na PXA, aprobada polo consello Escolar, se realizan fóra de horario lectivo. A 

participación nelas será voluntaria. 

 O xefe/a do equipo de actividades complementarias será un mestre/a 

preferentemente con destino definitivo no centro, que designe o director/a por proposta 

do xefe/a de estudos  oída a CCP. O xefe/a do equipo actuará baixo a dependencia 

directa do/a xefe/a de estudose en estreita colaboración co equipo directivo. 

O equip encargarase de promover, organizar e facilitar este tipo de actividades. este 

equipo estrá integrado polo seu xefe/a e polos titores de nivel e coordinador/a de 

educación infantil. reunirase ao menos ao inicio de curso e unha vez cada trimestre. 

 

4.3.6. EQUIPO DE BIBLIOTECA 

Estará constituído por un coordinador/a nomeado pola dirección do centro, oída 

a CCP e outros mestres/as de distintos niveis. 

As funcións son as seguintes: 

 Elaborar propostas relativas ao fomento do hábitolector, á formación de 

docentes e alumnado como usuarios  e a uilización da biblbioteca como 

recurso para o estudo  e para o desenvolvemento de estratexias 

relacionadas co aprender a aprender. 

 Elaborar o Plan de Biblioteca 

 Canalizar as necesidades para a adquisición de materiais propios da 

Biblioteca. 

 Realizar o tratamento técnico dos fondos. 

 Coordinar o Proxecto Lector. de centro 

 Elaboración das normas de uso da Biblioteca. 

 Velar polo cumplimento das normas establecidas. 

 As funcións do coordinador/a son: 

 Convocar as reunións. 

 Levantar acta de cada reunión. 

 Redactar a memoria final. 

 Coordinar as actividades que se desenvolvan na biblioteca. 

 .Representar o equipo de biblioteca na CCP. 

4.3.7. EQUIPO TIC 

 Estará constituído por un coordinador/a  nomeado polo director/a a proposta do 

xefe/a de estudos , como mínimo, un representante de cada nivel. 

 As súas funcións son: 
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 Elaborar propostas relativas ó fomento do uso das TIC entre o 

profesorado e o alumnado e para a integración das TIC no 

desenvolvemento habitual das tarefas escolares. 

 Coordinar o mantemento dos equipos informáticos. 

 Dar soporte ao resto do claustro no uso didáctico do equipamento 

informático. 

 Elaborar o plan de centro para as TIC. 

 Canalizar as necesidades para a adquisición de materiais relacionados 

coas TIC. 

 Elaborar as normas de uso do material TIC. 

 Velar polo cumprimento das normas. 

 As funcións do coordinador/a: 

  Convocar as reunións. 

 Levantar acta de cada reunión. 

 Redactar a memoria final. 

 Coordinar as actividades relacionadas coas TIC que se desenvolvan no 

centro. 

 .Representar o equipo de biblioteca na CCP. 

 

4.4  PERSOAL NON DOCENTE 

 

4.4.1. COIDADORA 

Desempeña sempre as funcións que lle corresponden de acordo co seu 

posto de traballo. O seu horario é de 9:50 a 17:00 o luns e o martes, e de 9:50 a 

3:40 os mércores, xoves e venres. 

Entre as sús funcións están: 

 Atender ao alumnado de NEAE de transporte escolar 

 Atender a súa limpeza e aseo, e demais necesidades análogas. 

 Colaborar nos cambios de aula ou servizos do alumnado 

 Colaborar na vixiancia persoal dos mesmos, en colaboración co 

profesorado na vixiancia de recreos... 

 

4.4.2. CONSERXE 

Depende do Concello   

    Dependente dunha empresa concesionaria dependente do Concello. 

 As obrigas do Conserxe están recollidas nun documento que foi 

entregado polo Concello á Dirección. 
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 A xornada laboral é de 39 horas semanais, cos descansos semanais, 

licencias, permisos e vacacións que legalmente lle correspondan. 

 O horario para prestar os seus servizos acomodarase ao horario que 

teña establecido o   Centro. 

 Traballos a realizar: 

 - Apertura e peche do centro das dependencias que se indiquen, así 

como de portas e fiestras do centro. 

  - Atención de portería, teléfono e visitas. 

  - A vixilancia en xeral de todas as instalacións do centro. 

  - Deber de observar e impedir calquera dano ou anormalidade nas 

instalacións. 

  - Atención as alarmas. Conexión e desconexión. 

  - Atención a recepción ao público en xeral. 

  - Comprobar diariamente antes do peche do centro as condicións 

das billas, sanitarios, luces, estufas, caldeira de calefacción... así como baixar 

todas as persianas do centro  ao finalizar as actividades. Encendido e apagado 

do sistema de calefacción, e purga  dos radiadores. 

  - Recollida e reparto de correspondencia. 

  - Recollida e reparto de documentos e material escolar entre as 

diversas dependencias  do Colexio. 

  - Realizar, dentro das instalacións do Centro, os traslados de 

mobiliario que sexan   precisos. 

  - Adquisición nos establecementos comerciais máis próximos do 

material necesario para o Colexio. 

  - Realizar as fotocopias, encadernacións e traballos similares que 

sexan necesarios  para a actividade escolar e mantemento, non técnico, das 

máquinas. 

  - Vixilancia e custodia das instalacións, mobiliario e maquinaria, 

tanto interiores como  exteriores, controlando a entrada no Centro das persoas 

alleas ao mesmo. 

  - Realizar pequenas reparacións e/ou reposicións (lámpadas, 

pechaduras, persianas,  cristais, cisternas, desatasco de canos,...) 

  - Limpeza do patio exterior de todo tipo de latas, botellas, maleza, 

polas caídas das 

      árbores,..., e o seu traslado aos contenedores. 

  - Rega periódica das árbores e prantas existentes no Centro. 

  - Aquelas outras funcións propias da función que se lle poidan encomendar. 

4.4.3.  PERSOAL DE COMEDOR 

No centro contamos con tres personas no Servizo de comedor, unha 

cociñeira e dosu axudantes de cociña, que dependen da Consellería, cunprindo 

un horario de sete horas e media diarias. 

4.4.4. PERSOAL DE LIMPEZA 

Dependentes dunha empresa concesioanria dependente do Concello. 

Encárganse de manter todas as dependencias do centro en condicións 

hixiénicas adecuadas. 
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO 

CENTRO 

 

5. RÉXIME DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO 

 

 5.1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 

  5.1.1.ORGANIZADAS POLO CENTRO 

O xefe/a de estudos coordinará aquelas actividades extraescolares que 

se propoñan polos diferentes sectores educativos, sempre que se 

considere que teñen un valor educativo interesante. 

As actividades complementarias e extraescolares deberán figurar na PXA 

aprobada polo Consello escolar. en cada actividade participará o 

pofesorado que se considere necesario, sempre garantindo as ratios 

establecidas na lexislación vixente, procurando garantir ao máximo a 

seguridade e o bo funcionamento das actividades planificadas. 

Para a realización de actividades non incluídas na PXA deberanse 

comunicar ao profesorado responsable de actividades extrescolares e 

contar co visto e prace de xefatura de estudos e dirección. Serán 

aprobadas polo Consello Escolar e comunicadas ao Servizo de 

Inspección. 

Na súa planificación, organización e posta en marcha participará tamén a 

dirección, xefatura de estudos e os diferentes equipos e departamentos. 

Todas aquelas que se realicen fóra do seu recinto  debreranse informar 

debidamente ás familias. o alumnado deberá presentar coa suficiente 

antelación a autorización asinada  (pai/nai/titor/a legal) para poder 

participar nelas, sendo isti un requisito indispensable. As familias 

asumirán a responsabilidade correspondente como a recollida dos seus 

fillos /as. As normas de convivencia e as medidas disciplinarias serán 

respectadas en todo o tempo que dure a actividade, nos 

despatrazamentos e os lugares de visita. 

O centro proporcionará unha caixa de urxencias ou botiquín, onde se 

inclúen as medicacións do alumnado incluido no plan de alerta escolar, 

de darse o caso. 

O alumnado que non asiste a unha actividade complementaria quedará 

integrado de ser posible nunha aula do memso nivel ou o máis próximo. 
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  5.1.2.ORGANIZADAS POLA ANPA 

A ANPA poderá organizar actividades extraescolares  en xornadas 

lectivas de mércores a venres en horario de 15:30 a 16:30 horas. Forman 

parte das actividades extarescolares pola xornada mixta. 

Planificará estas actividades para o inicio de cada curso para seren 

aprobadas polo Consello Escolar, no que debe incluir a previsión do 

alumnado, prezo, espazo necesario, obxectivos e breve descripción da 

actividade  e serán presentadas a dirección para levalas ao Consello. 

Deberán ir incluídas na PXA. 

Os membros da ANPA e os responsables das actividades velarán polo 

coidado das instalacións e o equipamento das dependencias utilizadas, 

responsabilizándose do deterioro das mesmas; asemade procurarán que 

se respecten as normas xerais establecidas para todo o centro. 

 

  5.1.3. ORGANIZADAS POLO CONCELLO 

O Concello poderá organizar actividades extarescolares en xornadas 

lectivas de mércores a venres en horario de 15:30 a 16:30 horas. Forman 

parte das actividades extarescolares pola xornada mixta. 

Planificará estas actividades para o inicio de cada curso para seren 

aprobadas polo Consello Escolar, no que debe incluir a previsión do 

alumnado, prezo, espazo necesario, obxectivos e breve descripción da 

actividade  e serán presentadas a dirección para levalas ao Consello. 

Deberán ir incluídas na PXA. 

Os membros do Concello e os responsables das actividades velarán polo 

coidado das instalacións e o equipamento das dependencias utilizadas, 

responsabilizándose do deterioro das mesmas; asemade procurarán que 

se respecten as normas xerais establecidas para todo o centro. 

 

5.1.4. ORGANIZADAS POR OUTRAS ENTIDADES 

Ver capítulo relativo a utilización das instalacións do centro. 

 

5.2    ADMISIÓN, MATRICULACIÓN. CRITERIOS DE AGRUPAMENTO 

 ALUMNADO. 

O procedemento para admisión e matriculación do alumnado será o establecido 

na lexislación vixente. 
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En canto á asignación de alumnado por grupo-aula, da que será responsable a 

xefatura de estudos atenderá aos seguintes criterios xerais: 

 Equilibrio de ratios 

 Equilibrio de alumnado diagnosticado de necesidades educativas 

especiais 

 Equilibrio de alumnado repetidor 

Ao respecto dos agrupamentos sinalaremos os seguintes: 

 Agrupamento inicial en 4º de EI. Realizarase por orde alfabética, 

segundo os criterios establecidos pola Consellería de Educación relativa 

ás normas de clasificación alfabética dos apelidos. No caso de irmáns 

xemelgos, mellizos ou similares daráselle opción aos pais de separalos 

no momento de realizar a matrícula. O alumnado permanecerá no 

mesmo grupo durante toda a etapa de educación infantil. 

 A escolarización do alumnado no centro en educación primaria 

procederase cos mesmos agrupamentos de alumnado ao inicio de 1ºEP 

e así toda a primaria. 

 Unha vez configurados os grupos só se poderá cambiar un alumno/a de 

grupo en casos excepcionais, cando razóns pedagóxicas, psicolóxicas ou 

sociais así o aconsellen, previa comunicación á Inspección Educativa.  

 O alumnado que se incorpore ao centro será escolarizado nos grupos de 

menor número, senón atenderase ao criterio xeral. 

 Cando o alumno/a proceda doutro país adscribirase ao nivel que a 

Inspección Educativa considere.  

 

5.3    ADSCRIPCIÓN DO PROFESORADO  

Realizarase segundo a lexislación vixente. 

 

5.4    ASISTENCIA A CLASE E PUNTUALIDADE DO ALUMNADO 

O horario de clases será de 9:50 a 17:00 os luns e os martes, de 9:50 a 14:40 

horas os mércores, xoves e venres. Tendo servizo de comedor todos os días de 

14:20 a 16:00 horas, luns e martes; de 14:40 a 15:40 horas os mércores, xoves 

e venres. 

A maioría dos alumnos e alumnas son transportados, que deixan dentro do 

recinto escolar as coidadoras dos autobuses, sempre vixiados pola Policia 

Municipal. Os vehículos particulares de pais, nais e titores legais deberán 

sempre expedita a zona destinada para os autobuses 
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5.5    AULARIO 

Segundo a orde do 22 de xullo de 1997 (aptdo. 3, cap. III), a organización xeral 

de espazos  compételle ao equipo directivo oído o Claustro, e de acordo coas 

necesidades pedagóxicas, e recollerase para cada curso na respectiva 

programación xeral. Correspondente a este regulamento o establecemento de 

normas para o seu correcto uso. 

Criterios para a distribución e utilización das aulas 

 As aulas do centro teñen unha distribución predeterminada. 

Así: 

o Planta baixa: 4º, 5ºe 6º de EI 

o Planta primeira: 1º , 2º, 3º e 4º de EP 

o Planta segunda: 5º e 6º de EP 

As aulas están organizadas dentro do mesmo andar e non 

estarán permanentemente asignadas a un mesmo grupo-nivel ou 

a un determinado mestre/a. 

 Asignarase aula no claustro de inicio de curso atendenedo a 

posible existencia de alumnado con neae  así como o criterio 

de profesorado con permanencia no nivel. 

 Procurarase que todas as aulas teñen un equipamento similar. 

 No caso de opción de valores  permanecerá na aula, xa que 

contamos con aula para relixión católica no primeiro andar. 

 Nas aulas procurarase repectar o mobiliario e instalacións 

tendo en conta que é un espazo compartido e que no vindeiro 

curso pode corresponder a outro profesorado e alumnado. Os 

investimentos realizados con fondos do centro en cada unha 

das aulas, enténdase infraestructura, mobiliario ou material 

educativo de calquer tipo son propios da mesma, non 

podendo ser traspasados a outra en función da mobilidade do 

profesorado. 

 Habilitaranse espazos específicos para as áreas de 

Música,Inglés e Relixión. O profesorado que imparta estas 

materias terá prioridade no uso destas aulas. 

 Tamén se disporá de espazos específicos para a biblioteca,  

 TIC e as especialidades do Departamento de Orientación. 
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5.6    AULA DE INFORMÁTICA E AUDIOVISUAIS. MATERIAL ABALAR. 

 O/A coordinador/a, informando sempre á Xefatura de estudos, 

elaborará un horario da aula de informática e audiovisuais facilitando 

que cada grupo de alumnos/as, como mínimo, teña asignado unha 

hora semanal para uso exclusivo. 

 Será responsabilidade do mestre/a a correcta utilización dos medios 

 informáticos. 

 O profesorado e os diferentes grupos de alumnado utilizarán a aula 

respectando as normas e coidando os equipos e as intalacións. 

 A utilización das aulas ABALAR:  

Estes equipos son propiedade da Consellería de Cultura, Educación e 

O.U. da Xunta de Galicia, sendo o centro o depositario dos mesmos. 

NORMAS DE USO: 

o Cada alumno/a recollerá o portátil do carro, por orde, para 

facilitar a identificación do portátil que lle corresponde. En todo 

o caso atenderanse as instrucións indicadas polo mestre 

correspondente. 

o Cada ordenador portátil ten unha etiqueta cun número de 

identificación. Cada alumno/a collerá o portátil que se 

corresponda co seu número para que exista unha 

responsabilidade persoal no coidado do mesmo e tamén no 

gardado do traballo e no apagado correcto do memso. 

o Os equipos non se poderán sacar da clase sen orde expresa 

dun mestre/a. En ningún caso se permitirá o seu uso en 

tempos de recreo no patio. 

  Calquera incidencia informarase o coordinador/a de TIC-ABALAR. 

 

5.7    AUSENCIAS E SUBSTITUCIÓNS DE PROFESORADO 

 

 Todo o profesorado debe estar no seu posto de traballo no inicio da 

actividade académica.estando obrigado a permanecer no centro durante todo o 

período lectivo conforme ao establecido no acordo de 8 de xuño de 2007 

asinado polas organizacións sindicais e a Consellería de Educación e O. U., así 

como no regulamento Orgánico das escolas de educación Infantil e colexios de 

Educación de Primaria, ademais de dez minutos antes do horario de entrada 

pola garda e custodia de nenos e nenas transportados (9:40) e 5 minutos 

despois do remate das clases, ás 17:05 os luns e martes. 
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 En caso de ausencia, o profesorado notificará ao equipo directivo 

(xefatura de estudos) a falta de asistencia con suficiente antelación para poder 

prever as substitucións, salvo casos de indisposición repentina ou asunto 

urxente que xurda a última hora. Neste caso o profesorado deberá comunicalo á 

xefatura de estudos o máis pronto posible. 

Todos os días a primeira hora  a xefatura de estudos porá no taboeiro da 

sala de mestres o parte de substitucións dese día. 

 A orde establecida para realizar as substitucións do profesorado de garda 

será a seguinte: 

 En caso de ausencia do profesorado especialista será o 

propio titor/a o que se responsabilice do alumnado. 

 En caso de ausencia do profesorado titor, farase segundo a 

lista de substitucións levada pola xefa de estudos 

Cando non sexa posible atender todas as aulas  que se atopen sen 

profesorado, serán cubertas preferentemente as ausencia nos cursos inferiores, 

podendo recurrir a agrupar a  dous  cursos. 

As horas dispoñibles de garda de cada docente seran públicas. se 

houbese máis dun docente de garda nunha mesma sesión, as substitucións 

adxudicaranse en orde inversa ao número de gardas xa realizadas. Na sala de 

mestres haberá un panel coas gardas feitas marcada cada garda feita cunha 

cruz, que levará a xefatura de estudos. 

Os permisos e a súa xustificación rexeranse pola lexislación vixente. 

As tarefas do profesorado durante as gardas serán: 

 Deberá atender as indicacións do mestre /a substituído/a ou 

desenvolver unha tarefa do propio nivel. 

 Velar pola seguridade do alumnado e manter a orde e 

disciplina nas entradas así como nas saídas e no patio que lle 

corresponda no recreo. A tal efecto procurará baixar coa 

máxima puntualidade ao lugar que teña asignado psra que os 

alumnos/as están vixiados en todo momento, sobre todo no 

patio de Educación Infantil. 

 O profesorado non abandonará unha aula sen as garantías de 

que o alumnado teña un comportamento axeitado. Debendo 

ser puntuais, tanto a primeira hora da mañá, nos cambios de 

clase..os especilaistaa e os titores. 

 Nas  conmemoracións e festividades terase en conta as 

necesidades do profesorado e se a actividade o requerise 
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estudiarase a posible cancelación da actividade dos 

especialistas que colaborarán no desenvolvemento da 

actividade. 

5.8    AVALIACIÓN 

 

 5.8.1. AVALIACIÓN INICIAL 

 A avaliación inicial realizarase a partires do desño de diferentes probas 

nos contidos mínimos do curso anterior. as probas oaris e escritas realizaranse 

empregando o Decreto do Currículo como marco de referencia. as medidas a 

adoptar serán a realización de diferentes de reforzo relacionadas con eses 

contidos mínimos. 

 5.8.2. AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE E DA PROGRAMACIÓN 

 Corresponde esta avaliación a cada un dos docentes que forman o 

claustro de profesores. 

AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE. INDICADORES DE LOGROS 

MECANISMO TEMPORALIZACIÓN OBXECTO DA AVALIACIÓN 
 

ESCALAS DE AVALIACIÓN 
 

TRIMESTRALMENTE 
PROFESORADO 

ACTIVIDADE DIDÁCTICA 
PRÁCTICA DOCENTE 

  SI NON ÁS VECES 

 
A organización da aula favorece os distintos 

ritmos de aprendizaxe 
Os agrupamientos de alumnos na clase 

adáptanse ás necesidades das tarefas a 
realizar 

O contorno da aula facilita a integración de 
todo o alumnado no grupo. 

O centro dispón de recursos suficientes para o 
desenrolo do labor docente. 

A organización dos recantos da aula facilita o 
traballo do alumnado con suficiente 
autonomía. 

A distribución dos tempos facilita o traballo 
para o alumnado con dificultades na 
aprendizaxe. 

A distribución dos tiempos facilita o traballo 
para o alumando con altas capacidades. 

Facemos interesante a materia 
Estimulamos o traballo do alumnado 
Damos ánimo no traballo 
Respondemos ás preguntas e dúbidas que 

xorden 
Escoitamos con atención ao alumnado 
Fomentamos as actividades en grupo 
Permitimos elixir actividades que interesen ao 

alumnado 
Evitamos actitudes sexistas e discriminatorias 
Relacionámonos con todo o alumnado 
Ofrecemos axuda e información individual 
Explicamos con claridade 
Indicamos como deben traballar 
Impoñemos orde 
Damos ordes e normas para actuar 
Indicamos o que noso alumnado debe facer 
Indicamos o que noso alumnado debe facer 
Organizamos as actividades 
Temos ordeados os materiais 

    



PÁX. 24 
 

Avaliamos os resultados do alumnado 
Procuramos coñecer as dúbidas do alumnado 
Levamos a cabo suxestións que fai o 

alumnado 
Incitamos ao noso alumnado a que exprese as 

súas ideas 
Introducimos materiais e métodos novos 
Recoñecemos o mérito do que fai o alumnado 
Recompensamos as tarefas do alumnado 
Alentamos e damos ánimo 

 

 

 

 

AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

VALORACIÓN  
PROPOSTAS 

   

 

A adecuación dos obxectivos ás 

características e 

necesidades do alumnado foi: 

A adecuación dos contenidos ás 

características e 

necesidades do alumnado foi: 

A adecuación dos criterios de avaliación 

ás 

características e necesidades do 

alumnado foi: 

As aprendizaxes conseguidos polo 

alumnado 

foron: 

As medidas ordinarias de atención á 

diversidad 

dentro da aula foron: 

As medidas de atención á diversidade 

para o 

alumnado con graves dificultades foron: 

A programación didáctica e o seu 

desenrolo foi: 

A organización da aula para desenvolver 

a 

programación foi: 

O aprovechamiento de recursos 

disponibles no 

centro e contorno aula para desenvolver 

a 

programación foi 

Os procedemientos de avaliación do 

alumnado 

foron: 
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A coordinación do profesorado en cada 

nivel foi: 

A coordinación do profesorado entre os 

diferentes niveis foi: 

A coordinación do profesorado do sexto 

nivel 

col de educación secundaria foi: 

 

 

5.8.3. SESIÓNS DE AVALIACIÓN 

 

As sesións de avaliación estarán coordinadas pola xefatura de estudos. 

O procedemento para desenvolver estas reunións serán: 

 Efecturase unha valoración global do grupo 

 Trasladaresa á xunta información sobre as cualificacións. 

 Contrastaranse as dúbidas en relación coas cualiificacións en 

casos concretos. 

 Analizaranse e comentaranse os casos con maior dificultade 

en canto as aprendizaxes ou relación co grupo. 

 Adoptaranse as decisións que procedan de cara a solucionar 

as problemáticas que se abordaran 

 O xefe/a de estudos levantará acta da sesión. 

As datas e horarios das reunións dos diferentes equipos para cada 

avaliación serán fixadas pola Xefatura de Estudos e quedarán recollidas 

na PXA aprobada polo Consello Escolar. 
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As sesións faranse por nivel coa asistencia obrigatoria de todo o 

profesorado implicado. poderase contar coa presenza e asesoramento do 

Orientador/a do centro. 

Recoméndase ter as notas postas en XADE antes da sesión de avliación 

e cada titor/a disporá do borrador da acta de avaliación durante a sesión. 

As titorías poderán solicitar á Xefatura de Estdos un borrador de acta de 

valición e a cata final de avaliación. 

Cada titor/a comprobará antes das datas de impresións dos boletíns que 

estes estén correctamente cumprimentados. 

todo o profesorado ten a obriga de reflexar en XADE os resultados da 

avaliación polo que terase aberto o proceso  coa suficiente antelación. 

O secretario/a  do centro imprimirá os boletíns de avaliación e 

entregaráos a cada titoría. 

No boletín das notas reflectiranse as faltas de asistencia  do alumnado, 

polo que haberá que introducilas en XADE. 

Todo o alumnado ou os seus representantes terán dereito a reclamar as 

notas dunha materia, para o que contará con cinco días para presentar a 

correspondente reclamación ante o titor. De realizarse por escrito 

seguirase o procedemento regulamentario. 

Ao respecto da promoción do alumnado tanto de nivel como de etapa, 

atenderase sempre a opinión do equipo docente de nivel e o/a titor/a que 

terá decisión final, respectando os criterios establecidos ao respecto 

(VER CRITERIOS DE PROMOCIÖN E CUALIFICACIÓN) 

 

5.9    BIBLIOTECA 

 A biblioteca abretodos os  mércores, xoves e venres de 15:30 a 16:30 

estando atendida no seu inetrior polo profesorado de garda. É un espazo que se 

accede libre e voluntariamente e a estancia na mesma supón a aceptación das 

súas normas. Nela, non está permitido por tanto a realización de actividades que 

alteren o seu normal funcionamento. 

 Entre os deberes do alumnado recollido nas Normas de Funcionamento 

do Centro, atopamos o deber de “respectar as normas de organización, 

convivencia e disclipina do centro docente” así como “conservar e facer un bo 

uso das instalacións e materiais do mesmo”. No caso da biblioteca o 

incumprimento das citadas normas pode significar a non autorización ao seu uso 

de xeito temporal. 



PÁX. 27 
 

 Lembramos que a Biblioteca está reservada para o alumnado do centro, 

e os nenos e nenas de Eduación Infantil terán que estar acompañados por nais, 

pais ou titores. 

O funcionamento estará a cargo do equipo da Biblioteca. 

A biblioteca é un centro de recursos e un lugar de arquivo de todo o 

material bibliográfico, cartográfico de audio e vídeo do colexio. 

Ao comenzo do curso establecerase un horario para facilitar o accseo do 

alumnado, sexa en horario lectivo ou non. cada grupo disporá dunha sesión 

semanal, que se reflexara nun cadro na sala de profesores. 

Todo o profesorado e alumnado respectarán en todo momento as 

normas de funcionamento establecidas polo Equipo de Biblioteca. Non se 

permite retirar ningun material sen o preceptivo rexistor no libro de préstamos 

Cada mestre/a tirot/a responsable do seu grupo de alumnos/as velará 

porque o material se deixe no lugar correspondente. 

Os libros ou material que se retire da biblioteca debe quedar 

debidamente rexistrado así como as incidencia. 

O alumnado estrá sempre acompañado dun profesor/a e nunca solos. 

A Biblioteca funcionará de acordo co proxecto aprobadona PXA. 

Haberá un mestre/a encargado/a da organización e xestión da Biblioteca, 

como rexistro de libros, clasificación, introducción na base de datos… 

As datas do servizo de Biblioteca quedará reflectidos todos os anos na PXA. O 

carné da Biblioteca entregarase ao comenzo do curso ao alumnado de 3 anos  a 

ao de nova incorporación ao centro e terá validez para toda a escolaridade. ë 

imprescindible para a retirada de empréstitos. A perda do carné deberá ser 

notificado en secretarío do centro, acompañándose dunha foto para a súa 

restitución. 

5.10  COMUNICACIÓN COAS FAMILIAS 

 

5.10.1. REUNIÓNS INFORMATIVAS 

 Progamaranse reunións globais cos pais por titorías ou niveis, 

encamiñadas a expoñer as liñas xerais do plan de traballo. en 

todo lugar terá lugar antes do mes de novembro. 

 Semanalmente establecerase un horario de titoría previa cita de 

17:05 a 18:05. O horario poderase flexilibiilzarse, sempre que se 

teña un motivo xustificado para non facelo na hora fixada, previo 

acordo co titor/a e comunicado á xefatura  de estudos.  
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5.10.2. TABOEIROS DE ANUNCIOS DO CENTRO 

 No centro haberá taboeiros de anuncios que a Comunidade 

Escolar poderá consultar. 

 

  5.10.3. PÁXINA WEB 

 O centro disporá dun espazo web actualizado con información 

referida á actividade diaria do centro asi como dos eventos 

relevantes. 

 Os membros da Comunidade Escolar poderán colaborar no 

desenvolvemento do espazo web. a ANPA contará cun espazo na 

web do centro para a publicación de novas e información. 

 

5.10.4. CORREO ELECTRÓNICO 

 O correo electrónico do centro é o medio máis rápido e seguro de 

comunicación co propio centro e calquera profesor/a do mesmo. 

Todos os dáis será consultado desde a dirección e derivado ao 

departamento ou persoa correspondente. 

 

  5.10.5. CIRCULARES INFORMATIVAS 

 Cando algún sector da Comunidade Escolar ou a ANPA o solicite 

poderanse enviar por medio do alumnado notas informativas ás 

familias. Estas notas poderán ser sustituídas por correo 

electrónico no futuro. 

 

  5.10.6. SMS OU MENSAXERÍA INSTANTÁNEA 

 Abalar móvil 

 

5.11   CONSERVACIÓN DAS INSTALACIÓNS E LIMPEZA XERAL DO 

CENTRO. USO    DOS RECURSOS DO CENTRO. 

 É un dereito para todo membro da Comunidade Escolar poder disfrutar 

das distintas instalacións e dependencias do CEntro en perfecto estado de 

conversación e limpeza, así mesmo é un deber para todo membro da nosa 

Comunidade Escolar respectar a limpeza e a orde nas instalacións. Así pois, 

queda establecido como norma xeral o respecto pola limpeza nas aulas, 

corredores e espazos diversos do centro. 
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 Para unha mellor conservación do Centro e as  súas instalacións 

debemos: 

 Contribuir á limpeza do mesmo, utilizando as papeleiras e demais 

recipientes ao efecto. Para iso deben abrir as merendas dentro da 

aula ou ao chegar ao patio. 

 Respectar as plantas e obxectos de ornamentación. 

 Non xogar cos interruptores  da luz, billas de auga … 

 Coidar as instalacións, material mobiliario e material didáctico 

(portas, verxas, fiestras, material deprotivo, servizos, libros…) 

 O profesorado velará para que ningún alumno ou alumna ensucie 

o mesmo, obrigádolles se é o caso, á limpeza do que manchen, 

se se considera oportuno. 

  No caso  de que alguén orixine algún dano nas cousas do centr, de xeito 

fortuíto ou pola mala utilización das mesmas, deberá en primeiro lugar, 

comunicalo inmediatamente aún mestre/a ou a algún membro do Equipo 

Directivo. Unha vez analizado o grao de culpabilidade, poderá esixírselle a 

reposición ou reparación dos danos. 

  Os recursos e equipamentos estarán a disposición do profesorado 

naquelas tarefas relacionadas co centro ou coas actividades que nel se 

desenvolven. O seu uso realizarase de xeito responsable e co coidado 

pertinente. A súa distribución horaria planificarase a inicio de curso. 

  Para as actividades propostas para alumnos contase con espazos (aulas, 

pavillón polideportivo, aula de informática e audiovisuais…) que se empregan 

para diferentes actividades dentro e fóra do horario escolar, previa petición ao 

centro  e a Xefatura Territorial ou no caso do pavillón  e outras instalacións 

deportivas ao Concello. 

  O profesor/monitor responsabilzarase dos grupos de alumnos e alumnas 

que fagan uso destes espazos. Cando estean sendo utilizados para actividades 

organizadas por calquera institución, calquera deterioro que ocasionen, será 

subsanado o antes posible. 

  Os horarios e espazos distribuiranse anualmente para cada curso 

académico. 

         A biblioteca será de uso exclusivo  para o  centro. Emprégase como sala 

de lectura e consulta, charlas e en caso necesario, para actividades de gran 

grupo, en ningún caso para castigos ou actividades académicas. O 

funcionamento estará a cargo do Equipo da Biblioteca. 
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 O salón de usos múltiples (no edifico anexo) empregarase para 

actividades de gran grupo, festivais, charlas, teatro … 

 A aula de informática e medios audiovisuais empregarase para este 

fin, para grupo-aula ou nivel. Será responsable desta aula o/a coordinador/a das 

TIC. Cada grupo terá asignado unha hora semanal. 

 A aula de música para impartir clase desta área. 

 A aula  de idiomas será de uso prioritario para impartición de idiomas. 

 A aula de relixión Católica tamén será para impartir clase desta área. 

 O ximnasio e aula de psicomotricidade para estas áreas de Eduación 

Física en Educación Primaria e Psicomotricidade en educación Infantil) 

 O patio cuberto usarase para as clases de Educación Física. o 

profesorado respectivo encargarase da adquisición e conservación do material . 

poderase tamén empregar para outras actividades de grupo, gran grupo...Día da 

Paz, Festival de fin de curso… 

 No uso dos distintos espazos terá preferencia sempre o docente que teña 

asignada dita actividade. Para facer uso de calquera destes espazos 

solicitaráselle á Xefatura de Estudos. 

 

5.11.1. SERVIZO DE COMEDOR de 2:20 a 16:00 (luns e martes) e de 

2:30 a 3:30 ( os demais días da semana) 

  Para este servizo tamén se usará a aula de Psicomotricidade, 

patios cubertos  e a Biblioteca no caso necesario. 

 

 5.11.2 USO DAS INSTALACIÓNS POR PARTE DA ANPA E DO 

CONCELLO 

 

 O Consello Escolar autorizará anualmente, previa comunicación e 

autorización por parte de Xefatura Territorial, o uso das instalacións do centro 

para os seguintes servizos, que se reflectirá na PXA: 

 

.  5.11.2.1. SERVIZO DE MADRUGADORES  de 8:00 a 9:50, 

xestionado polo Concello e no local do Comedor escolar e aula de 

psicomotricidade. 

   

  5.11.2.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES de mércores a 

venres de 15:30 16:30. 
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 Actividades programadas pola ANPA segundo o plan de 

actividades que se reflectirá na PXA. 

 Os espazos que se poñen a disposición son os seguintes: aula 2, aula de 

informática, patio...aulas a varias a concretar anualmente dependendo da 

actividade. As actividades aprobadas non deben interferir na organización 

pedagóxica do centro. 

 

5.12   CRITERIO DE CUALIFICACIÓNS E PROMOCIÓN. EXAMES 
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5.13   DESENVOLVEMENTO DAS CLASES. 

 A aula será un lugar de traballo e estudo, manterase limpa e ordenada r 

espectando o mobiliario e material didáctico da mesma. 

 O alumnado asistirá a clase cos útiles necesarios para o traballo. de non 

facelo así, debérao poñer en coñecemento da familia. 

 Ningún alumno/a pode entorpecer a labor dun profesor nin dos seus 

compañeiros/as. 

 Cada alumno/a e, a clase colectivamente , faranse responsables daaula 

que lles corresponde e o material que hai no seu interior. Non estando permitido 

acceder a elas sen a presenza de profesorado. 

Tanto no desenvolvemento das clases, como nos cambios entre clase e 

clase o alumnado non poderá saír da aula sen a autorización expresa do 

mestre/a. 

Como norma xeral a asistencia ao baño realizarase, preferentemente nos 

cambios de clase. Durante as clases e segundo a idade dos nenos e nenas 

iranse reducindo as saídas aos mesmos. 

No caso de ausencia momentánea do mestre/a a clase gardará silencio e 

un comportamento axeitado para non molestar as outras clases. Tamén se 

levará á práctica nos cambios de clases, onde cada mestre (titor ou especialista) 

agardará a chegada do seguinte.Para axudar a levar isto aparece a figura do 

delegado/a de clase. 

Todo o profesorado ten a obriga de contabilizar o alumnado presente na 

aula e reflectir as ausencias ou faltas de puntualidade que se produzan. O 

 profesorado  especialista comunicará ao titor/a tanto as faltas de orde na aula 

como as ausencias. 

Non se permitirá o consumo de todo tipo de alimento nas aulas agás en 

actividades programadas polos docentes, agás aqueles casos que estean por 

prescripción médica. en Educación Infantil meréndase na aula antes de sair ao 

recreo. 

Con carácter xeral, o alumnado non poderá usar teléfonos móbiles nin 

aparellos electrónicos. 

 

5.14   DESPRAZAMENTOS NO CENTRO. 

 Os desprazamentos no centro levaranse ordeadamente en silencio e sen 

correr. En todos os desprazamentos, cambios de aula, acompañamento ao 

comedor, entradas ou saídas do centro, o alumnado irá acompañado polo 

mestre/a titor/a ou especialista encargado/a do grupo nese momento. 
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 As actividades colectivas realizaranse con orde, sen alboroto e baixo a 

supervisión dun mestre/a ou persona responsable da actividade. Cada mestre/a 

estará co seu grupo en todo momento para un mellor funcionamento e 

aproveitamento da actividade. 

 Os desprazamentos no centro levarnase ordeadamente en silencio e sen 

correr. En todos os desprazamentos, cambios de aula, acompañamento ao 

comedor, entradas ou saídas do centro, o alumnado irá acompañado polo 

mestre/a titor/a ou especialista encargado/a do grupo nese momento. 

 As actividades colectivas realizaranse con orde, sen alboroto e baixo a 

supervisión dun mestre/a ou persona responsable da actividade. Cada mestre/a 

estará co seu grupo en todo momento para un mellor funcionamento e 

aproveitamento da actividade. 

 

5.15   ENTRADAS E SAÍDAS 

 Todos os horarios dos servizos do centro, das clases, do profesorado, de 

atención ás familias do alumnado e de atención administrativa figurarán 

claramente especificados cada ano na respectiva PXA. 

 O horario será: 

HORARIO DE SETEMBRO E XUÑO 

1ª Sesión:09:40-10:40 

2ª Sesión:10:40-11:40   

  3ª Sesión:11:40-12:30   

  Recreo: 12:30-13:00 

  4ª Sesión: 13:00-1 

 5ª Sesión: 13:50-14:40 

COMEDOR ESCOLAR de 14:40 a 15:40 

horas 

 XORNADA MIXTA: luns e martes 

 

1ª Sesión: 9:50-10:50       

2ª Sesión: 10:50-11:50 

Recreo: 11:50-12:20    

3ª Sesión: 12:20-13:20 

 4ª Sesión: 13:20-14:20 

  5ª Sesión: 16:00-17:00 

COMEDOR ESCOLAR de 14:20 a 16:00 

 XORNADA MIXTA:mércores,xoves e venres 

1ª Sesión: 9:50-10:40       

2ª Sesión: 10:40-11:30   

Recreo: 12:20-12:50 

3ª Sesión: 11:30-12:20  

 4ª Sesión: 12:50-13:40 

  5ª Sesión: 13:40-14:30 

COMEDOR ESCOLAR de 14:30 a 15:30  

 
 A hora de apertura das portas exteriores será ás 9:40, agás os meses de 

setembro e xuño que será ás 9:30 cos mestres/as encargados da garda e 

custodia de nenos e nenas transportados, que serán os mesmos da garda de 

recreo. Tamén serán excepción os nenos e nenas que empreguen o servizo de 

madrugadores que oferta o Concello. 

 A hora de entrada ao centro é as 9:50, agás setembro e xuño que será 

 9:40. A partires desa hora deberá vir acompañado pola nai, pai ou titor/a legal 

que xiutificará a demora.  

O alumnado accederá ao centro polo portal de entrada da rúa Baltasar 

Pardal. Os alumnos e alumnas de primaria iránse desprazando para a porta 

pricincipal mentras que os de infantil colocaranse en fila no patio cuberto, que 

serán acompañados polos mestres e mestras ata a porta de entrada de infantil. 



PÁX. 34 
 

Os mestres e mestras de garda ocuparán as distintas posicións de garda: 

dous na porta de entrada, dous no patio cuberto do edifico anexo e tres no patio 

cuberto para os nenos e nenas de infantil. 

 Nas saídas os mestres/as que impartan na última sesión lectiva 

encargaranse de levar os nenos e nenas ata a porta de entrada , agás os nenos 

e nenas non usuarios de transporte en educación infantil que baixarán a 

buscalos a súa zona. 

 Todo o alumnado dunha mesma aula sairá á vez. As saídas faranse en 

orde na porta de entrada para garantir a axeitada entrega ás acompañantes do 

servicio de transporte e aos pais, nais ou personas autorizadas. 

 Segundo o recollido na Orde do 22/07/97 relativa ao Plano de 

Autoprotección do centro, o acceso aos espazos pedagóxicos-didácticos, 

incluidos os corredores, durante o horariolectivo, está restrinxido ao personal do 

centro. 

O alumnado que utilice o servicio de madrugadores que xestiona o 

concello poderá acceder ao centro a partires de 8:00, quedando ao coidado do 

persoal autorizado ata a entrada do centro ao comezo do horario lectivo. 

  

5.16   HORARIOS. 

O horario do profesorado é de 30 horas de permanencia no centro: inclúe 

horas lectivas (25 horas) e horas de permanencia non lectiva (5 horas), 

distribuidas do seguinte xeito: 

 

 Horario lectivo: Todo o profesorado, permanece no centro, á 

semana, como mínimo, 25 horas. Isto inclúe a docencia directa e 

gardas. 

 Horario non lectivo: duas horas distribuída a discrección por parte 

do profesorado ben antes ou ao remate da xornada lectiva ao 

longo da semana e as restantes o luns pola tarde, distribuidas do 

seguinte xeito: 

o 17:05 a 18:05: atención a pais e nais. 

o 18:005 a 19:05: reunións programadas de niveis, equipos, 

claustros, orientación, … 

Os mércores, xoves e venres, de 15:30 a 16.30 haberá unha hora 

de garda de biblioteca. 

A confección dos horarios correrá a cargo da Xefatura de estudos, 

tentando contemplar nos mesmos as suxestións do profesorado ao respecto. 
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Procurarase , na medida do posible que todo o profesorado teña a mesma carga 

lectiva e as horas de garda serán proporcionais ás mesmas. 

 

5.17   HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN. 

En cumprimento do DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia que no seu artigo 8.5 que di “ Os centros docentes poderán dedicar as 

horas de libre configuración do centro ao afondamento e/ou reforzo dalgunha 

das áreas contempladas neste artigo. Así mesmo, poderán optar por establecer 

outra ou outras áreas que determine o centro, segundo o seu PEC e previa 

autorización da Consellería competente en materia educativa”, o centro acorda 

incrementar: 

 Unha hora de REFORZO NAS LÍNGUAS en 4º de EP. 

 Unha hora de  REFORZO NAS LÍNGUAS en 6º de EP 

 

5.18   LIBROS DE TEXTO 
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5.19   PLAN DE ADAPTACIÓN 

 
 5.19.1. ALUMNADO DE NOVA INCORPORACIÓN: 

 Todo o alumnado recibirá ao inicio de curso información das normas 

xerais do centro por parte do profesorado titor.  

 O alumnado que se incorpore en 4º de EI seguirá o plan de adaptación 

que se aprobe no centro en conformidade ao establecido na Orde do calendario 

escolar do curso respectivo. 

 

 5.19.2. PROFESORADO DE NOVA INCORPORACIÓN: 

 O profesorado novo no centro será informado ao inicio de curso ou no 

momento da súa incorporación dos procedementos que se seguen e dos 

documentos propios do centro. a xefatura de estudos velará pola coordinación 

da actividade docente 

 

5.20   RECREOS E PATIOS 

 

Os recreos representan un momento de lecer moi necesario para o 

alumnado e o peroal do centro e que polo tanto haberá que respectar. Evitarase 

 que o alumnado quede nas aulas sen causa xustificada. Se é o caso, 

permanecerán nela sen compañía do profesorado que así o decida. Nunca 

deben estar sós. 

O patio organizarase en zonas de vixilancia, concretamente CINCO, 

atendidas por quendas do profesorado, atendenedo á normativa vixente que 

aparecerán reflectidas na PXA respectiva e publicarase no taboeiro de anuncios. 

A organización das mesmas correrá a cargo da xefatura de estudos ao igual 

que, de ser necesario, as substitucións nas mesmas. 

Aínda que temos o sistema de quendas non exime ao resto do 

profesorado das responsabilidades titorías nin da obriga de estar no centro. Ante 

calquera incidencia ou problema que xurda durante o recreo, o alumnado 

dirixirase ao profesorado de garda. 
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 Cando non se poida saír ao patio por inclemencias metereolóxicas, o 

recreo en EI será na aula de música da súa planta,  1º, 2º e 3º de EP na 

biblioteca, 4º, 5º e 6º na sala de audiovisuais e informática, co profesorado 

correspondente. 

 Durante os recreos o centro facilitará o acceso á biblioteca, polo que se 

fará un horario de utilización da mesma por niveis. 

 Cando o recreo se realice no exterior o alumnado non poderá acceder ao 

interior do centro nen ausentarse da zona respectiva sen permiso expreso do 

profesorado de vixiancia. 

 Evitaranse os xogos violentos que poidan poñer en perigo a integridade 

física dos alumnos e alumnas. Todo o alumnado saberá que nos patios cubertos 

non poden xogar ao fútbol.  

 Poderanse organizar torneos deportivos supervsados  por profesorado. 

Na pista deportiva exterior estableceranse quendas para a súa utilización. 

 Respectaranse en todo momento as zonas adicadas a xardíns, árbores, 

material deportivo… 

 

5.21   SERVIZOS HIXIÉNICOS 

 Cada grupo de alumnos e alumnas utilizará os servizos hixiénicos máis 

próximos ao lugar onde se atope. O alumnado deberá facer un uso axeitado, 

velando pola hixiene e pola boa conservación dos materiais usando  os 

exclusivos para eles e elas e nunca os reservados para o profesorado. 

 Cada grupo de alumnos e alumnas utilizará os servizos hixiénicos máis 

próximos ao lugar onde se atope. O alumnado deberá facer un uso axeitado, 
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velando pola hixiene e pola boa conservación dos materiais usando  os 

exclusivos para eles e elas e nunca os reservados para o profesorado. 

 

5.22   TAREFAS EXTRAESCOLARES 

En cumprimento do DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia que na súa Disposición Adicional terceira di: Os centros docentes 

poderán incluír dentro da súa PXA, segundo o marco da autonomía pedagóxica 

e organizativa, as pautas e/ou criterios xerais sobre o uso das tarefas 

extraescolares na etapa da educación primaria, de xeito que entronque co 

adecuado desenvolvemento das competencias clave do alumnado  segundo os 

seus distintos procesos e ritmos de aprendizaxe, atendendo a un principio de 

progresividade ao longo da etapa educativa. No caso do seu establecemento , 

terase en conta un adecuado encaixe na vida das familias, de xeito que se 

facilite a participación activa das mesmas na aprendizaxe e a adecuada 

conciliación  da vida persoal e familiar, con respecto aos tempos de lecer do 

alumnado. Ao tempo fomentarase a responsabilidade dos alumnos e alumnas na 

súa formación e a súa autonomía, en liña cunha cultura do esforzo e do traballo. 

Considerando o anterior, o centro acorda que: 

 De 1º e 2º de EP: 

 Realización de traballos de plástica, audicións… 

 Colaborando coas familias, reforzo de tarefas 

instrumentais: cálculo, lectura e escritura. 

 Remate de tarefas inacabadas no periodo lectivo 

 

 De 3º e 6º de EP: 

 Realización de traballos de plástica, audicións… 

 Colaborando coas familias, reforzo de tarefas 

instrumentais: cálculo, lectura e escritura. 

 Remate de tarefas inacabadas no periodo lectivo 

 Busca e recollida de datos ou materiais para a realización 

de traballos na aula. 

 Realización de tarefas incluidas no curriculo 

  Os tempos de adicación aos traballos que se lles propoñan a estes 

alumnos serán progresivos e respectarán, en todo o caso, assúas necesidades lúdicas, 

de convivencia familiar e de descanso, non debendo superar os 60 minutos diarios. 
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6. PLAN DE CONVIVENCIA 

  

Como indica o Decreto 8/2015 todos os membros da Comunidade Educativa 

somos responsables da Convivencia Escolar participando na elaboración, 

desenvolvemento e avaliación do Plan de Convivencia e as normas de convivencia no 

centro. 

O Consello Escolar elixe as persoas representatnes da Comisión de Convivencia de 

acordo co establecido no artigo 6.2 de dito decreto, marca as  directrices de elaboración 

do Plan de Convivencia e das normas do convivencia no centro,  realizando anualmente 

o seguimento e avaliación do mesmo. 

 

6.1. COMISIÓN  DE CONVIVENCIA ESCOLAR DO CENTRO: 

6.1.1COMPOSICIÓN: 

 DIRECTORA: 

          Dª. Rosa Mª Cajade Rodríguez 

 XEFA DE ESTUDIOS: 

          Dª María del Carmen Vázquez Rial 

 REPRESENTANTES DO PROFESORADO: 

          Dª. Mª Jesús Vila Lama 

        Dª.  Josefa Sanmartín Souto 

 REPRESENTANTE DAS FAMILIAS: 

       Dª  María Gonzalez Barco 

        Dª  Irene Couselo del Río 

        Dª  Ana Esperanza Villar Romarís 

 REPRESENTANTE DO PERSOAL NON DOCENTE: 

        D. Alberto Cao Gigirín 

 REPRESENTANTE DO CONCELLO: 

        Dª. Miguel Vallo Camba 

A Comisión  de Convivencia  e o Plan de Convivencia quedan aprobados na 

reunión de sesión do Consello Escolar do día 11 de maio de 2015. 

As súas reunións ordinarias serán trimestrais atendendo a lexislación vixente. 

As súas funcións tamén están sinaladas no Decreto que regula a súa creación e 

funcionamento. Entre as mesmas están a elaboración do Plan de Convivencia 

seguimento, memoria anual e cando menos dúas veces ao longo do curso informar ao 

Consello Escolar das actuacións desenvolvidas, das correccións e medidas 

disciplinarias. 
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O Claustro do profesorado fai propostas para elaboración do plan e avalía o 

mesmo. 

A Xefatura de Estudos coordina e dirixe as actuacións establecidas no plan de 

convivencia. 

Os Órganos de Coordinación Docente incorporan nas súas actuacións as 

medidas e os acordos adoptados, recollidos pola Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, CCP e incluídos nos documentos do centro, como PXA e PAT,  tamén nas 

concrecións curriculares. 

O equipo directivo elabora, impulsa e vela polas actividades do Plan de Convivencia. 

 

6.2 ANÁLISE OU DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN DA CONVIVENCIA NO 

CENTRO: 

Atopámonos nunha situación actual na que se está a incrementar a violencia de 

xénero, as agresións por diferencias culturais, de relixión, creencias...etc. Tamén a 

sociedade cambia no concepto de familia co incremento das separacións dos pais e 

novas relacións. A sociedade é máis diversa, concretamente no noso centro véñense 

incorporando desde hai algúns anos nenos e nenas doutros paises, intégranse alumnos 

e alumnas con necesidades educativas especiais e tamén dentro do ámbito social dos 

nenos e nenas atópanse diferencias que repercuten no ambito escolar. 

No noso centro vense dando, fundamentalmente, o que algúns autores chaman 

“violencia innecesaria”, como sucede en xeral, en todas as escolas e comunidades 

educativas, surxida esta fundamentalmente pola sociedade que nos toca. Non existe 

unha problemática grave a solventar pero sí que podemos ir mellorando nalgúns eidos. 

Plantexamos un Plan de Convivencia que plasme un traballo didáctico con 

alumnos e alumnas, mestres e mestras e familias. 

Estamos a procura dunha mellora do clima social do centro que repercute nunha 

mellora da personalidade de cada alumno e alumna e os efectos que isto supón no eido 

da sociedade. 

 

CARACTERÍSTICAS DO CENTRO E DO SEU CONTORNO QUE 

CONTEXTUALIZAN A INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

O centro está ubicado no núcleo urbano dunha comarca predominantemente 

rural.  Temos un total de 224  alumnos e alumnas. A poboación é da zona agás 

aproximadamente un 10% que é emigrada.  

Unha gran maioría das familias proceden da zona rural, que empregan os 

servizos de Comedor e Transporte Escolar do Centro (>75%), fronte a unha minoría da 

vila, da cal máis dunha terceira parte fai uso do servizo de Comedor. 
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Consta o centro de 14 unidades catalogadas, con 24 postos de traballo, 

incluíndo E. Infantil, e E. Primaria, funcionando once aulas. 

O nivel de colaboración familiar é satisfactorio na gran maioría dos casos, e a 

asistencia as actividades programadas polo centro tamén, se ben globalmente a 

participación na asociación de pais e nais , ANPA,  é máis reducida. 

As familias, maioritariamente, amósanse satisfeitas coa oferta educativa. 

As familias, maioritariamente, empregan na casa o galego como lingua habitual. 

O catálogo de postos de traballo do CEIP de Arzúa está composto por 21 

profesores/as,  coa especialista de relixión. Persoal na súa maioría definitivo pero non 

da comarca o que significa mobilidade do corpo de mestres.   

O persoal non docente está constituído por unha cociñeira, dúas axudantes de 

cociña, unha coidadora e un conserxe. No comedor e recreo de comedor tamén 

participan nais/pais de alumnos. 

Os horarios escolares son: 

Horario x. partida 10 horas  – 14 horas 

16 horas  – 17 horas 

Horario x. única 9:40horas  – 14,30horas 

Servizo  comedor 14  horas  – 16 horas Servizo de comedor 14,30horas – 15,30 horas 

 

De 17:00  a 18:00 h hai o horario de permanencia no centro libre de docencia. O 

luns alárgase ata as 19:00h. 

ASPECTOS DA XESTIÓN E ORGANIZACIÓN DO CENTRO QUE INFLÚEN NA 

CONVIVENCIA 

As entradas e saídas a escola son atendidas polos mestres e mestras. Os 

alumnos e alumnas de Primaria entran pola porta principal do edificio e os de Infantil 

pola porta da planta baixa. Os  de infantil de comedor son levados  e traídos polas 

coidadoras de comedor, neses intres. 

Os recreos son atendidos polos mestres agás o de comedor que é realizado por 

nais/pais do alumnado e mestres/as colaboradores. Ao recreo teñen dereito todos os e 

alumnas polo que soamente pódese privar destes descansos atendendo ás correccións 

aplicadas en relación a condutas contrarias ás normas de convivencia. 

Nos cambios de hora os especialistas buscan ao alumnado na respectiva titoría 

e o titor/a espera na aula ata que sae o último alumno e alumna. O alumnado de 

Primaria é acompañado ao comedor e transporte por o titor/a ou mestre/a especialista 

que estea con eles agás en Infantil que no camiño ao comedor e regreso son os 

colaboradores de comedor os que acompañan. 
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Os horarios de todas e cada unha das actividades complementarias realizadas 

colectivamente (conmemoracións, celebracións e festivais...) recollidas na PXA 

comprometen a especialistas e aulas. 

As saídas do centro, sexan actividades complementarias ou extraescolares deben estar 

aprobadas polo Consello Escolar e contar coa autorización dos pais/nais e ser 

notificadas ao Equipo Directivo. 

Establécese horario para dependencias do centro: audiovisuais, informática, 

biblioteca. 

O horario de recreo é de 11:50 horas – 12,20 horas. Os alumnos son coidados 

polos mestres e mestras correspondentes. Os alumnos e alumnas están divididos en 

zonas: 

1. Zona de infantil que consta de parque, espazo de tobogáns e espazo libre. 

Empregado unicamente polo alumnado de Educación Infantil. 

2.  Zona de patio aberto con pista de fútbol e empregada por quendas polos 

alumnos e alumnas de 1º a 6º nivel. 

3. Zona de patio cuberto (onde non se pode xogar ao fútbol) e espazos libres 

restantes empregada polo alumnado de Primaria en xeral. 

4.  Zona de xardíns que non se poden empregar durante o recreo. 

5.  Horto escolar. 

6.  Biblioteca escolar. 

         No patio cuberto non se pode xogar ao fútbol. 

Os xogos predominantes en Infantil son nos tobogáns, bicicletas, pelota e 

carreiras… 

Os xogos en Primaria son fundamentalmente fútbol, carreiras e paseos. Cada 

 aula dispón dunha pelota de cada deporte, das que se teñen que responsabilizar 

durante todo o curso. 

Nos Xogos de Primavera  e nos Pequexogos aumenta a participación noutros 

deportes. 

O recreo despois de comer é de 15 a 16 horas. Os alumnos son coidados polos 

colaboradores de comedor nas zonas de fóra do edificio escolar e polos mestres e 

colaboradores na biblioteca. As zonas están divididas igualmente. 

 A puntualidade e asistencia ás clases son normas obrigadas polo que o titor/a 

leva o control das fallas de asistencia e atrasos inxustificados do alumnado que traslada 

a Xefatura de Estudios (ANEXO A,  FALTAS de ASISTENCIA). De superar 25 sesións 

sen xustificación notificarase por parte do centro á familia solicitando os 

correspondentes xustificantes. 

Os mestres tamén deben xustificar as súas ausencias atendendo á normativa. 
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As ausencias dun mestre cóbrense polo resto do profesorado atendendo a un 

calendario semanal fixo de gardas de substitución. Os mestres encárganse de mirar o 

taboleiro das posibles substitucións. En caso de necesidade a Xefatura de Estudios 

determinará para cubrir as necesidades. (ANEXO C, HORARIO DE GARDAS) 

No caso de gardas de comedor a encargada de comedor  dispón para cubrir as 

necesidades. 

Os permisos das ausencias temporais do alumnado na xornada lectiva do centro 

son solicitados e xustificados polos pais/nais no modelo oficial (ANEXO B, SAÍDAS DO 

CENTRO) proporcionado polo centro 

Existe colaboración e coordinación entre os diferentes membros da Comunidade 

Educativa. 

En caso de accidente dun alumno ou alumna , atenderase no botiquín e se é 

preciso chamarase ao 112 podendo ser trasladado ao centro de saúde acompañado 

pola súa mestra, avisando á familia, sempre en primeiro lugar. Os alumnos e alumnas 

incluídos no programa Alerta Escolar ou alérxicos serán tratados conforme aos 

respectivos protocolos. Dáse conta ao equipo directivo e a familia das circunstancias do 

incidente quedando constancia escrita do suceso no parte oficial de incidencias do 

centro, ANEXO D. 

Ao longo do ano académico dentro do horario lectivo realízanse simulacros de 

evacuación segundo o establecido no “Plan de Autoprotección Escolar do Centro”. 

ESTADO DAS RELACIÓNS E DA PARTICIPACIÓN NA VIDA DO CENTRO 

POR PARTE DO PROFESORADO, DO ALUMNADO, DAS FAMILIAS E SERVIZOS E 

INSTITUCIÓNS E ENTIDADES DO ENTORNO 

A comunicación necesaria entre pais e mestres  está establecida para a 6ª hora 

do luns. 

Establécense reunións periódicas coas familias e con outros servizos da comunidade. 

Esta comunicación é aceptable pero mellorable. 

Existe colaboración das familias coa escola. 

A colaboración e integración da escola co medio prodúcese en participación en 

actividades propostas pola escola ou polo concello, petición de axudas ao concello, 

comunicación co centro de saúde, asistencia social do concello… 

Existe comunicación e colaboración entre os diferentes servizos. 

CONFLICTIVIDADE DETECTADA NO CENTRO, INDICANDO O TIPO E 

NÚMERO DE CONFLICTOS QUE SE PRODUCEN E OS SECTORES IMPLICADOS 

NESTES 
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Dentro das aulas as condutas dos alumnos e alumnas  son definidas polos 

mestres e mestras  como normais, agás algún caso ou momento puntual no que pode 

haber algún comportamento non axeitado. 

Estes momentos son controlados polos mestres e mestras empregando 

fundamentalmente o aviso, o diálogo e en ocasións consecuencias. Os mestres e 

mestras tenden a loar os bos comportamentos para reforzalos. 

A comunicación e colaboración entre mestres e mestras é respectuosa , a 

coordinación prodúcese fundamentalmente de forma horizontal entre o mesmo nivel 

pero tamén verticalmente en actividades varias. 

Os pais, nais e titores e titoras legais  e alumnos e alumnas opinan que unha 

maior parte do alumnado non ten queixas de ser insultados, illados ou agredidos 

fisicamente. Existe unha pequena porcentaxe que pode oscilar entre 6% e 14%  de 

queixas neste sentido. 

Os alumnos e alumnas  veñen contentos ao colexio, só unha porcentaxe menor 

a 5% di que non. Considéranse alegres (93%). Consideran que os mestres os axudan 

nas relacións cos compañeiros, cóntanlle ou titor os problemas de relación cos 

compañeiros ( 86%). 

Un 71% do alumnado di que non responde con insultos ao ser insultado. Un 54% 

non se enfada cando non consigue o que quere. Maioritariamente eloxian e axudan aos 

compañeiros. 

As relacións entre alumnos e alumnas , entre mestres/as e alumnos/as , entre 

mestre/as e pais/nais/titores legais e entre os mesmos mestres/as considéranse 

 axeitadas, aínda que hai unha porcentaxe que baixa do 5% que opina o contrario. A 

opinión dos mestres/as é máis elevada. 

A igualdade nos xogos de nenos e nenas e valorada por un pouco máis da 

media como que non  se produce. 

Unha porcentaxe menor a un 10% opina que se trata de forma diferente a 

familias doutros países, culturas ou relixións. E un 5% recoñecen que hai familias que 

tratan de forma diferente a nenos con minusvalías. Tamén un 5 % pensan que hai 

familias que non deixan aos seus  fillos relacionarse con nenos máis pobres, doutras 

razas ou relixións. 

Practicamente non existe recoñecemento de empregar con frecuencia as 

agresións físicas ou verbais por parte das familias. Existe un recoñecemento de  un 

17% que opina que hai familias  que teñen dificultades para establecer ou facer cumprir 

as normas. 

Máis de un 90% tanto de pais como mestres, opina que os pequenos teñen que 

ser máis respectuosos  tanto nas conversas como nos xogos. 
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Tamén un 90% opina que se teñen que traballar máis especificamente a 

autoestima, as relacións entre compañeiros, os valores, a resolución pacífica de 

conflitos. 

Os mestres e mestras mostran unha actitude de escoita e observación de 

condutas do alumnado e consideran que é importante informar  aos pais/nais e titores 

legais e informarse de actitudes e valores....Intercambian información cos outros 

mestres/as neste eido. Empregan a aprendizaxe cooperativa para mellorar a 

convivencia na aula e empregan estratexias específicas. 

En relación á convivencia nos intres de recreo observamos: 

En Infantil, leas por material ou algún choro por lastimarse uns a outros. Algún 

pequeno que non quere xogar cos outros, illado ou con gran dependencia dos 

mestres/as. 

En Primaria, os problemas máis salientables son os golpes por balonazos, 

choques por carreiras, algunha agresión por leas que é ocasional e algún alumno que 

non se integra nos xogos. Ocasionalmente tamén amósanse leortas por rivalidade de 

clases. Os problemas de leortas ou "accidentes" son solventados polos mestres de 

garda. 

ACTUACIÓNS DESENVOLVIDAS NO ÁMBITO DA CONVIVENCIA E 

EFECTIVIDADE DESTAS 

Ao longo dos cursos pasados foron realizándose diferentes actividades 

relacionadas coa mellora da convivencia. 

Participouse por parte do conxunto dos mestres en grupos de traballo, 

seminarios...relacionados coa convivencia. 

Dende anos vense atendendo ao plan de convivencia do centro en canto a 

normas, tratamento do acoso escolar, … 

Ditas actuacións favorecen a convivencia pero temos que seguir traballando e 

desenvolvendo unha mellora da mesma. 

Actividades da comunidade escolar: 

·  Participación en diversas actividades informativas relacionadas coa 

convivencia, festas, festivais  e conmemoracións. 

·  Na comunidade está a funcionar a ANPA aínda que con moi poucos 

participantes. Está a ofertar actividades extra escolares para os alumnos. 

Actividades do profesorado: 

·   Reunións de coordinación entre o profesorado do mesmo nivel educativo, 

de diferente nivel... 

·    Reunións de información e asesoramento con pais, nais e titores legais. 

·    Reunións de titoría con alumnos e alumnas. 
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·    Posta en práctica na aula de diversas actividades para mellora da 

convivencia. 

·    Realización e posta en práctica do programa de acción titorial. 

·    Participación en actividades de formación relacionadas coa convivencia 

·   Coordinación e colaboración cos diferentes servizos relacionados coa 

convivencia e a educación. 

Actividades do alumnado: 

·  Participación nas actividades relacionadas coa convivencia. 

·  En xeral consideramos que as actividades desenvolvidas son necesarias 

para a mellora da convivencia escolar pero é preciso seguir traballando e 

mellorando. 

6.3 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 Mellorar a respetuosidade nas relacións cos alumnos e alumnas, é dicir, 

 aprender a convivir positivamente 

 Detectar e solventar casos puntuais de illamento, agresión, 

insatisfacción... 

 Prevención dos problemas da convivencia 

 Facer competentes aos nenos e nenas para saber resolver os conflictos 

pacíficamente. 

 Aprender desde a infancia a apreciar a diferencia de sexo, raza, cultura, 

personal e respectala e valorala como enriquecedora. 

 Favorecer o respecto e tolerancia ante as diferencias individuais que son 

debidas a idade, diferencias físicas, diferencias psíquicas... 

 Desenvolver a capacidade de valoración e conciencia positiva dun 

mesmo, as súas capacidades e límites. 

 Contribuírá adquisición das competencias social e cidadá e para 

autonomía e iniciativa persoal. 

 Desenvolver habilidades sociais: sorisa, mirada, saúdos, cumplidos, 

compartir as cousas, os xogos cooperativo, aceptar e refutar críticas dos 

outros, expresar emocións,...etc. 

 Adquirir  e empregar estratexias para a resolución pacífica de conflictos.  

 Ver o conflicto como algo que pode axudar a mellorar. 

 Millorar o “clima emocional” tanto da aula como no centro. 

 Favorecer a autoestima do alumnado mediante o adestramento do 

hábito, de diálogo, da reflexión, do bo trato... 
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 Facilitar aos órganos de goberno e ao profesorado instrumentos e 

recusos en relación coa prevención da violencia e a mellora da 

convivencia no centro. 

 Concienciar e sensibilizar a Comunidade Educativa sobre a importancia 

dunha axeitada convivencia escolar e facilitar os procedimentos para 

mellorar a convivencia social e escolar. 

 Fomentar os valores, as actitudes e s prácticas que permitan mellorar o 

grao de aceptación e cumprimento das normas e avanzar no respecto á 

diversidade e o fomento da igualdade de xénero. 

 Fomentar e facilitar a participación, a comunicación e a cooperación das 

familias no mantemento da convivencia nos centros docentes. 

 Establecer, incremenntar e consolidar as relacións con entidades e 

institucións do contorno que contribúan a unha convivencia que 

respecten os dereitos e as libertades fundamentais. 

 

 6.4 ACTUACIÓNS, MEDIDAS E PROGRAMAS PARA A MELLORA DA 

CONVIVENCIA 

Actuacións organizativas, curriculares e de coordinación: 

● Ir desenvolvendo actividades que potencien a concienciación sobre os 

beneficios dunha organización e participación democrática no centro e nas aulas 

. 

1. Empego de canles democráticos nas aula: elaboración e xestión 

de normas, actuacións... 

2. Emprego de toma de decisións de forma democrática entre os 

mestres 

3. Escoita activa 

● Coordinación e participación nas actividades docentes. 

1. Participación das familias nalgunhas actividades docentes, dentro 

da aula 

2. Participación das familias en conmemoracións: magosto, 

festivais... 

3. Participación en actividades desenvolvidas por diferentes 

organismos. 

● Programación de desenvolvemento do currículum, especialmente o 

relacionado coas competencias social e cidadá e para autonomía e iniciativa persoal. 

1. Programación de ámbolas dúas competencias ( Emprégase o 

currículum da área de Valores Sociais e Cívicos ou o programa 
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realizado anteriormente para a competencia social e cidadá) 

(ANEXO 17 ) 

2. Desenvolvemento da práctica docente relacionada coas dúas 

competencias 

● Estratexias metodolóxicas que desenvolvan unha mellora da convivencia. 

1. Plan de acción titorial por cursos. ANEXO 1 

2. Revisión e elaboración de materiais sobre a convivencia escolar. 

3. Creacción do caixon de recursos para a convivencia con material 

sobre o tema na sá de mestres, indice co materia. ANEXO 12 

4. Medidas de atención á diversidade: agrupamento de alumnos, 

agrupamentos de apoio e reforzos educativos e ACS (Documento 

“Atención as necesidades educativas curso escolar...”(ANEXO 2) 

5. Programas de asertividade e habilidades socioemocionais: 

6. PEHIS de Inés Monjas 

a. Ratones, Dragones y Seres Humanos 

b. HHSS EOS (Vallés Arándiga)... 

 Programas de traballo. Aprendizaxe cooperativo e xogos 

cooperativos. 

 . Modelos de casos prácticos: 

a. Programa de Maite Gareigordobil Ed. Pirámide 

b. El juego de portarse Bien de Vallés Arádiga.... 

c. Outros... 

● Estratexias de valoración do progreso do alumnado en canto a eidos 

relacionados coa convivencia. 

1. Avaliación das dúas competencias 

● Valoración das estratexias da práctica docente en canto ao desenvolvemento 

da mellora da convivencia. 

1. Valoración das actividades propostas en canto a forma de 

realización e resultados acadados 

● Actividades complementarias e extraescolares que desenvolven a convivencia. 

1. Excursións realizadas 

2. Celebracións 

Actuacións para garantir a participación da comunidade educativa 

● Formación 

1.            Escola de pais 

2.            Formación mestres 

3.            Actividades de formación alumnos 
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● Participación en actividades 

Actuacións dirixidas á prevención de condutas contrarias ás normas de 

convivencia 

● Difusión de normas. 

1.            Ao inicio de curso: difusión das normas por escrito (unha copia 

para cada aula) e oral para mestres, colaboradores, pais e alumnos. 

2.            Páxina web do colexio. 

● Actividades para sensibilización. 

1.  Propostas no PAT 

2. Relacionadas co currículum das competencias  social e cidadá e para 

autonomía e iniciativa persoal 

         

Protocolo para a prevención, detección e o tratamento das situacións de acoso 

escolar 

● Realización de campañas de sensibilización contra o acoso escolar para a 

comunidade educativa. 

1. Charla ou actividades específicas cada ano (Garda Civil, Orientación, 

outros profesionais) 

● Canles específicas polas que as posibles vítimas poidan exteriorizar as 

situacións de acoso escolar. 

1.  Buzón de aula 

2. Titoría colectiva e individual cos alumnos 

● Medidas que deben adoptarse para poñer fin a unha situación de acoso, 

incluíndo a designación pola dirección do centro dunha persoa responsable da 

atención á vítima cunha relación de confianza ou proximidade a mesma. 

1.            Protocolo (ANEXO 4) 

Medidas para previr, detectar, mediar e resolver os conflitos 

● Compromisos de convivencia 

1. Elaboración consensuada do cartel de normas de aula, modelo de 

rosolver os problemas e do cartel de normas do centro. ANEXO 5 

2. Conclusións sobre extratexias de disciplina eficaces no colexio. 

ANEXO 6 

3.  Compromisos particulares, modelo ANEXO 7 

● Actuacións preventivas. 

1.   Sensibilización ante o problema. Acercamento ao problema con 

materiais que fagan reflexionar sobre as actitudes e poñerse no lugar dos 

outros. 
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2.   Formación para a comprensión do problema. En que consiste e a 

necesidade de actuar cando os dereitos dos outros non son respectados, 

os roles dos implicados, as consecuencias, a importancia de evitar el uso 

de estratexias violentas... 

3.  Accións, para que el alumno cambie o problema por iniciativa propia. 

Decida organizar actividades como ver películas, establecer debates , 

organizar actividades en el patio de recreo para evitar exclusións, 

formación en resolución de conflitos, organizar actividades de 

convivencia, buscar indicadores de mingua de violencia, gravar 

situacións conflitivas e analizalas na aula, analizar situacións de violencia 

social na sociedade ,,, etc. 

4.  Emprego de aprendizaxe cooperativo 

5. Desenvolvemento de modos de resolver os conflitos de forma non 

violenta: diálogo e acordo 

6.  Desenvolvemento da autoconfianza e autoregulación 

7.   Fomento da empatia 

8.    ... 

● Actuacións de detección. 

1.   Titoria de aula 

2.    Observación dos mestres en diferentes intres 

3.   Buzón de aula 

4.    ... 

● Mecanismos de conciliación ou mediación. 

1.  Diálogo e acordo entre as partes afectadas 

2. Mediación do representante de aula en casos puntuais 

3.   Mediación e/ou  intervención do titor ou mestre. 

4.  ... 

Medidas ou programas que promovan a mellora da convivencia, fomenten o 

diálogo, a corresponsabilidade e a cultura da paz 

● Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez no 

centro e para as súas familias: 

·         Xornada de portas abertas 

·         Programa “Os pais e nenos de 3 anos coñecen o cole”: Visita das 

dependencias e información aos pais da organización, normas, 

espazos...etc 

·         “Periodo de adaptación dos nenos de infantil de 3anos” 
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·         Actividades de acollida aos alumnos que se incorporan ao centro 

que veñen de outros lugares: información sobre o colexio, actividades 

de coñecemento e integración na aula e actividades de integración no 

patio. 

● Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non 

discriminación por razón de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou 

social. 

·         Carteis informativos, dipticos ás familias...etc 

·         Charlas informativas ás familias e alumos 

·         Actividades do alumnado que desenvolvan a igualdade, o 

respecto aos outros, a autoestima, o control emocional, traballo 

cooperativo, dinámica de grupos...etc, indicadas nas PAT e nas 

PXA e PA de nivel, atendendo ao desenvolvemento das 

competencias social e cidadá e para iniciativa e autonomía 

persoal. 

● Actividades formativas en materia de convivencia escolar para os 

mestres, recolidas na PXA. 

1.            Ofertadas por D.O.: 

-emprego do sociograma a nivel de aula. ANEXO 3 

        -cadro de observación no patio de recreo da actuación dos 

alumnos por          parte do titor/orientación. ANEXO 3 

-elaboración dun protocolo xeral e particular de actuación en 

casos de alumnos non integrados. ANEXO 13 (xeral) 

-orientacións de actividades para incremento da linguaxe asertiva 

insistindo en saúdos, despedidas e tono de voz, actividades 

concretas en ANEXO 9. 

-outras: 

2.            Ofertadas por outras persoas ou entidades: 

        - Actividades dirixidas por psicopedagogo do Concello de Arzúa. 

● “Programa para a adquisición de habilidades e competencias sociais para 

o alumnado que incurra reiteradamente en condutas contrarias á convivencia” 

elaborado polo D.O. e como complemento ás medidas correctoras tomadas. 

1.            Programas específicos individuais (a elaborar en casos 

concretos) 

2.            Programas específicos grupais (a elaborar en casos concretos) 

3.            Programa orientacións e recursos para TDAH. 

4.            Estratexias para conductas frecuentes do alumnado. Anexo 10 
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● En caso de necesidade “aula de convivencia inclusiva” atendendo ao 

artigo 25 do decreto. 

● En caso necesario “mediación escolar” atendendo ao artigo 26 do 

decreto. 

● “Escola de nais e pais”. Cada curso e atendendo a demandas dos pais e 

ANPA organízanse tres charlas informativas con temas relacionados coa mellora 

da convivencia escolar. 

        Neste curso: 

1.            Actuacións en TDAH 

2.            Riscos na internet 

3.            Informacións sobre a xornada 

6.4 SEGUIMENTO,  AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN DE CONVIVENCIA: 

Mecanismos e indicadores 

● Rexistro anual de aula e xeral de incidentes e tipoloxía, necesidades de 

mellora, proposta de actividades ANEXO 11 

Participación de todos os sectores da Comunidade Educativa 

1.            Mestres 

2.            Alumnos 

3.            ANPA 

4.            Outros 

Memoria final de curso 

Ao remate do curso a Comisión de Convivencia elabora incluíndo o seguimento 

e avaliación e as propostas de mellora. O Consello Escolar aproba a memoria do plan 

de convivencia que forma parte da memoria anual do centro, correspondendo aos 

servizos de Inspección Educativa supervisar a elaboración, o desenvolvemento e a 

avaliación do plan de convivencia. 

6.5  DIFUSIÓN DO PLAN DE CONVIVENCIA 

O equipo directivo leva a cabo: 

Accións para que sexa coñecido 

·         Aprobación no Consello Escolar. 

·         Publicación na páxina web do colexio. 

·         Disposición de acceso a calquera membro da Comunidade Educativa. 

Accións para que sexa aplicado 

Organización e temporalización para a realización das diferentes actividades, no 

colexio, nas aulas... 
 

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 

Colexio Elaboración plan Actividades propostas no Actividades propostas no 
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Revisión normas de 

centro 

Organización 

Actividades propostas no 

plan 

Plan atención a 

diversidade 

Reunións e 

coordinacións con pais, 

mestres e outros 

servizos 

Período de adaptación 

infantil 

Currículo para as 

competencias social e 

cidadá e para autonomía 

e iniciativa persoal 

plan 

Reunión comisión de 

convivencia 

Reunións e 

coordinacións con pais, 

mestres e outros 

servizos 

plan 

Reunión comisión de 

convivencia 

Memoria do plan 

Reunións e 

coordinacións con pais, 

mestres e outros 

servizos 

Rexistro global anual 

Aula Normas de aula 

PAT 

Currículo para as 

competencias social e 

cidadá e para autonomía 

e iniciativa persoal 

Atención a diversidade 

Actividades propostas no 

plan 

Currículo para as 

competencias social e 

cidadá e para autonomía 

e iniciativa persoal 

Acción titorial 

Atención a diversidade 

Actividades propostas no 

plan 

Currículo para as 

competencias social e 

cidadá e para autonomía 

e iniciativa persoal 

Acción titorial 

Atención a diversidade 

Actividades propostas no 

plan 

Rexistro anual 

Accións para a valoración por tódolos sectores da comunidade educativa 

·         Valoración nas reunións trimestrais da comisión de convivencia. 

·         Valoración nos consellos escolares. 

Accións para a difusión das normas de convivencia 

·         Exposición en cada aula. 

·         Exposición en diferentes lugares do centro: comedor, pasillo... 

·         Páxina web do colexio. 

 6.6 NORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 ORGANIZACIÓN DOS ESPAZOS E DOS TEMPOS 

O sinalado anteriormente 

 

PROCEDEMENTOS DE COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS DAS FALTAS DE 

ASISTENCIA E AS CORRESPONDENTES AUTORIZACIÓNS OU XUSTIFICACIÓNS 

PARA OS CASOS DE AUSENCIA 

Os sinalados anteriormente 

6.7 NORMAS DE CONVIVENCIA 
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DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO, CONDUCTAS CONTRARIAS Á 

CONVIVENCIA E AS CORRECCIÓNS 

DEREITOS E DEBERES 

Recolllidos na Constitución, Estatuto de Autonomía, leis orgánicas que 

 desenvolvan e Declaración Universal dos Dereitos Humanos e tratados internacionais 

ratificados. 

As accións relacionadas coas normas de centro e aula. 

PROHIBICIÓNS 

Emprego de teléfonos mobiles e outros dispositivos electrónicos durante os 

periodos lectivos agás como emprego de ferramenta pedagóxica. 

As accións contrarias as normas de centro e aula e que incumpran os dereitos 

sinalados. 

MEDIDAS DE CORRECCIÓN: 

REQUISITOS: 

·         Carácter educativo e recuperador. 

·         Garantir o respecto dos dereitos. 

·         Ser proporcionais a gravidade da conducta que se corrixe 

·         Que contribuían a que se asuma o cumprimento dos seus deberes 

·         Ter en conta o recoñecemento espontáneo, a reparación de danos, a 

intencionalidade, a reiteración ou non, a difusión por diferentes medios da 

conduta, imaxes ou a ofensa, o tipo de prexuizos causados e a 

vulnerabilidade da vítima. 

·      O ámbito de corrección é nas actividades lectivas, complementarias e 

extraescolares, actividades de comedor e transporte, tamén as 

producidas fóra da escola relacionadas coa vida escolar o membros da 

comunidade educativa. 

·         Non hai correccións contrarias á integridade física e á dignidade persoal 

·         En caso de comisión de condutas que deriven en actosconstitutivos de 

delito ou falta penal a dirección do centro debe informar e coordinar as 

actuacións atendendo ao artigo 28. 

TIPOS: 

1.            DIÁLOGO E CONCILIACIÓN, ESTRATEXIAS HABITUAIS 

2.            DEBER DE REPARAR OU FACERSE CARGO DO CUSTO 

ECONOMICO DA SÚA REPARACIÓN DOS DANOS QUE CAUSE 

SENDO OS PAIS RESPONSABLES CIVIS. 
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3.            EN CONDUTAS DE AGRESIÓNS FÍSICAS OU MORAIS HAI O 

DEBER DE PRESENTAR ESCUSAS E RECOÑECER A 

RESPONSABILIDADE DOS ACTOS. 

CLASES DE CONDUTAS CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

FALTAS: 

● CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICAIS Á CONVIVENCIA 

1.            Agresións físicas ou psìquicas, as inxurias e as ofensas graves, as 

ameazas e as coaccións contra os demais. 

2.            Os actos de discriminación grave por razón de nacemento, raza, 

sexo orientación e identidade sexual, capacidade económica, nivel social, 

conviccións, discapacidades ou calquera outra condición ou circunstancia 

persoal ou social. 

3.            Os actos individuais ou colectivos de desafio á autoridade do 

profesorado e persoal de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

4.            A gravación, manipulación ou difusión de imaxes ou informacións 

que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade 

persoal e familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade 

educativa. 

5.            As actuacións que sexan de acoso escolar atendendo ao artigo 28 

da Lei 4/2011. 

6.            A suplantación de personalidade, falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos 

7.            Os danos graves causados de forma intencionada ou por 

neglixencia grave ás instalacións e aos materiais do centro ou de outros. 

8.            Os actos inxustificados que perturben gravemente o 

desenvolvemento das actividades. 

9.            As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a 

integridade persoal e a incitación ás mesmas. Incluíndo levar obxectos, 

subtancias ou produtos gravemente perigosos. 

10.         A reiteración, nun mesmo curso, de condutas leves contrarias á 

convivencia. 

11.         O incumprimento das sancións impostas. 

● CONDUTAS LEVES CONTRARIAS A CONVIVENCIA 

1.            As conductas tipificadas anteriormente co 1, 2, 3, 7, 8 e 9 que non 

alcancen a gravidade requerida. 

2.            Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente 

prohibido polas normas do centro 
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3.            A falta de asistencia inxustificada á clase e as faltas reiteradas de 

puntualidade atendendo ás normas do centro. 

4.            A reiterada asistencia inxustificada á clase sen o material e 

equipamento precisos. 

5.            As otras que se tipifican nas normas de centro. 

        PROCEDEMENTOS CORRECTORES 

● EN CONDUTAS GRAVEMENTE PREXUDICIAIS Á CONVIVENCIA 

·         Documento de constatación dos feitos elaborado polo profesorado 

(ANEXO 14 ) 

·         Notificación aos pais e ao titor de ser o caso (ANEXO15  ) 

·         Persoa docente instructora 

·         Procedementos regulados no capítulo IV: conciliado ou común 

(ANEXO16 ) 

·         A comparecencia da nai ou pai é obrigatoria e a falta reiterada e 

inxustificada será comunicada ás autoridades competentes. 

·         A resolución do procedemento notificarase aos pais nun prazo de doce 

días lectivos desde que se coñeceron os feitos e comunicarase á 

Inspección Educativa. 

                  MEDIDAS CORRECTORAS: 

1.            Realización dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que 

contribúan á mellora e ao desenvolvemento das actividades do centro. 

2.            Suspensión a participar nas actividades extraescolares  ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas a un 

mes. 

3.            Cambio de grupo. 

4.            Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un 

período de entre catro días lectivos e dúas semanas. Deberá realizar os 

traballos ou deberes que se determinen. 

5.            Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un 

período de entre catro días lectivos e un mes. Deberá realizar os traballos 

ou deberes que se determinen. 

6.            Cambio de centro. Atendendo ao artigo 40. 

● EN CONDUTAS LEVES CONTRARIAS Á CONVIVENCIA 

1.            Amonestación privada ou por escrito 

2.            Comparecencia ante a Xefatura de Estudos 

3.            Realización de traballos específicos 
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4.  Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementaria  ata dúas semanas. 

5.            Cambio de grupo ata unha semana. 

6.            Suspensión de asistencia a determinadas clases ata tres días 

lectivos. 

7.            Suspensión de asistencia oa centro ata tres días lectivos. 

 

Os responsables das medidas correctoras son os mestres e o titor/a nos tres primeiros 

casos e o titor no cuarto sempre dando conta a xefatura de estudos. A xefatura de 

estudos, director/a nos casos 1, 3, 4, 5 e 6 e o  director/a no caso 6. Oídos sempre os 

profesores/as e os titores/as. Estas medidas serán comunícase aos pais e á Comisión 

de convivencia do centro. 

 

7. UTILIZACIÓN DO CENTRO POR PARTE DE PERSOAL ALLEO AO CENTRO. 

NORMAS PARA O CORRECTO USO DE ESPAZOS E INSTALACIÓNS. 

 

  Seguirase a normativa establecida no decreto 374/1996, Orde do 22 de xullo de 

1997 “ para a utilización das instalacions dun centro público por parte de entidades o 

persoas alleas á comunidade escolar do centro, presentarase a solicitude ante a 

dirección do centro, que solicitará do consello escolar o preceptivo informe para a 

súa posterior tramitación á Delegación Provincial de Educación, que resolverá o que 

proceda, logo do informe da inspección educativa . Para uso ocasional e con 

carácter excepcional, o director/a poderá autorizalo uso das instalación por parte 

das asociación de país de alumnos, asociación de antiguos alumnos e as súas 

respectivas federacións, sindicatos, movementos de renovación pedagóxica e 

grupos de profesores, só requiere a solicitude previa ao director/a  do centro, cunha 

antelación mínima de tres días, quen concederá a aoutorización, no marca das 

directivas fixadas polo consello escolar, se o seu destino é a finalidade propias das 

institucións, sempre que non se altere o normal funcionamento do centro. As 

instalicións dos centros poranse sempre a disposición da Administración para a 

formación do profesorado, cursos para a educación de adultos, presencial ou a 

distancia ” 

  As normas de utilización das instalacións,  recursos e servizos educativos do 

centro polos distintos sectores da comunidade educativa e as súas organización o 

siguiente procedemento. 

 As instalación do centro poderán ser utilizadas por calquera dos sectores da 

comunidade educativa, sempre e cando o soliciten convenientemente por 
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escrito, o seu uso se axuste ao establecido legalmente e non sexa susceptible 

de interferir no desenvolvemento da actividade lectiva. 

 Na solicitude terá que reflectirse o nome dunha persoa responsable da 

actividade, de ser una organización a interesada será o seu representante legal 

quen presente a solicitude, facendo constar o tipo de actividade que se vai a 

desempeñar e con que fin, o horario e as instalación a empregar, así como si a 

actividade é gratuita ou de pago 

 Tamén se sinalará a necesidade de material propio do centro e/ou de persoal de 

conserxeria. 

 Asinarase así  mesmo o compromiso de respectar as instalación e de facerse 

cargo se é o caso dos posibles danos ou gastos ocasionados pola actividade. 

 O permiso de utilización será concedido pola dirección do centro. 

 O Cosello Escolar, a petición da dirección, será quen aprobé a cesión das 

instalación do centro para actos ou actividades de persoas, grupos, organización 

alleas que o soliciten por escrito, así como as condicións da mesma. 

 Na dirección do centro poranse a disposción dos interesados os impresos para a 

solicitude de uso das instalación. 

 

8. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (VER ANEXOS) 

9. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

          9.1.1. Contexto legal 

 A modificación limitada da Lei Orgánica 2/2006, de 3 demaio, de Educación, pola 

Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa non 

supón un cambio sustancial no ámbito da Orientación Educativa e Profesional. 

A LOE (Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación), sinala no 

seu artigo 2, que "os poderes públicos prestarán unha atención prioritaria ao conxunto 

de factores que favorecen a calidade do ensino”, entre os que se atopa “a orientación 

educativa e profesional". A mencionada lei, establece como principios e fins aos que 

debe atender a actividade educativa, a orientación educativa e profesional. O que vén 

a poñer de manifesto que a orientación se considera como un dereito e como un 

principio, así como parte da actividade educativa dos profesores (artigo 91). 

A actual estrutura organizativa da orientación na nosa Comunidade 

Autónoma, recolle a actuación coordinada de distintos servizos de orientación, 

configurándose como: 

 Servizos internos: constituídos pola acción titorial (labor levado a cabo polos 

profesores e titores, constitúese como o 1º nivel da orientación); 
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 Departamento de Orientación (2º nivel, coordina as actividades orientadoras 

nos centros educativos que se determinen por lei). 

 Servizos externos: a través da Delegación Provincial (Inspección Educativa 

e Equipos de Orientación Específicos). Este último constitúese como o 3º nivel de 

orientación, con carácter especializado e subsidiario respecto aos dous anteriores. 

 Por outra banda, entendemos, tal e como explican Rafael Bisquerra Alzina e 

Manuel Álvarez González que a orientación educativa, psicopedagóxica e profesional 

é un proceso de axuda continuo a todas as persoas en todos os seus aspectos, co 

obxecto de potenciar o desenvolvemento humano ao longo de toda a vida.Trátase 

dun proceso global que integra aspectos relativos ao desenvolvemento persoal, aos 

procesos de ensino-aprendizaxe e á toma de decisións. Orientar aos alumnos 

consiste en axustar a axuda pedagóxica as súas necesidades específicas e atender 

aos distintos ámbitos nos que se produce o desenvolvemento, intelectual, afectivo e 

social. 

 Partimos dunha orientación continua (que abrangue toda a escolaridade dos 

alumnos/ás);  proactiva, que só é posible se se integra plenamente no proceso de 

ensino-aprendizaxe, na que o suxeito se considera como axente activo do seu 

propio proceso de orientación. 

 Polo tanto, a orientación é unha labor de todo o equipo docente e por extensión 

á comunidade educativa, sendo o orientador un dinamizador deste proceso. A 

actividade orientadora debe ser tamén unha actuación planificada a nivel de centro, 

que logo será concretada a nivel de aula e individual, onde se especifiquen 

actividades, programas, recursos (persoais, materiais e organizativos: tempos e 

espazos). 

Que sexa unha actividade compartida implica necesariamente a coordinación dos 

distintos órganos: de coordinación docente, como os departamentos didácticos, 

equipos de titores, DO, etc; órganos de goberno, onde a Xefatura de Estudios xoga 

un papel moi importante. 

Recollendo a maioría das aportacións de autores como Lázaro e Asensi, Rodriguez 

Espinar e Bisquerra, o modelo de orientación caracterizarase polos seguintes 

principios: Planificación, prevencion, sistematización, curricularidade, cooperación, 

desenvolvemento persoal e intervención social. 

O modelo teórico no que nos apoiamos é o modelo sociopedagóxico, tratamos de 

centrar a nosa atención na institución educativa, na comunidade e no ámbito social 

no que está emprazado o noso centro. A nosa intervención xira entorno ao modelo 

de programas integrados no currículo potenciado polo modelo de consulta 

colaborativa. 
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O noso Plan de Orientación está orientado a acadar as seguintes finalidades: a 

formación integral do alumnado; contribuir ao logro das capacidades expresadas 

nos obxectivos das distintas etapas educativas e contribuir á adquisición por parte 

dos alumnos/as do ensino básico das competencias básicas. 

O presente Plan está diseñado para o presente curso escolar, seguindo as directrices 

establecidas pola CCP e tomando como referencia as necesidades detectadas no 

centro e as accións prioritarias sinaladas na  circular 10/2010, así coma no D. 

229/2011, tomando como referencia, polo tanto para a súa elaboración, o PXAD. 

O presente plan de actuación está desenvolto para un curso escolar  e formará 

parte da PXA contribuíndo a desenvolver os obxectivos establecidos nela. Terá un 

caracter emerxente sendo suceptible de cambios en función das necesidades que 

vaian xurdindo. No seu deseño seguiremos a estructura que establece a Orde do 24 

de xullo de 1998 que regula a organización e funcionamento da orientación educativa 

e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

  9.1.2. LEXISLACIÓN DE REFERENCIA: 

 Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

 Lei Orgánica  2/2006,do 3 de maio, de educación. 

 Decreto 374/1996, do 17 de outubro polo que se aproba o regulamento orgánico 

das escolas de Educación Infantil e dos Centros de Educación Primaria. 

 Orde do 22 de xullo de 1997, que desenvolve o Decreto anterior. 

 Decreto 120/1998, polo que se regula a Orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e 

funcionamento da Orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

 Decreto 229/2011,do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos Centros docentes da C.A. de Galicia. 

 Orde do 27 de decembro de 2002, pola que se establecen as condicións e 

criterios para a escolarización en Centros sostidos con fondos públicos do 

alumnado de ensino non universitario con NEE. 
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 Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións curriculares 

nas ensinanzas de réxime xeral. 

 Orde do 28 de outubro de 1996, pola que se regulan as condicións e o 

procedemento para flexibilizar a duración do periodo de escolarización obligatoria 

dos alumnos e alumnas con NEE asociadas a condicións de sobredotación 

intelectual. 

 Orde do 31 de outubro de 1996, pola que se regula a avaliación psicopedagóxica 

do alumnado con NEE, que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o 

procedemento e os criterios para a realización do dictame de escolarización. 

 Orde do 20 de febreiro de 2004, pola que se establecen as medidas de atención 

específica ao alumnado procedente do extranxeiro. 

 Circular nº 17/2003 da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa e da 

Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se 

dictan instruccións para unificar as actuacións e establecer as acción prioritarias 

dos servicios de orientación educativa e profesional do ensino non universitario da 

Comunidade Autónoma no curso 2003-2004. 

 Circular nº 20/2005 da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa e da 

Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se 

dictan instruccións para unificar as actuacións e establecer as acción prioritarias 

dos servicios de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de 

Galicia   para o curso 2005-2006. 

 Circular nº 17/2006 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa 

e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instruccións 

para unificar as actuacións e establecer as acción prioritarias dos servicios de 

orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia para o 

curso 2006-2007. 

 Circular nº 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa 

e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instruccións 

para unificar as actuacións e establecer as acción prioritarias dos servicios de 

orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia. 

 Circular nº 10/2010 da Dirección Xeral de educación, formación do profesorado e 

innovación educative, pola que se ditan instrucións para coordinar as actuacións e 
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establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educative e 

profesional na C.A. de Galicia. 

   9.1.3.  CONTEXTO DO CENTRO 

O C.E.I.P. de Arzúa conta este ano con 3 unidades de E.I.,  8 unidades de Primaria e 

aulas de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe. Tamén conta con aula de 

informática , Audioviosuais e Biblioteca. Plan Avalar en 5º e 6º. O alumnado , na súa 

maioría precisa de comedor e transporte por vivir no rural. 

 O alumnado distribúese en 3 grupos de Educación Infantil e 8 grupos de Educación  

Primaria coma se detalla a continuación: 

 

ETAPA CICLO/NIVEL ALUMNADO 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º ciclo 

3 anos 20 

4 anos 22 

5 anos 17 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

1º Curso 23 

2º Curso 13 

3º Curso 26 

4º Curso 34 

5º Curso 31 

6º Curso 22 

 

 Tendo en conta os datos do curso anterior, valoramos que haberá en torno a  23 

alumnos e alumnas que necesitarán diferentes tipos de apoio, ademáis dalgunha 

posibilidade máis pendente de avaliación psicopedagóxica neste intre: 10 en Educación 

Infantil, 1 en 2º de Educación Primaria, 1 en 3º de Educación Primaria, 4 en 4º de 

Educación Primaria. 

 O centro conta con un cadro de persoal de profesorado (22), de E.I., Primaria e 

diferentes especialidades incluídas P.T. e A.L e mestra de Relixión. A coordinación dos 

mestres establécese mediante reunións de niveis e departamentos de Normalización 

Lingüística, Actividades Extraescolares, Coordinación Pedagóxica e Departamento de 

Orientación, establecendo os horarios a Dirección. A xornada escolar do centro é de 

mañá e tarde tendo servicio de comedor. 
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 O concello conta con servicios de: Casa da Cultura con biblioteca e aula de 

informática, Educador familiar, Asistente Social e diferentes monitores para actividades 

extraescolares. O centro de saúde conta con Pediatra e Asistente Social. En relación a 

atención sanitaria (Estimulación, Fisioterapia) os alumnos trasládanse, en xeral, ata 

Santiago ou Melide. Cóntase con unha asociación para atención a persoas con 

minusvalidez, que oferta actividades tamén para nenos en idade escolar. 

 

  9.1.4 . DEMANDAS E ATENCIÓN Á COMUNIDADE EDUCATIVA. 

 A atención das necesidades educativas realízase por parte dos titores e o 

profesorado de apoio (PT, AL, Orientadora) e cóntase tamén coa colaboración dos 

profesores que nas súas horas de non docencia na titoría ou especialización realizan 

apoio dentro das aulas necesitadas de apoio. (1 hora do seu horario está destinada a 

ese apoio). O apoio en Infantil, 1º e 2º curso faise prácticamente dentro da aula 

ordinaria e no resto dos cursos tanto na aula ordinaria como nas aulas específicas de 

PT, AL, e O. A mestra de AL cubre diferentes apoios e atende o desenvolvemento da 

fala dalgúns alumnos tanto dentro das aulas ordinarias como na aula de AL. Iniciouse o 

pasado curso o programa P.E.L.O en  Infantil. A mestra de PT atende diferentes apoios 

dentro das aulas ordinarias e na propia. 

 Neste curso as necesidades, dificultades educativas existentes, atención a  unha 

ACSs, posible proposta de realización de outra ACI e varios reforzos educativos, 

súmase a incorporación de novo alumnado con neaes. Atendendo a orde de 

escolarización de alumnado estranxeiro realízase un programa para desenvolvemento 

da lingua e organízanse os apoios correspondentes. Seguen escolarizados nenos 

estranxeiros que xa se incorporaron ao centro en cursos anteriores e incorpórase duas 

nenas rumanas. 

 Estase  a procura da mellora da competencia dixital co mor de seguir traballando 

as Tics dentro do centro, xa que estamos dentro do proxecto Abalar, e séguese a 

colaborar no fomento das novas tecnoloxías, concretamente impulsar o emprego do 

ordenador e da pantalla táctil, como outros recursos dentro da docencia. Emprego da 

páxina web do colexio para información á comunidade educativa. Tamén emprego de 

recursos como Redeiras, blogs diversos,... 

 O departamento tamén colabora na información e posta en práctica do plan de 

convivencia escolar. 

 Ao mesmo tempo dentro do apartado de conviviencia escolar plantéxanse 

actividades para a mellora da integración, de aceptación das diferencias persoais e 

culturais, do aprecio dun mesmo e dos demáis, da socialización positiva,...etc, 

relacionados co tema guía de traballo escolar “Frases que marcaron a Historia”. 
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 Particípase no PAT ofrecendo recursos e fomentando a cordinación entre 

familias e titores; ao mesmo tempo plantexámonos ofrecer infromación aos pais sobre 

aspectos escolares e socioculturais que nos afectan. Acórdase dar información aos pais 

sobre os aspectos escolares e socio-culturais que nos afectan. Acórdase dar 

información escrita mediante dípticos e páxina web sobre temas de interese 

psicopedagóxico, 1 trimestral coincidindo coa entrega de notas. Tamén se acorda o 

fomento da escola de pais en colaboración coa ANPA, xa levado a cabono curso 

anterior. 

 O D.O tamén colabora na información e recursos materiais para exercitar aos 

alumnos en probas parecidas as da avaliación ao alumnado de 6º e na avaliación de 3º 

indicadas na LOMCE. 

 O D.O de Primaria do C.E.I.P. de Arzúa está adscrito ao I.E.S. de Arzúa 

coordinándose co mesmo trimestralmente e seguindo coa coordinación entre as dúas 

etapas. 

 O Departamento elaborará os informes finais dos nenos con n.e.e. Para o seu 

paso ao I.E.S. Ao inicio da escolarización en infantil colabórase xunto coas titoras na 

revisión dos informes iniciais e valóranse aqueles casos necesarios. 

 Colabórase tanto cos servicios sociais, sanitarios e municipais nos eidos 

necesarios.  

  9.1.5. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

  O Departamento de Orientación do CEIP de Arzúa, queda constituído, seguindo 

o Decreto 120/ 1998 do 23 de abril, no seu artigo 4, co seguinte persoal docente: 

– Titores de Nivel de 1º a 6º. 

– Especialista en Pedagoxía Terapéutica. 

– Especialista en Audición e Linguaxe. 

– Coordinador/a de Educación Infantil. 

– Orientador/a. 

– Xefe/a de estudios 

 

 9.2.IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

 Enténdese por atención á diversidade “ o conxunto de medidas e accións que 

teñen como finalidade: axeitar as respostas educativas ás diferentes características e 

necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses, situacións sociais 

e culturais dos alumnos”. 

Tense en conta a atención ás necesidades educativas de atención especial nas 

decisións pedagóxicas e organizativas do centro. 
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 Realización dunha avaliación e valoración global de necesidades por parte das 

titorías, ciclos, equipos, e departamentos. 

 Tóda a comunidade educativa e nalgúns casos puntuais outros servizos ou 

entidades en colaboración coa escola e as familias prestan atención a estas 

necesidades favorecendo o tratamento axeitado e tamén a acción preventiva e a 

detección temperá. 

Priorízanse as medidas ordinarias e normalizadores e de non surtir efecto estas, pásase 

as medidas extraordinarias que son programas específicos, adaptacións curriculares 

significativas e flexibilización do período de escolarización. 

Cada curso prodúcese a incorporación de novo alumnado con neaes. Prodúcese. En 

xeral, unha primeira identificación das necesidades por parte de pais, mestres ou 

especialistas determinados ( pediatría, asistencia social...), solicitándose nalgúns casos  

unha valoración psicopedagóxica ao Departamento de Orientación, podendo ser 

necesaria a derivación e colaboración de outros profesionais como: os membros do 

Equipo de Orientación Específico de A Coruña ou outros. 

Están escolarizados nenos estranxeiros que xa se incorporaron ao centro en cursos 

anteriores e producindo novas incorporacións. 

Realízanse avaliacións psicopedagóxicas por parte da xefatura do departamento de 

orientación en casos necesarios e solicitados por pais, mestres e ou dirección 

atendendo á orde correspondente. 

Temos alumnado con altas capacidades en diferentes cursos. 

O alumnado con necesidades de educación especial traballa tendo en conta as súas 

adaptacións curriculares significativas, que son diferentes atendendendo precisamente 

a súas necesidades. Nestes momentos están escolarizados nenos con deficiencia 

mental, con síndromes diversos e con TDAH. Destacando a existencia de un elevado 

número de alumnos con altas capacidades: 1 en 2º (para o que se flexibilizou), 1 en 3º 

(flexibilización), 1 en 4º ( para o que se solicitará o asesoramento de EOE), 1 en 5º, e 1 

a valorar en 5º Educación Infantil. Realízase unha avaliación inicial no primeiro mes do 

curso escolar por parte da titoría en tódolos casos e en colaboración do departamento 

de orientación en novas escolarizacións, e casos especiais. Os titores e mestres 

especialistas realizan unha avaliación continua do alumnado ao longo do curso escolar. 

O Departamento de Orientación de Primaria do C.E.I.P de Arzúa, está adscrito ao I.E.S. 

de Arzúa, coordinándose co mesmo trimestralmente e seguindo coa coordinación entre 

as dúas etapas. O Departamento elaborará os informes finais de nenos con n.e.e para o 

seu paso ao I.E.S. 

Ao inicio da etapa de primaria, realízase unha valoración pedagóxica do alumnado. Esta 

valoración tamén se produce, en casos de aqueles casos necesarios. 
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O inicio da etapa de primaria realízase unha valoración pedagóxica do alumnado. Esta 

valoración tamén se produce, en casos de cambio de ciclo de solicitalo a titoría. 

No noso centro, moi en xeral, non se producen casos de absentismo escolar, abandono 

temperán ou desescolarización. As ausencias inxustificadas nunca superan un 10% do 

horario lectivo mensual. Estas ausencias son rexistradas na titoría e recollidas pola X. 

de Estudios. 

 

9.3 OBXECTIVOS XERAIS 

 Favorecer o desenvolvemento integral en coñecementos, destrezas e 

valores do alumnado, colaborando e apoiando ao centro e ás familias no ámbito 

psicopedagóxico e social nas etapas de Educación Infantil e Primaria para a 

formación de alumnos competentes. 

 Colaborar no desenvolvemento da LOMCE. 

 Colaborar no desenvolvemento das novas tecnoloxías. 

 Colaborar coas titorías coa mellora da calidade educativa e na avaliación 

e ensino do alumnado en xeral, e do alumnado con necesidades educativas. 

 Colaborar no Plan de Convivencia escolar favorecendo unha cidadanía 

activa, a igualdade de oportunidades e a cohesión grupal e social. 

 Fomentar  a integración na escola e social dos alumnos en xeral e con 

neaes, desenvolvendo unha escola inclusiva, compensadora e colaborativa. 

 Fomentar a colaboración da familia para un desenvolvemento do 

alumnado nas súas capacidades, atendendo as súas necesidades e inculcando 

valores de respecto e axuda aos outros. 

9. 3.1. Obxectivos referidos ao centro 

 Organización e  funcionamento do Departamento de Orientación. 

 Organizar os apoios ao alumnado con N.E.A.E. 

 Optimizar os recursos humanos e materiais de que dispoña o Centro, tendo en 

conta as novas necesidades educativas especiais. 

 Coordinar os distintos organismos que contribúan a mellorar a labor orientadora. 

 Detectar as dificultades e problemas no desenvolvemento e ou aprendizaxe e 

establecer as medidas necesarias e recursos para superalas ou acadar mellores 

resultados, adecuando as medidas curriculares ao alumno. Ficha de solicitude de 

intervención do D. Orientación, modelo de Adaptación Curricular Significativa, ficha de 

Reforzo Educativo: ANEXOS 1, 2 e 3. 
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 Análise e conclusións da avaliación dos nenos que inician E.I, realizando 

avaliación e informe psicopedagóxico nos casos necesarios (Orde 27-XII-02, art.13). 

ANEXO 4. 

 Análise e conclusións da avaliación dos nenos que inician curso mediante 

enquisa inicial, probas determinadas, revisión de datos anteriores e observacións 

directas. ANEXO 5. 

 Aplicar probas psicopedagóxicas en etapas críticas do desenvolvemento escolar, 

1º de Primaria e 6º de Primaria, (Orde 27-XII-02, art 17 e 20) se os titores o consideran 

necesario, e en dificultades que poidan xurdir, atendendo tanto ás demandas dos pais 

como ás dos titores. 

 Colaborar na Avaliación, nas titorías de 3º, e na avaliación de 6º curso proposta 

pola LOMCE. 

 Colaborar co titor nas medidas e recursos do PAT. 

 Colaborar na elaboración e deseño de protocolos de avaliación inicial. 

 Colaborar na elaboración e deseño de plan de estimulación da linguaxe oral 

(PELO), que se iniciou no pasado curso en infantil. 

 Fomentar e implulsar a integración escolar en base ao respecto do alumnado 

estranxeiro e de nova incorporación e ao alumnado con neaes. 

 Favorecer a integración á aprendizaxe e a aula ordinaria correspondente do 

alumnado estranxeiro mediante un programa específico para aprendizaxe das linguas 

oficiais en horario que é determinado pola orde correspondente. ANEXO 6. 

 Fomentar e impulsar a integración escolar en base ao respecto do alumnado en 

xeral, prevendo o acoso escolar, prestando especial atención á inclusión e 

normalización de alumnado afectado tendo elaborado un protocolo para elo. ANEXO7. 

 Favorecer un desenvolvemento axeitado do alumnado de altas capacidades con 

programas de enriquecimento curricular. ANEXO 8. 

 Emprego de programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas. 

 Colaborar co profesorado, desenvolvendo e favorecendo o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe. Neste curso, seguimos a apoiar: a competencia dixital, co 

fomento e emprego das Tics, a mellora da convivencia no centro, revisión da resposta á 

diversidade, na avaliación por competencias, no axuste e desenvolvemento das 

concrecións curriculares, das medidas de reforzo educativo e nas adaptacións 

curriculares acomodándoas á nova lexislación. 

 Mediar nas situacións de conflito que se dean na comunidade escolar. 

 Deseñar e poñer en práctica actividades destinadas á convivencia escolar e a 

resolución pacífica de conflitos. 
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 Colaborar nos plans Proxecta do centro: Alimenta-T ben, Xogade, protexe aos 

animais e Paisaxe, incidindo en hábitos saudables para a vida. 

 Facilitar a información que se demanda na aplicación drorienta, en forma e en 

prazo. 

 Plantexar actividades para lograr os obxectivos que se indican nos plans anuais. 

 Colaborar co profesorado na mellora da acción titorial, fomentando e 

colaborando no seguimento para a elaboración dos Plans de Acción Titorial (Circular de 

Orientación 2004-05). Actuacións a nivel de centro, aula e familias. 

 Fomentar e colaborar na elaboración e revisión do P.E.C e P.C.C, tendo en conta 

o desenvolvemento da LOMCE. 

  

     3.2. Obxectivos referidos ao ámbito socio-familiar. 

 Informar do departamento e das súas funcións aos pais do alumnado mediante a 

web do centro e en especial , personalmente aos pais con alumnado de neaes. 

 Facilitar á comunidade educativa o asesoramento e apoio necesario para 

afrontar etapas de maior dificultade: ingreso no centro, cambios de nivel, apoios internos 

e externos diferentes aos ordinarios. 

 Fomentar e facilita-la colaboración no proceso educativo ás familias. Fomenta-la 

coordinación familia-titor. 

 Fomentar e impulsar a integración social na vila ao alumnado estranxeiro que se 

incorpora. 

 Fomentar e eimpulsar a integración social dos alumnos con necesidades 

educativas e aqueles outros que o prescisen. 

 Promover relacións de cooperación e participación no centro educativo de 

organismos oficiais ( Concello, Casa da Cultura,...). Reunións periódicas e eventuais. 

 Busca de asesoramento e axudas externas a comunidade escolar nalgúns casos 

de neaes e dificultades educativas. 

 Establecer contactos periódicos coas familias individualmente ou colectivamente. 

 Programa de escola de pais : 3 reunións anuais: Lectura (fomento, 

comprensión), Altas Capacidades, Prevención Acoso Escolar. 

 Asesorar ás familias do alumnado con neaes, incluídas as familias de alumnado 

estranxeiro. 

 Asesorar ás familias sobre cuestións de hábitos, conductas, aprendizaxes...etc, 

mediante información na web, ou carteis, trípticos, etc. 

 Asesorar ás familias sobre cuestións de hábitos, condutas, aprendizaxes...etc 
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 9.4 PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS 

 As estratexias de intervención que se propoñen dende o Departamento 

de Orientación, son: 

  Integrar o plan de orientación na actividade xeral do centro, afondando 

na coordinación entre o profesorado e o departamento. 

  Intervir sen aplicación de medidas extraordinarias salvo en casos 

extremos, tomando como referencia o principio de normalización. 

  Promover actuacións preventivas e recuperadoras se son precisas. 

 Traballar en coordinación co equipo directivo. 

ACCIÓNS PRIORITARIAS 

Seguindo a Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, este Departamento priorizará, dentro do seu 

marco de funcións e organización, as seguintes liñas de actuación: 

   1.Estratexias referidas ao alumnado 

 Avaliación inicial do alumnado (ingreso en EI; inicio da Primaria a petición dos 

titores, 6º de primaria no caso de dificultades educativas especiais, e cursos que así o 

solicite o titor) 

 Integración dos novos alumnos ao centro (programa de acollida dos nenos de 3 

anos e os que se incorporan doutros centros) 

 Integración de alumnado estranxeiro na escola (grupos de adquisición de lingua, 

integración social, respecto á diversidade...) 

 Programa para adquisición das linguas para alumnado estranxeiro. 

 Adaptacións Curriculares Significativas. 

 Reforzos educativos. 

 Ocasionalmente desdobramento de grupos. 

 Apoios específicos de mestres , AL, PT, coidadora e Orientación. 

 Plans específicos para alumnado con altas capacidades. 

 Detección, avaliación, seguimento e atención das neaes. 
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 Actividades para mellora-la convivencia dentro do centro. 

 Actividades empregando as novas tecnoloxías (emprego do ordenador e a 

pantalla táctil). 

 Actividades dentro do plan de acción titorial. 

 Fomento e desenvolvemento de actividades empregando as novas tecnoloxías ( 

emprego do ordenador e a pantalla táctil). 

 Fomento e  desenvolvemento de actividades dentro do plan de acción titorial. 

 Facilitar a participación do orientador do IES e X. de Esutudios para dar a 

coñecer a E.S.O. Ao alumnado que remata primaria. Informar das neaes do alumnado 

que pasa á E.S.O. 

 Deseño de actividades para mellorar a convivencia escolar. 

 Continuidade co programa para Estimulación da Linguaxe oral. 

 2. Estratexias referidas ao profesorado: 

 Mellorar a acción titorial: fomentar entre os titores as reunións cos pais ao inicio 

do curso, reunións con pais de alumnos que presenten necesidades tanto pedagóxicas 

como de outro tipo. 

 Detectar e prever conductas do alumnado que dificulten o proceso de ensino-

aprendizaxe, asesorándose en casos necesarios acadando solucións. 

 Detectar e prever conductas do alumnado que dificulten o proceso de integración 

do alumnado estranxeiro e con necesidades educativas, solventándoas. Fomentar 

condutas e actitudes dentro do alumnado para a aceptación, respecto e valoración 

positiva de si mesmos e dos outros. 

 Informar ao profesorado titor e especialista que actúa na aula de aspectos tales 

como: avaliación inicial do alumnado, alumnado con n.e.e, metodoloxías aplicadas... 

 Coordinar cos titores e asesorar en metodoloxías, organización...para as 

dificultades. 

 Fomentar unha maior comunicación coas familias dos alumnos: follas 

informativas trimestrais con contidos diversos, información na páxina web do centro, 

colaborar co titor  da aula ordinaria no reforzo educativo e nas adaptacións curriculares 
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significativas coordinándose nas diferentes actividades, marcar reunións periódicas, 3 

charlas informativas. 

 Fomentar o interese do profesorado pola aplicación e emprego das novas 

tecnoloxías (ordenador e pantalla táctil, web dinámicas, proxecto Abalar). 

 Traballar para a mellora da calidade das programacións didácticas escolares. 

 Traballar a competencia dixital específicamente. 

 Traballar a competencia social específicamente. 

 Colaborar na realización de ACS e algúns plans específicos de reforzo educativo 

e recuperación. 

3. Estratexias referidas aos pais 

 Notas, material informativo. 

 Reunións para informar, asesorarse con titores , especialista, xefatura de 

estudios ou departamento de orientación. 

 Establecer contactos periódicos coas familias individualmente ou colectivamente. 

 Actividades participativas dos pais. 

 9.5.DETERMINACIÓN DOS CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E 

DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDAS 

PROPOSTAS. 

 A Comisión de Coordinación Pedagóxica e o Departamento de 

Orientación e organizan tamén as accións necesarias e os recursos precisos 

para a atención á diversidade, respondendo ás necesidades do alumnado e que 

contribúan ao alcance dos obxectivos escolares. Adóptanse medidas de tipo 

curricular, relacional ou organizativo, medidas para potenciar a acción titorial e 

orientadora, para favorecer a participación familiar no proceso de aprendizaxe, 

diséñanse prácticas de acción preventiva e busca de participación dos mestres 

en actividades de innovación e formación. 

 Formación da Comisión de Coordinación Pedagóxica: 

 Directora, Xefa de Estudios, Coordinador/a de Normalización Lingüística, 

Coordinador/a do Equipo de Biblioteca, Especialista de Pedagoxía Terapéutica, 
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Especialista de Audición e Linguaxe, Coordinadora de Infantil, Titores de Nivel, X do 

Departamento de Orientación. 

 Formación do Departamento de Orientación: 

 Especialista en Pedagoxía Terapéutica, Especialista de Audición e Linguaxe, 

Coordinadora de Infantil, Titores de Nivel, X. do Departamento de Orientación, X. de 

Estudios. 

 Os recursos cos que contamos: 

Humanos: profesorado do centro, alumnado, familias, e medio social ( pais, 

asistente social, educador social, fisioterapeuta...), e outros especialistas 

relacionados coa saúde e ensino dos alumnos. 

Materiais: 

 P.E.C., P.X.A., Concrecións Curriculares, Plan de Adaptación e Acollida, Plan de 

Convivencia, Plan Tic, Plan de Atención á diversidade. 

 Material escolar das diferentes aulas. 

 Bibliografía específica sobre diferentes campos das neaes. 

 Expedientes do alumnado e informes varios. 

 Material e avaliación psicopedagóxica. 

 Recursos para o ordenador e a pantalla táctil. Recursos informáticos para 

atención das necesidades educativas, alumnado infantil e alumnado estranxeiro. 

 Material específico de neaes e dificultades de aprendizaxe. 

 Plantexamos grupos de traballo e participación en diferentes convocatorias de 

plans para a mellora da calidade do ensino cos membros do D. Orientación e claustro, 

séguese a colaborar no fomento das novas tecnoloxías, concretamente impulsar o 

emprego do ordenador e da pantalla táctil como outros recursos dentro da docencia, 

plan Abalar e participando en traballos diversos. Ao mesmo tempo dentro do apartado 

de convivencia escolar, plantéxanse actividades para a mellora da mesma como a 

integración no grupo clase e cohesión do mesmo, publicitar as normas de centro e aula, 

e mellora das relacións entre alumnado de diferentes oríxenes. 
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9.6.CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS 

PROFESIONAIS EN RELACIÓN COAS MEDIDAS DESEÑADAS PARA O 

CENTRO. 

Atendendo á orde de escolarización de alumnado estranxeiro, realízase un 

programa para desenvolvemento da lingua e organízanse os apoios 

correspondentes. 

A atención das n.e.e. realízanse por parte dos titores e o profesorado de 

apoio (PT, AL e Orientadora), cóntase tamén coa colaboración dos profesores, 

que nas súas horas de non docencia, na titoría ou na especialización, realizan 

apoio dentro das aulas necesitadas de apoio. O apoio en Infantil e 1º ciclo, faise 

preferentemente e prácticamente, dentro da aula ordinaria, e nos restantes 

niveis o apoio pode realizarse dentro da aula ordinaria e tamén repártese entre 

aula de PT, AL,O. A mestra de AL, cubre diferentes apoios, e atende ao 

desenvolvemento da fala dalgúns alumnos, tanto dentro das aulas ordinarias, 

como na aula de AL. 

9.7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN 

INTERNOS, ASÍ COMO CON OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS 

Enfócase unha coordinación entre o profesorado do centro, tendo en conta 

as diferentes funcións e especialidades. 

Realización de reunións: 

 Equipos, Departamentos, equipos de traballo e Comisión de Coordinación 

Pedagóxica (mensual). 

 Claustro, Consello Escolar (trimestral) 

 Orientadora-cos mestres (puntuais e trimestral) 

 Titor con especialistas (puntuais e trimestral) 

 D. de Orientación (mensual) 

 Reunións PT, AL, orientadora. (mensual) 

 Reunións mestres e PT (puntuais e trimestral) 

 Reunións mestres e AL (puntuais e trimestral) 
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Busca da participación activa de toda persoa implicada nese proceso e 

bosquexo dun traballo cooperativo e estructurado. 

9.8 . CANLES DE COLABORACIÓN COAS NAIS, PAIS, OU TITORES 

LEGAIS DO ALUMNADO E COS DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO 

CENTRO 

Enfócase unha colaboración cos diferentes sectores no proceso de ensino-

aprendizaxe: alumnos, mestres e pais. Así como unha colaboración cos 

diferentes estamentos que se relacionen coa labor educativa. 

Realización de reunións: 

 Familias-titor, titor-alumnos. 

 Reunións Departamentos, Niveis, equipos de traballo, CCP. 

 Claustro, Consello Escolar. 

 Orientador cos diferentes miembros da Comunidade Educativa (pais, mestres...) 

(individual, grupal...) 

Busca da participación activa de toda a persoa implicada nese proceso e 

bosquexo dun traballo cooperativo e estructurado. 

 METODOLOXIA: 

En canto á metodoloxía, preténdese que sexa variada, empregando 

múltiples instrumentos e técnicas adaptadas ás necesidades dos alumnos/as. 

No caso das actividades programadas para pais/nais, contamos coa hora 

de atención semanal ás familias por parte do titor/a, actuacións por parte do 

orientador/a (entrevistas, reunións..) 

 

 9.9. PROTOCOLOS PARA  A SOLICITUDE E/OU AUTORIZACIÓN 

PARA  AS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

As medidas extraordinarias que se dan no centro son: adaptacións curriculares, 

apoio de profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica, e en Audición e 

Linguaxe, flexibilización da duración do periodo de escolarización en casos 

puntuais de altas capacidades e necesidades educativas especiais, seguindo ao 

lexislado. 

Protocolo de avaliación psicopedagóxica: ANEXO 1 

Protocolo ACS: ANEXO 2 

Conformidade pais para apoio AL e/ou PT: ANEXO 7 
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   9.10. ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

Actividades Axentes Temporaliz. 

Reunións do DO: 

– Plan Anual de Orientación 

– Plan de Convivencia escolar: 
información. 

– Revisión: actividades valores, plans 
acción titorial ( sociogramas, normas de aula 
e centro, función de delegados, asambleas 
de aula, delegados e propostas de mellora, 
rincón de resolución de conflitos na aula...) 

– Contidos LOMCE (Programación, 
criterios de avaliación, estándares de 
aprendizaxe avaliables, estratexias e 
instrumentos de avaliación e criterios de 
promoción) 

– Actividades para traballar as frases 
que marcaron a historia. 
 

Membros do DO 1ºT 

Colaboración na avaliación inicial do 
alumnado 
 

Titor/a, PT, AL, Or 1ºT 

– Incorporación de alumnado novo e 
estranxeiro. 

– Desenvolvemento de alumnado con 
neaes 

– Acción titorial: reunións pais, titores. 

 
 
 

D.orientación, e mestres 
titores. 

1º T 

– Organización dos recursos materiais e 
humanos e máis os apoios ao alumnado con 
necesidades educativas e alumnado 
estranxeiro. 

PT, AL, O, Titores. 1ºT 

– Revisión de programas e AC para 
alumnado de dificultades educativas. 

– Revisión de programas de adquisición 
da lingua para o alumnado estranxeiro. 

– Fomento e desenvolvemento nas 
titorías de programas para o 
desenvolvemento do alumnado de altas 
capacidades. 

– Revisión de plans específicos de 
reforzo educativo e recuperación 

Titores, PT, AL, Or 1º T 
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– Enquisa de avaliación a cubrir polos 
pais de infantil 3 anos e de nova 
incorporación. 

– Análise e consideracións sobre a 
avaliación inicial de Infantil 3 anos e de nova 
incorporación. 

– Avaliación do alumndo conxunta cos 
titores dos alumnos que inician Primaria. 

– Avaliacións Psicopedagóxicas e 
Informes. 

– Reunión co Orientador do IES para o 
desenvolvemento de coordinación. 

– Reunións con dirección, pediatra, E. 
Familiar... 

Or. 1º T 

– Reunións para os apoios realizados 
polos mestres dentro das aulas ordinarias. 

Or. 
Mestres 

X. Estudios 
1ºT 

– Revisión dos criterios para atención de 
dificultades. 

– Consensuar contidos e actividades do 
Plan de Convivencia. 

Mestres 
Orientadora 

PT 
AL 

1º T 

– Apoio aos alumnos con necesidades 
educativas e alumnado estranxeiro. 
 

Mestres 
Or. 

1ºT 

– Reunións de avaliación 
 

Mestres 
X.E. 
Or. 

1ºT 

– Plan Proxecta: Alimenta-T ben, Xogade 
e Paisaxe, 

Mestres 
DO 

1ºT 

– Díptico fomento e comprensión lectora. DO 1ºT 

– Reunións do DO: revisión de neaes. DO 2ºT 

– Apoio aos alumnos con neaes. 
 

Or 
Mestres 

PT 
AL 

2ºT 

- Reunións para avalliar e coordinar os 
reforzos realizados polos profesores dentro 
das aulas ordinarias. 

X.Estudios, Orientador, 
Titor/a 

2ºT 

Programas de enriquecemento alumnado 
altas capacidades (se fora necesario) 

Titor/a 2ºT 

- Reunións pra traballar puntos do Plan de 
Orientación: contidos e actividades do Plan 
de Convivencia. 

Titor/a, Orientador 2ºT 

-Revisión de propostas educativas e horarios 
para alumnos con dificultades. 

PT, AL, Or, Titores. 2ºT 

- Reunións de avaliación Profesorado, X.E., Or 2ºT 
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– Avaliacións psicopedagóxicas e 
informes 

– Reunión co Or do IES: coordinación. 

– Reunións con Dirección, E. Social. 

Orientador 2º T 

- Follas informativas: Altas Capacidades. DO, Mestres especialistas 2ºT 

Reunións DO: 

– Actividades para control emocional e 
habilidades emocionais. 

– Recoñecemento de necesidades 
físicas, emocionais, ou intelectuais dos 
outros. 

– Revisión de neaes, horarios. 

– Memoria do plan anual de Or. 

– Folla informativa a pais: prevención 
acoso escolar. 

– Actividades para traballar “Frases que 
marcaron a historia” 

DO 3ºT 

– Apoio aos alumnos con neaes, 
incluído ao alumnado estranxeiro. 
 

Orientador, Titor/a, 
profesorado apoio 

3ºT 

-Reunións para avaliar e coordinar os 
reforzos realizados polos profesores dentro 
das aulas ordinarias. 

Profesorado 
Orientador 
X. Estudios 

3ºT 

– Reunións para traballar puntos do Plan 
de Or: actividades para traballardentro do 
Plan de Convivencia. 
, 

Profesorado 
Orientador 

3ºT 

– Posta en práctica na aula de 
actividades para a convivencia. 
 

Profesorado 
 

3ºT 

– Avaliacións psicopedagóxicas e 
informes 

– Avaliacións e informes finais do 
alumnado que pasa a E.S.O con n.e.e 

Or. 3ºT 

– Información ao alumnado sobre a 
E.S.O 

– Reunión coordinador do I.E.S: 
coordinación. 

– Reunións con Dirección, E. Social... 

Titor/a 
Or. I.E.S 

Orientador 
3ºT 

- Reunións de avaliación ao remate do 
curso. 

Mestres 
X.E. 

Orientador 
3ºT 

Dar a información que se demanda na 
aplicación informática drdorienta, en forma e 
plazo sinalados. 

Or 3ºT 

Plans Proxecta: Alimenta-T ben, Xogade e 
Paisaxe, 

Participantes 3ºT 

Folla informativa Prevención Acoso Escolar. DO, Mestres 3ºT 
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Avaliación do PO. Elaboración da memoria Profesorado DO 3ºT 

 

HORARIOS DA ORIENTADORA 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª HORA 
9.40-10.40 
9.50-10.50 
9.50-10.40 

GARDA ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN 

2ª HORA 
10.40-11.40 
10.50-11.50 
10.40-11.30 

ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN 

Programa 
adquisición 

lingua 
estranxeira.-(1º 

t)G 

Programa 
adquisición 

lingua 
estranxeira-(1º 

t)G 

3ª HORA 
11.40-12.30 
12.20-13.30 
11.30-12.20 

 

Programa 
adquisición lingua 

estranxeira.(1º 
trimestre)-G. 

ORIENTACIÓN EQUIPO TIC GARDA ORIENTACIÓN 

4º HORA 
13.00-13.50 
13.20-14.20 
12.50-13.40 

ORIENTACIÓN 

Programa 
adquisición lingua 
estranxeira (1ºtr.)-

G 

ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN GARDA 

5ª HORA 
13.50-14.40 
16.00-17.00 
13.40-14.30 

ORIENTACIÓN COORDINACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN LD 

 

LUNS: 2º de cada mes de 18.00 a 19.00, reunións do Departamento de 

Orientación. 

 9.11.  CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PLAN. 

Seguindo o establecido no Decreto 120/1998 a avaliación do plan de orientación 

someterase a un proceso continuo de avaliación formativa, que culmina coa elaboración 

da memoria según a orde do 24 de xullo de 1998. 

PARA QUE: 

- Contribuir á mellora da calidade e equidade da educación 

- Aumentar a transparencia e eficacia das actividades orientadoras 

- Valorar o grao de cumprimento de obxectivos en relación as necesidades 

- Difusión dos resultados acadados 

- Aportar información para elaborar unha proposta de mellora 
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QUÉ: 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CONTEXTO 

 Adecuación das estratexias e instrumentos utilizados 

 Nivel de participación da comunidade educativa na avaliación de 

necesidades 

 Nivel de participación do DO no análise do contexto 

 Grao de adecuación do plan ás necesidades detectadas 

 Análise dos resultados da avaliación inicial 

DESEÑO 

 Participación e implicación na comunidade educativa 

 Coherencia entre o contexto, as necesidades, obxectivos, 

actividades propostass e recursos 

 

 

PROCESO 

 Participación e implicación da comunidade educativa na 

implementación das actividades. 

 Existencia de recursos axeitados 

 Implicación e funcionamento do DO, titores, equipo directivo, 

 CCP, equipos docentes, departamentos didac. 

 Grao de aplicabilidade 

 Se a proposta de temporalización adaptouse á realidade 

 Se van modificando aspectos que non funcionan 

PRODUCTO 

 Consecución dos obxectivos propostos 

 Grao de satisfacción dos implicados 

 Resultados da avaliación final. 

 Solucións propostas ás dificultades que xurdiron 

 Eficacia das intervencións orientadoras 

 

CANDO: 


 - Avaliación inicial: trátase da avaliación de necesidades. Recolleranse 

propostas sobre este plan nas reunións do DO, na CCP, e na reunións cos 

titores/as, entre outros. 
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 - Avaliación continua: Seguimento das actividades propostas no Plan. O 

seguimento  se levará a cabo nas reunións do DO, nas reunións da CCP, reunións 

coa xefatura de estudos, etc. 


 - Avaliación final:  implica  avaliación dos resultados e eficacia do plan e 

incluirá as achegas dos distintos implicados neste, así como a autoavaliación do 

propio DO. 

QUEN: O DO, a CCP, o equipo directivo, a orientadora e os participantes: o alumnado, 

profesorado, familias, e os outros axentes implicados nas accións orientadoras do 

centro. 

COMO: Utilizaremos a complementariedade de técnicas, cualitativas e cuantitativas, 

dando preferencia ás máis cercanas á práctica educativa real. 

Usaremos os seguintes instrumentos: observación participante, entrevistas, 

cuestionarios, análise de documentos, cadernos de titoría, protocolos cumplimentados, 

etc 

O xefe do Departamento de Orientación elaborará unha memoria final, onde se incluirán 

os seguintes aspectos: 

 Modificacións introducidas no desenvolvemento do plan. 

 Valoración dos criterios de avaliación sinalados anteriormente 

 Dificultades atopadas 

 Propostas de mellora 

A memoria será entregada ao equipo directivo para a súa inclusión na memoria final do 
centro. 
 
 
10. PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 
ÍNDICE.- 
 
 
1. A FINALIDADE DA ACCIÓN NORMALIZADORA...........................................3 

2. MARCO LEGAL...............................................................................................4 

3. LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS DISTINTAS ÁREAS..............5 
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4. LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS PROGRAMACIÓNS............7 

5. COMPOSICIÓN DO E.D.L.G...........................................................................7 

6. O CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO .............................................................9 

7. FUNCIÓNS DO E.D.L.G ...............................................................................11 

8. OBXECTIVOS................................................................................................11 

9. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS. .....................................................13 

10. MEDIDAS PARA MELLORAR A COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DO  

ALUMNADO ......................................................................................................14 

11.  ACTIVIDADES ...........................................................................................16 

12. AVALIACIÓN...............................................................................................33 

 Todas as galegas e galegos temos o dereito e tamén a obriga de reivindicar a nosa 

lingua, afirmala e espallala por todo o noso país, coma un selo máis que nos axude 

á identificación da nosa personalidade, do noso ser, e mesmo da nosa 

nacionalidade, tan peculiares e diferenciadores con respecto aos alleos ou aos 

próximos. 

 O noso Centro pódese definir como un centro de claro contorno e predominio do 

galego, cunha porcentaxe pequena de inmigrantes. O alumnado chega a nós cunha 

normal competencia oral e zonal da súa lingua e con boa disposición para abondar 

no seu coñecemento sistemático, que se suma a outras variables lingüísticas do 

entorno (lingua da Anpa, persoal non docente, novas tecnoloxías, comunicacións e 

documentación do Centro...). 

 Dentro do sector educativo, o profesorado ten un papel decisivo, pois del depende 

que os rapaces e rapazas que asisten aos centros de ensino se sintan galegos e 

teñan verdadeira conciencia galega. Daquela, a finalidade da acción dinamizadora é 
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máis específica e debe ir cara ao fomento do uso da lingua coa participación no 

proceso de todos os membros que integran a comunidade educativa: profesorado, 

persoal non docente, alumnado e pais e nais. Partindo do coñecemento da realidade 

lingüística dos membros desta comunidade, debemos: 

- Implicar no proceso de dinamización á totalidade do centro e dentro do posible a 

toda a comunidade educativa. 

- Axudar aos integrantes a resolver calquera dúbida relacionada co seu idioma. 

 Neste camiño irán as distintas actividades que realice e programe o Equipo de 

dinamización da lingua galega, que retoma e continúa o labor iniciado e 

desenvolvido polos anteriores equipos nos cursos pasados. 

 Debemos lembrar que todas as actividades que se programan no Centro contribúen 

a mellorar a cultura das persoas que o integran. O galego deberá ocupar un lugar 

importantísimo no desenvolvemento destas actividades. Por iso o EDLG tentará non 

só manter e incrementar o uso do galego, senón tamén de todo aquilo que teña 

relación coa nosa cultura. Ao mesmo tempo este curso 2016-17 o Equipo de 

dinamización da lingua galega traballará o eixe temático elixido polo Equipo de 

biblioteca: “Frases que marcaron a historia” e ámbolos dous equipos farán moitas 

actividades conxuntas. 

 

O presente documento baséase na normativa vixente, tendo como principais 

referentes legais os que seguen: 

-  Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística.  

-  Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia . 

-  Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non 

universitario de Galicia.  
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-  Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de 

Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. No curso 

2015/2016 deixa de estar en vigor o D. 130/2007. 

- Instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os 

pronunciamentos das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

sobre este tema. 

A asociación “A Mesa pola Normalización Lingüística” interpuxo un recurso contra 

este último Decreto 79/2010 e segundo se reflexa na Sentenza   Nº1286/2012 da 

Sala do Contencioso Administrativo (Sección 1ª) do Tribunal Superior de Xustiza 

de Galicia de 21 de novembro de 2012, quedan anulados os artigos 5.2 e 12.3 

do citado Decreto. O alumnado, polo tanto, deberá empregar en cada materia a 

lingua utilizada polo profesor/a segundo o reparto establecido a continuación. 

Non é preceptiva a consulta aos pais/nais antes do comezo do curso escolar 

acerca da lingua materna.  

Segundo establece o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo, o 

profesorado usará na aula a lingua materna predominante entre o alumnado. 

A lingua materna predominante, no noso caso, é o galego. Procurará o profesorado 

que o alumnado adquira, de forma oral e escrita, o coñecemento da outra lingua 

oficial de Galicia dentro dos límites desta etapa. Como primeira aproximación á 

lingua inglesa, os discentes teñen unha hora semanal de inglés, distribuídas en 

dúas clases de media hora. 

 

  

Lingua materna predominante que se utiliza na aula Lingua Galega 
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Segundo dita o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario: 

As  materias de lingua impartiranse na lingua de referencia. 

Impartirase en galego a materia de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais. Impartirase 

en castelán a materia de Matemáticas. 

O resto das materias distribuiranse do seguinte xeito: 

        CADRO DO REPARTO DE HORAS EN CASTELÁN E GALEGO-PRIMARIA 

MATERIAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Lingua 

galega e 

literatura 

4 G 4 G 4 G 4 G 4 G 3 G 

Lingua 

castelá e 

literatura 

4 C 4 C 4 C 4 C 4 C 3 C 

Matemáticas 5 C 5 C 4 C 4 C 5 C 5 C 

Ciencias 

sociais 

3 G 2 G 3 G 2 G 2 G 3 G 

Ciencias da 

natureza 

2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 2 G 

Lingua 

estranxei

ra 

2 I 2 I 3 I 3 I 3 I 3 I 

Educación 

plástica 

1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 

Educación 

musical 

1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 

Educación 

física 

2 G 2 C 2 G 2 G 2 G 2 G 

Relixión/Val.

cívicos-

soc. 

1 G 2 G 1 G 1 G 1 G 1 G 

Libre 

configura

ción 

   1 C  1 C 

TOTAIS 12G/

1

1

C 

10G/

1

3

C 

12G/

1

0

C 

 

C 

11G/

1

1

C 

11G/

1

1

C 

11G/

1

1

C 

 

*Adoptamos o G para o galego, o C para o castelán, o I para o inglés. 

Os/as alumnos/as deberán coñecer en igualdade o galego e o castelán, nos niveis 

orais e escritos,  ao remate da etapa educativa. 

 

Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no 

ensino non universitario de Galicia, as programacións e outros documentos 

didácticos das materias de lingua redactaranse, con carácter xeral, na lingua 

respectiva. 
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O Equipo de Dinamización Lingüística do CEIP de Arzúa varía en relación ao curso 

pasado, o cal non será impedimento para continuar co labor desenvolvido nos 

anos anteriores porque repiten moitos dos seus membros. 

No curso 2016-17 o Equipo está integrado por: 

 

Coordinadora:  Mª del Mar López Cea (Mestra de 3º nivel de E. Primaria) 

Profesorado: 

Josefa Sanmantín Souto   (Coordinadora de E. Infantil) 

Yolanda Vilar Chento   (Coordinadora de 1º E.P) 

Mª Dolores Fernández Balado  (Coordinadora de 2º E.P) 

Mª del Mar López Cea   (Coordinadora de 3º E.P) 

María Villar Bascoy   (Coordinadora de 4º E.P) 

Antón F. Laia López   (Coordinador de 5º E.P) 

Javier Prieto Barro   (Coordinador de 6º E.P) 

Pilar García Montero             (Coordinadora de Biblioteca)  

Persoal non docente: Alberto  Cao Gigirín (Conserxe do centro). 

 As reunións do EDLG realizaranse os luns de 18:00 a 19:00 seguindo o calendario 

marcado para estas reunións pola Xefatura de estudos do centro. Á citada reunión 

tamén acudirán membros do Equipo de biblioteca posto que realizaremos 

actividades conxuntas e ademais hai moitos membros deste equipo que tamén 

forman parte do outro. 

Alumnado:  

Participa todo o alumnado do centro nas actividades que se levan a cabo. 
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O Centro sitúase no concello de Arzúa e a el acoden rapaces e rapazas do seu ámbito 

territorial. Ten escolarizados neste curso 209 alumnos e alumnas, distribuídos en tres 

unidades de Educación Infantil e oito unidades de E. Primaria. Foi durante moitos anos 

un centro de liña dúas, pero a tendencia é a que quede unha aula por nivel.  

O centro escolariza ao alumnado de Educación Infantil e Primaria de todas as 

parroquias do concello de Arzúa, estando todas situadas nunha contorna rural e, 

podemos dicir que lingüísticamente, trátase dunha zona practicamente monolingüe en 

galego.  Na vila existe outro colexio concertado que escolariza ao alumnado desde E. 

Infantil ata cuarto de ESO. 

 

 

Despois de entrevistas realizadas con pais/nais, a observación do alumnado e enquisas 

realizadas a pais/nais, alumnado e profesorado observamos que a maioría do alumnado 

usa case sempre (agás raras excepcións) o galego como lingua predominante, 

fundamentalmente a nivel oral. A mesma tendencia obsérvase habitualmente no 

contorno no que viven os alumnos/as. Esta situación dáse tanto no medio rural como no 

medio urbano. Ademais, aqueles contados alumnos que son castelán falantes, 

comprenden sen ningunha  dificultade a lingua galega. Temos casos illados de alumnos 

e alumnas que proceden doutros países ou doutros lugares do Estado que non 

entenden o galego cando chegan, pero aprenden sen ningún problema as dúas linguas 

e as comprenden. 

En consonancia con todo o dito anteriormente, as familias desenvolven a súa vida 

normalmente en galego, independentemente de se viven no medio rural ou no medio 

urbano, e independentemente do seu estatus social.  
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A actitude dos pais/nais cara á utilización da lingua galega no ámbito educativo é 

favorable. Consideran nunha grande maioría que o uso das linguas non supón 

obstáculo algún na aprendizaxe dos seus fillos/as. Esta información recolleuse en 

cursos anteriores cando o EDLG pasou unhas enquisas aos pais/nais do alumnado. 

A meirande parte do Profesorado utiliza o galego nas clases, agás naquelas materias 

nas que a Lei prescribe o emprego da Lingua castelá. A fala maioritaria de relación 

entre o profesorado vén sendo tamén o idioma propio de Galicia. 

O Persoal encargado da Administración e os traballadores e traballadoras que se 

ocupan da limpeza, cociñas, conserxería, etc. exprésanse con normalidade en galego. 

 

 

O Equipo e os seus colaboradores deberán ter unha función, ao noso entender, 

eminentemente didáctica e a misión debe ser a de planificar, organizar, estimular, 

colaborar e coordinar aquelas accións ou actividades que teñan que ver co cometido 

para o que está constituído. O seguimento do Proxecto Lingüístico tamén será unha das 

tarefas prioritarias, tendo en conta que a súa avaliación corresponde ao Consello 

Escolar. 

 

 

 Utilizar, promover e divulgar a lingua galega en todas as actividades que se 

leven a cabo no Centro. 

 Traballar cara a consecución dunha boa competencia nas dúas linguas oficiais. 

 Promover a lectura, fala, comprensión e escritura na lingua propia da nosa 

Comunidade. 

 Seguir promovendo a escrita en galego en todas as comunicacións que saian do 

centro, así como toda a documentación empregada a nivel interno. 
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 Valorar a historia e cultura propias deseñando programas de coñecemento das 

mesmas. 

 Manter informada á comunidade educativa de acontecementos vinculados coa 

cultura galega na zona: exposicións, festexos, revistas, concursos... 

 Dotar ao centro dos materiais curriculares axeitados para o coñecemento da 

lingua e cultura galegas. 

 Facilitar a asistencia ao colexio de ilustradores, escritores, contacontos, grupos 

teatrais e de música tradicional, ou persoeiros relevantes da escena pública, que 

promovan a lingua e cultura galegas. 

 Dotar á biblioteca e ás aulas de materiais informáticos e audiovisuais en galego, 

e promover o seu uso. 

 Colaborar estreitamente co Equipo de Biblioteca para traballar o eixe temático 

elixido polo centro cada curso escolar. 

 Fomentar o uso das TICs empregando o galego. 

 Potenciar a valoración positiva do uso do idioma galego por parte de todos os 

membros da comunidade educativa. 

 Posibilitar a integración do alumnado que non posúa coñecemento suficiente da 

lingua predominante, atendendo á inmersión lingüística do alumnado inmigrante 

se o houber. 

 Manter e promover relacións abertas co concello, asociacións veciñais, ANPA e 

outros Equipos de Dinamización da Lingua Galega.  

 Potenciar a visión dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega como órgano 

de coordinación docente e dar visibilidade explícita ás súas actuacións. 

 Informar e implicar ás familias no proceso dinamizador e normalizador. 

 Promover as festas tradicionais galegas: Samaín, Magosto, Entroido...). 

 Promover o coñecemento da contorna inmediata: características do medio 

natural, historia, arte, xeografía … 
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 Todo o profesorado do centro. 

 Contacontos. 

 Escritores. 

Colaboración con: 

- ANPA. 

- Concellería de Educación, Cultura e Deportes  do concello de Arzúa. 

- Dirección Xeral de Política Lingüística. 

- Outros centros educativos da zona e outros Equipos de dinamización da 

lingua galega. 

 

-  Biblioteca escolar: dicionarios variados, libros de lectura, libros de consulta, 

enciclopedias, ordenadores e canón e pantalla para proxectar. 

-  Bibliotecas de aula. 

- Aula de Informática con oito ordenadores, canón e encerado dixital. 

- Un ordenador con conexión a internet en todas as aulas de Primaria e E. Infantil. 

-  Fotocopiadoras e plastificadora. 

- Aulas Abalar en 5º e 6º E. Primaria con portátiles para cada alumno/a,  canón e 

pizarra dixital. 

- Aula de audiovisuais na primeira planta con canón e encerado dixital. 

- Aula de psicomotricidade con canón e pantalla para proxectar. 

- Taboleiros distribuídos por todos os corredores para facer murais ou colocar 

información de interese para toda a Comunidade educativa. 
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O presente apartado abrangue aquelas medidas de carácter organizativo e curricular 

que sexa preciso desenvolver no caso de alumnos/as que presenten un déficit 

lingüístico ou insuficiente dominio das linguas. 

O primeiro eslabón na detección de necesidades é o/a mestre/a titor/a, que a partir da 

avaliación inicial e continua, identificará as necesidades existentes e aplicará as 

medidas preventivas e de axuste ordinario ao seu alcance. Cando a valoración de 

necesidades desborde as posibilidades do/a titor/a, este recurrirá ao Departamento de 

Orientación que levará a cabo a preceptiva avaliación psicopedagóxica regulada na 

Orde do 31 de outubro de 1996. 

A partir da detección e valoración inicial das necesidades organizaranse os apoios e 

estableceranse as medidas pertinentes, tanto de apoio en aula por parte dos profesores 

que teñan horas dispoñibles como do profesor/a de Pedagoxía Terapéutica ou Audición 

e Linguaxe se fora preciso. 

Subliñar que no caso do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo o 

ensino desenvolverase na súa lingua materna, sen prexuízo de que progresivamente 

poidan aprender a segunda lingua, previa valoración individual de cada caso. 

Para o alumnado estranxeiro, o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo 

no ensino non universitario en Galicia, establece que a administración elaborará un plan 

dirixido ao alumnado con necesidades educativas especiais, que asegura a capacitación 

lingüística nas linguas oficiais. Por outro lado, dispoñemos da Orde do 20 de febreiro de 

2004 pola que se establecen as medidas de atención específica ao alumnado 

procedente do estranxeiro, segundo a cal os alumnos que descoñezan ambas linguas 

cooficiais, poderán incluírse en grupos de adquisición das linguas a partir dos cinco 

anos. 

Por último, tendo en conta que practicamente a totalidade do alumnado do noso centro 

é galego falante destacar que os/as alumnos/as que descoñezan a lingua galega 
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estarán inmersos nun contexto que favorecerá a rápida adquisición da mesma, 

especialmente no plano oral.  

 

 

11.1. Celebración de festas de tradición galega e outras conmemoracións. 

 DÍA INTERNACIONAL DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

TEMPORALIZACIÓN: 22 de outubro. Escolleranse varios días próximos a esta data.  

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: Todo o alumnado do centro. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Conseguir que o galego estea presente nas 

actividades realizadas na Biblioteca durante esta semana. Gozar escoitando un 

conto en galego na biblioteca do centro.  

ACTIVIDADES: 

 Participar nunha sesión onde se explicará na Biblioteca o funcionamento da 

mesma. 

 Escoitar a un conta-contos relatos en galego dentro da Biblioteca escolar. 

 Promover un xogo de busca documental sobre un tema de actualidade para 

reforzar a presenza da biblioteca escolar e dos seus recursos no centro 

educativo. 

 

 O MAGOSTO E O SAMAÍN 

TEMPORALIZACIÓN: Finais de outubro e primeiros de novembro. 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS:  Alumnado e profesorado. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Gozar dos costumes do magosto coñecendo os 

froitos típicos da época, con especial referencia ao castiñeiro e as castañas. 

Coñecer o significado do Samaín na cultura popular e a maneira de celebralo nas 

vilas próximas. 
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Iniciarse no coñecemento de personaxes de medo propios da nosa terra: Santa 

Compaña, home do saco… Gozar escoitando e escribindo historias de medo.  

 

ACTIVIDADES: 

 Elaboración de diferentes murais nos corredores do centro. 

 Decoración de cabazas, en distintos soportes e con materiais variados, por parte 

de todo o alumnado do colexio. Posterior exposición das mellores cabazas na 

biblioteca e corredores.  

 A “Bruxa Catuxa” irá contar un conto ás aulas de Educación Infantil e fará 

entrega dos premios ás mellores cabazas. 

 Obradoiro do medo: propostas de libros para traballar as emocións. 

 Na biblioteca, escolla de libros de medo. Concurso de contos de medo para 4º, 

5º e 6º E. Primaria. Premiarase cun agasallo a todos os participantes. 

 Samaín: dar a coñecer personaxes da mitoloxía e lenda galegas como a 

“Maruxaina de Cervo”. 

 Para o Magosto, dedicaremos unha tarde a facer unha degustación de castañas 

asadas  con música popular da nosa terra e xogos populares no patio do centro.  

 Traballo desde a materia de Educación Física cos peóns para incluír este xogo 

popular na festa do Magosto. 

 Elaboración dunha unidade didáctica sobre o castiñeiro e a celebración do 

magosto: cancións populares refráns, adiviñas, actividades plásticas… 

 

 DÍA DA INFANCIA  

TEMPORALIZACIÓN: 20 de novembro 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIO: Todo o alumnado. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Conseguir que o galego estea presente en  todas 

as actividades que xiren arredor deste día. 
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ACTIVIDADES: 

 Acudir á Casa da cultura de Arzúa para ver distintas representacións teatrais 

relacionadas con esta conmemoración. 

 Buscar frases célebres relacionadas co Día da infancia. 

 Facer un debuxo sobre esta temática poñendo debaixo os dereitos dos nenos e 

nenas, que se resumen nestes tres: dereito á saúde, dereito á educación e 

dereito á protección, independentemente do lugar do mundo onde un nacera. 

 

 O NADAL 

TEMPORALIZACIÓN: mes de decembro.  

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS:O 100%  da comunidade educativa.  

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Conseguir que o galego estea presente nestas 

datas tan sinaladas a través dos escritos e das panxoliñas. 

Posibilitar a integración lingüística  e cultural do alumnado estranxeiro, en base ao 

coñecemento das nosas tradicións.   

ACTIVIDADES:                                                                                                   

Traballos e preparación das cantigas de Nadal, panxoliñas, teatro para o festival. 

Cada grupo interpreta as composicións preparadas para toda a comunidade. 

 Preparación dun mural na entrada do colexio. 

 Confección dunha árbore de Nadal con bolas e follas de acivro que leven 

escritas dentro frases célebres da historia (actividade a realizar en colaboración 

coas familias dos nenos e nenas). 

 Elaboración dun modelo de carta para os Reis Magos. 

 Visita dos paxes dos Reis Magos. 

 Elaboración dun díptico, en colaboración co Equipo da biblioteca, con lecturas 

recomendadas clasificadas por idades. 
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 Recollida de alimentos non perecedoiros e xoguetes usados durante a 

derradeira semana do trimestre,  para logo entregar á Cruz Vermella de Arzúa. 

 Preparación do festival de Nadal, onde participará todo o alumnado e 

profesorado do centro, que se celebrará o derradeiro día lectivo antes das 

vacacións de Nadal. 

 

 O DÍA DA PAZ 

TEMPORALIZACIÓN: mes de xaneiro. 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: O 100% do alumnado e do profesorado. 

 OBXECTIVO NORMALIZADOR: Fomentar actitudes de repulsión a través da 

oralidade sobre a guerra, violencia,o racismo, a xenofobia... 

ACTIVIDADES: 

 Traballo nas aulas sobre unidades didácticas sobre a paz, a non violencia, non a  

xenofobia... 

 Elaboración dun mural conxunto alusivo ao tema da paz e da non violencia.  

 Aprender e cantar unha canción relacionada coa paz.  

 Pequeno acto conmemorativo realizado no patio do centro, se o tempo o permite 

e senón no salón de actos do centro. 

 

 DÍA DE ROSALÍA  

TEMPORALIZACIÓN: semana do 24 de febreiro. 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: todo o alumnado e profesorado. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Dar a coñecer a figura de Rosalía de Castro entre 

o noso alumnado.  

ACTIVIDADES: 
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 Preparación por parte de cada nivel dun poema de Rosalía de Castro que se lerá 

o día escollido para esta conmemoración no salón de actos do centro.  

 Elaboración dun panel para a entrada do centro, alusivo á figura da nosa 

escritora. 

 Traballos a nivel de aula coa poesía. 

 Visita á Radio-Arzúa para amosar as actividades que se están facendo no centro 

a todos os oíntes. 

 

 O ENTROIDO 

TEMPORALIZACIÓN: mes de febreiro ou marzo. 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: O 100% da comunidade educativa. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Achegar ao alumnado unha tradición moi arraigada 

na nosa cultura dende hai moitos anos. Manter os costumes da celebración do 

Entroido na nosa zona. Coñecer os costumes de outras vilas como “Verín “, “ 

Xinzo de Limia”,  onde o Entroido é moi popular. 

ACTIVIDADES: 

 Elaboración de consignas diarias (ordes) que animen e organicen os disfraces 

de cada día. Ditas consignas colocaranse ao final de cada xornada e durante a 

semana previa ao festival de Entroido na entrada do centro. 

 Elaboración de coplas nas clases.  

 Elaboración dun mural onde se recolla a tradición do Entroido na zona. 

 Concurso de disfraces organizados por niveis educativos, arredor da temática 

escollida pola Biblioteca este curso: “Frases que marcaron a historia”: 

astronautas (para a frase de Neil Armstrong), científicos (frase de Arquímedes), 

romanos (frase de Xulio César),... A este festival invitarase a todas as familias 

para que participen nesta xornada festiva con todo o alumnado e profesorado do 

centro. 
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 DÍA DA MULLER TRABALLADORA 

TEMPORALIZACIÓN:  8 de marzo. 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: todo o alumnado e profesorado do centro. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Conseguir que o galego estea presente en todas 

as actividades organizadas arredor desta conmemoración. 

ACTIVIDADES: 

 Traballo de investigación para os máis maiores sobre frases célebres 

relacionadas con esta temática.  

 Traballo coa unidade didáctica que elaborarán o Equipo de Biblioteca e 

EDLG. 

 

 SEMANA DA PRENSA  

TEMPORALIZACIÓN: do 6 ao 10 de marzo. 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: todo o alumnado e profesorado do centro. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Potenciar o uso do galego a través da elaboración 

de distintos artigos para o xornal escolar que se publica ao final desta semana. 

ACTIVIDADES: 

 Elaboración dun xornal en galego, previo reparto das distintas seccións 

entre as distintas clases do centro. 

 Exposición do xornal escolar no taboleiro da entrada e posterior 

plastificación do mesmo para expoñer na Biblioteca escolar. 

 

 SEMANA DO LIBRO 

TEMPORALIZACIÓN: do 18 ao 28 de abril. 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 
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DESTINATARIOS: todo o alumnado e profesorado do centro. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Promover o uso do galego para dar a coñecer 

relatos e historias. 

 ACTIVIDADES: 

 Elaboración de contos por parte do alumnado de 4º, 5º e 6º de E. Primaria. 

 O día do libro celébranse os “Comparticontos”. No patio do colexio haberá 

representacións dos contos elaborados polo alumnado de 4º, 5º e 6º de E.P 

e o resto do alumnado irá rotando por distintos recunchos para velas. 

 

 AS  LETRAS GALEGAS  

TEMPORALIZACIÓN: mes de maio. 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: O 100% do alumnado e do profesorado. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Coñecer autores ilustres da nosa época, a súa 

vida e obra e a repercusión que tiveron na historia de Galicia. 

ACTIVIDADES: 

 Recollida de información sobre o escritor homenaxeado este ano: Carlos 

Casares. Traballos sobre o personaxe homenaxeado e estudo da súa obra. 

 Participación no concurso de carteis organizado polo Seminario Galán. 

 Traballos na clase a partir de unidades didácticas elaboradas para esta 

ocasión polo EDLG en colaboración co Equipo de Biblioteca. 

 Exposición dos traballos de todos os cursos nun gran mural  que represente 

ao autor homenaxeado. 

 Charla-relatorio con algún escritor ou personaxe vinculado coa nosa cultura. 

 Conmemoración do día das Letras Galegas no patio do centro ao que se 

convidará a algunha persoa/s vinculada/s ao mundo da cultura galega. 
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11.2. Publicacións. 

 REVISTA ESCOLAR “RULAR” 

TEMPORALIZACIÓN: Finais de xuño. 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: Toda a comunidade educativa. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: recoller os traballos do noso alumnado e as 

distintas actividades realizadas ao longo do curso, de xeito que vexan a utilidade 

de traballar polo uso da lingua.  

 

 DÍPTICOS CON LECTURAS RECOMENDADAS. 

TEMPORALIZACIÓN: antes das vacacións de Nadal e antes do verán. 

PERMANENCIA: realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: alumnado de todo o centro e familias. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: fomentar a lectura entre o noso alumando e 

informar ás familias dos libros interesantes que se vaian publicando.  

11.3. Xogos populares.   

TEMPORALIZACIÓN: celebración do Magosto. 

PERMANENCIA: todos os anos. 

DESTINATARIOS: o 100% do alumnado e do profesorado. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Potenciar de xeito lúdico algúns dos xogos 

tradicionais galegos, e os materiais que se deben utilizar en cada caso para a 

súa práctica. 

ACTIVIDADES: 

 Organización de xornadas de xogos populares: zancos, birlos, corda, petanca, 

carreira de sacos… Establécese unha quenda rotatoria polos xogos que serían 

atendidos polo profesorado.  
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 Posibilidade de “elaboración” de xogos populares artesanais por parte do 

alumnado (xogo da ra, birlos…). 

11.4. A biblioteca 

ÉPOCA: durante todo o curso. 

PARTICIPACIÓN: O 100% do alumnado e do profesorado. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Servir de instrumento normalizador e dinamizador 

da lingua e da cultura galega. 

Dende sempre a biblioteca escolar formou parte da formación dos nosos alumnos e 

alumnas. Considerámola como un espazo educativo necesario para fomentar a 

competencia dos nosos alumnos no uso da lingua galega. 

A biblioteca do noso centro ten a disposición das familias, do alumnado, e do 

profesorado diverso material bibliográfico, cartográfico e audiovisual, importante 

para fomentar o uso da lingua galega. A dinamización abarca todas as 

actividades que se levan a cabo nela como a promoción da lectura en galego, 

representación de contos e obras teatrais en galego, consultas na rede, conta-

contos e outras actividades que fomentan n@s nen@s o gusto por ler. 

Continuando co labor realizado o curso pasado, o Equipo de Dinamización da 

Lingua Galega vai traballar un ano máis co Equipo de Biblioteca para levar 

adiante o proxecto escollido para este curso académico “Frases que marcaron a 

historia”. A nosa aportación a este proxecto será: 

 Escolleita de lecturas relacionadas coa temática,  para dar a coñecer na 

Biblioteca a todo o alumnado do centro e seleccionadas por idades. 

 Escolma de filmes, en galego, que garden relación co proxecto deste curso: “O 

rei león”, “O club dos poetas mortos”... 

 Folletos informativos para implicar ao alumnado e familias nos distintos traballos 

que se vaian acometendo ao longo do curso. 

  Elaboración dun mural na entrada do centro coa frase “Carpe diem” que se irá 

cambiando ao longo do curso para dar a coñecer outras frases célebres. 
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 Coincidindo coa celebración do día da muller traballadora faremos un mural 

onde se recollerá información sobre mulleres célebres e frases que fixeron 

famosas. 

 Realización de murais nas distintas aulas do centro para recoller o traballo de 

investigación realizado polo alumnado arredor das frases escollidas para cada 

trimestre. 

 

OUTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS COA BIBLIOTECA: 

 Incremento dos fondos da biblioteca con materiais elaborados polo alumnado. 

 Recompilación de páxinas webs interesantes para o alumnado en lingua galega ( 

por exemplo, wikipedia en galego, blogs de centros…) que resulten interesantes 

para aplicar na “hora de ler”. 

11.5. As TICS 

ÉPOCA: todo o curso. 

PERMANENCIA: todos os anos. 

PARTICIPACIÓN: o 100% do alumnado e do profesorado. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Empregar as TIC como outro recurso innovador na 

formación e uso do galego cos nenos/as. 

Os nenos/as a través do ordenador familiarízanse e descobren algún dos usos deste 

recurso en galego. 

A aula de informática conta con 8 ordenadores.Temos ademais 3 ordenadores á 

disposición do alumnado na biblioteca e un en cada aula do centro. 

ACTIVIDADES: 

 Realización e proxección de presentacións en PowerPoint: Samaín, excursións 

realizadas ao longo do curso... 

 Mantemento e actualización do blog do EDLG e colaboración para o 

mantemento e actualización da páxina web do centro. 

 Contos populares en galego contados a través do ordenador. 
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 Colaboración na páxina web do centro mediante a inclusión de reseñas das 

actividades realizadas en galego nas diferentes aulas.  

 Recompilación de material informático que axude ao profesorado a traballar en 

galego: tradutor, corrector, ferramentas informáticas para elaborar recursos 

(Ardora, Javaclic, blog…) 

 Elaboración de actividades utilizando a PDI.  

 Formación de usuarios do programa Meiga da biblioteca do centro.  

 Aplicación de contidos dentro do programa ABALAR. 

 

11.6. Participación en actividades ofertadas polo concello e outras entidades.  

TEMPORALIZACIÓN: Ao longo do curso  

PERMANENCIA: todos os anos 

PARTICIPACIÓN: Profesorado e alumnado do centro. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: Participar en actividades lúdicas que fomente 

entre o alumnado o uso do galego.  

ACTIVIDADES: 

 Asistencia a representacións teatrais en lingua galega na Casa da cultura de 

Arzúa, exposicións, contacontos e outras actividades promovidas polo 

concello. 

 Participación en contacontos e outras actividades organizadas pola Biblioteca 

municipal de Arzúa. 

 Participación en actividades ofertadas por Amarai. 

 Participación en actividades ofertadas pola ANPA. 

 Participación no deporte escolar de zona. 

 Realización de diversas excursións dentro e fóra do concello de Arzúa. 

 

11.7. Participación no Plan Proxecta. 

TEMPORALIZACIÓN: todo o ano. 
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PERMANENCIA: realízase todos os cursos. 

PARTICIPACIÓN: todo o profesorado e alumnado do centro. 

OBXECTIVO NORMALIZADOR: facer presente ao galego en todas as 

actividades que se realicen arredor dos distintos plans nos que se participa. 

ACTIVIDADES: resulta imposible resumir aquí todas as actividades que se van a 

realizar nas distintas modalidades do Plan Proxecta: Aliméntate ben, Paisaxe 

e Sustentabilidade e Xogade. 

 

11.7. Cadro-Resumo das actividades propostas: 

Temporización Título da 

actividade 

Responsables 

(ademais do EDLG) 

Destinatarios 

 

1º trimestre 

Día Internacional das bibliotecas 

escolares 

 Biblioteca e Equipo de 

actividades extraesc. 

e complem. 

Todo o alumnado 

 

1º trimestre 

Samaín 

Exposición- concurso de cabazas. 

Mural informativo sobre o 

Samaín. 

Ambientación entrada do 

centro. 

Recollida de historias de medo. 

 Biblioteca e Equipo de 

actividades extraesc. 

e complem. 

 

Comunidade 

educativa 

1º trimestre Magosto 

“Castañada”.  Murais. 

Unidades didácticas 

Biblioteca e Equipo de 

Activ. Extraesc. e 

complem. 

Comunidade 

educativa 

1º trimestre Xogos populares 

Elaboración artesanal. 

Organización de xornadas de 

xogos.  

 Equipo de actividades 

extraesc. e 

complem., 

profesores de 

Educación Física 

 

Todo o alumnado 

1º trimestre Día da infancia 

Asistencia á representacións 

teatrais 

Biblioteca e Equipo de 

Activ. Extraesc. e 

complem. 

Todo o alumnado 

1º trimestre Díptico de lecturas 

recomendadas para 

Nadal 

 

Biblioteca  Todo o 

alumnado e 

familias 
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1º trimestre 

Nadal 

Cartas aos Reis Magos. Recollida 

de alimentos e xoguetes 

usados. Concurso de tarxetas 

de Nadal. Festival de Nadal. 

  Equipo de actividades 

extraesc. e 

complem. 

Comunidade 

educativa 

2º trimestre 

 

Día da Paz 

Edición folleto informativo. Mural 

na entrada do centro. Festival 

pola paz 

Biblioteca e Equipo de 

actividades 

extraesc. e 

complem. 

Todo o 

alumnado e 

profesorado 

 

2º trimestre 

Día de Rosalía 

Recitado de poemas na Biblioteca 

e unidade didáctica de 

Rosalía 

Biblioteca e Equipo de 

actividades 

extraesc. e 

complem. 

Todo o 

alumnado e 

profesorado 

 

2º trimestre 

Entroido 

Murais/ Disfraces relacionados con 

frases célebres 

 Equipo de actividades 

extraesc. e 

complem. 

Comunidade 

educativa 

2º trimestre Día da muller 

traballadora 

Traballo a partir de unidade 

didáctica 

Biblioteca e Equipo de 

actividades 

extraesc. e 

complem. 

Todo o 

alumnado e 

profesorado 

2º trimestre Semana da prensa 

Elaboración dun xornal escolar 

Biblioteca e Equipo de 

actividades 

extraesc. e 

complem. 

Todo o 

alumnado e 

profesorado 

3º trimestre Semana do libro 

“Os comparticontos” 

Biblioteca e Equipo de 

actividades 

extraesc. e 

complem. 

Todo o 

alumnado e 

profesorado 

 

3º trimestre 

Letras Galegas 

Conferencias. Unidades didácticas. 

 

Biblioteca e Equipo de 

actividades 

extraesc. e 

complem. 

Todo o 

alumnado e 

profesorado 

 

 

3º trimestre 

Publicación da revista 

escolar “Rular”.  

Biblioteca. Todo o 

alumnado e 

profesorado do 

centro. 

Comunidade 

educativa 

 

3º trimestre 

Díptico de lecturas 

recomendadas para o 

verán 

 

Biblioteca. Comunidade 

educativa 
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Todo o curso 

As TICS 

Procura de inf. na rede; Blog… 

Biblioteca. Comunidade 

educativa 

 

Todo o curso 

Participación en activid. 

 do Concello e ANPA 

Concurso de tarxetas de Nadal, 

teatro, concertos,... 

Biblioteca e Equipo de 

actividades 

extraesc. e 

complem. 

Alumnado e 

profesorado 

 

Todo o curso 

Actividades proxecto 

biblioteca: “Frases 

que marcaron a 

historia” 

Equipo Biblioteca, 

profesorado e 

alumnado do 

centro. 

Comunidade 

educativa 

 

Todo o curso 

Actividades Plan 

Proxecta: 

Aliméntate ben, Paisaxe e 

Sustentabilidade e Xogade 

Todo o profesorado do 

centro repartido 

entre os tres 

programas do Plan 

Proxecta 

Comunidade 

educativa 

Segundo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo, a avaliación do 

Proxecto Lingüístico do Centro debe ser aprobado e avaliado polo Consello 

Escolar (art.14º). Previamente, realizaremos unha valoración deste na Comisión 

de coordinación pedagóxica, e as propostas que xurdan trasladaranse á reunión 

do claustro de profesores para o seu debate. As conclusións que se tiren 

expoñeranse no consello escolar, quen, como xa indicamos, aprobará o 

Proxecto Lingüístico. 

Este proxecto remitiráselle cada catro cursos escolares ao servizo de 

inspección educativa. 

Anualmente, elaborarase unha addenda do proxecto lingüístico na cal conste: 

a) As actividades e estratexias de aprendizaxe para que o alumnado adquira de 

forma oral e escrita, o coñecemento das linguas oficiais. 
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b) Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e 

dinamización da lingua galega realizados polo centro educativo no curso 

anterior e información do que se vai desenvolver no seguinte curso. 

c) Se é o caso de que haxa unha modificación na impartición de materias en 

lingua(s) estranxeira(s), informarase sobre os cambios aprobados polo centro 

e autorizados pola consellería competente en materia de educación. 

As reunións periódicas do EDLG servirán para ir cuantificando os resultados 

provisionais e discutindo posibles cambios se non se dan acadado os obxectivos 

propostos. 

Valoraranse especialmente todas aquelas iniciativas tendentes a conseguir os 

obxectivos propostos. 

 
 
 

Arzúa , a 7  de outubro do 2.016 
      

A Coordinadora  
 

 
 
 
 
 
 

Asdo. Mar López Cea  

 
 

11. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICs 

 

11.1 INTRODUCCIÓN 

Debido á importancia social e o lugar preferente que ocupan xa na vida dos nenos e 

nenas as novas tecnoloxías da información e comunicación, fai que deban estar 

presentes nos centros educativos, o cal, tal e como establece a LOMCE ( Lei Orgánica 

8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa ) no seu PREÁMBULO 

XI, permitirá personalizar a educación e adaptala ás necesidades e ao ritmo de cada 

alumno/a, de modo que  adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para 

abordar con garantía de éxito a súa utilización na vida cotiá do alumnado, nos diferentes 

contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer. Polo tanto, co Plan das Tecnoloxías da 
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Información e Comunicación pretendemos que o alumnado do noso centro, ao rematar 

a Educación Primaria, acade unha competencia dixital básica. 

Ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como 

instrumento de traballo intelectual implica utilizalas na súa dobre función de 

transmisoras e xeradoras de información e coñecemento. 

Para que isto se poida poñer en práctica con garantía de éxito, resulta necesaria a 

creación dun plan de traballo nas tecnoloxías da información e da comunicación 

axeitado ás características do noso centro e do noso alumnado, para levar a  cabo no 

presente curso académico 2015-2016. 

11.2. PROPÓSITOS. 

O Plan TIC pretende garantir certo grado de desenvolvemento do alumnado nas 

competencias dixitais básicas que se pretendan dacordo co seu nivel educativo, de cara 

á súa formación como cidadáns activos e solidarios. Con esta finalidade, empregaranse 

cun enfoque funcional as distintas tecnoloxías da comunicación e da información ao 

alcance do alumnado. 

O profesorado de todas e de cada unha das áreas e materias de todos os niveis 

educativos, incluirá nas súas programacións as actividades previstas para o presente 

curso académico. Deste xeito,  incluirase unha das competencias clave do currículo: “a 

competencia dixital” establecida no Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

Asemade, este Decreto, no seu artigo 3 establece os obxectivos da educación primaria, 

concretamente no apartado i) Iniciarse na utilización para a aprendizaxe, das tecnolxías 

da información e da comunicación, desenvolvendo un espíritu crítico ante as mensaxes 

que reciben e elaboran. 

11.3. CARACTERÍSTICAS XERAIS 

O estudo inicial, tendo en conta as características de toda a comunidade, as iniciativas 

xa realizadas neste campo así como as expectativas e os intereses de cara ao futuro, 

sinala que o C.E.I.P. de Arzúa parte cunha boa disposición para o pleno desenrolo das 

TIC, tanto polas súas experiencias de participación en diferentes modalidades de 

formación por parte do profesorado do centro, como polos seus traballos didácticos 

colaborativos aportados á comunidade educativa en cursos anteriores. 

11.4. OBXECTIVOS XERAIS 

 Tratamento da diversidade, a atención ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo, así como as medidas para promover a utilización das 

TIC en igualdade de condicións rexeitando toda actuación discriminatoria. 

 Fomento dos valores democráticos e a potenciación do uso dos espacios 

comúns e compartidos do centro como verdadeiros centros de recursos para a lectura, a 
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información e a aprendizaxe: biblioteca escolar, aula informatizada, aula de medios 

audiovisuais, aula de usos múltiples… 

 A utilización dos recursos TIC existentes no centro e a organización dos espazos 

en beneficio do plan. 

11. 5. OBXECTIVOS MÍNIMOS 

 Conseguir que o alumnado acceda ás TIC en xeral, e ao mundo da Internet en 

particular, con capacidade de procura de información e tratamento crítico da mesma. 

 Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e 

transmitir  valores sociais e de respecto doutros costumes e doutras formas de vida. 

 Potenciar actividades de participación de toda a comunidade educativa nas 

diferentes actividades do centro: páxina web, xornal escolar, actividades culturais, plans 

nos que participe o centro… 

 Utilizar o ordenador e os EDI como medio de creación, de integración, de 

cooperación e de expresión das propias ideas. 

 Utilizar programas e contornos que faciliten a aprendizaxe das diferentes áreas 

do currículo, así como favorecer a adquisición de habilidades e destrezas. 

 Empregar as TIC para o traballo cotiá e para as actividades da aula: 

programacións, actividades co alumnado, elaboración de controis, fichas, explicacións, 

proxectos… 

 Saber consultar e sacar información a través das TIC. 

 Intercambiar experiencias, coñecementos, actividades… por medio de internet 

(blogues, chats…) 

 Procurar a inclusión de toda a comunidade educativa a través das TIC. 

 

11.6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN CONTÍNUA 

Realizarase unha avaliación continuada dos avances ou dificultades da posta en 

marcha do plan. 

11.7. PROGRAMACIÓN XERAL DAS TIC 

 

11.7.1 OBXECTIVOS 

1.Potenciar e colaborar na xeneralización do aproveitamento dos recursos informáticos 

tanto por parte do profesorado como polo noso alumnado e as súas familias, 

familiarizándoos con estes e desenvolvendo hábitos, destrezas e habilidades que lle 

axuden a interactuar coas novas tecnoloxías da información e da comunicación. 

2.Espertar o interese polo uso de internet e ofrecer pautas para acceder á información 

precisa e ampliar coñecementos. 

3.Potenciar o emprego dos encerados dixitais interactivos do centro. 
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4.Potenciar o uso do material tecnolóxico das aulas abalar en todas e cada unha das 

áreas. 

5.Posibilitar a toda a Comunidade Educativa o acceso e a incorporación ás Tecnoloxías, 

facilitando o uso e manexo das ferramentas máis comúns: 

-Difusión do uso dos ordenadores e programas básicos. 

-Disposición dun horario de uso da aula de informática por niveis. 

-Realización de actividades conxuntas dos distintos sectores usando as TIC. 

6.Potenciar os procesos de formación continua do profesorado na utilización das TIC. 

7.Promover a calidade dos procesos coas novas tecnoloxías  a través dunha intranet 

cun repositorio de contidos e servizos en rede para o profesorado e o alumnado, tanto 

de xeito individual como colectivo, centrado  maioritariamente nas aulas abalar. 

        11.7.2.CONTIDOS 

Daremos prioridade a aqueles que promovan aprendizaxes polivalentes, xeneralizables, 

funcionais e relevantes para o futuro e desenvolvan destrezas básicas como: 

o Dominio das catro destrezas lingüísticas en castelán, galego e inglés. 

o Habilidades para buscar e seleccionar infomación. 

o Capacidade de análise e razoamento crítico. 

o Capacidade de aplicar coñecementos para resolver problemas. 

o Capacidade para argumentar opinión. 

o Capacidade de autoaprendizaxe. 

o Solventar inquedanzas e satisfacer a necesidade de formación 

permanente. 

o O traballo en equipo. 

o A comunicación e convivencia con outros. 

o A conciencia de comunidade e participación, actitudes de respecto e 

tolerancia. 

o Iniciativa. 

o Motivación e perseverancia no traballo. 

      11.7.3 METODOLOXÍA 

Pretendemos que os alumnos se familiaricen co uso das novas tecnoloxías da 

información e comunicación mediante unha metodoloxía activa e participativa, na que 

eles se sintan protagonistas do seu proceso de ensino – aprendizaxe en todo momento. 

Ao mesmo tempo a práctica docente debe encamiñar este proceso de ensino- 

 aprendizaxe a satisfacer as necesidades da vida cotiá do alumnado. 

Respectaránse os contidos de cada materia, sendo o uso das novas tecnoloxías unha 

ferramenta máis de consecución dos obxectivos. 
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   11.7.4. TRATAMENTO DA DIVERSIDADE, ATENCIÓN AO ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. 

 Ordenadores na Aula de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. O 

alumnado contará con ordenadores multimedia para poder usar os programas 

infomáticos interactivos máis axeitados para eles. 

 Acceso aos EDI da aula de informática e audiovisuais en coordinación cos 

demais usuarios do centro. 

 Acceso aos EDI das aulas que quedaron libres este curso (dúas). 

 Acceso ao software, programas e recursos específicos para as necesidades 

   educativas do alumnado 

      11.7.5 AVALIACIÓN 

Farase unha avaliación inicial para ter en conta os coñecementos previos do alumnado. 

Realizaremos unha avaliación continua e formativa do proceso de ensino – aprendizaxe, 

valorando tanto o progreso do alumnado na consecución dos obxectivos relacionados 

coas novas tecnoloxías da información e comunicación como a súa actitude cara as 

mesmas, ademais do esforzo e traballo realizados. 

A avaliación final será unha análise de todas as avaliacións levadas a cabo durante o 

curso académico. 

11.8. PROPOSTAS DE TRABALLO E CONTIDOS NOS DIFERENTES CICLOS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA 

11.8.1.2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 OBXECTIVOS DO EQUIPO DE CICLO. 

-Participar en grupos de formación. 

-Utilizar a aula de informática e as EDI para reforzar contidos a través de xogos e 

programas educativos da etapa. 

 CONTIDOS QUE SE TRABALLARÁN CO ALUMNADO 

-Uso do rato: Forma correcta e cómoda de usalo. Movemento. Pulsar o botón esquerdo 

para efectuar seleccións e executar acción. Pulsar e arrastrar para mover elementos. 

Dobre clic para executar accesos directos do escritorio. 

-Uso do teclado: Uso de cursores para moverse pola pantalla. Uso de teclas concretas 

marcadas con “gomets”. 

-Uso de programas informáticos sinxelos. 

-O alumnado debe aprender a acender e apagar o ordenador. 

-Realización de actividades lúdicas nas EDI. 

11.8.2.1º e 2º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 OBXECTIVOS DO EQUIPO DE NIVEL 

-Participar en cursos para o profesorado. 
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-Adicar unha sesión de reunión de nivel ao trimestre para intercambiar experiencias e 

información sobre as TIC. 

-Organizar grupos de traballo conxunto para mellorar a competencia dixital tanto do 

profesorado como do alumnado. 

 HABILIDADES BÁSICAS A TRABALLAR CO ALUMNADO 

-Acender e apagar o ordenador. 

-Uso correcto do rato: Movemento. Pulsar o botón esquerdo para seleccionar ou 

executar unha acción. Pulsar e arrastrar para mover elementos. 

-Uso do teclado: Uso dos cursores para moverse pola pantalla. Iniciación do uso de 

teclado en actividades lúdicas. 

-Selección de iconos do escritorio para executar programas. 

-Executar programas usando un CD-ROm. 

-Iniciación no uso de internet para a búsqueda de información sinxela. 

-Uso de internet para aproveitar páxinas dirixidas a nenos e nenas de carácter lúdico 

educativo ou outras actividades relacionadas cos contidos que están a traballar nas 

diferentes áreas. 

-Difusión na web do Centro de produccións do alumnado. 

-Realización de distintas actividades, propostas polo profesorado, nas EDI. 

  

11.8.3.3º e 4º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 OBXECTIVOS DO EQUIPO DE NIVEL 

-Participar en cursos para o profesorado. 

-Dedicar unha sesión de reunión de nivel ao trimestre para intercambiar experiencias e 

información sobre as TIC. 

-Organizar grupos de traballo conxunto para mellorar a competencia dixital tanto do 

profesorado como do alumnado. 

 ACTIVIDADES A REALIZAR  CO ALUMNADO 

-Actividades elaboradas polo profesorado en JAVA CLIC, como reforzo e ampliación 

dos contidos traballados nas distintas áreas. 

-Actividades que implican o uso das catro destrezas lingüísticas en cada unha das áreas 

de lingua (galego – castelán –inglés). 

-Búsqueda de información básica en internet e selección da mesma dos diversos 

contidos traballados na aula. 

-Utilización de distintos recursos que ten o ordenador. 

-Uso de software de tipo lúdico que permita, por unha banda, enriquecer o vocabulario 

dos alumnos e alumnas, e por outra banda fomentar as catro destrezas básicas: 

comprensión e expresión oral e escrita. 
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-Realización de actividades no procesador de textos. 

-Realización de distintas actividades propostas polo profesorado dacordo cos contidos 

traballados coa finalidade de mellorar a competencia matemática. 

-Utilizar o ordenador  e a pizarra dixital como reproductor de contidos multimedia: 

presentación de unidades didácticas, vídeos, cd`s, dvd… 

-Usar os recursos dixitais para realizar exercicios de discriminación auditiva. 

-Utilización de programas de debuxo como Tuxpaint, para desenvolver a capacidade de 

composición de formas, cores.. 

-Utilización das Aulas Abalar para o coñecemento dos elementos das mesmas e a 

introdución do LINUX. 

11.8.4  5º e 6º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Tendo en conta que o centro está a levar a cabo o PROXECTO ABALAR, contamos 

neste curso académico con tres aulas abalar nos niveis de 5º e 6º de educación 

primaria, o que favorece en gran medida o uso das tecnoloxías da comunicación e da 

información en todas e cada unhas das áreas, ao dispoñer cada alumno dun netbook e 

cada aula dunha pizarra dixital, teñen a súa disposición continuamente material dixital. 

 OBXECTIVOS DO EQUIPO DE NIVEL 

-Participar en cursos para o profesorado. 

-Dedicar unha sesión de reunión de ciclo ao trimestre para intercambiar experiencias e 

información sobre as TIC. 

-Organizar grupos de traballo conxunto para mellorar a competencia dixital tanto do 

profesorado como do alumnado. 

 ACTIVIDADES A REALIZAR NAS DISTINTAS ÁREAS 

 ÁREA DE LINGUA 

-Realización de ditados con corrección ortográfica ( procesador de textos). 

-Utilización de Internet para realizar difentes procuras segundo as unidades didácticas 

que se están a traballar na aula. 

-Lectura de prensa dixital. 

-Realización de actividades elaboradas polo profesorado dacordo cos temas que se 

están a traballar na aula. 

 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

-Buscar en internet páxinas educativas que traten as unidades didácticas que se teñan 

programadas e seleccionar a información que sexa máis conveniente, útil e interesante. 

-Fomento do ordenador como ferramenta para a realización de cálculo mental. 

-Utilización de programas de debuxo para os contidos de xeometría. 
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-Utilización de programas de debuxo para a representación gráfica das operacións 

básicas (multiplicación, división…) 

-Utilización dos recursos do ordenador para a realización de diferentes actividades 

matemáticas. 

-Resolución de actividades preparadas previamente polo profesorado. 

 ÁREAS DE SOCIAIS E NATURAIS 

-Uso responsable do ordenador e de Internet. 

-Procura de selección de información sobre os diferentes temas. 

-Estudios específicos sobre temas concretos ( visita a páxinas web sobre o tema a 

elexir, selección e comparación da información, procura de datos, imaxes e 

comparación con outras páxinas visitadas). 

-Actitude responsable do profesorado, alumnado e familias para o uso do ordenador. 

-Concienciación do alumnado sobre a información que podemos atopar en internet das 

difentetes culturas, razas e crenzas, para o fomento dunha cultura da paz, a tolerancia e 

a responsabilidade. 

-Realización de actividades elaboradas de antemán polo profesorado con variedade de 

programas educativos. 

 ÁREA DE LINGUA ESTRANXEIRA: INGLÉS 

-Uso do software de tipo lúdico que permita, por unha banda, enriquecer o vocabulario 

do alumnado e, por outra, fomentar as catro destrezas básicas: comprensión e 

expresión oral e escrita. 

-Realización de actividades no procesador de textos para a práctica e afianzamento do 

vocabulario e estruturas gramaticais, así como para mellora da ortografía. 

-Búsqueda en internet de información relacionada coas costumes, modos de vida e 

tradicións dos países de fala inglesa. 

-Buscar e seleccionar en internet textos sinxelos para fomentar a comprensión lectora. 

-Realización de actividades elaboradas polo profesorado. 

 EDUCACIÓN PLÁSTICA E ARTÍSTICA 

-Potenciar o uso de diferentes programas de debuxo. 

-Fomentar a creación libre de actividades plásticas e artísticas. 

 RELIXIÓN 

-Búsqueda en internet por parte do alumnado de información sobre contidos que se 

están a traballar ( seleccionando, comparando e procurando datos e imaxes). 

-Realización de actividades interactivas obtidas de blogs e páxinas web, relacionadas 

cos temas que se están a traballar. 

-Presentación, por parte do alumnado, de contidos recopilados e elaborados por eles en 

formato dixital. 
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-Utilización do ordenador e da pizarra dixital como reproductor de contidos multimedia: 

presentacións, vídeos, documentais, cine,… 

 

11.9  SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 

 

O plan de avaliación terá carácter anual e pretenderá detectar que obxectivos foron 

acadados ou incumpridos. Do resultado da avaluación deste seguimento, procuraranse 

as estrategias que deberán adoptarse para alcanzar os non conseguidos. 

A avaliación será continua e con carácter formativo mediante a observación directa. 

A través das diferentes reunións dos equipos docentes recolleranse as pertinentes 

suxestións e observacións que vaian xurdindo. 

Os posibles problemas detectados a diario, deberán ser comunicados á coordinadora 

TIC . 

 

12. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 

 
12.1 OBXECTIVOS XERAIS 

 
 Desenvolver unha educación personalizada, favorecendo o 

desenvolvemento de tódolos eidos do alumnado tendo en conta actitudes e 

intereses diferenciados. 

 Favorecer os procesos de madurez personal desenvolvendo unha identidade 

positiva. 

 Traballar na creación  dun sistema de valores respectuoso cos outros. 

 Desenvolver unha relación axeitada entre os distintos integrantes da 

comunidade escolar: pais, alumnos, mestres e outros. 

 Prever e anticiparse a conductas problemáticas que poidan surxir, educando 

en  

 habilidades sociais e ensinando a convivir de forma pacífica e satisfactoria. 

 
 

 12.2 PLAN DE ACCIÓN TITORIAL EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 
  12.2.1.OBXECTIVOS: 
 
   12.2.1.1ALUMNOS: 
 

1. Integración do alumnado na aula e na escola. 
2. Adquisición de hábitos básicos: personais, sociais, de 

compañerismo e respecto, de participación... 
3. Conquerir unha actitude positiva dun mesmo. 
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12.2.1.2 PAIS: 
 
1. Fomentar a comunicación cos pais: informarnos e informar. 

 
   12.2.1.3.MESTRES: 
 

1. Manter a coordinación dos mestres de infantil. 
2. Coordinar co 1º ciclo de primaria dando información sobre o 

alumnado. 
 

ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

ALUMNOS 
1. Participar no día de acollida programado para 

os nenos da garderia e preescolar na casa. 
2. Cuestionario de avaliación inicial para recibir 

información previa dos pais sobre os seus 
fillos. Elaboración dunha táboa recollendo os 
datos polo D. de Orientación. ANEXO1 

3. Informar aos pais sobre o Período de 
Adaptación. ANEXO2 

4. Dispoñer a aula de forma acolledora e atractiva 
e mostrarlla ao alumnado. 

5. Paseo gratificante e divertido polas 
dependencias do colexio. 

6. Xogos de presentación: 

 
Mes de 
maio/xuño do 
curso anterior. 
 
 
Mes de 
setembro 

 
Titores, material e 
recursos de aula e 
centro. 
Programación de aula. 
D.O. 
Expedientes. 
Xogos de 
presentación. 

Personais: 
 aseo:lavar mans, cara e secar, ir ao baño só, 

limpar dentes... 
 abrochar e desabrochar roupa e calzado 
 alimentación, hábitos de autonomía, abrir 

envases, comersós..., comida sá: conto "Xan o 
Porco"... Plan Proxecta. 

 Sentarse correctamente 
 Relaxarse: momentos de descanso, exercicios 

para relaxarse 
Sociais: 

 Saúdos 
 Despedidas 
 Expresión de emocións: ledo, triste, enfadado, 

asombrado, pensativo, asustado 
Compañerismo e respecto: 

 Axudar a un compañeiro nalgunha tarefa. 
 Escoitar aos compañeiros e os mestres. 
 identificar conductas agresivas 
 Non insultar nin pegar aos compañeiros 

Participación: 
 Recollida do material entre todos 
 Participar nos xogos, actividades... 
 Aceptar as normas da aula 

 
Todo o curso 

Titores, material e 
recursos de aula e 
centro. 
Programación de aula. 
Actividades de aula e 
patio 
 
Carteis 
 
Fotos de actuacións 
 
Contos 
 
Paneis coas normas 
 
Reforzo positivo 

5. Desenvolvemento dos valores persoais e sociais Todo o ano Mediante contos e de 
films que se relacionan 
coas olimpiadas e 
outros temas e 
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ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

posterior traballo de 
conversa e fichas na 
aula 

Expresar emocións 
Eloxiar aos outros 
Dicir as cousas boas que temos 
Dicir as conductas boas que facemos 
Actividades de "protagonista do día" 

Todo o curso 
 

Diálogos na aula 
sentados en roda 
Carteis, fotos... 

PAIS 
 Reunión inicial con tódolos pais para informar 

do periodo de adaptación, normas, materiais, 
...etc. 

 Reunión con tódolos pais ao longo do curso 
para tratar temas de interés.., 

 Recollida de datos e valoración do Informe de 
Avaliación Inicial. 

 Reunións periódicas individuais para informar 
e informarnos do desenvolvemento dos 
alumnos. 

 Solicitar a participación dos pais en actividades 
complementarias e extraescolares, traer 
material, e diarios de aula: antroido, 
visitas...etc 

 Informar trimestramente mediante informe 
trimestral do desenvolvemento de cada 
alumno. 

Inicio de curso 
 
 
 
 
 
 
Todo o curso 
 
 
Días concretos 
 
 
Trimestralmente 

Informe de Avaliación 
Inicial 
 
Reunións poeriódicas 
 
Boletín de informe 
trimestral 

MESTRES 
 Reunións de ciclo para organizar diferentes 

aspectos da nosa labor docente 
 Reunión cos titores de 1º para favorecer o 

paso a primaria 

 
Mensualmente 
 
Inicio do curso 
seguinte 

 

 

 12.2.2.METODOLOXÍA E AVALIACIÓN: 

 

Emprego do diálogo tanto con alumnos , pais e mestres. Busca de consenso. Busca da 

participación activa. Observación do alumnado. 

 

 12.2.3.AVALIACIÓN: 

Inicial, continua, formativa e final. Como instrumentos: observación directa e 

sistemática, rexistros e anecdotario. Recollida de datos e valoración do periodo de 

adaptación e avaliación inicial. 

 

 12.3. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL  EN 1º E 2º NIVEL  DE PRIMARIA 

 

 12.3.1 OBXECTIVOS: 
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   12.3.1.1 ALUMNOS: 

1. Integración do alumnado na aula e na escola. 

2. Adquisición de hábitos básicos: personais, sociais, de compañerismo 

e respecto, de participación... 

3. Conquerir unha actitude positiva dun mesmo. 

4. Desenvolver hábitos de traballo axeitados. 

 

  12.3.1.2 PAIS: 

1. Fomentar a comunicación cos pais: informarnos e informar. 

2. Colaborar e participar nas distintas actividades de pais. 

 

  12.3.1.3.MESTRES: 

1. Aumentar a coordinación dos mestres 

2. Coordinar cos mestres de Infantil e mestres de primaria recibindo e 

dando información sobre o alumnado. 

3. Promover a colaboración e comunicación intercursos 

 

 

ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

ALUMNOS 
1. Integración do alumnado na aula e na escola 

1. O inicio de ciclo coñecemento, presentación de 
normars ... 

2. Actividades de acollida cos alumnos doutros 
centros ou paises: de presentación, de 
coñecemento do lugar de procedencia. 

3. Fomentar o traballo en grupo como medio para 
mellorar a integración dalgúns alumnos e en 
casos necesarios desenvolver acticidades 
específicas tanto na aula, patio e concello. 

4. Actividades para que os alumnos de outros 
paises coñezan as nosas costumes, 
peculiaridades...etc 

5. Desenvolver o programa de adquisición da 
lingua para nenos extranxeiros. Aneso 3 

6. Dispoñer a aula de forma ordenada, acolledora 
e atractiva e inculcarllo ao alumnado. 

7. Actividades para fomentar o diálogo na aula: 
ensituacións conflictivas, integración no grupo 

 

 
 
Inicio de curso 
Nos primeiros 
días da 
incorporación. 
 
Todo o curso 
 
 

 
Titores, material e 
recursos de aula e 
centro. 
Programación de 
aula. 
Expedientes. 
Xogos de 
presentación. 

2.Adquisición de hábitos básicos: persoais, sociais, de 
compañerismo e respecto, de participación... 
Personais: 

 aseo persoal 
 exercicio diario 

 
Todo o curso 

Titores, material e 
recursos de aula e 
centro. 
Programación de 
aula. 
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ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

 alimentación: comida sá. Plan Proxecta 
 Sentarse correctamente 
 Relaxarse: momentos de descanso, exercicios 

para relaxarse 
Sociais: 

 Saúdos 
 Despedidas 
 Pedir e conceder favores 
 Facer cumplidos 
 Expresión de emocións 
 Comprensión de emocións 
 Emprego do sonriso 

Compañerismo e respecto: 
 Axudar a un compañeiro nalgunha tarefa. 
 Escoitar aos compañeiros 
 identificar conductas agresivas 
 As conversacións 
 Respectar os turnos 
 Non insultar nin pegar aos compañeiros 
 Preocuparse polos compañeiros poñéndose no 

seu lugar. 
Participación: 

 Recollida da aula e material entre todos 
 Participar nos xogos, actividades... 

 

Actividades de aula e 
patio 
 
Carteis 
 
Fotos de actuacións 
 
Contos 
 
Conversacións 
 
Programas de 
desenvolvemento 
personal e 
habilidades sociais 
Sociograma 

3. Conquerir unha actitude positiva dun mesmo e dos 
demais 

 Expresar emocións 
 Eloxiar aos outros 
 Dicir as cousas boas que temos 
 Dicir as conductas boas que facemos 
 Actividades de "protagosista do día" 
 Facer cumplidos 

 

Todo o curso 
 

Diálogos na aula 
sentados en roda 
Carteis, fotos... 
Programas de 
desenvolvemento 
personal e 
habilidades sociais 

4. Desenvolver hábitos de traballo axeitados 
 Emprego axeitado dos materiais de estudio 
 Actitude positiva a lectura 
 Distribución do tempo sinxela das tarefas 
 Adecuación do espazo á actividade e ao 

traballo 

  

5. Desenvolvemento dos valores persoais e sociais Todo o ano Mediante lecturas e 
material audiovisual 
que se relacionan 
coas olimpiadas e 
outros temas . 
Posterior traballo de 
conversa e fichas na 
aula 

PAIS 
1. Fomentar a comunicación cos pais: 

informarnos e informar. 

Inicio de curso 
 
 

Informes de 
Avaliación 
Informes de 
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ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

2. Colaborar e participar nas distintas actividades 
de pais. 

 Reunión inicial con tódolos pais para informar 
de normas, materiais, ...etc. 

 Recollida de datos e valoración dos Informes 
de Avaliación I 

 Reunións periódicas individuais para informar 
e informarnos do desenvolvemento dos 
alumnos. 

 Solicitar a participación dos pais en actividades 
complementarias e extraescolares: antroido, 
visitas...etc 

 Informar trimestramente mediante informe 
trimestral do desenvolvemento de cada 
alumno. 

 
 
 
 
Todo o curso 
 
 
Días concretos 
 
 
Trimestralmente 

avaiación 
Reunións periódicas 
 
Boletín de informe 
trimestral 

MESTRES 
1. Aumentar a coordinación dos mestres de nivel 
2. Coordinar cos mestres de Infantil e nivel 

seguinte de primaria recibindo e dando 
información sobre o alumnado. 

3. Promover a colaboración ecomunicación 
interciclos 

 Reunións de ciclo para buscar e consensuar 
actividades 

 Reunión cos titores de Infantil 

 
Mensualmente 
 
Inicio do curso 
seguinte 
 

 

 

  12.3.2 METODOLOXÍA E AVALIACIÓN: 

Emprego do diálogo tanto con alumnos , pais e mestres. 

Busca de consenso. 

Busca da participación activa. 

Observación do alumnado. 

  12.3.3 AVALIACIÓN: 

A avaliación será contínua, global, formativa, integradora e con carácter criterial, 

sistemático e flexible tanto do proceso de ensinanza do profesorado como de proceso 

de aprendizaxe do alunado e do propio sistema de avaliación. Polo tanto, valórase tanto 

cuantitativa como cualitativamente o progreso do alunado: as súas actitudes e as 

condutas adoptadas. Mediante unha observación sistemática, sociogramas, reunións 

periódicas cos pais, docentes... 

O proceso de aprendizaxe evalúase en tres momentos específicos: ao comezar cada 

ciclo e durante o primeiro mes do curso escolar; durante cada un dos trimestres para 

comprobar o rendemento e as actitudes adoptadas polo alumnado: e ao finalizar o 

curso. De maneira que se leva a cabo unha avaliación inicial, continua ou procesual e 

final. 
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 12.4  PLAN DE ACCIÓN TITORIAL EN 3º  E 4º NIVEL DE PRIMARIA 
 

  12.4.1 OBXECTIVOS: 
 
   12.4.1.1 ALUMNOS: 
 

1. Integración do alumnado na aula e na escola. 
2. Adquisición de hábitos básicos: personais, sociais, de 

compañerismo e respecto, de participación... 
3. Conquerir unha actitude positiva dun mesmo. 
4. Desenvolver hábitos de traballo axeitados. 

 
   12.4.1.2 PAIS: 
 

1. Implicar aos pais en actividades de apoio á aprendizaxe e 
orientación dos seus fillos. 

2. Fomentar a comunicación cos pais: informarnos e informar de 
todos aqueles asustos que afecten á educación dos seus 
fillos. 

 
   12.4.1.3.MESTRES: 

 
1. Aumentar a coordinación dos mestres 
2. Coordinar cos mestres de outros niveles de primaria recibindo 

e dando información sobre o alumnado, especialmente no 
referente as respostas educativas ante as necesidades 
especiais e/ou de apoio.. 

 

ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

ALUMNOS 
1. Acollida e integración 

1. O inicio de ciclo presentación, coñecemento de 
normas ... 

2. Actividades de acollida cos alumnos doutros 
centros ou paises: de presentación, de 
coñecemento do lugar de procedencia. 

3. Fomentar o traballo en grupo como medio para 
mellorar a integración dalgúns alumnos e en 
casos necesarios desenvolver acticidades 
específicas tanto na aula, patio e concello. 

4. Actividades para que os alumnos de outros 
paises coñezan as nosas costumes, 
peculiaridades...etc 

5. Desenvolver o programa de adquisición da 
lingua para nenos extranxeiros. Aneso 3 

6. Dispoñer a aula de forma ordenada, acolledora 
e atractiva e inculcarllo ao alumnado. 

 
 
Inicio de curso 
Nos primeiros 
días da 
incorporación. 
 
Todo o curso 
 
 

 
Titores, material e 
recursos de aula e 
centro. 
Programación de 
aula. 
Expedientes. 
Xogos de 
presentación. 

2. Adquisición e mellora de hábitos 
Personais: 

 Hábitos saudables: aseo personal, comida sá, 
exercicio físico.  Plan Proxecta. 

 Sentarse correctamente 
 Relaxarse: momentos de descanso, exercicios 

para relaxarse 

 
Todo o curso 

Titores, material e 
recursos de aula e 
centro. 
Programación de 
aula. 
Actividades de aula e 
patio 
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ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

Sociais: 
 Saúdos 
 Despedidas 
 Pedir e conceder favores 
 Facer cumplidos 
 Dicir non 
 Preguntar por qué 
 Aceptar e refutar críticas 
 Formular queixas 
 Expresión de emocións 
 Comprensión de emocións dun mesmo ou dos 

outros 
 Emprego do sonriso 
 Controlar a rabia, o enfado (autocontrol) 
 Solucionar os problemas cons outros de forma 

constructiva 
 Non enfadarse cando non se consigue o que 

se quería. 
 Participar nas normas da aula e respectalas 

Compañerismo e respecto: 
 Axudar a un compañeiro nalgunha tarefa. 
 Escoitar aos compañeiros 
 identificar conductas agresivas e refutalas 
 Comunicar afectividade 
 O perdón 
 As conversacións 
 Aprender a expoñer e respectar ideas 
 Respectar os turnos 
 Non insultar nin pegar aos compañeiros 
 Ter costume de non sacar conclusións 

precipitadas 
Participación: 

 Recollida da aula e material entre todos 
 Participar nos xogos, actividades... 
 Participación dos alumnos nas propostas de 

actividades 

 
Carteis 
 
Fotos de actuacións 
 
Contos 
 
Conversacións 
 
Programas de 
desenvolvemento 
personal e 
habilidades sociais 
PEHIS 
Sociograma 

3. Desenrolo persoal e adaptación escolar 
 Expresar emocións 
 Eloxiar aos outros e a un mesmo 
 Dicir as cousas boas que temos 
 Dicir as conductas boas que facemos 
 Actividades de "protagonista do día" 
 Facer cumplidos 
 Ser optimista 
 Respostas axeitadas ante a frustación 
 Recoñecer que podemos ter sentementos 

negativos: culpa, vergoña, medo... 

Todo o curso 
 

Diálogos na aula 
sentados en roda 
Carteis, fotos... 
Programas de 
desenvolvemento 
personal e 
habilidades sociais 

4. Adquisición e mellora dos hábitos de traballo 
 Emprego axeitado dos materiais de estudio 
 Actitude positiva a lectura 
 Actitude positiva ao traballo escolar 
 Distribución do tempo  das tarefas 
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ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

 Hábitos axeitados para o traballo na escola e 
na casa 

PAIS 
1. 

 Reunión inicial con tódolos pais para informar 
de normas, materiais, ...etc. 

 Recollida de datos e valoración dos Informes 
de Avaliación I 

 Reunións periódicas individuais para informar 
e informarnos do desenvolvemento dos 
alumnos. 

 Solicitar a participación dos pais en actividades 
complementarias e extraescolares: antroido, 
visitas...etc 

 Informar trimestramente mediante informe 
trimestral do desenvolvemento de cada 
alumno. 

 Charlas sobre temas formativos de interés  na 
educación dos seus fillos. 

Inicio de curso 
 
 
 
 
 
 
Todo o curso 
 
 
Días concretos 
 
 
Trimestralmente 

Informes de 
Avaliación 
 
Reunións periódicas 
 
Boletín de informe 
trimestral 

5. Desenvolvemento dos valores persoais e sociais Todo o ano Mediante lecturas e 
material audiovisual 
que se relacionan 
coas olimpiadas e 
outros temas . 
Posterior traballo de 
conversa e fichas na 
aula 

MESTRES 
1. 

 Reunións de ciclo para buscar e consensuar 
actividades 

 Reunión cos titores de 2º curso 
 Reunión cos titores de 5ºnivel 

 
Mensualmente 
 
Inicio do curso 
seguinte 
 

 

 
  12.4.2 METODOLOXÍA E AVALIACIÓN: 

 

Emprego do diálogo tanto con alumnos , pais e mestres. Busca de consenso. 

Busca da participación activa. Observación do alumnado. 

  12.4.3 AVALIACIÓN: 

Inicial: probas de nivel, revisión expediente persoal... 

Continua, mediante observación sistemática, sociograma, rexistro de incidentes, 

reunións..etc 

 

 12.5.  PLAN DE ACCIÓN TITORIAL EN 5º E 6º NIVEL DE PRIMARIA 

 

  12.5.1.OBXECTIVOS: 
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   12.5.1.1. ALUMNOS: 

1. Integración do alumnado na aula e na escola. 

2. Adquisición de hábitos básicos: personais, sociais, de 

compañerismo e respecto, de participación... 

3. Conquerir unha actitude positiva dun mesmo. 

4. Desenvolver hábitos de traballo axeitados. 

 

   12.5.1.2 PAIS: 

1. Fomentar a comunicación cos pais: informarnos e informar. 

 

12.5.1.3.MESTRES: 

1. Aumentar a coordinación dos mestres 

2. Coordinar cos mestres de nivel inferior e profesores da ESO 

recibindo e dando información sobre o alumnado. 

 

ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

ALUMNOS 
1. 

1. O inicio de ciclo coñecemento, presentación de 
normas ... 

2. Actividades de acollida cos alumnos doutros 
centros ou paises: de presentación, de 
coñecemento do lugar de procedencia. 

3. Fomentar o traballo en grupo como medio para 
mellorar a integración dalgúns alumnos e en 
casos necesarios desenvolver acticidades 
específicas tanto na aula, patio e concello. 

4. Actividades para que os alumnos de outros 
paises coñezan as nosas costumes, 
peculiaridades...etc 

5. Desenvolver o programa de adquisición da 
lingua para nenos extranxeiros. Aneso3 

6. Dispoñer a aula de forma ordenada, acolledora 
e atractiva e inculcarllo ao alumnado. 

 

 
 
Inicio de curso 
Nos primeiros 
días da 
incorporación. 
 
Todo o curso 
 
 

 
Titores, material e 
recursos de aula e 
centro. 
Programación de 
aula. 
Expedientes. 
Xogos de 
presentación. 

2. 
Personais: 

 Hábitos saudables: aseo personal, comida sá, 
exercicio físico.  Plan Proxecta 

 Sentarse correctamente 
 Relaxarse: momentos de descanso, exercicios 

para relaxarse 
Sociais: 

 Saúdos 
 Despedidas 
 Pedir e conceder favores 
 Facer cumplidos 

 
Todo o curso 

Titores, material e 
recursos de aula e 
centro. 
Programación de 
aula. 
Actividades de aula e 
patio 
 
Carteis 
 
Fotos de actuacións 
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ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

 Dicir non 
 Preguntar por qué 
 Aceptar e refutar críticas 
 Formular queixas 
 Expresión de emocións 
 Comprensión de emocións 
 Emprego do sonriso 
 Tranquilizar aos outros 

Compañerismo e respecto: 
 Axudar a un compañeiro nalgunha tarefa. 
 Escoitar aos compañeiros 
 identificar conductas agresivas e refutalas 
 Comunicar afectividade 
 O perdón 
 As conversacións 
 Respectar os turnos 
 Non insultar nin pegar aos compañeiros 

Participación: 
 Recollida da aula e material entre todos 
 Participar nos xogos, actividades... 
 Participar nas normas da aula e respectalas 

 

Contos 
 
Conversacións 
 
Programas de 
desenvolvemento 
personal e 
habilidades sociais 
 
PEHIS 
 
Sociograma 

3. 
 Expresar emocións 
 Eloxiar aos outros 
 Dicir as cousas boas que temos 
 Dicir as conductas boas que facemos 
 Actividades de "protagosista do día" 
 Facer cumplidos 
 Ser optimista 
 Respostas axeitadas ante a frustación 
 Recoñecer que podemos ter sentementos 

negativos: culpa, vergoña, medo... 
 

Todo o curso 
 

Diálogos na aula 
sentados en roda 
Carteis, fotos... 
Programas de 
desenvolvemento 
personal e 
habilidades sociais 

4. 
 Emprego axeitado dos materiais de estudio 
 Actitude positiva a lectura 
 Distribución do tempo sinxela das tarefas 
 Lugar e condicións para o traballo 

 

  

5. Desenvolvemento dos valores persoais e sociais Todo o ano Mediante o visionado 
de films que se 
relacionan coa 
mitoloxíae posterior 
traballo de conversa 
e fichas na aula 

PAIS 
1. 

 Reunión inicial con tódolos pais para informar 
de normas, materiais, ...etc. 

 Recollida de datos e valoración dos Informes 

Inicio de curso 
 
 
 
 

Informes de 
Avaliación 
 
Reunións periódicas 
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ACTIVIDADES: Temporalización Recursos 

de Avaliación I 
 Reunións periódicas individuais para informar 

e informarnos do desenvolvemento dos 
alumnos. 

 Solicitar a participación dos pais en actividades 
complementarias e extraescolares: antroido, 
visitas...etc 

 Informar trimestramente mediante informe 
trimestral do desenvolvemento de cada 
alumno. 

 

 
 
Todo o curso 
 
 
Días concretos 
 
 
Trimestralmente 

Boletín de informe 
trimestral 

MESTRES 
1. 

 Reunións de ciclo para buscar e consensuar 
actividades 

 Reunión cos titores de 4ºcurso 
 Reunión cos profesores do IES 

 
Mensualmente 
 
Inicio do curso 
seguinte 
Final de curso 

 

 
  12.5.2. METODOLOXÍA E AVALIACIÓN: 

Emprego do diálogo tanto con alumnos , pais e mestres. Busca de consenso. 

Busca da participación activa. Observación do alumnado. 

 

  12.5.3. AVALIACIÓN 

Continua, mediante observación, sociograma, reunións..etc 

 

13.  PROXECTO LECTOR 

 

13.1. MARCO LEGAL 

 Co fin de facilitar a consecución dos obxectivos que a Lei Orgánica 8/2013, do 

9 de decembro para a mellora da calidade educativa (LOMCE), e o Decreto 

105/2014, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 

Autónoma de Galicia, onde sinalan que, para as etapas de ensino obrigatorio, os 

centros educativos debemos elaborar e incluír no Proxecto Educativo do Centro, 

proxectos lectores que integren todas as actuacións do centro destinadas ao fomento 

da lectura e da escritura e á adquisición das competencias clave. 

O Proxecto Lector do Centro será un documento deseñado para desenvolver a medio 

prazo en que, a partir da análise do contexto en materia de lectura, se articulen todas as 

intervencións que se van realizar no centro en relación coa lectura, a escritura e as 

habilidades informativas, coa participación do profesorado das distintas áreas, materias 

e niveis, incorporando a biblioteca escolar como recursos fundamental para a súa posta 

en marcha.  

 O Proxecto Lector de Centro será a referencia para a elaboración de programas 

ou plans anuais de lectura, que se incluirán na Programación Xeral Anual.  

O seu deseño e posta en marcha son competencia de todo o equipo docente e estarán 

coordinados preferentemente pola persoa responsable da Biblioteca Escolar.   
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Para a consecución dos devanditos obxectivos, os centros educativos debemos tomar 

decisións consensuadas que permitan:  

- A existencia dunha Biblioteca Escolar como centro de recursos da información, 

da lectura e da aprendizaxe, dinamizadora da actividade educativa e da vida cultural do 

centro.  

- A integración das fontes informativas, en calquera soporte (impreso ou 

electrónico) no tratamento dos contidos curriculares.  

- A formación de lectores e de lectoras competentes e a creación e consolidación 

do hábito de lectura.  

- O desenvolvemento de actitudes favorables á lectura mediante a creación de 

ambientes lectores, entre outras estratexias.  

- O funcionamento da Biblioteca Escolar como factor de compensación social.  

13.2. ANÁLISE DO CENTRO EDUCATIVO 

O alumnado que recibe o centro pertence maioritariamente a zonas rurais do Concello 

de Arzúa e, nalgúns casos, con escasas posibilidades de acceder a núcleos urbanos e, 

como consecuencia, a actividades culturais: teatros, cines, librarías, museos, 

espectáculos, etc.  

No tocante á lingua, a língua materna predominante do alumnado é maioritariamente o 

galego, convirtíndose por este motivo, na língua vehicular dentro da aula, sen esquecer 

a introdución progresiva ao outro idioma cooficial de Galicia: o castelán. O centro dispón 

e utiliza material curricular bibliográfico nas dúas linguas. 

A biblioteca da escola xoga un papel primordial na provisión de libros ao noso 

alumnado, pois en todas elas se fai o préstamo semanal, nalgunhas incluso diario.  

Ademais, dentro das aulas poténciase a integración da lectura e da escritura de forma 

cotiá na dinámica da clase. Practícase a lectura e a escritura diaria para desenvolver 

unha mellor competencia lingüística e prepáranse moitas actividades de fomento da 

lectura para crear un bo hábito lector. 

Implicitamente tamén queremos que desenvolvan unha actitude crítica cara a 

información mediante a consulta de diferentes fontes e recursos.  

Por iso a internet, servizo do que non dispoñen na casa moito do noso alumnado, ocupa 

un lugar relevante no desenvolvemento das capacidades lecto-escritoras dentro da aula.  

Porén, unha grande DIFICULTADE é precisamente a busca de contextos alternativos 

onde desenvolver e/ou continuar o gusto pola lectura; pois parece que a estimulación da 

competencia lectora se reduce case exclusivamente á escola. Cómpre traballar coas 

familias e non só co alumnado, publicitando a utilización da Biblioteca Pública Municipal, 

facilitando información acerca de diferentes eventos culturais na contorna, compartindo 

recursos web útiles para pais/nais e nenos/as… Tamén se cre convinte traballar a 

actitude crítica do noso alumnado, así como a consulta de múltiples fontes para 

contrastar información.  

En relación ao uso das linguas a nivel expresivo, atópase un elevado índice de 

dificultades de aprendizaxe xeneralizadas que se trasladan ao ámbito escrito; 

precisando adoptar medidas organizativas curriculares axeitadas segundo as 

circunstancias (apoio personalizado en relación a adquisición e desenvolvemento da 

linguaxe, reforzos traballando programas específicos de linguaxe, atención, 

comprensión...., etc.). 
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E xa a nivel de organización didáctica, sobre todo nas aulas mixtas que escolarizan 

alummado das diferentes etapas educativas, atopamos dificultades extra á hora de 

integrar a lectura común nas actividades cotiás, ademáis doutras dificultades máis 

xeralizadas relativas á consecución dun ambiente silencioso no cal poder concentrarse 

na lectura ou á colaboración do alumnado á hora de organizar os exemplares, para o cal 

é importante que coñezan os criterios de orde e incluso que participen no seu 

establecemento. 

13.3.  SITUACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

A Biblioteca Escolar do CEIP de Arzúa conta con distintos recunchos: ordenador do 

profesorado, recuncho de infantil, mesas de lectura e traballo e zona de ordenadores. 

Debido ás peculiaridades organizativas que presenta o noso centro por tratarse dun 

Centro de Educación Infantil y Primaria,  temos que facer distinción entre: 

a) Normas dirixidas ao profesorado:  

Posto que é o profesorado quen, habitualmente, fai uso da Biblioteca Escolar Central, 

son eles quenes deben ter coñecemento dunhas normas básicas de obrigado 

cumprimento necesarias para a boa organización e desenvolvemento da biblioteca 

central.  

Coa fin de facilitar ao equipo de apoio á biblioteca a óptima organización da mesma, 

tras realizar a devolución, depositará o exemplar no carro-libraría destinado a tal fin.  

Por suposto, cada mestre ou mestra responsabilizaráse do coidado dos exemplares 

tomados en empréstito, garantindo a devolución dos fondos en bo estado de 

conservación.  

Así como a totalidade do persoal docente do centro ten dereito ao uso e desfrute dos 

recursos materiais (mobiliario, recursos tecnolóxicos, material funxible…) presentes na 

biblioteca, terá a obriga de velar pola súa conservación.  

b) Normas dirixidas ao alumnado:  

O alumnado gozará da Biblioteca Escolar durante os recreos de luns a venres no 

horario previsto para Educación Infantil e Primaria  

Periodicamente, haberá xornadas para gozar da lectura, búsqueda de información, 

elaboración de traballos, momentos lúdicos, etc 

Por isto, o alumnado do centro velará polo coidado de espazos, mobiliario, materiais e 

fondos existentes na mesma.  

Asimesmo, cumprirá unhas normas de comportamento (gardar silencio, non molestar ao 

resto dos compañeiros, deixar o espazo limpo…) que non distan das habituais en 

calquera espazo educativo. 

Cada titor/a establecerá (en consenso co alumnado) ao inicio do curso unhas normas de 

obrigado cumprimento para a boa utilización do recuncho de biblioteca existente na súa 

escola. Ditas normas, formuladas en sentido positivo, poderán ser obxecto de 

modificación para adecuarse ás características do grupo-clase.  

Se unificamos criterios, podemos citar as seguintes: 

Con respecto ao seu uso: 

• Manter a biblioteca limpa e ordenada. 

• Manter o silencio coa fin de non molestar aos demais usuarios. 

• Coidar os materiais (libros, xogos didácticos, mobiliario…) e deixalo recollido 

cando finalice o seu uso. 
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Con respecto aos préstamos e devolucións: 

• O alumno ou alumna levará a casa en calidade de empréstito ata 3 libros da 

Biblioteca escolar. O empréstito farase a criterio do mestre ou mestra, quen determinará 

se a escolla se levará a cabo de xeito libre ou guiado, así coma o período de tempo de 

15 días que poderá dispor del antes de devolvelo e a forma de rexistrar tanto o 

empréstito como a devolución. 

• O alumnado non poderá levar un novo libro mentres no traia os anteriores. 

• A perda ou deterioro dalgún álbum suporá a obriga de repoñelo á Biblioteca 

13.4. NECESIDADES DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

A totalidade do profesorado do centro fai uso dos recursos que ofrece a biblioteca 

escolar no seu labor docente e boa parte deles teñen realizado actividades relacionadas 

coa tarefa educativa da adquisición de habilidades ou competencias lectoescritoras e 

hábitos de lectura.  

Aínda así, hai algúns temas concretos que necesitamos desenvolver a nivel formativo: 

• Analizar, comentar e determinar que biblioteca queremos, que papel desenvolve 

esta na organización do centro e no desenvolvemento do currículo… 

• Ampliar os seus coñecementos sobre o Proxecto Meiga, a CDU, realización de 

rexistros e préstamos… 

• Coñecer as experiencias doutros centros ao redor das bibliotecas de centro e de 

aula. 

• Deseñar plans de lectura en función dos recursos cos que contamos e en 

función do alumnado ao que nos diriximos. 

• Actualizar a súa formación nos procesos lectoescritores e os elementos 

constitutivos propios de proxectos lectores, nos distintos métodos de lecto-escritura 

existentes, técnicas e estratexias para a narración de contos, comprensión lectora… 

• Manter actualizados os seus coñecementos sobre novidades en literatura infantil 

e xuvenil, axeitadas ás idades do alumnado, así como material didáctico editado para o 

traballo na aula. 

• Incorporar o Proxecto Lector no desenvolvemento das actividades diarias. 

• Formarse en estratexias de dinamización cultural e de colaboración con outros 

organismos, asociacións e sectores. 

• Formarse en estratexias para integrar as Tecnoloxías da Información e da 

Comunicación no uso da biblioteca. 

13.5. RECURSOS MATERIAIS, PERSOAIS E ORGANIZATIVOS 

Os recursos serán outra variable a ter en conta pois, como elementos   significativos do 

proceso de ensino-aprendizaxe que son, influirán na consecución dos obxectivos 

propostos. É preciso ter en conta tres tipos de recursos: humanos, materiais e 

organizativos.  

Os recursos MATERIAIS utilizaránse aqueles existentes no centro (fondos documentais 

en diferentes formatos, material funxible…) e ademais cóntase cunha partida 

orzamentaria destinada á biblioteca para a actualización de fondos e mellora de 

infraestruturas. 

Dentro dos recursos materiais destacaremos, pola súa importancia, os recursos 

tecnolóxicos.  
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Dentro destes, cabe diferenciar dúas categorías: os materiais audiovisuais e os 

informáticos. Os materiais audiovisuais: DVDs, software, cámara dixital, videocámara, e 

os recursos informáticos: os ordenadores con conexión a internet e proxector.  

A biblioteca escolar é un espazo privilexiado para unir a innovación tecnolóxica e a 

pedagóxica.  

En canto aos recursos PERSOAIS destacar que contamos coa colaboración de todo o 

claustro e, en especial, do equipo de apoio á biblioteca, coordinado pola persoa 

responsable da biblioteca escolar, participando na distribución, recollida, orde e 

conservación dos fondos, para acadar unha maior autonomía e responsabilizarse do 

coidado dos mesmos. 

Os recursos ORGANIZATIVOS: os espazos adicados á biblioteca garantirán a 

seguridade, reunirán unhas condicións hixiénico-sanitarias e de acondicionamento 

axeitadas, con espazos limpos e ordeados, ofertando unha estimulación suficiente e 

variada… procurando unha educación visual e estética mediante a ambientación na 

que, na medida do posible, participará o alumnado.  

13.6. OBXECTIVOS, FUNDAMENTOS E ORGANIZACIÓN: 

O Proxecto Lector de Centro e o Plan Anual de Lectura garantirán a progresiva 

capacitación do alumnado nas competencias clave que se pretenden de cara á súa 

formación como cidadáns activos e solidarios.  

Con esta finalidade, empregaranse cun enfoque funcional as distintas tecnoloxías da 

comunicación e da información ao alcance do alumnado, para incidir en aspectos 

específicos destes soportes e linguaxes de cara a unha utilización eficaz, comprensiva e 

ética deles.  A formación da lectura comprensiva esixe, pola súa vez, un traballo 

progresivo e continuado. Traballarase con todo tipo de textos: literarios, expositivos, 

xornalísticos, publicitarios, gráficos; en soporte impreso ou electrónico. Incidirase na 

identificación da finalidade da lectura e na forma de axustar a lectura ao obxectivo en 

cada ocasión. Ensinaranse estratexias de comprensión lectora.  

Desta forma facilítase o cumprimento da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, 

para a mellora da calidade educativa (LOMCE) que nos artigos 16.2, 17.e) e f), 

indica, respectivamente:  

“Unha das finalidades da Educación Primaria é facilitar aos alumnos as aprendizaxes da 

expresión e comprensión oral, a lectura, a escritura, o cálculo, a adquisición de nocións 

básicas da cultura e o hábito de convivencia así como os de estudo e traballo, o sentido 

artístico, a creatividade e a afectividade, co fin de garantir unha formación integral que 

contribúa ao pleno desenvolvemento da personalidade de alumnas e alumnos e de 

preparalos para cursar con aproveitamento a ESO.” 

“Coñecer e utilizar de maneira apropiada a Lingua Castelá e a Lingua Galega e 

desenvolver hábitos de lectura.”  

Así mesmo garantese o cumplimento dos obxectivos do currículo de Educación 

Infantil (que vén regulado polo DECRETO 330/2009, do 4 de xuño polo que se 

establece o currículo de Educación Infantil para a Comunidade Autónoma de Galicia) 

que fan referencia á lectura e  escritura e que son : 

- Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos -literarios, 

expositivos, enumerativos, informativos, prescricións-, recoñecendo a funcionalidade e 

uso social destes; descubrindo que os textos escritos poden ofrecer oportunidades tales 
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como:  

-  Informar, brindar novos coñecementos, entreter e enriquecer a fantasía. 

- Comprender, reproducir, reescribir  tendo en conta as diferentes etapas 

individuais no proceso de adquisición da lingua escrita- e recrear, algúns textos literarios 

mostrando actitudes de valoración, curiosidade e goce cara eles. 

- Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de 

pracer. Fomentar o hábito lector do alumnado, á vez que toman conciencia da lectura 

como fonte de pracer. 

E tamén se dá cumprimento ó currículo de Educación Primaria (que ven regulado 

polo DECRETO 105/2014, do 4 de setembro polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia) e que no seu artigo 3 que 

fala dos obxectivos da Educación Primaria dí que   

“A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades 

que lles permitan: 

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

desenvolver hábitos de lectura en ambas as linguas.   

  Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en 

situacións cotiás. 

 

No Capítulo I e referido aos Elementos Transversais, o artigo 11, sinala:   

1. Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das áreas ou asignaturas de 

cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o   

emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

asignaturas.  

Posteriormente, no Capítulo III. Proceso de aprendizaxe, o artigo 15, entre os 

principios metodolóxicos establece que:  

 A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das 

competencias clave; é de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de 

comprensión lectora de todo tipo de textos e imaxes, en todo tipo de soportes e 

formatos. Co fin de fomentar o hábito da lectura os centros organizarán a súa práctica 

docente de xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de lectura, non 

inferior a trinta minutos.  

Máis adiante, o Artigo 18, referíndose ás Bibliotecas Escolares e a Lectura, di:  

1. Os centros educativos deberán incluír dentro do seu proxecto educativo un 

programa de centro de promoción da lectura (Proxecto Lector de Centro) no que 

integren as actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades 

no uso, tratamento e produción da información, en apoio da adquisición das 

competencias clave. 

2. Dito programa de centro será o referente para a elaboración dos plans anuais de 

lectura que se incluirán na programación xeral anual.  

3. Fomentarase a existencia dunha biblioteca escolar, instrumento fundamental 

para o desenvolvemento do programa de promoción da lectura (Proxecto Lector de 

Centro), como centro de referencia de recursos da lectura da información e da 
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aprendizaxe e punto de encontro entre alumnado, profesorado e familias que facilite a 

comunicación, a creatividade, as aprendizaxes e o traballo colaborativo ademais de 

estimular os intercambios culturais no centro.  

13.7. OBXECTIVOS DO NOSO PLAN LECTOR 

Correspóndelle á Dirección do Centro a aprobación do programa de promoción da 

lectura logo da proposta realizada polo claustro de profesorado. Baseándonos nestes 

fundamentos, os obxectivos do noso Proxecto Lector de Centro son: 

1. Empregar axeitadamente a biblioteca e os medios de comunicación social e as 

TIC para obter, interpretar e valorar informacións e opinións diferentes. 

2. Impulsar o interese pola lectura desde todas as áreas como destreza básica. 

3. Potenciar os valores inherentes en toda lectura activa, favorecendo a 

participación e o protagonismo do alumnado, recreando, interpretando, comunicando 

experiencias, colaborando en programas de animación… 

4. Provocar o interese polos libros en xeral, buscando sempre o dominio de todo 

tipo de lectura e escritura, así como a reflexión crítica, creando situacións e ambientes 

nas clases e no centro que permitan a interacción entre os profesores, os lectores e os 

propios textos e que propicien unha maior riqueza na construción de significados. 

5. Formar lectores e lectoras competentes creando e consolidando o hábito de 

lectura, posibilitándolle o descubrimento das riquezas que conteñen os libros, creando 

situacións de necesidade de ler e escribir. 

6. Desenvolver no alumnado a agudeza perceptiva visual, a memoria inmediata, 

ampliando o campo visual así coma o vocabulario de forma progresiva… 

7. Promover o funcionamento da Biblioteca de centro como espazo de 

aprendizaxe, como recurso imprescindible e factor de compensación social. 

8. Ofertarlle ao alumnado unha lectura modélica para que ao mesmo tempo que 

asimilan contidos, vocabulario novo, a estructura dun relato, dunha noticia, dun texto 

informativo.... melloren a  súa propia lectura. 

9. Propoñer lecturas de todo tipo de textos, en todo tipo de soportes, con todo tipo 

de finalidades, facilitándolles  a progresión na competencia lectora e na  competencia 

literaria. 

10. Convertir a biblioteca do centro de empréstito para ler fóra do ámbito escolar. 

11. Propiciar e impulsar a participación activa de toda a comunidade educativa no 

proceso. 

12. Unificar metodoloxías e homoxenizar criterios para garantir o éxito da transición 

entre etapas educativas (paso de Educación Infantil a Educación Primaria). 

Os  obxectivos do noso plan  céntranse en tres eixos de contidos: 

 A propia personalidade: que fomenta entre o alumnado hábitos  de hixiene, de 

estudo, etc... Intenta desenvolver e  mellorar a súa capacidade de atención, análise e 

crítica, a autoestima e a expresión dos sentimentos. 

 Habilidades sociais: valorando os sentimentos dos demais e o traballo en 

equipo, a resolución de conflitos, potenciar os valores interpersoais… 

 O entorno : o descubrimento de valores medioambientais  e coñecementos 

interculturais e científicos. 
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Para acadar a consecución de ditos obxectivos, os centros educativos deberán tomar 

decisións consensuadas sobre os seguintes aspectos: 

 O papel da biblioteca escolar como centro de recursos de información, lectura e 

aprendizaxe, dinamizadora da actividade educativa e da vida cultural do centro. 

 A integración das fontes informativas, en calquera soporte (impreso ou 

electrónico) no tratamento dos contidos curriculares. 

 A formación de lectores e lectoras competentes e a creación e consolidación do 

hábito lector. 

 Desenvolvemento de actitudes positivas de cara á lectura mediante o 

favorecemento de ambientes lectores. 

 Funcionamento da biblioteca escolar como factor de compensación social. 

13.8- INTERVENCIÓNS QUE CÓMPRE SISTEMATIZAR 

Desde o noso nacemento, pertencemos a unha sociedade na que convivimos coa 

palabra escrita (etiquetas dos produtos, carteis en rúas e estradas, libros, revistas, 

xornais…) e interactuamos de xeito natural cos significados destes textos. 

A escola, dende o inicio da escolarización do neno ou nena na etapa de Educación 

Infantil, debe fomentar esa relación co mundo da linguaxe escrita, partindo da base de 

que o coñecemento desta e o coñecemento do idioma son dous saberes distintos con 

desenvolvementos propios e diferentes, polo que o ensino e a aprendizaxe de ámbolos 

dous aspectos traballaránse de xeito paralelo. 

Independentemente do coñecemento do idioma que posúa o alumnado, será preciso 

propoñer actividades en contextos significativos nos que apareza, de forma evidente, o 

valor funcional da linguaxe escrita. 

Considérase ademais que a mellor forma de aprender o idioma é intentando ler e/ou 

escribir algo con significado para o alumnado e que sexa do seu interese.  

Deste xeito, a aprendizaxe do idioma preséntase como necesario para poder 

comprender o que lemos e deixa de ser algo descontextualizado para converterse en 

significativo. 

 

Partindo destas reflexións podemos mencionar unha serie de intervencións: 

 1. A NIVEL DE AULA 

- Empréstito de libros da biblioteca escolar: 

Son os propios nenos e nenas quenes se encargan de rexistrar o empréstito, segundo o 

método preestablecido con anterioridade na escola (rexistro impreso-cadro de dobre 

entrada ou informatizado-a través do ordenador) e realizar unha actividade impresa 

sobre os mesmos (resume, debuxo…)  

Emprégase a criterio do/a titor/a nas actividades de empréstito de libros, representación 

gráfica de actividades e saídas escolares, conmemoracións, visitas…  

A utilización nas actividades da aula de xéneros literarios diversos: poesía, narrativa, 

teatro, adiviñas, cancións… así coma dun libro común para todos levando a cabo 

diferentes tipos de lectura: silenciosa, en voz alta, en común, individual, dramatizada… 

- Obradoiro de contos: Elaboración de contos por parte do alumnado de xeito 

colectivo e individual, oral e /ou escrito…empregando diversas técnicas e que despois 

pasan a formar parte da biblioteca de aula. 
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-  “A hora de ler”, consistente en integrar na rutina cotiá intres de lectura silenciosa : 

NON MENOS DE 30 minutos á entrada da escola, ao remate das actividades dirixidas, 

despois da merenda ou o recreo… á criterio do profesorado. 

- Sesións de contacontos impartidas polos propios alumnos e alumnas, mestres ou 

mestras, familiares, contacontos profesionais… 

- A utilización de recursos coma o xornal e o ordenador. 

- O visionado de representacións teatrais e películas que versionan obras literarias.  

- Rotulación do espazo da biblioteca (e da aula) coa colaboración do alumnado. 

- A celebración de semanas literarias (semana do comic, do conto clásico…) así 

como das conmemoracións (Semana das Letras Galegas, Semana da Prensa, Día do 

Libro…). 

- Búsqueda de información (escrita, visual, auditiva…) sobre a temática do  proxecto 

a traballar, lecturas, saídas… 

- A utilización de elementos motivadores de animación á lectura (sombreiro 

contacontos, baúl dos contos…) e recursos novedosos (Kamishibai) para contar 

historias. 

- Traballar os libros na súa globalidade: traballaránse tanto os contidos dos libros 

como a forma (portada, índice, contraportada…) e a estrutura do argumento 

(plantexamento, nó e desenlace), título, editorial, autor/a, ilustrador/a, personaxe 

principal, personaxes secundarios… 

- Comentario das lecturas e, de xeito máis específico, análise dos contos clásicos 

para detectar comportamentos estereotipados, valores negativos, situacións de 

desigualdade… 

- Elaboración de murais nos cales reflectir de maneira escrita e plástica os contidos 

traballados. 

- Aproveitamento de situacións cotiás para o traballo da lecto-escritura: lectura de 

cartas que chegan á escola, de notas informativas para as familias, de postais que 

intercambiamos con outras aulas ou escolas… 

- Realización de xogos con material manipulativo: dominós de asociación palabra-

imaxe, tarxetas de letras para composición de palabras, abecedarios móbiles, 

crebacabezas de letras, sílabas, palabras… 

- A participación na páxina web do centro (enviando novas, consultando as 

realizadas por compañeiros ou compañeiras doutras escolas ou escribindo e lendo 

comentarios…) proporciona situacións nas que a linguaxe escrita cobra 

significatividade. 

 2. A NIVEL DE CENTRO 

- BOLETÍNS OU TRÍPTICOS DE LECTURA: Previamente ás vacacións de Nadal 

e fin de curso, elaboramos os chamados Boletíns de Lectura (Trípticos) que recollen 

suxerencias de lectura destinadas a franxas de idade diferenciadas: Educación Infantil, 

Educación Primaria, e Familias.  

Estas guías de lectura sóbense ao portal web do centro onde poden ser consultadas. 
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- REVISTA ESCOLAR: A biblioteca colabora na elaboración da revista escolar 

que entregamos ás familias ao remate do curso escolar e serán subidas en formato 

dixital á páxina web do centro. 

- PÁXINA WEB DO CENTRO E BLOG DA BIBLOTECA:  

Tentaremos modificar o seu contido procurando conseguir deste xeito unha navegación 

e búsqueda de información máis intuitivas, doadas e actualizadas. 

13.9. HORA DE LER 

En cumprimento co currículo de Educación Primaria (que ven regulado polo 

DECRETO 105/2014, do 4 de setembro polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia) e que no seu artigo 3 que 

fala dos obxectivos da Educación Primaria dí que “A educación primaria contribuirá a 

desenvolver nos nenos e nas nenas as capacidades que lles permitan: “Coñecer e 

utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de 

lectura en ambas as linguas” e  “Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a 

competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes 

sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás” 

No Capítulo I e referido aos Elementos Transversais, o artigo 11, sinala:   

1. Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das áreas ou asignaturas de 

cada curso, a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da información e a comunicación, o   

emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as 

materias.  

Posteriormente, no Capítulo III. Proceso de aprendizaxe, o artigo 15, entre os 

principios metodolóxicos establece que: 

“A lectura constitúe un factor fundamental para o desenvolvemento das competencias 

clave; é de especial relevancia o desenvolvemento de estratexias de comprensión 

lectora de todo tipo de textos e imaxes, en todo tipo de soportes e formatos.  

Co fin de fomentar o hábito da lectura os centros organizarán a súa práctica docente de 

xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de lectura, non inferior a 

trinta minutos.” 

Deste xeito, este período de lectura para Educación Infantil, Educación Primaria 

quedará establecido como segue:  

 Integrar na rutina cotiá intres de lectura silenciosa, en voz alta ou colectiva: NON 

MENOS DE 30 minutos á entrada da escola, ao remate das actividades dirixidas, 

despois da merenda ou o recreo… á criterio do profesorado. 

13.10. CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 

A avaliación será global, continua e formativa.  

• Global: Os distintos elementos que compoñen o Proxecto Lector serán obxecto de 

análise e valoración.  

• Continua: Realizaráse unha avaliación continuada dos avances e dificultades 

atopadas na posta en marcha do proxecto, así como das súas concrecións no plan 

anual de lectura.  

http://www.edu.xunta.es/centros/cpiarmandocotarelo/
http://www.edu.xunta.es/centros/cpiarmandocotarelo/
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• Formativa: A avaliación continua permitirá ir facendo as modificacións e adecuacións 

necesarias alí onde sexa preciso para garantir o éxito do planteamiento previo. 

 

Para avaliar a biblioteca empregaremos como instrumento o cuestionario facilitado 

polos asesores do Departamento de Bibliotecas Escolares do CAFI para avaliar a 

situación da Biblioteca Escolar e favorecer a análise entre os membros do equipo de 

apoio á Biblioteca.  

Para avaliar as prácticas lectoras do alumnado do centro e o uso da biblioteca 

empregaremos as enquisas relativas á utilización da biblioteca do centro e aos hábitos 

de lectura. 

E por último para avaliar a comprensión lectora do alumnado empregaranse entre 

outros instrumentos, a Pauta de observación da comprensión lectora (Adaptación de 

“Comprensión lectora. El uso de la lengua como procedimiento.” Mª Teresa Bofarull e 

outros. Barcelona: Graó, 2001). 

Para realizar a avaliación partiremos da realidade educativa; para o cal  teremos en 

conta: 

 A observación 

 Resultados académicos que se constatan nas tres avaliacións. 

 

O Proxecto Lector de Centro debe contemplar todas as áreas e niveis de aprendizaxe, 

ser realista, progresivo e operativo. 

 

11. ANEXOS 

Modelos de enquisas realizadas a alumnado, familias e profesorado. 

 

ENQUISA PARA O ALUMNADO 

 

1. Gústache ler? 

• Moito  

• Bastante  

• Regular  

• Pouco  

• Nada 

 

2. Con que frecuencia les no teu tempo 

de lecer? 

• Todos os días  

• Algún día á semana  

• As fins de semana  

• Algunha vez ao mes  

• Nunca 

 

3. Que che gusta ler? 

• Contos  

• Cómics  

• Poesías  

• Revistas  

• Xornais  

• Libros de información e consulta 

(enciclopedias…) 

4. Quen le na túa casa? 

• A túa nai  

• O teu pai 

• Os teus irmáns  

• Os teus avós  

• Outros 

 

5. Que tes na túa casa para buscar 

información? 

• Dicionarios 

• Enciclopedias  

• Libros temáticos  

• Programas de consulta no ordenador  

• Internet 

 

6. Onde consegues os libros que les? 

• Biblioteca da escola 



 

 

• Biblioteca pública 

• Amigos/as 

• Libraría 

• Casa 

7.Cantos libros les ao mes? 

• Máis de 5 

• Entre 3 e 5 

• 1 ou 2 

• Ningún

 

8. Vas algunha vez á biblioteca pública? • Si • Non 

9. Levas libros en préstamo? • Si • Non 

10. Gústache ir á biblioteca pública? • Si • Non 

11.Hai un recuncho de biblioteca na túa escola? • Si • Non 

12 . Cando podes ir ao recuncho de biblioteca? 

• Nos recreos 

• Cando remato pronto as tarefas 

• Nas horas de clase 

• Outros 

14. Colaboras coa biblioteca da túa escola forrando libros, anotando o 

préstamo dos teus compañeiros/as, facendo fichas, lendo aos máis 

pequenos…? 

 Si *Non 

15. Recordas algún título ou coleción que che guste? 

_______________________________________________________________ 

16. Que libros che gustaría atopar na biblioteca para ler? 

_______________________________________________________________



 

 

Enquisa para as familias 

Pedímosvos colaboración para coñecer os vosos hábitos de lectura.  

Le con atención e sinala cun X a túa resposta. Grazas pola túa axuda. 

 

1. Les con regularidade libros de distintos xénero e temática? 

 

 

 

 

 

 

2. Que che gusta ler máis? Ordena do 1 ao 5 

__Narrativa 

__Poesía 

__Teatro 

__Libros de información/coñecemento 

__Revistas e/ou xornais 

 

 

3. Cantos libros les habitualmente ao mes? 

 

    

 

 

 

 

4. Onde consegues os libros que les? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calcula os libros que hai na túa casa: 

 

 

 

 

 

6. Les con regularidade prensa de información xeral? 

 

 

 

 

 

 

7. Que utilizades na casa para buscar información? 

 

 

 

ordenador  

 

 

8. Consultas regularmente internet para buscar información? 

□Todos os días     

□Algún día á semana    

□As fins de semana       

□Algunha vez ao mes  

□Nunca ou case nunca  

 

 



 

 

9. Onde te conectas a internet? 

□Na casa    

□No traballo    

□Na biblioteca pública       

□En cibers ou bares con wifi 

□ Outros… 

 

10. Acostumas ler cos teus fillos/as? 

□Si, todos os días 

□Si, algún día á semana  

□Si, algunha vez ao mes 

□Non, nunca ou case nunca    

 

11. Que momento do día dedicades a ler xuntos? 

□Pola tarde    

□Pola noite, antes de durmir   

□As fins de semana  

□Calquera hora (non temos un momento fixo) 

□Outros: ___________________________ 

 

12. Que tipo de lectura facedes? 

□Contos 

□Cómics   

□Poesías 

□Revistas 

□Xornais  

□Outros...      

 

13. Ides algunha vez á biblioteca pública? 

□Si, a cotío 

□Si, algunha vez 

□Si, pero poucas veces    

□Non, nunca   

14. Levades libros en préstamo? 

□Si, a cotío 

□Si, algunha vez 

□Si, pero poucas veces    

□Non,nunca 
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ENQUISA AO PROFESORADO 

Prácticas de uso da biblioteca escolar e de fomento da lectura. 

 

RESPECTO DO USO DA BIBLIOTECA ESCOLAR  

 

1. Utilizas os recursos da biblioteca escolar para o teu labor docente? 

 □ A cotío    □ Ás veces   □  

 

2. Dos servizos e posibilidades da biblioteca escolar, fas uso dos seguintes, a título 

individual:  

□Consultar os fondos documentais, o catálogo, boletíns de novidades, guías de lectura, sumarios 

de revistas...  

□Levar libros en préstamo, a título persoal ou para a aula. 

□Lectura individual (libros, revistas, xornais). 

□Participar nas actividades de fomento da lectura organizadas pola biblioteca. 

□Outros... 

 

3. Empregas os recursos da biblioteca co teu alumnado?  

□A cotío      □Ás veces     □Case nunca      □Nunca 

 

4. Dos servizos e posibilidades da biblioteca, fas uso dos seguintes, co teu alumnado:  

□ Ler (contos, novelas, poesía, cómics, xornais, revistas...)  

□ Consultar diccionarios, enciclopedias e outros libros informativos. 

□ Facer uso dos materiais audiovisuais ou multimedia presentes no fondo. 

□ Consultar internet. 

□ Programar e levar a cabo actividades de animación á lectura.  

□ Realizar proxectos documentais, consultando as distintas fontes informativas. 

□ Realizar o préstamo. 

□ Outros.... 

 

5. Os materiais do fondo documental que máis utilizas co teu alumnado son... 

□ Libros de ficción  

□ Libros informativos (enciclopedias, diccionarios, monografías...)  

□ Revistas de divulgación e xornais.  

□ Audiovisuais (diapositivas, vídeos, casetes, CD-audio...)  

□ Multimedia (CD-rom, DVD)  

□ Internet  

□ Outros… 

 

6. No caso de programar actividades de fomento da lectura entre o alumnado, indica as 

máis habituais: 

□ Presentación de libros e recomendación de lecturas  

□ Narración  

□ Lectura en voz alta  

□ Lectura compartida 

□ Conversas sobre os libros e as lecturas  
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□ Proxectos arredor dun libro, un tema ou a obra dun autor/a  

□ Outras.... 

 

VALORACIÓNS DA BIBLIOTECA ESCOLAR DO TEU CENTRO E AS SÚAS 

POSIBILIDADES DE MELLORA 

 

7. Na túa opinión a biblioteca escolar do teu centro conta cos fondos documentais 

suficientes, actualizados e axeitados aos usuarios/as? 

 

   □ Nada     □ Pouco    □ Bastante      □ Moito 

 

8. Os fondos están suficientemente equilibrados (en relación ao contido e aos soportes 

(impreso/electrónico) e formatos (libros, revistas, CD-audio, vídeo, DVD, CD-ROM...)?: 

 

   □ Nada     □ Pouco      □ Bastante      □ Moito 

 

9. Aténdense as necesidades informativas das diferentes áreas curriculares e das 

diferentes idades e intereses? 

 

                  □Nada           □Pouco           □Bastante          □Moito 

 

10. A biblioteca de aula deberá mellorar nos seguintes aspectos:  

□Espazos e mobiliario 

□Equipamento básico en medios audiovisuais e informativos  

□Fondos documentais  

□Programación de actividades de fomento da lectura  

 

11. A biblioteca escolar deberá mellorar nos seguintes aspectos: 

□Organización e xestión dos fondos documentais  

□Difusión dos fondos documentais 

□Divulgación das actividades programadas  

□Orzamento anual  

□Dedicación horaria do responsable da biblioteca escolar  

□Coordinación entre as persoas responsables da biblioteca e o conxunto do equipo docente do 

centro  

□Programación de actividades de fomento da lectura  

□Programación de actividades de formación de usuario e educación informacional  

□Integración e coordinación co proxecto lector de centro 

 

RESPECTO DA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 

12. Empregas ou recomendas ao teu alumnado lecturas complementarias ao libro de texto? 

□ A cotío    □ Ás veces   □ Case nunca      □ Nunca 

 

 

 

13. Realizas actividades de clase empregando recursos electrónicos de Internet, contidos 
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de DVDs, CDROMs, etc.? 

□ A cotío    □ Ás veces   □ Case nunca      □ Nunca 

 

14. Realizas actividades utilizando libros de referencia e de consulta (enciclopedias, 

dicionarios, monografías), revistas, xornais? 

□ A cotío    □ Ás veces   □ Case nunca      □ Nunca 

 

15. Realizas traballos de documentación e reflexión antes e despois dunha actividade 

complementaria ou extraescolar?  

□ A cotío    □ Ás veces   □ Case nunca      □ Nunca 

 

16. Ensinas ao alumnado habilidades de uso da información e traballo documental baseado 

na utilización de múltiples fontes? 

□ A cotío    □ Ás veces   □ Case nunca      □ Nunca 

 

ACTUALIZACIÓN DIDÁCTICA. FORMACIÓN. PRÁCTICA LECTOR. 

 

17. Les con regularidade libros de distintos xénero e temática? 

□ A cotío    □ Ás veces   □ Case nunca      □ Nunca 

 

 

18. Les con regularidade prensa de información xeral? 

□ A cotío    □ Ás veces   □ Case nunca      □ Nunca 

 

19. Les con regularidade libros ou revistas relacionadas coa túa área ou ámbito de traballo? 

□ A cotío    □ Ás veces   □ Case nunca      □ Nunca 

 

20. Consultas regularmente internet para documentarte á hora de preparar o teu traballo 

docente? 

□ A cotío    □ Ás veces   □ Case nunca      □ Nunca 

21. Realizaches actividades de formación relacionadas co emprego didáctico da 

biblioteca? 

□ Si, moitas    □ Si, algunha   

 

22. Realizaches actividades de formación relacionadas con estratexias de comprensión 

lectora? 

□ Si, moitas    □ Si, algunha       □Non, nunca 

 

OBSERVACIÓNS: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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14. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS  

 

o 14.1 COMEDOR 

  O servizo do Comedor Escolar, como servizo educativo complementario , é un 

 instrumento que debe: 

 Contribuir a promover o desenvolvemento integral d@s nos@s alumn@s. 

 Facilitar ás familias a conciliación da súa vida familiar e laboral. 

 Potenciar o establecemento de lazos de participación, de colaboración e de implicación 

máis activos entre as familias e a escola. 

 Ofrecer vantaxes asistenciais ás familias con necesidades socioeconómicas, e permitir 

que a escola sexa factor de compensación de desigualdades. 

 Máis concretamente, o comedor escolar debe permitir abordar e tratar con máis eficacia 

o tema transversal de “Educación para a Saúde”. 

 

I.- OBXECTIVOS DO COMEDOR ESCOLAR 

 

Baixo estas premisas e neste escenario, o comedor escolar como servizo educativo, aunque 

complementario, tenderá á consecución dos siguientes obxectivos: 

1. Educación para a Saúde: 

 Fomentar e desenvolver hábitos persoais de hixiene e boa alimentación como base 

dunha correcta Educación para a Saúde. 

 Asegurar unha aportación enerxética suficiente para o alumnado. 

 Iniciarse na inxesta de todo tipo de alimentos e en gustos variados. 

 Adquirir e poñer en práctica hábitos básicos hixiénico-sanitarios relacionados coa 

comida, tales como: 

o Lavarse as mans antes das comidas; 

o Comer a un ritmo tranquilo, masticando adecuadamente; 

o Mostrar autonomía á hora da comida, intentando depender o menos posible do 

adulto; 

o Lavar os dentes despois de comer. 

 Desenvolver hábitos no uso adecuado dos utensilios relacionados coa comida. Non 

comer coas manos, utilizar o garfo e o coitelo para cortar a comida. 

 Interesar ás familias nos beneficios que poden obterse dunha colaboración conxunta 

c@s Responsables de Comedor, tanto referido á saúde d@ alumn@ como a súa 

educación nutricional. 
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 Concienciar á familia nos patróns de conducta adquiridos no comedor do centro 

educativo e a importancia de continuar con eles no seu fogar. 

2. Educación para a Convivencia 

 Adquirir e poñer en práctica hábitos de convivencia e cooperación nas tarefas 

comúns. 

 Despertar n@s alumn@s o espíritu de cooperación, implicando@s, según as súas 

posibilidades -alumn@s de terceiro ciclo-, nas tarefas de servizo do comedor: poñer 

e retirar a mesa, axudar aos/ás máis pequen@s.. 

 Fomentar o compañerismo e as actitudes de respecto e tolerancia hacia tod@s @s 

membr@s da Comunidade Escolar. 

 Adquirir e poñer en práctica hábitos sociais básicos relacionados coa forma de 

comer e de saber estar na mesa, tales como: 

 Usar correctamente os cubertos. 

 Non tirar a comida ao chan ou xogar con ela. 

 Servirse a cantidade de comida que se vai comer, sempre comendo unha 

ración mínima de cada prato. 

 Non levantarse da mesa a destempo. 

 Lograr un ambiente de diálogo distendido sen ruido nin berros.   

 Coidar e respectar as instalaciones, mobiliarios, e utensilios de uso 

comunitario do centro. 

3.  Educación para o Ocio: 

 Planificar actividades de ocio e tempo libre que contribúan ao desenvolvemento 

armónico da personalidade e ao fomento de hábitos sociais e culturais. 

 Crear hábitos e proporcionar estratexias para a utilización correcta do tiempo libre. 

 

II.- NORMAS XERAIS DO FUNCIONAMIENTO DO COMEDOR 

 

 O servicio de comedor escolar  prestarase durante o periodo do curso escolar que 

determine reglamentariamente a Consellería de Educación. O seu horario será de 14.40 á 

15.15 horas, ou, en todo caso, ocupará o tempo que medie entre a finalización das 

actividades lectivas da mañá e o inicio das actividades extraescolares da tarde. 

Desde las 14.40 h. e ata ás 15,30 h. en todo momento haberá un/ha monit@r ou persona 

responsable vixiando aos alumnos e alumnas nas distintas ubicacións e actividades. 

 

 Son normas específicas do Comedor: 
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1. Hixiene 

 @s alumn@s (incluidos @s de de. Infantil) deberán saber comer por si mesm@s , facer 

uso dos servicios e lavarse as mans. 

 Non está permitida a entrada d@s alumn@s na cociña. 

 Poñerase especial coidado na correcta utilización dos cubertos, así como do uso do 

pano de mesa. 

 Non se pode tirar pan, auga ou restos de comida ao chan nen a outr@s alumn@s. 

2. Organización e comportamento 

 @s nen@s deberán entrar ao comedor de forma ordenada e en fila, con orden e 

tranquilidade sen correr, gritar ou empuxar aos seus compañeir@s. 

 Os nenos/as que sirven esperarán detrás da mesa grande sen obstaculizar o paso. 

 Non se poden entrar con obxetos no comedor. Dispoñerase dunha caixa en donde se 

depositarán os xoguetes, cartas, estuches ou cualquera outra cousa que traigan para 

xugar no recreo. También se deixarán nun mesmo lugar os balóns. 

 Ao saír das clases, @s alumn@s deben ir ao baño e a lavarse as mans, evitando ter 

que ir durante a comida. No caso de ser inevitable, iría ao baño só unha persoa por 

mesa. Cando se toque a campá  deberase manter silencio e non se poderá ir ao baño 

ata comezar a comer. 

 @s alumn@s sentaranse nos lugares que lles serán asignados, seguindo unha orde de 

idade aproximada. Estes lugares serán fixos , puidendo ser cambiados a criterio d@s 

Monitor@s. 

 Deberase respetar todo o material e utensilios, sendo @s alumn@s responsables do 

seu deterioro por mal uso. 

 Deberán permanecer correctamente sentad@s en todo momento, sen xogar nen 

balancearse nas cadeiras nen moverse do seu sitio. Para chamar ás/aos Monitor@s 

deberán facelo levantando a man ata ser atendid@s. Pedirán por favor e darán as 

grazas ao pedir calquera cousa que precisen. 

 Os alumn@s deberán adaptarse ao menú establecido e  deberán servirse  unha ración 

mínima de cada prato para así conseguir unha alimentación adecuada e acostumarse a 

todos os alimentos, comendo a totalidade  desa cantidade.  A cantidade servida @s 

nen@s que sirven retirarán os pratos limpos, noutro caso preguntarán primeiro ás 

persoas colaboradoras. 
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 O leite servirase no segundo prato na zona d@s nen@s maiores na  zona d@s máis 

pequenos no primeiro, procurando que non repitan para poder así comer doutros 

alimentos adecuadamente. 

 @s alumn@s están obrigad@s a respectar o persoal laboral (Cociñeir@s, Monitor@s, 

etc) nos mesmos termos que ao profesorado do Centro,   deben obedecerlles e seguir 

as súas indicacións. 

 É moi importante comer nun ambiente tranquilo e relaxado, polo que nunca se dirixirán 

ás/aos demáis gritando, senon falando nun ton de voz axeitado. Non está permitido falar 

con alumn@s doutras mesas. 

 Cando se remate a comida e se pida silencio, esperarán en silencio a que se lles indique 

o momento da saída, según as rutas dos autobuses e según o comportamento mostrado 

durante a comida e as consecuencias deste establecidas. 

III.- TAREFAS DAS PERSOAS COLABORADORAS NO COMEDOR 

As persoas que colaboren no comedor desempeñarán as funcións que sinala o artigo 9 do 

Decreto 132/2013, en relación co artigo 8.5 da Orde do 31 de febreiro de 2007. 

 As personas colaboradoras deberán ter bos modais e ser amables c@s alumn@s e 

compañer@s. 

 Las personas colaboradoras estarán informadas de todo tipo de alergia e intolerancia 

alimenticia d@s nen@s, estando atentas para cualquier fallo que pudiera producirse. 

 No patio estableceranse áreas para cada persoa colaboradora. Cada semana rotarase a 

área e haberá unha persoa que rotará por todas as áreas, encargándose tamén de abrir 

e cerrar as portas dos baños. 

 En caso de accidente o calquiera eventualidade pola que unha persoa colaboradora 

deba deixar libre a súa área, farase cargo desta a persona  á que esa semana lle toque 

rotar ata que a anterior volva ao seu posto. 

 As coidadoras de Infantil non rotarán. 

 Ante cualquera accidente deberá redactarse un parte de incidencia no que quede 

reflexado o ocurrido, avisando sempre a algún/ha tutor/a do Centro. 

 No caso de que algunha persoa colaboradora se ausente, será reemplazada por unha 

persoa colaboradora deste servicio. Por lo que hai que avisar á encargada de comedor o 

antes posible. 

 A persoa colaboradora á que se lle asigne a zona de biblioteca, deberá procurar que 
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@s nen@s se manteñan en silencio ou falando en voz baixa. Se consultan libros, 

deberán guardarlos no mesmo lugar onde estaban. As mesas poderanse utilizar para 

dibuxar se levaron o seu propio material. 

 Non se poderná realizar os deberes dentro da biblioteca, nen usar os ordenadores 

durante o recreo. 

 As mesas de cores sólo poderán ser utilizadas pol@s alumn@s de primeiro e segundo 

curso. Tamén se deberá controlar que @s nen@s non pasen ás clases nen transiten 

polas escaleiras. 

 Os días de choiva nos que a biblioteca  e a entrada estén con moita xente, a persona 

colaboradora que rota colaborará ayudando nas tarefas de biblioteca. 

 Non será obligatorio cambiar ás/os nen@s. Si a persoa cuidadora está disposta a facelo, 

é preferible que o fagan en compañía (dus/as cuidador@s). Avisase e chamase á 

familia, se é o caso. 

 @s nen@s non poderán xogar nas zonas verdes do recinto. 

 @s nen@sno poderán pedir ás persoas da rúa que lles merquen comida no recreo. 

 No caso de que o balón se tirara fora do recinto, serán as persoas colaboradoras as 

quen vayan por el, impidindo que @s alumn@s salgan do centro. 

 O balón de fútbol non poderá usarse nos  patios cubertos. 

 Os días de choiva @s  nen@s deberán estar baixo teito e utilizar paraugas onde non 

esté cuberto. 

 O  patio descuberto e o  areeiro non se poderán usar se chove. 

 Os días de calor @s nen@s non poderán quitarse a camiseta. 

 Non se permitirá @s nen@s de Infantil que entren nas clases sen pedir permiso. 

 Dez minutos antes de que toque a serea, na zona de Infantil  guardararanse os 

xoguetes  e faranse as respectivas filas para esperar ás/aos tutor@s. 

 @s nen@s no poderán abandoar o Centro fora de horario sen firmar previamente o 

parte de saída. 

 @s profesor@s informarán previamente destas pautas de actuación no comedor ao 

alumnado. 

(Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros 
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docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de 

educación) 

 

o 14.2  SERVIZO DE TRANSPORTE 

 O centro conta con sete rotas de transporte levadas a cabo por dúas empresas, 

Autocares Frade e Autos Rico. 

 

o 14.3 SERVIZO DE MADRUGADORES 

 O centro conta con este servizo dende o inicio deste curso que depende do 

Concello. Lévao a empresa Órbita. Hai a posibilidade de almorzo fomentando hábitos de 

alimentación saudable. 

O seu horario é de 8:00 a 9:50, onde os nenos e nenas usuarios son entregados ao 

mestres e mestras de garda. 

 

15. ANEXOS 

o ANEXOS PLAN CONVIVENCIA 

o OUTROS ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


