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-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS, MEDIDAS E RECURSOS PARA O CURSO 

ACADÉMICO 2017-18 

      Ao rematar o alumnado a escolaridade no C.E.I.P. de Arzúa deberanse acadar os 

seguintes fins presentes na LOMCE e propostos nos documentos e programas que a 

desenvolven no Centro: 

a) O pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades dos alumnos. 

b) A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de 

dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non 

discriminación das persoas con discapacidade. 

c) A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios 

democráticos de convivencia, así como na prevención de conflictos e a súa resolución 

pacifica. 

d) A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal. 

e) A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a 

cohesión social, a cooperación e solidariedade entre os pobos así como a adquisición de 

valores que propicien o respecto cara aos seres vivos e o ambiente, en particular ao valor 

dos espazos forestais e o desenvolvemento sustentable. 

f) O desenvolvemento da capacidade dos alumnos para regular a súa propia 

aprendizaxe, confiar nas súas aptitudes e coñecementos, así como para desenvolver a 

creatividade, a iniciativa persoal e o espírito emprendedor. 

g) A formación no respecto e recoñecemento de Galicia e da súa lingua, así como da 

pluralidade lingüística e cultural de España e da interculturalidade como un elemento 

enriquecedor da sociedade. 

h) A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos 

científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, así como o desenvolvemento de 

hábitos saudables, o exercicio físico e o deporte. 

i) A capacitación para o estudo de cara o exercicio de futuras actividades profesionais. 

k) A capacitación para a comunicación na lingua galega, española, e inglés ou francés. 

l) A preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida 

económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade de 

adaptación ás situacións cambiantes da sociedade do coñecemento. 

 

OBXECTIVOS MEDIDAS RECURSOS 

Coñecer e apreciar os valores e as 
normas de convivencia, aprender a 
obrar de acordo con elas, 
prepararse para o exercicio activo 

-Elaborar un informe sobre a 
convivencia no centro 
-Coordinación de actuacións 
conxuntas en relación co plan de 

-Propio Plan de Convivencia 
-Enquisas 
-Material gráfico e videográfico. 
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da cidadanía e respectar os 
dereitos humanos, así como o 
pluralismo propio dunha sociedade 
democrática. 

convivencia 
-Propoñer calquera outras medidas 
que se consideren oportunas cara a 
mellora da convivencia escolar 
-Participar na dinamización do plan 
de convivencia do centro e na 
mediación escolar 

Desenvolver hábitos de traballo 
individual e de equipo, de esforzo e 
de responsabilidade no estudo, así 
como actitudes de confianza en sí 
mesmo, sentido crítico, iniciativa 
persoal, curiosidade, interese e 
creatividade na aprendizaxe. 

-Participar tanto en actividades 
colectivas do centro (como na 
elaboración conxunta de murais, 
celebración de festivais, 
investigacións) como individuais 
(participación en concursos,..) 
 

-Todos os do centro 

Adquirir habilidades para a 
prevención e para a resolución 
pacífica de conflictos que lle 
permitan desenvolverse con 
autonomía no ámbito familiar e 
doméstico, así como nos grupos 
sociais con que se relaciona 

-Celebración do día da Paz e da 
non Violencia 
-Desenvolver a través das distintas 
materias a competencia social e 
cidadá. 

-Todos os do centro 

Coñecer e utilizar de xeito 
apropiado a lingua galega, a lingua 
castelá e desenvolver hábitos de 
lectura, competencia comunicativa 
básica que lle permita expresar e 
comprender mensaxes sinxelas e 
desenvolverse en situacións cotiás. 
 

-Coordinar o equipo de biblioteca 
escolar. presentar ao equipo na 
CCP. 
-Actividades de animación á lectura 
-Medidas de apoio e reforzo para o 
correcto uso lingüístico, escolar e 
educativo 
-Charlas de autores, 
comparticontos, e outras 
actividades motivadoras 
-Propostas de inmersión lingüística 
en EI e EP 

-Biblioteca, ordenadores, programa 
de xestión da biblioteca MEIGA. 
Todos os posibles cos que conta o 
centro: técnicos, humanos,… 

Desenvolver as competencias 
matemáticas básicas e iniciarse na 
resolución de problemas que 
requiran a realización de operacións 
elementais de cálculo, 
coñecementos xeométricos e 
estimacións, así como ser capaz de 
aplicalos a situacións da súa vida 
cotiá. 

-A través do desenvolvemento 
curricular das distintas áreas:  
  -Matemáticas 
  -Educación Artística,… 
 

-A totalidade dos existentes do 
centro: humanos, técnicos e 
bibliográficos. 

Coñecer e valorar o seu contorno 
natural, social e cultural, así como 
as posibilidades de acción e de 
coidado deste, con especial 
atención á singularidade de Galicia. 
Coñecer mulleres e homes que 
realizaron achegas importantes á 
cultura e sociedade galegas. 
 

-Realización de saídas ao contorno 
próximo do centro. 
-Realización de saídas a lugares de 
interese cultural 
-Proxectos que fomentan o coidado 
do contorno, Plan Proxecta... 

-Humanos 
-Técnicos 
-Bibliográficos 
-Espazos municipais e naturais do 
Concello 

Iniciarse na utilización, para a 
aprendizaxe, das tecnoloxías da 
información e da comunicación, 
desenvolvendo un espírito crítico 
ante as mensaxes que recibe e 
elabora. 

-Mantemento e actualizacón da 
páxina web do centro 
-Establecer un responsable TIC con 
dedicación horaria 
-Coordinar as actividades na aula 
de informática co profesorado 
-Publicación da revista Rular 
-Adquisición de máis medios TIC 

-Recursos TIC´s do centro e os 
humanos 

Utilizar diferentes representacións e 
expresións artísticas e iniciarse na 
construción de propostas visuais. 

-Elaborar murais relacionados co 
centro de interés do centro, en 
equipos 

-Todos os do centro 
-TIC´s 
-Humanos e bibliográficos 
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-Elaborar murais relacionados cos 
festivais a celebrar, en equipos 
-Elaborar a postal de felicitación do 
Nadal por ciclos 
-Levar a cabo actuacións diversas 
para os festivais 
-Fomentar as actividades plásticas 
a través das diversas materias. 

-Espazos naturais e municipais 
habilitados 

Coidar o propio corpo e o dos 
outros, respectar as diferenzas e 
utilizar a educación física e o 
deporte como medios para 
favorecer o desenvolvemento 
persoal e social. 
 

-Plan Proxecta (Programa Xogade e 
Programa Alimenta-T-ben e Ponlle 
as pilas ao teu bocata) 
Distirbución de froitas aos centros 
escolares polo FOGGA 

-Todos os do centro 

Coñecer e valorar a flora e a fauna, 
en especial a presente na 
Comunidade Autónoma de Galicia 

- Adoptar modos de comportamento 
que favorezan o seu coidado 

-Recursos naturais do contorno. 

Desenvolver as súas capacidades 
afectivas en tódolos ámbitos da 
personalidade e nas súas relacións 
coas demais persoas, o valor da 
corresponsabilidade no traballo 
doméstico e no coidado das outras 
persoas, así como unha actitude 
contraria á violencia, aos prexuízos 
de calquera tipo e aos estereotipos 
sexistas. 

-Colaborar con organismos como 
ONG´s, fundacións,…que traballen 
en aspectos relacionados con 
distintos valores 
-Modificar o RRI  

-Materiais didácticos 
-Recursos persoais (charlas, visitas, 
ONG´s,) 
-Mateirais audiovisuais 

Favorecer a consecución dos 
obxectivos propostos 

-Realizar tarefas escolares no 
ámbito educativo  e familiar 

-Materiais didácticos 
 

 
 

-CONCRECIÓN ANUAL DO PROXECTO EDUCATIVO. MODIFICACIÓNS 

O Ceip de Arzúa está ubicado nesta vila, na zona escolar, anexa ao centro I.E.S. e 

conta cun edificio de nova creación, un anexo con varias aulas e un ximnasio, así como 

outro edificio destinado a comedor escolar. 

Os alumnos pertencen na súa meirande parte (80%) á zona rural, utilizando, polo tanto, 

transporte e comedor, sendo o 20% restante da propia vila, con nivel socioeconómico medio  

igual que o nivel cultural. 

A meirande parte das familias viven da agricultura e gandería, con distribución 

económica bastante irregular. 

Predomina o uso do galego por parte dos pais e avós entre si e tamén cos seus fillos, 

agás unha pequena parte dos que residen na vila que utilizan preferentemente o castelán 

como lingua habitual de relación. 

O Centro ten confeccionados o P.E.C.. que deberán elaborarse e aprobarse  no 

presente curso para dar resposta ao establecido na Lei Orgánica da Mellora de Calidade 

Educativa, e aos requirimentos da propia inspección, para axeitalos á nova normativa 

existente. É unha tarefa que compete tanto aos equipos e departamentos coma as titorías e 
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especialidades do Centro, que elevarán as súas propostas á Comisión de Coordinación 

Pedagóxica. 

Este curso 2017-18 é considerado un ano da total implantación da LOMCE en toda a 

Primaria, polo que ao considerar este documento de carácter aberto e flexible, 

incorporaranse as novidades que vaian xurdindo ao longo do curso. 

-CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA 

CEIP DE ARZÚA 

Enderezo C.P. 

RÚA BALTASAR PARDAL S/N 15810 

Localidade Concello Provincia 

ARZÚA ARZÚA A CORUÑA 

Tfno. Fax Correo electrónico 

981 500 291 981 508 228 ceip.arzua@edu.xunta.es  

Páxina web http://centros.edu.xunta.es/ceipdearzua/ 

 

Consta o Centro de 13 unidades catalogadas, con 23 postos de traballo, incluíndo E. 

Infantil, e E. Primaria, funcionando doce aulas deste xeito no presente curso: 

●   4 aulas - E.Infantil. 

●  1 aula- 1º curso de Primaria 

●  1 aula- 2º curso de Primaria. 

● 1 aulas– 3º curso de Primaria 

●  2 aulas- 4º curso de Primaria. 

● 2 aulas– 5º curso de Primaria 

●  2 aula – 6º curso de Primaria 

●    Necesidades educativas específicas: está creada unha unidade de Apoio á 

Integración polos casos específicos de alumnos do Centro, contándose cunha mestra de 

Audición e Linguaxe e unha de Pedagoxía Terapéutica. Igualmente funciona o 

Departamento de Orientación. 

Os alumnos con necesidades educativas específicas, intégranse nos diferentes niveis e 

grupos de acordo a súa idade aproximada, sendo atendidos a tempo parcial polos 

profesores especialistas, de acordo coa súa Adaptación Curricular e que tamén prestan 

apoio aos mesmos na propia aula, coordinando xunto co profesor-titor as actuacións con 

estes alumnos, seguindo os criterios do Plan de Orientación. 

mailto:ceip.arzua@edu.xunta.es
http://centros.edu.xunta.es/ceipdearzua/


7 

 

 

A matrícula do Centro é de 222 alumnos, dos que 136 son transportados e fan uso do 

servizo  de comedor 217. 

A súa distribución por cursos é a seguinte: 

● Educación  Infantil         77 

● 1º curso de Primaria      17 

● 2º curso de Primaria      21 

● 3º curso de Primaria      14 

● 4º curso de Primaria      29 

● 5º curso de Primaria      32 

● 6º curso de Primaria      30 

Agrúpanse nos diferentes niveis por orde alfabética, agás en tres supostos: alumnos 

que non superaron o ciclo, alumnado con necesidades educativas específicas (atendendo 

aos criterios psicopedágoxicos e/ou clínicos) e alumnado desprazado.  

Nos niveis onde se imparte unha lingua estranxeira, o alumnado optou na súa 

totalidade polo Inglés, tendo tamén ofertado o Francés. 

Conta o Centro con 23 profesores, dos que corresponden: 

● 9 a Educación Primaria  

● 5 a Educación  Infantil  

● 2 a Lingua Extranxeira: Inglés 

● 2 a Educación Física 

● 1 a Educación Musical 

● 1 a Pedagoxía Terapéutica.  

● 1 a Audición e Linguaxe. 

● 1 Coordinadora do Departamento de Orientación. 

● 1 mestra de Relixión 

Todos figuran adscritos segundo a súa especialidade. 

A adxudicación de curso realizouse tendo en conta a adscrición funcional aos postos 

de traballo, respectando o Proxecto Abalar (no 5º e 6º nivel de Primaria) e a antigüidade no 

Centro e no Corpo.  

BÓVEDA SUÁREZ JOSÉ LUÍS Inglés: EI, 1ºA,  

CAJADE RODRÍGUEZ ROSA Mª 6ºB 

CARBALLEIRA MACEIRAS ANA MARIA Orientación 

CASAL NEIRA ALICIA 5º EI 

CASAL TATO Mª CARMEN Educación Física 4ºAeB,5ºA E B, 6ºAeB 

CASTRO TABOADA DIEGO Educación Física:  Psicom.inf.1ºA, 2ºA, 3º 

DÍAZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA Inglés, Plástica 6ºAe B e LG 6ºB 

DIÉGUEZ PAZ MARINA Apoio Infantil 

FERNÁNDEZ BALADO DOLORES 1ºA 
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LEIVA BALBOA MARÍA CRUZ PT 

LÓPEZ CASAL Mª DOLORES 6ºA 

LÓPEZ CEA MAR 4ºB 

LÓPEZ VÁZQUEZ VERÓNICA AL 

PEDROSA FERNÁNDEZ REMEDIOS Relixión 

PETEIRO REY IRIA 5ºA 

PRIETO BARRO JAVIER 5ºB 

SANMARTÍN SOUTO JOSEFA 4º EI B 

VARELA LÓPEZ LAURA Música Educación Infantil e Primaria 

VÁZQUEZ REY NOELIA 3ºA 

VÁZQUEZ RIAL Mª DEL CARMEN 4º EI A 

VILA LAMA Mª JESÚS 6ºEI 

VILAR CHENTO YOLANDA 2ºA 

VILLAR BASCOY MARÍA 4ºA 
 

Cada profesor exerce labor de titoría a nivel de alumnos de forma permanente e a nivel 

de pais, sempre que sexa preciso. 

O horario establecido para entrevistas cos pais ou representantes dos alumnos, fíxao 

cada titor, ademais dunha hora semanal establecida con carácter xeral polo Claustro de 

Profesores, para os luns unha vez rematadas as clases lectivas (unha hora). 

Á Programación Xeral Anual axúntanse os correspondentes horarios. 

As horas do profesorado están distribuídas tendo en conta as necesidades do Centro, 

de carácter xeral ou xurdidas no momento,  pero tendo en conta a obrigatoriedade de cubrir 

a totalidade das 25 horas adicadas á docencia directa e de 30 de permanencia no centro, 

segundo o disposto na Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo 

do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei 

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

          Ademais das gardas de substitucións en ausencia dalgún profesor-a, dase 

preferencia aos apoios especialmente con grupos de alumnos con necesidades educativas, 

dinamización das TIC, Biblioteca e a organización e funcionamento dos servizos básicos. 

          Os coordinadores de Equipos que dispoñen de horario libre, utilizarán o mesmo 

para as conseguintes coordinacións, a tenor do disposto na Orde do 22 - Xullo - 97, pola que 

se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento dos CEIP.  

A Xefa de Estudios leva o control das substitucións, dentro dun horario semanal de 

gardas contemplado para cada un dos profesores con horas dispoñibles. 

Os diversos  niveis e ciclo durante este curso, son os seguintes: 

1.-Educación Infantil, integrado polas catro mestras deste nivel, José Luis Suárez 

Bóveda e  sendo a coordinadora Marina Diéguez Paz. 

2.-Primeiro curso de Primaria, integrado pola  titora do devandito curso e pola 

especialista de música Laura Varela López, sendo titora de nivel Dolores Fernández Balado. 
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3.-Segundo curso de Primaria, composto pola titora e a mestra de Audición e Linguaxe 

Verónica López Vázquez e a orientadora Ana Mª Carballeira Maceiras, sendo a titora de 

nivel  Yolanda Vilar Chento.  

4.-Terceiro curso de Primaria, integrado pola titora e o mestre especialista en EF Diego 

Castro Taboada, sendo a responsable de nivel Noelia Vázquez Rey . 

5.-Cuarto curso de Educación Primaria, formado polas dúas titoras destes cursos  a 

mestra especialista en Relixión Remedios Pedrosa Fernández,  sendo titora de nivel María 

Villar Bascoy. 

6.-Quinto curso de Educación primaria, nel atópanse os mestres titores, a mestra de 

mestra de Pedagoxía Terapêutica Cruz Leiva Balboa e a mestra de Educación Física, Maria 

del Carmen Casal Tato, sendo o titor de nivel Javier Prieto Barro. 

7.-Sexto curso de Educación primaria, composto polos dous titores deste nivel, e a e a 

especialista de inglés Mª Teresa Díaz Martinez , sendo a titora de nivel Dolores López Casal 

A coordinación e reunións destes equipos realizarase mensualmente os luns primeiros 

de mes, así como nas sesións de avaliación. 

Cada equipo elabora a programación correspondente, tendo en conta os obxectivos 

propostos en anos anteriores e na lexislación vixente para a súa consecución ao longo do 

curso. 

Coordinan así mesmo, o uso de material didáctico e sistemas de recuperación, fixando 

criterios de avaliación e programas de desenvolvemento individualizado, así como as 

estratexias a utilizar cos alumnos con necesidades especiais. 

Outra das súas competencias é a de escolmar e decidir o material a utilizar en cada 

nivel e ciclo, así como fixar as actividades complementarias e extraescolares dos mesmos, 

xunto co coordinador de ditas actividades. 

Está constituído o Equipo de Normalización Lingüística, acordándose a súa celebración 

da reunión con carácter mensual o segundo luns de cada mes, ou o xoves seguinte en caso 

de non poder celebrarse ese día. 

Nel están integrados profesores dos distinto niveis, figurando como coordinador do 

mesmo Mar López Cea. 

 Como profesores integrantes deste equipo figuran: 

1.- Mar López Cea 

2.- Mª Dolores López Casal  

3.- Marina Dieguez Paz 

4.- Dolores Balado Fernández. 

5.-Yoalnda Vilar Chento 
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6. Noelia Vázquez Rey 

7. Maria Villar Bascoy. 

8.Javier Prieto Barro 

9. Iria peteiro Rey 

10. Alberto Cao Gigirín 

 

O Eguipo de Actividades Extraescolares está coordinado por Noelia Vázquez Rey 

Reunirase mensualmente para programar as actividades complementarias e 

extraescolares que se inclúen na Programación Xeral Anual. 

 O Equipo das Tecnoloxías da Información e da Comunicación coordinado por José 

Luís Bóveda Suárez. 

 O Equipo Abalar coordinado por María Cruz Leiva Balboa. 

 O Equipo da Biblioteca Escolar coordinado por Iria Peteiro Rey. 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica, deseñará as directrices xerais para a revisión 

PEC, así como o calendario de actuacións.  Está formado polos membros que contempla o 

Decreto 374/1.996 de 17 de Outubro.  A saber: 

- Directora 

- Xefa de estudios 

- Coordinador de ciclo EI 

- Profesores de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

- Coordinador de Dinamización Lingüística. 

- Xefa do Departamento de Orientación. 

   Tamén forma parte del a encargada da Biblioteca Escolar, a coordinadora de 

actividades complementarias e extraescolares e a mestra de Relixión. 

Reunirase os cuartos luns de cada mes. 

Continúa tamén o Departamento de Orientación, sendo coordinadora e xefa de 

departamento Ana María Carballeira Maceiras. 

A xornada lectiva, tras implantarse a xornada mixta realizase en sesións de mañá e 

tarde, os luns e martes, e sesións de mañá o resto da semana, con recreos comúns de 30 

minutos para Infantil e Primaria, nos que realiza a vixilancia en quendas rotatorias  segundo 

acordo do Claustro atendendo a lexislación vixente, e do Comedor Escolar atendido por 

persoal colaborador entre o profesorado e pais/nais de alumnos habendo unha soa quenda 

de comida. En Educación Infantil haberá un segundo tempo de recreo que marcará a titora 

segundo as necesidades da aula. 
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Todas as tardes dos mércores, xoves e venres haberá dous mestres ou mestras de garda na 
Biblioteca de 15:  

30 a 16:30.  

HORARIOS DAS DISTINTAS TITORÍAS E DAS ESPECIALIDADES DE 

EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA DO CEIP DE ARZÚA PARA O CURSO 

ACADÉMICO 2017 - 2018. 

  

 Infantil  Primaria  Primaria  Primaria 

2º Ciclo    

3 3 4  5 1  2  3  4 4 5 5 6 6 

A B A  A A  A  A  A B A B A B 

LUNS  

1ª      

 

    

 

  I  

 

 I  M 

2ª  AP*    R  EF     I EF   I 

3ª AP M              R AP 

4ª   AP*  M EF    I  R    I  

5ª   M          R I EF   

MARTES  

1ª PSC     

 

I    

 

    

 

I R M EF 

2ª AP         I      EF R 

3ª  PSC          M      

4ª   PSC  AP         R    

5ª  AP   PSC   I     EF  I   

MÉRCORES  

1ª  AP* R  I 

 

    

 

EF   M 

 

   I 

2ª AP*     EF           AP 

3ª R I      EF          

4ª I R AP*            M I  

5ª   I  R       EF  M   PL 

XOVES  

1ª PSC    AP* 

 

    

 

M  I  

 

I   EF 

2ª   PSC  AP*   R     I   EF  

3ª  PSC AP              AP 

4ª      I    R     I   

5ª AP*    PSC   I     EF   PL  

VENRES  

1ª  AP    

 

    

 

EF   I 

 

EF   I 

2ª AP     M  R    I   EF I  

3ª   AP       I        

4ª M    AP            AP 

5ª        M    EF      

I Idioma inglés   

M Educación musical       

EF Educación Física   

R Relixión          

Ap Apoio á Educación Infantil  e apoio a 
dirección 
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 Marita: EF 4ºA, 4ºB, 5ºA,5ºB , 6ºA E 6ºB 
 Diego  : PSICO infantil, EF 1º, 2º Y 3º 
 Mª Teresa: Inglés, 5ºA,5ºB, 6ºA, 6ºB.AP D.  
 José Luis: Inglés infantil, 1º ,2º,3º,4ºA 4ºB. 
 Relixión: Remi 
 Música : Laura  
 D.O : Ana Mª 
 A.L : Verónica  
 P.T.: Cruz 
 

 

 

-PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS 

✓ Claustro de Mestres 

Formado por 23 profesores, reúnese trimestralmente con carácter ordinario e 

extraordinariamente cada vez que sexa preciso, solicitado polos seus membros ou 

convocado pola dirección. 

As tarefas xa previstas do claustro, serán, revisar e aprobar a PXA, seguimento do 

estado de contas, poñer en común as necesidades do centro, planificación das actividades 

complementarias, contribuír á elaboración da memoria final de curso… 

✓ Consello Escolar 

  Constituído polos membros regulamentarios, reúnese coa frecuencia establecida pola 

lei con carácter ordinario e, extraordinariamente, sempre que o requiran asuntos da súa 

competencia.  

No presente curso académico haberá un cambio de membros do Consello Escolar xa 

que toca renovación parcial do mesmo. 

O Concello propón este curso como membro do Consello Escolar do Ceip de Arzúa a 

Miguel Vallo Camba. 

Nas reunións deste órgano aprobaranse a Programación Xeral, balance económico, 

orzamento e a memoria de final de curso, trataranse tamén as necesidades do centro así 

como outros temas de interese que poidan xurdir ao longo do curso. 

No seo do Consello Escolar nace a xunta económica integrada pola Dirección Rosa 

María Cajade Rodríguez, a mestra Maria del Carmen Vázquez Rial, a secretaria María del 

Carmen Casal Tato e a representante dos pais, nais ou titores legais, María González Barco. 

Leva as contas do presuposto anual do Centro, informando ao Consello das mesmas, nas 

reunións a celebrar.  

Tamén nace a Comisión da Biblioteca formada por: Iria Peteiro Rey, Rosa María 

Cajade Rodríguez, María del Carmen Vázquez Rial, María González Barco , Miguel Vallo 

Camba e Ramón Torreiro.  

 
I 3A :MARY 
I3B : FINITA 
I 4A ALICIA                   
I 5A :CHUS              
APOIO: MARINA 
AP + = apoio dentro 
da aula     
 
 

 
P 1ºA : LOLA                           
P 2ºA: YOLANDA         
P 3ºA:   NOELIA  

P4ºA :    MARIA 

P4ºB : MAR 

P5ºA:  IRIA    

P5ºB :JAVIER 

P 6ºA :  LOLI   

P6ºB: ROSA 
 

 
I 3A :MARY 
I3B : FINITA 
I 4A ALICIA                   
I 5A :CHUS              
APOIO: MARINA 
AP + = apoio dentro 
da aula     
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Xorde polo novo decreto dentro deste órgano colexiado a Comisión de Convivencia 

formada por: Rosa María Cajade Rodriguez (directora), Maria del Carmen Vázquez Rial 

(Xefa de Estudos), Josefa Sanmartín Souto, Cruz Leiva Balboa, Yolanda Vilar Chento 

(representantes do profesorado), María González Barco, Ana Villar Romarís (representantes 

das familias), Alberto Cao Gigirín (representante do persoal non docente) e Miguel Vallo 

Camba (representante do Concello) 

As porcentaxes a aplicar en tanto o Consello Escolar, tralo estudio pertinente, non 

decida outras, quedan deste xeito: 

- Subministracións: 80% (50% aulas e 30% actividades docentes) 

- Reparacións: 10% 

- Comunicacións: 5% 

- Varios: 5% 

Durante este curso académico levarase a cabo a renovación parcial do Consello 

Escolar ( tres mestres e dous pais/nais). 

 

-PLAN DE ACTUACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO 

Durante o presente curso académico o Equipo Directivo está integrado por: 

 -Dirección: Rosa María Cajade Rodríguez 

 -Xefatura de Estudos: Maria del Carmen Vázquez Rial 

 -Secretaría: Mª de Carmen Casal Tato 

Reunirase sistemáticamente para planificar as súas tarefas. O plan de traballo irá 

encamiñado a: 

-Elaborar a proposta da PXA 

-Facer propostas de modificacións, se fose preciso, do RRI/NOF e outros documentos 

oficiais do centro a través da Comisión de Coordinación Pedagóxica e os coordinadores de 

ciclo. 

-Revisar o PEC polo Claustro e o Consello Escolar. 

-Ter en conta os criterios de promoción e avaliación fixados no PEC e facelos 

extensivos a totalidade do profesorado,… 

-Promover, animar e velar polo cumprimento dos obxectivos xerais do Centro. 

-Organizar e xestionar os recursos humanos e materiais. 

-Animar e coordinar a participación dos distintos sectores da Comunidade Escolar e 

preocupar os medio precisos para a máis eficaz execución das súas competencias. 

-Informar a toda a Comunidade Educativa de todos aqueles aspectos que lles 

interesen. 
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-Promover e impulsar as relacións do Centro coas institucións do contorno. 

-Promover e motivar a implicación e participación do alumnado nas actividades do 

Centro. 

-Fomentar e favorecer a formación do profesorado 

-Coordinar a avaliación nos distintos ámbitos. 

-Todas aquelas outras que lle son propias a cada un dos membros do equipo segundo 

a lexislación vixente. 

O Equipo Directivo terá o seguinte HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO 

 

HORARIO EQUIPO DIRECTIVO 

Curso 2017-2018 

 
 
 
 
 

 

LUNS 

 

MARTES 

 

MÉRCORES 

 

XOVES 

 

VENRES 

 
1ª HORA 
 
9:40-10:40* 
9:50-10:50** 
9:50-10:40*** 

ROSA-D 

 

ROSA-D ROSA-D 

 

MARY-X.E. 

 

ROSA-E 

 
2ª HORA 
 
10:40-11:40* 
10:50-11:50** 
10:40-11:30*** 

ROSA-D 

 

ROSA-D 

MARY-E 

ROSA-D 

 

 MARY-X.E. 

 
3ª HORA 
 
11:40-12:30* 
12:20-13:20** 
11:30-12:20*** 

MARITA-S 

ROSA-D 

MARY-X.E. 

MARITA-S 

 

MARITA-S 

MARY-X.E. 

MARITA-S 

ROSA-E 

 

MARITA-S 

 
4ª HORA 
 
13:00-13:50* 
13:20-14:20** 
12:50-13:40*** 

MARITA-E MARITA-E MARITA-S 

MARY-XE 

MARITA-S ROSA-D 

MARITA-S 

MARY-E 

 
5ª HORA 
 
13:50-14:40* 
16:00-17:00** 
13:40-14:30*** 

  

 

  

 

 

-XORNADA ESCOLAR E HORARIO DO CENTRO 

A xornada escolar será continuada en horario de mañá os meses de xuño e setembro, 

e xornada mixta (horario partido de mañá e tarde os luns e martes e pola mañá mércores, 

xoves e venres), os restantes meses do curso académico. 
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O alumnado de 4º curso de Educación Infantil incorporaranse progresivamente no mes 

de setembro segundo o programado no Período de Adaptación para estes alumnos e 

seguindo o disposto na Orde que regula o calendario escolar. 

O profesorado atenderá ao alumnado transportado dez minutos antes do comezo da 

primeira sesión da mañá e cinco minutos despois da derradeira sesión. 

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  

 

 

-QUENDAS DE VIXIANCIA DOS RECREOS 

Haberá un único recreo de 30 minutos tanto para educación infantil como primaria de 

xeito simultáneo pero en espazos diferentes. As quendas de garda de recreo terán unha 

duración semanal rotando nas zonas establecidas, que son: 

-Zona 1: Infantil (4 mestres/as) 

-Zona 2: Corredor e Patio Exterior (1 mestre/a) 

-Zona 3: Porta entrada e patio cuberto (1 mestre/a) 

-Zona 4 E 5: Accesos porta principal  e biblioteca (1 mestre/a) 

 

-PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DE 

GOBERNO 

 

Os órganos colexiados de goberno (claustro e consello escolar) reuniranse, como 

mínimo, trimestralmente, e extraordinariamente sempre que o requiran asuntos da súa 

competencia.  

Os órganos de goberno unipersoais (equipo directivo) reunirase semanalmente para 

planificar o seu traballo velando polo cumprimento dos obxectivos que se marcan nesta 

Programación, introducindo, se é preciso, novas estratexias para poder acadalos 

plenamente. 

O plan de actuación destes órganos quedou descrito no correspondente apartado da 

presente Programación Xeral. 

 

-PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 
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As reunións dos distintos ciclos/niveis, equipos e departamentos realizaranse os luns 

de 18 a 19 horas segundo o seguinte calendario: 

 

 

COORDINACIÓN 
DOCENTE 

INICIO 
Setembro 

Out 
2017 

Nov 
2017 

Dec 
2017 

 Xan 
2018 

Febr 
2018 

Marzo 
2018 

Abril 
2018 

Maio 
2018 

Xuño 
2018 

FINAL 

2º Ciclo E.Infantil 6 9 13 11 16 19 12 9 14 11 Xuño 
 

Niveis de E.Primaria 6 9 13 11 16 19 12 9 14 11 xuño 

Coordinación 
Pedagóxica 

6 2 6 4 8 5 5 2 7 4  
xuño 

Normalización 
Lingüística 
 
Biblioteca 

 
 
6 

 
 
16 

 
 
20 

 
 
18 

 
 
22 

 
 
26 

 
 
19 

 
 
16 

 
 
21 

 
 
11 

 
xuño 

Equipo TIC           7  presenciais e na rede unha vez ao mes a determinar polos propios 
compoñentes 

  
 
Actividades 
extraescolares e 
Complementarias 

 

7 

 

23 

 

27 

 

18 

 

29 

 

26 

 

19 

 

23 

 

28 

 

18 

 
 
xuño 

 
Departamento de 
Orientación 

6 30 27 18 29 26 19 30 28 18  
xuño 

 

A distribucións dos membros dos diferentes niveis e ciclo, equipos e departamentos 

queda xa recollido no Cadro de Organización Pedagóxica da presente Programación. 

Os luns despois de actividade lectiva haberá unha hora para atención a 

país/nais/titores legais. 

O Plan anual de ciclo ou nível recóllese nas respectivas Programacións Didácticas, 

cítanse nesta Programación Xeral os obxectivos xerais de cada un deles: 

 

OBXECTIVOS XERAIS PARA O PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

-  Coñecer o seu propio corpo e o  das outras persoas, as súas posibilidades de acción e 

aprender a respectar as diferenzas. 

-  Observar e explorar o seu contorno familiar, natural e social. 

-  Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

-  Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

- Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e 

de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos. 

- Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión. 

- Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lingua escrita como   medio 

de comunicación, información e gozo. 

- Sentir o xesto, o movemento e o ritmo como recursos para a expresión e a comunicación. 



17 

 

 

- Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da información e 

da comunicación. 

OBXECTIVOS XERAIS PARA O PLAN ANUAL DE PRIMARIA  

● Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar 

de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

● Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, 

iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito 

emprendedor. 

● Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos 

que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como 

nos grupos sociais cos que se relacionan.  

● Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre 

as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos. 

● 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. 

● Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución 

de problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da 

súa vida cotiá. 

● Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias 

sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e 

vinculados con Galicia. 

● Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e 

da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

● Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na 

construción de propostas visuais e audiovisuais. 

● Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, 

respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer 

o desenvolvemento persoal e social. 

● Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos 

de comportamento que favorezan o seu coidado. 

● Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da 

personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á 

violencia, aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por 

cuestións de diversidade afectivo-sexual. 

● Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 



18 

 

 

● Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e 

sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas 

importantes á cultura e á sociedade galegas. 
 

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN DA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA. 

A Comisión de Coordinación Pedagóxica está integrada por: 

- Directora 

- Xefa de estudios 

- Coordinadora de ciclo 

- Profesores de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 

- Coordinador de Dinamización Lingüística. 

- Xefa do Departamento de Orientación. 

   Tamén forma parte del a encargada da Biblioteca Escolar, a coordinadora de 

actividades complementarias e extraescolares, a coordinadora da seccións bilíngües e a 

mestra de Relixión. 

Reunirase os cuartos luns de cada mes. 

As súas competencias veñen marcadas no Decreto 374/1.996 de 17 de Outubro, entre 

elas destacamos: 

-Revisión anual do RRI e do PEC 

-Traballar naqueles asuntos de carácter pedagóxico que poidan xurdir ao longo do 

curso. 

-Velar para que a elaboración do PEC e os Plans de Acción Titorial se realicen 

segundo os criterios establecidos polo Claustro 

-Favorecer a Formación Continuada do profesorado. 
 

 

PLAN ANUAL DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA. Addenda do 

proxecto lingüístico 

 

Baseándonos na normativa vixente e 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.  

-  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, 
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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. 

 

LINGUA QUE SE EMPREGARÁ  NO CENTRO PARA 

IMPARTIR AS DIFERENTES ÁREAS  

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

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. 

 

 

EDUC

ACIÓ

N 

PRIMARIA 

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 estranxeira 2 I 2 I 3 I 3 I 3 I 3 I 

Educación plástica 1 C 1 C 1 G 1 C 1 C 1 I/C 

Educación musical 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 

Educación física 2 G 2 G 2 C 2 G 2 G 2 G 

Relixión/Val.cívicos-soc. 1 G 2 G 1 G 1 G 1 G 1 G 

Libre configuración    1 C  1 C 

TOTAIS 12G/11C 12G/11C 11G/11C 

 

C 

11G/11C 11G/11C 11G/11C 

*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. 

 *Compre salientar que este curso impartirase a materia de Educación Plástica de 6º 

E.P en Inglés, dado que o centro ten concedida unha sección bilingüe para esta área.  

 

  

Lingua materna predominante que se utiliza na aula Lingua Galega 
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En Ed. Primaria hai un alumno de 6º curso que solicitou a exención de Lingua galega. O 

alumno incorporouse este curso ao centro e procede de Paraguay. 

 

COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

O EDLG do noso centro está integrado este curso 2017-18 polos seguintes membros: 

Coordinadora:  Mª del Mar López Cea (Mestra de 4º nivel de E. Primaria) 

Profesorado: 

Marina Diéguez Paz   (Coordinadora de E. Infantil) 

Mª Dolores Fernández Balado   (Coordinadora de 1º E.P) 

Yolanda Vilar Chento   (Coordinadora de 2º E.P) 

Noelia Vázquez Rey   (Coordinadora de 3º E.P) 

María Villar Bascoy    (Coordinadora de 4º E.P) 

Javier Prieto Barro    (Coordinador de 5º E.P) 

Mª Dolores López Casal   (Coordinador de 6º E.P) 

Iria Peteiro Rey              (Coordinadora de Biblioteca)  

  

Persoal non docente: Alberto  Cao Gigirín (Conserxe do centro). 

 

VALORACIÓN DAS ACTIVIDADES LEVADAS A 

CABO NO CURSO ANTERIOR (2016-2017)  

 

1. CELEBRACIÓN DO DÍA DAS BIBLIOTECAS. 

 

Tanto a actividade de familiarización coa Biblioteca do centro como a sesión de conta-contos 

en galego foi moi valorada por todo o profesorado. Beatriz Prado fíxonos gozar escoitando 

os seus relatos e a coordinadora de Biblioteca encargouse de explicarlles aos nenos e 

nenas o funcionamento da Biblioteca. 

 

2. CELEBRACIÓN  DO SAMAÍN 

 

Considerando que o grao de participación acadado o curso anterior foi alto e a implicación 

do alumnado, profesorado e as familias nesta celebración foron moi importantes, tanto na 

decoración das cabazas coma nas exposicións realizadas, decidimos a conveniencia de 

continuar con esta  celebración. 

3. - CELEBRACIÓN  DO MAGOSTO 

 

Tendo en conta o alto grao de participación acadado o curso anterior e a implicación do 

alumnado, profesorado e as familias nesta celebración decidimos a conveniencia de 

continuar coas actividades organizadas arredor desta celebración por ser unha data de 

convivencia e relación entre o alumnado e o profesorado.  

Os xogos populares organizados polo profesorado de Educación gustaron moito a todos os 

nenos e nenas do centro. 

 

4. CELEBRACIÓN DO DÍA DA INFANCIA 
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O curso pasado participou todo o colexio nas actividades organizadas polo Concello de 

Arzúa na Casa da cultura. Traballouse cunha unidade didáctica en cada titoría e colocouse 

un mural na entrada do centro. 

 

5. O NADAL 

 

Considerando que a celebración destas actividades son desenvolvidas con gran entusiasmo 

por parte de toda a comunidade educativa  seguiremos realizando o FESTIVAL DE NADAL e 

o concurso de POSTAIS. 

 

6. DÍA DA PAZ 

 

O curso pasado xuntouse a todo o alumnado no salón de actos do centro para conmemorar 

esta data, despois de traballar a nivel de aula coas unidades didácticas reenviadas polo 

EDLG e Biblioteca a todo o profesorado a través de correo electrónico. Evitouse así o gasto 

innecesario de papel, posto que cada docente imprimiu aquelas actividades que lle 

pareceron máis axeitadas para a súa titoría. 

Centrámonos na situación dos refuxiados. 

 

7. DÍA DE ROSALÍA 

 

Fíxose un mural de Rosalía, destacando os seus poemas máis coñecidos, na entrada do 

colexio; participamos nun programa dedicado á Rosalía de Castro en Radio-Arzúa; 

sumámonos á iniciativa da AELG facendo máscaras de Rosalía e fotos cos nosos maiores 

portando poemas da escritora...  

Dado que a valoración destas actividades foi positiva seguiremos conmemorando esta data 

e intentando este curso incorporar novas actividades, mantendo a visita á Radio-Arzúa.  

 

8. ENTROIDO 

 

O curso pasado participou todo o alumnado e profesorado elaborando comparsas por cursos 

que gardaban relación coa temática escollida “Frases célebres da historia”. Convidouse a 

todas as familias para que participasen o día do festival e puideran ver as coreografías dos 

distintos grupos. Tamén se traballou a nivel de titoría con unidades didácticas do Entroido. O 

resultado foi satisfactorio, polo que seguirase a traballar nesta liña. 

 

9. DÍA DA MULLER TRABALLADORA 

 

O curso pasado enviáronse unidades didácticas por correo electrónico e pasouse material 

do departamento de Orientación. Fixéronse murais nos corredores por parte dalgunhas 

titorías e o traballo pareceunos moi interesante. 

 

10.  SEMANA DA PRENSA 
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No curso 2016-17 contactouse con “La Voz de Galicia” para que nos enviaran lotes de 

xornais cos que poder traballar nas aulas. Sumáronse á iniciativa máis da metade das 

titorías de Primaria e todas as de Infantil. Fixéronse xornais de aula en Infantil e en Primaria 

realizáronse moitas actividades arredor do xornal en distintas materias.  

 

11. CELEBRACIÓN  DOS MAIOS 

  

No CEIP de Arzúa celebráronse por primeira vez os maios este curso. Colaboraron algunhas 

titorías. Polos resultados desta actividade no curso anterior, o EDLG considera moi 

importante a motivación do alumnado e das familias na recollida de follas e flores para a 

elaboración dos  maios e cremos que resulta moi interesante introducir esta festa popular 

galega que non ten arraigo nesta comarca.  

 

12.  AS LETRAS GALEGAS 

 

Esta conmemoración segue a ter unha grande importancia no centro grazas á implicación de 

todo o profesorado que durante o terceiro trimestre fai moitas actividades arredor do escritor 

homenaxeado.  

Este curso participouse tamén no concurso de regueifas, obtendo o CEIP de ARZÚA o 

premio á regueifa máis brava. A actividade resultou moi interesante e contemplarase para o 

vindeiro curso xa que as regueifas permiten desenvolver habilidades lingüísticas, sociais e 

musicais. 

O EDLG comprobou os avances do alumnado na utilización da lingua galega por medio dos 

traballos realizados nos corredores do centro. Constatamos que todo o alumnado se implicou 

dun xeito ou doutro. Tróuxose o espectáculo do artista noiés Serafín Marcos, que estivo no 

noso centro o 15 de maio e que, durante preto dunha hora, falounos da vida e obra de Carlos 

Casares. 

13.  REVISTA ESCOLAR  “Rular” 

 

Na elaboración da revista participou todo o alumnado do colexio. As familias valoran 

positivamente que os nenos e nenas leven a revista a finais de curso para a súa casa 

porque nela se reflicten todas as actividades desenvolvidas no centro. 

Está pendente enlazar a revista á páxina web para que tamén a poida consultar cando 

queira calquera membro da comunidade educativa. 

 

 

AVALIACIÓN DO TRABALLO REALIZADO NO CURSO 2016-17 SOBRE O EIXE 

TEMÁTICO: 

“FRASES QUE MARCARON A HISTORIA” 

 

O pasado curso o EDLG colaborou estreitamente co Equipo de biblioteca para traballar este 

eixe temático.  

A implicación de toda a Comunidade Educativa foi moi alta e satisfactoria. O alumnado 

realizou un gran número de traballos sobre distintas frases. Os equipos de EDLG e 

Biblioteca fixeron a escolma das frases e despois cada titoría decantouse por seis frases 
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para traballar ao longo de todo o curso. Intentouse coller as que máis relación tiñan co 

currículo para sacarlle máis partido. 

O resultado final foi a exposición de todos os traballos nun mural grande que se colocou no 

fondo de todas as aulas.  

Tamén se colocou un mural na entrada do colexio cunha frase célebre vinculada con cada 

conmemoración e no que foron participando todas as titorías. Acordouse facer o reparto do 

traballo correspondente a este mural a principios de curso. 

Esta actividade, pormenorizada, foi recollida na MEMORIA FINAL, en xuño de 2017, e 

tamén “colgada” na  páxina web do centro, no apartado habilitado para o EDLG.  

 

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA O  CURSO 2017-18 

 

1. DÍA DAS BIBLIOTECAS 

 

TEMPORALIZACIÓN: 24 de outubro. Escolleranse varios días próximos a esta data.  

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: Todo o alumnado do centro. 

OBXECTIVO: 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: 

Este curso estase a preparar unha sesión de animación á lectura para o 25 de outubro, que 

se realizará en distintas sesións para que participe todo o alumando, e montando unha ppt 

para explicarlles aos nenos e nenas o funcionamento da Biblioteca. Introduciranse algunhas 

modificacións no sistema de clasificación dos libros para que resulte máis doado atopalos 

nos andeis. O EDLG vaise encargar da catalogación dos libros escritos en galego. A 

colocación das novas teselas de cores permitirán cun só golpe de vista distinguir os libros de 

Infantil, 1ºe 2º E.P, 3º e 4º E.P e 5º e 6º E.P. Parécenos importante tamén colocar un sinal 

que nos permita saber a través da tesela cando se trata dun libro escrito en galego. Para elo 

estes volumes levarán a icona da bandeira galega. Este traballo de clasificación dos 

volumes da Biblioteca levaranos seguramente dous cursos, pero parécenos fundamental 

acometer canto antes esta reforma para poder sacarlle máis proveito a este espazo. 

 

2. O SAMAÍN 

 

TEMPORALIZACIÓN: Semana da celebración do Magosto.  

 

PERMANENCIA: A celebración do Samaín xa se remonta no noso centro moitos anos atrás. 

Pretende que o alumnado coñeza a súa orixe ancestral e agraria relacionada coas colleitas.  

DESTINATARIOS: Todo o alumnado do centro. 

OBXECTIVOS: Recuperar e valorar esta celebración ancestral da nosa cultura. Ampliar o 

vocabulario en galego relacionado con esta unidade. Valorar a creación artística e plástica 

dos  produtos das exposicións.  

ACTIVIDADES: 
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 En Ed. Infantil e Primaria farase o baleirado e decorado das cabazas ou vasoiras coa 

colaboración dos titores, titoras e das familias dos máis pequenos . 

 Realizarase unha exposición de cabazas na entrada do colexio. 

 Colgaranse na web do centro as imaxes das exposicións para que o alumnado se 

sinta partícipe das súas obras. 

 A “Bruxa Catuxa” (este curso disfrazaremos á coordinadora de Biblioteca) iralle contar 

contos de medo aos nenos e nenas de Educación Infantil.  

 Concurso de contos de medo para o alumnado de 4º, 5º e 6º E.P. 

 Nas diferentes titorìas proxectarase unha ppt elaborada polo EDLG, explicando a 

orixe do Samaín, e leranse os contos de medo gañadores do concurso. 

 

3. O MAGOSTO 

 

TEMPORALIZACIÓN: 3 de novembro de 2017. 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS:  Alumnado e profesorado. 

OBXECTIVO: Gozar dos costumes do magosto coñecendo os froitos típicos da época, con 

especial referencia ao castiñeiro e as castañas. 

ACTIVIDADES: 

 Elaboración de diferentes murais nos corredores do centro. 

 Degustación de castañas asadas  con 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… 

 

 

4. CELEBRACIÓN DO DÍA DA INFANCIA. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 20 de novembro 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIO: Todo o alumnado. 

OBXECTIVO: Conseguir que o galego estea presente en  todas as actividades que xiren 

arredor deste día. 

ACTIVIDADES: 

 Acudir á Casa da cultura de Arzúa para ver distintas representacións teatrais e 

musicais relacionadas con esta conmemoración a semana do 20 ao 24 de novembro. 

 Descubrir o modo de vida dos nenos e nenas do circo.  

 Valorar o esforzo, o traballo ben feito e a constancia como medio para conseguir as 

cousas.  

 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. 

 

5. CELEBRACIÓN DO NADAL 
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TEMPORALIZACIÓN: Mes de decembro.  

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: O 100%  da comunidade educativa.  

OBXECTIVO: 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 cos personaxes do circo e unha mensaxe de paz 

dentro de cada un (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. 

 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. 

 

6. O DÍA DA PAZ 

 

TEMPORALIZACIÓN: Mes de xaneiro. 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: O 100% do alumnado e do profesorado. 

OBXECTIVO: 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 

relacionado co circo. 

 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. Incidiremos este curso sobre outra temática que 

non sexan os refuxiados, tema abordado o curso pasado. 

 

7. ENTROIDO 

 

TEMPORALIZACIÓN: Primeira e segunda semana de febreiro. 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 
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DESTINATARIOS: O 100% da comunidade educativa. 

OBXECTIVO: 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 doutras vilas como Verín , Xinzo de Limia e Laza,  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: “O circo”. Tentaremos representar aos 

personaxes máis carismáticos do mundo do circo. A este festival invitarase a todas as 

familias para que participen nesta xornada festiva con todo o alumnado e profesorado 

do centro. 

 Confección de máscaras nas clases de E. Plástica. 

 

8. DÍA DE ROSALÍA 

 

TEMPORALIZACIÓN: Semana do 24 de febreiro. 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: Todo o alumnado e profesorado. 

OBXECTIVO: Dar a coñecer a figura de Rosalía de Castro entre o noso alumnado.  

ACTIVIDADES: 

 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.  

 Estaremos pendentes das propostas da AELG para escoller as que máis se axusten 

ás nosas inquedanzas.  

 

9. DÍA DA MULLER TRABALLADORA 

 

TEMPORALIZACIÓN:  8 de marzo. 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: Todo o alumnado e profesorado do centro. 

OBXECTIVO: Conseguir que o galego estea presente en todas as actividades organizadas 

arredor desta conmemoración. 

ACTIVIDADES: 

 Este curso estaremos pendentes do enfoque que se lle queira dar desde o equipo de 

mestres que vai participar na modalidade do Plan Proxecta “Donas de si”, porque nos 

parece que poden propoñer actividades moi interesantes sobre este tema. 
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 Traballo de investigación para os máis maiores sobre o papel da muller no mundo do 

circo. 

 

10.  SEMANA DA PRENSA 

 

TEMPORALIZACIÓN: Do 6 ao 10 de marzo. 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: Todo o alumnado e profesorado do centro. 

OBXECTIVO: 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 ou traballo a nivel aula con xornais. 

 Exposición do xornal escolar no taboleiro da entrada e posterior plastificación do 

mesmo para expoñer na Biblioteca escolar. 

 Traballo a nivel de aula con xornais para coñecer as seccións, relación entre título, 

subtítulo e fotografía dunha noticia, como elaborar unha noticia... 

 

11. CELEBRACIÓN  DOS MAIOS 

 

TEMPORALIZACIÓN: Primeira quincena do mes de maio. 

PERMANENCIA: Comezouse a celebrar no curso 2016-17. 

DESTINATARIOS: Todo o alumnado e profesorado do centro. 

OBXECTIVOS: Afondar no coñecemento desta festa popular galega que conmemora a 

chegada da primavera e a “morte” do inverno. Respectar e valorar esta manifestación 

cultural. Participar na elaboración dos maios. Inventar cancións para interpretar arredor do 

maio.  

ACTIVIDADES: 

 

 Decorar o maio que hai no centro. 

 Inventar e memorizar cantigas coa temática dos maios. 

 Expoñer nos corredores os traballos plásticos realizados polos nenos e nenas. 

 

12.  AS LETRAS GALEGAS 

 

TEMPORALIZACIÓN: Mes de maio. 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: O 100% do alumnado e do profesorado. 

OBXECTIVO: Coñecer autores ilustres da nosa época, a súa vida e obra e a repercusión 

que tiveron na historia de Galicia. Facer especial fincapé na figura de Mª Victoria Moreno. 

ACTIVIDADES: 

 Recollida de información sobre a persoa homenaxeada este ano: María Victoria 

Moreno. Traballos sobre a escritora e estudo da súa obra. 

 Realización de carteis con frases alusivas ao uso do galego. 
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 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 á autora 

homenaxeada. 

 Charla-relatorio con algún escritor ou personaxe vinculado coa nosa cultura. Este 

curso xa temos pechado o encontro con María Canosa. 

 Representación, no salón de actos do colexio, da obra teatral “Contos no faiado”, 

escrita en clave de humor, baseada nos relatos de María Victoria Moreno. 

 

13.  REVISTA ESCOLAR “RULAR” 

 

TEMPORALIZACIÓN: Finais de xuño. 

PERMANENCIA: Realízase todos os anos. 

DESTINATARIOS: Toda a comunidade educativa. 

OBXECTIVO: 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.  

 

O EDLG, colaborará co Equipo Directivo do centro para  sacar á luz no mes de xuño un novo 

número da revista escolar “RULAR”. Este curso 2017-18  tócalle facer a portada e 

contraportada da revista ao alumnado de 1º e 2º E.Primaria. Repartiranse tamén no terceiro 

trimestre o número de páxinas que lle tocan a cada titoría e as destinadas aos distintos 

equipos constituídos no colexio. 

 

 TRABALLO  A DESENVOLVER NO CURSO 2017- 2018 

“O CIRCO” 

COORDINAN: Equipo de Dinamización da Lingua Galega  do CEIP de ARZÚA, Equipo de 

Biblioteca e Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares. 

COLABORAN:  

Alumnado e profesorado de todo o colexio,  familias… 

DESCRICIÓN DO PROXECTO 

Ao longo de todo o curso abordarase este tema tocando os seguintes puntos: 

- Personaxes do circo: nomes dos mesmos en galego, imitacións, 

caracterizacións no Entroido... 

- Obxectos que se utilizan no circo: vocabulario relacionado co tema, 

elaboración plástica dalgúns deles... 

- Animais do circo: os seus sons, o trato que reciben, problemática da súa 

incorporación a este espectáculo, collages... 

- A vida no circo: vivendas, o cole do circo... 

 

O alumnado do centro participará no proxecto preparando o seu mural grande de aula que 

recolla a información relativa a estes puntos, tendo sempre en conta o nivel educativo 

correspondente. Naqueles cursos que a idade do alumno/a o permita, farase traballo de 

busca, selección, recollida e procesamento da información relativa a cuestións vinculadas ao 

proxecto de creación do circo, facendo uso de recursos TIC. Tamén se repartirá o traballo 

correspondente ao mural que preside a entrada do centro para que todas as titorías 
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participen na confección do mesmo. Este mural irase cambiando con cada celebración: Día 

das bibliotecas, Samaín, Magosto... e levándoo sempre á temática do circo. 

  

OBXECTIVOS: 

- Valoración das actividades do circo polo seu compoñente estético e o seu valor 

artístico. 

- Valoración das diferentes manifestacións culturais e artísticas ligadas á 

actividade circense. 

 

TEMPORALIZACION: Ao longo do curso 2017-2018.  

AVALIACIÓN: Os membros do EDLG valorarán os traballos do alumnado, a implicación e 

motivación do grupo e os resultados finais das exposicións. 

 

A coordinadora do EDLG 

 

 

Asdo.: Mª del Mar López Cea 

 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

 

INTRODUCCIÓN 

A importancia das actividades complementarias e extraescolares parte dunha educación de 

calidade, aquela que responde ás novas demandas sociais de modo eficaz e proporciona no 

só un incremento da calidade de vida, senón tamén igualdade, xustiza e oportunidades para 

todos. Neste contexto é no que se recoñece a contribución das actividades complementarias 

e extraescolares para lograr unha formación plena dos alumnos/as.  

Por outra parte, este tipo de actividades permite unha maior participación da comunidade 

educativa na xestión, organización e realización das actividades, desenvolvendo valores 

relacionados coa socialización, a participación e a cooperación. Este tipo de actividades 

promoven no alumnado un sentimiento de pertenza ao centro e ao grupo, axudan a 

conseguir que adquiran unha maior autonomía e responsabilidade na organización do seu 

tempo libre, favorecendo a autoestima nunha serie de alumnos e alumnas e aos que as 

actividades extraescolares dalles a oportunidade de destacar respeto aos seus compañeiros 

e compañeiras de maneira positiva.  

Hoxe en día é fundamental mellorar as relacións entre alumnos e alumnas e axudarlles a 

adquirir habilidades sociais e de comunicación. Para conseguir este obxetivo as actividades 

extraescolares e complementarias son unha forma distinta á formal da clase de conseguilo e 

promovelo. Cada vez máis é necesario promover un tipo de actividades que favorezan a 

sensibilidade, a curiosidade, a creatividade así como as actividades culturales e deportivas 

para que os nosos alumnos e alumnas amplíen o seu horizonte cultural, sobre todo estando 

ubicado o noso centro nunha zona rural onde a oferta de actividades culturales axenas ao 

centro son moi limitadas. É a nosa prioridade ampliar o horizonte cultural dos nosos alumnos 

e alumnas. Por iso, estas actividades deben ter lugar dentro do Centro educativo, 

integrándose adecuadamente no conxunto das actividades educativas e facilitando a 
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participación dos distintos sectores da comunidade educativa na elección, organización, 

desenvolvemento e avaliación das actividades complementarias e extraescolares.  

 

 Actividades complementarias: 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, espacio ou 

recursos que utilizan. Así cabe consideralas visitas, traballos de campo, viaxes de 

estudio, conmemoracións e outras semellantes.  

 

 Actividades extraescolares: Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo 

organizadas polo centro e figurando na programación xeral anual, aprobada polo 

consello escolar, se realizan fóra de horario lectivo. A participación nelas será 

voluntaria.  

 

COMPOSICIÓN DO EQUIPO 

No equipo de actividades complementarias e extraescolares participan: 

-O Claustro de mestres 

-De xeito puntual, outros membros da Comunidade Educativa. 

 

Obxectivos do equipo 

Ao longo do curso escolar o equipo pretende, principalmente: 

 Propoñer e informar aos equipos de ciclo, familias e alumnado acerca das actividades 

complementarias e extraescolares que se ofertan e se poden levar a cabo ao longo 

do curso. 

 Promover as actividades culturais, deportivas e pedagóxico-didácticas, organizando e 

concretando as actividades (lugar, data, responsables,...) 

 Favorecer un ambiente coordinado e participativo entre os membros da comunidade 

educativa, sobre todo, cas familias do alumnado. 

 Traballar de xeito colaborativo cos demais equipos do centro (biblioteca,...) 

 Organizar as actividades conmemorativas que se desenvolverán no centro, tendo 

como fío argumental a temática global para este curso: “O Circo”. 

 

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS 

Obxectivos  

Os obxectivos que se pretende acadar nas diferentes actividades son, de xeito global: 

-Xerar no alumnado actitudes de solidariedade, traballo en equipo, participación, 

creatividade, espírito crítico, respeto... 

-Favorecer a interacción e colaboración entre todos os membros da comunidade educativa 

perseguindo un fin común. 

-Coñecer e participar nas costumes e tradicións propias do entorno. 

-Descubrir e recoñecer as orixes e significado dos signos e sinais de identidade de Galicia. 

-Familiarizar ao alumnado cas normas, dereitos e deberes da vida en sociedade, facendo 

fincapé na Constitución e no Estatuto de Autonomía. 

-Fomentar o interese por coñecer outras culturas e tradicións. 

-Promover hábitos hixiene, saúde e benestar persoal. 
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-Concienciar sobre a importancia do coidado diario do medio, salientando a importancia da 

reducción, reutilización e a reciclaxe de residuos. 

-Aproveitar o xogo como fonte de aprendizxe e medio de integración dos nenos e das nenas 

na sociedade. 

-Fomentar a adquisición dunha visión positiva e activa da educación para a paz. 

-Coñecer e empregar diferentes medios para a comunicación e expresión de feitos, ideas e 

sentimentos. 

-Favorecer un desenvolvemento integral da persoa no grupo e no medio en que convive. 

Actividades 

Durante o curso escolar realizaranse determinadas actividades conmemorativas partindo 

das fixadas na Orde do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2015/2016, nos centros docentes sostidos con fondos públicos. Asemade levaremos a 

cabo outras festas de interese cultural e tradicional. 

 

 

FESTIVAIS E CONMEMORACIÓNS DO CURSO 2017-2018 

 

 

30 de Outubro de 2017 

 

 

Samaín e Halloween  

 

 

3 de Novembro de 2017 

 

20 de Novembro de 2017 

 

Festival de Magosto 

 

Día da Infancia 

 

25 de Novembro de 2017 

 

 

Día Internacional Contra a Violencia de Xénero 

 

 

Do 1 ao 11 de Decembro de 2017 

 

 

Constitución e Estatuto de Autonomía 

 

 

10 de Decembro de 2017 

 

 

Día da declaración Universal dos Dereitos Humanos 

 

 

21 de Decembro de 2017 

 

 

Festival de Nadal 

 

 

30 de Xaneiro de 2018 

 

 

Día da Paz 

 

9 de Febreiro de 2018 

 

 

Festival de Entroido 

 

 

8 de Marzo de 2018 

 

 

Día Internacional da Muller Traballadora 

 

15 de Marzo de 2018 

 

 

Día Mundial dos dereitos do consumidor 

. 

 

Do 5 ao 9 de marzo de 2018 

 

Semana da prensa 
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Do 23 ao 27 de Abril de 2018 

 

 

Semana do Libro 

 

7 de Abril de 2018 

 

 

Día Mundial da Saúde 

 

9 de Maio de 2018 

 

 

Día de Europa 

 

 

Do 14 ao 18 de Maio de 2018 

 

 

Semana  das Letras Galegas 

 

5 de Xuño de 2018 

 

 

Día Mundial do Medio Ambiente 

 

21 de Xuño de 2016 

 

 

Festival de Fin de Curso 

 

 

PROXECTO COMÚN  

 

O CEIP de Arzúa presenta dende inicio de curso un centro de interés ou proxecto en torno 

ao cal xirarán a maioría das celebracións e actividades. 

Este ano levarase ao cabo o proxecto: O CIRCO. 

As actividades complementarias son consensuadas e levadas a cabo por todos os membros 

do equipo (claustro de mestres/as). 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Ao longo do curso o centro participará nas actividades que programe a Concellería de 

Cultura de Arzúa para os distintos ciclos. 

Asemade, realizaranse visitas de interese pedagóxico, sen prexuízo doutras que poidan 

xurdir durante o curso. 

As saídas previstas nos distintos ciclos serán unha por trimestre, con data e lugar por 

determinar, tratando de cumprir os seguintes obxectivos: 

-Complementar o currículo e a formación do alumnado. 

-Fomentar hábitos de convivencia e respecto polos demais. 

-Favorecer o interese e respecto polo contorno e pola aprendizaxe. 

-Achegar ao alumnado a diferentes lugares da xeografía galega, acadando o maior 

coñecemento da mesma e das súas características. 

-Achegar ao alumnado ao coñecemento da historia do mundo e o seu 

desenvolvemeto . 

-Desenvolver no alumnado o interese por coñecer e investigar os cambios que se 

produciron no mundo ao longo da historia. 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

O noso centro ofrece fóra do horario lectivo diferentes actividades de ocio, deporte e tempo 

libre. 

Durante este curso 2017-18 continuaremos co horario da xornada mixta, polo tanto 

ofertaranse ditas actividades os días de xornada continuada, que comprende de mércores a 

venres de 15:30h ás 16:30h.  

Ditas actividades son organizadas polo Concello de Arzúa e pola ANPA “O FORMENTO”. 

 

 

 

 

 

ANPA “O FORMENTO” 

 

CONCELLO 

 

Educación Infantil Educación 

Primaria 

Educación primaria 

Inglés Divertido 

Cociña  

 

     Cociña 

Inglés lúdico 

Inglés Cambridge 

Tenis 

Minibascket  

 

Ademais os docentes do CEIP de Arzúa atenderán a Biblioteca do centro no mesmo horario 

de ditas actividades. 

 

As actividades extraescolares terán carácter voluntario para todo o alumnado do centro 

docente e, en ningún caso, formarán parte do proceso de avaliación do alumnado para a 

superación das distintas áreas ou materias que integran os currículos.  

 

SAÍDAS. 

 Ao longo do curso cada nivel realizará varias saídas dentro na nosa provincia, da 

nosa Comunidade ou dentro ás comunidades españolas veciñas. 

        A nivel de centro, cara final de curso sempre que o tempo o permita, queda proposta, 

aínda sen decidir, a saída  a PREGUNTOÑO, lugar por onde discorre o Camiño de Santiago 

na vila de Arzúa. A data desta saída está por determinar en caso de asistir. 

 

Educación Infantil:  

 Saídas didácticas de temática interesante e motivadora para o alumnado. 

 Saídas e actividades propostas polo Concello de Arzúa e outras entidade da 

contorna. 

 Solicitude Concerto Didáctico no Auditorio de Santiago. 

 Unha saída por trimestre aínda por determinar. 

 

Primeiro Nivel:  

 Saídas didácticas de temática interesante e motivadora para o alumnado. 
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 Saídas e actividades propostas polo Concello de Arzúa e outras entidade da 

contorna. 

 Unha saída por trimestre aínda por determinar. 

 Solicitude Concerto Didáctico no Auditorio de Santiago. 

 Outras saídas culturais que vaian xurdindo ao longo do curso. 

 

Segundo Nivel:  

 Saídas didácticas de temática interesante e motivadora para o alumnado. 

 Saídas e actividades propostas polo Concello de Arzúa e outras entidade da 

contorna. 

 Unha saída por trimestre aínda por determinar. 

 Solicitude Concerto Didáctico no Auditorio de Santiago. 

 Outras saídas culturais que vaian xurdindo ao longo do curso. 

 

Terceiro Nivel:  

 Saídas didácticas de temática interesante e motivadora para o alumnado. 

 Saída ao Parque Arqueolóxico Campo Lameiro (1º trimestre) 

 Saída ao MUNCYT (2º trimestre) 

 Visita ás Illas Cíes (3º trimestre) 

 Saídas e actividades propostas polo Concello de Arzúa e outras entidade da 

contorna. 

 Saídas a Santiago, A Coruña: Concertos didácticos, obras de teatro (inglés, galego, 

etc.) 

 Solicitude Concerto Didáctico no Auditorio de Santiago. 

 Outras saídas culturais que vaian xurdindo ao longo do curso. 

 

Cuarto Nivel:  

 Saídas didácticas de temática interesante e motivadora para o alumnado. 

 Saída ao Parque Arqueolóxico Campo Lameiro (1º trimestre) 

 Saída ao MUNCYT (2º trimestre) 

 Visita ás Illas Cíes (3º trimestre) 

 Saídas e actividades propostas polo Concello de Arzúa e outras entidade da 

contorna. 

 Saídas a Santiago, A Coruña: Concertos didácticos, obras de teatro (inglés, galego, 

etc.) 

 Solicitude Concerto Didáctico no Auditorio de Santiago. 

 Outras saídas culturais que vaian xurdindo ao longo do curso. 

 

Quinto Nivel:  

- Saídas e actividades propostas polo Concello de Arzúa e outras entidade da 

contorna. 

- Saídas a Santiago, A Coruña: Concertos didácticos, obras de teatro (inglés, galego, 

etc.) 

- Unha saída por trimestre aínda por determinar. 
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- Posibilidade de facer unha excursión á neve (2º trimestre, 5º e 6º). 

- Solicitude Concerto Didáctico no Auditorio de Santiago. 

- Outras saídas culturais que vaian xurdindo ao longo do curso. 

 

Sexto Nivel:  

 Saídas e actividades propostas polo Concello de Arzúa e outras entidade da 

contorna.  

 Semana STEM (1º trimestre 6º B) 

 Viaxe final de curso a Londres ou Barcelona (3º trimestre) 

 Saídas a Santiago, A Coruña: Concertos didácticos, obras de teatro (inglés, galego, 

etc.) ( 2º trimestre obra de teatro en Inglés) 

 Visita á catedral de Santiago e ao cine (1º trimestre) 

 Posibilidade de facer unha excursión á neve (2º trimestre, 5º e 6º) 

 Solicitude Concerto Didáctico no Auditorio de Santiago. 

 Excursión de fin de curso a Londres ou Barcelona. (3º trimestre) 

 Actividades  de aventura (3º trimestre) 

 

En Arzúa, a  11  de setembro de 2017 

 

 

 

Asdo.:A coordinadora Noelia Vázquez Rey 

 
 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 

1. INTRODUCCIÓN 

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. 

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. 
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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. 

 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. 
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 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 

establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación educative e profesional na 

C.A. de Galicia. 

1.2  Contexto do Centro 

O C.E.I.P. de Arzúa conta este ano con 4 unidades de E.I.,  9 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 4 grupos de Educación Infantil e 9 grupos de Educación  Primaria 

coma se detalla a continuación: 

ETAPA CICLO/NIVEL ALUMNADO 

EDUCACIÓN INFANTIL 2º ciclo 

3 anos 32 

4 anos 22 

5 anos 22 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

1º Curso 18 

2º Curso 22 

3º Curso 14 

4º Curso 29 

5º Curso 32 

6º Curso 31 

  

 Tendo en conta os datos do curso anterior, valoramos que haberá en torno a    27 alumnos e 

alumnas con necesidade específica de apoio educativo, dos que 4 presentan necesidades 

educativas especiais. 
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 O centro conta con un cadro de persoal de profesorado (23), 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 con servicio de comedor. 

 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. 

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 dos docentes con disponibilidade 

horaria que prestan apoio. 

 O apoio en Infantil, 

. A especialista en audición e linguaxe desenvolvera en todos os niveis do seguncdo ciclo  de 

educación infantil un programa de estimulación da linguaxe oral, que servirá como medida proactiva, 

compensatoria e de detección de dificultades. 

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

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 dúas nenas rumanas. 

 Estase  a procura da mellora da competencia dixital para seguir traballando as TIC 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,  

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

fomento da escola de pais en colaboración coa ANPA centrándonos este curso en tres temas: 1º 

trimestre: Lectura (fomento, comprensión lectora) 2º trimeste: Altas Capacidades,  e 3º trimestre: 

Prevención acoso escolar. 

 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. 
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 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 infromes finais dos nenos con necesidade específica de apoio 

educativo.  

 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.  

Composición do Departamento de Orientación 

  Para o presente curso 2016-2017, 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: 

– Nivel 1º: Dna. Yolanda Vilar Chento. 

– Nivel 2º: Dna. Mª Dolores Fernández Balado. 

– Nivel 3º: Dna. Mª del Mar López Cea. 

– Nivel 4º: Dna. María Villar Bascoy 

– Nivel 5ª:  Don Antón Laia López 

– Nivel 6ª: Don Javier Prieto Barro. 

– Especialista en Pedagoxía Terapéutica: Dna. Mª Cruz Leiva Balboa. 

– Especialista en Audición e Linguaxe: Dna. Thais Amenedo Rodeiro. 

– Coordinadora de Educación Infantil: Josefa Sanmartín Souto. 

– Orientadora: Ana  María Carballeira Maceiras. 

– Xefa de estudios: Dna. Mª del Carmen Vázquez 

 

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 desenvolvemento do Plan de Convivencia escolar favorecendo unha cidadanía 

activa, a igualdade de oportunidades e a cohesión grupal e social. 

 Favorecer a inclusión plena de todos os  alumnos en xeral e dos que presentan necesidade 

específica de apoio educativo en particular.  

 Fomentar a colaboración da familia de cara ao desenvolvemento do alumnado, das súas 

capacidades. 

 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. 
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 Desenvolver medidas proactivas, para a prevención e detección de  dificultades , de 

avaliación, seguimento, así como de medidas que optimicen a resposta educativa.  

 Realizar as avaliacións psicopedagoxicas do alumnado  con dificultades, especialmente ao 

inicio da etapa infantil e primaria.. 

 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 l. 

 Colaborar co profesorado, desenvolvendo e favorecendo o proceso de ensinanza-

aprendizaxe. Neste curso, seguimos a apoiar: a competencia dixital, , 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, mediante o desenvolvemento das habilidades sociais , a toma de decisións e 

fomento da igualdade. 

 Colaborar nos plans Proxecta do centro: Donas de si, Xogade e Sustentabilidade e Paisaxe. 

 Favorecer a colaboración cos servizos educativos e sociosanitarios externos que atenden ao 

noso alumnado. 

 Facilitar a información que se demanda na aplicación drorienta, en forma e en prazo. 

  

     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 con necesidade específica de apoio 

educativo. 

 Facilitar á comunidade educativa o asesoramento e apoio necesario para afrontar etapas de 

maior dificultade: ingreso no centro, cambios de ciclo, apoios internos e externos diferentes aos 

ordinarios. 

 Fomentar e facilita-la colaboración no proceso educativo ás familias. Fomenta-la coordinación 

familia-tito 

 Fomentar e e impulsar a inclusión 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 : desenvolveranse accións puntuais en función das necesidades 

do centro. 

 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. 

 

4. PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS 
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 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) 

 Inclusión de alumnado estranxeiro na escola (grupos de adquisición de lingua, 

integración social, respecto á diversidade...) 

 Detección, avaliación, seguimento e atención do alumnado con necesidade específica 

de apoio educativo. 

 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 Estudos para dar a coñecer as 

características da etapa de Secundaria Obrigatoria.. Informar sobre o alumnado con 

necesidade específica de apoio educativo que pasa a esa etapa. 

 Deseño de actividades para mellorar a convivencia escolar. 

 Continuidade co programa para Estimulación da Linguaxe oral. 

2. Estratexias referidas ao profesorado: 

 Apoiar a acción titorial. 

 Detectar e prever dar resposta ás condutas do alumnado que dificulten o proceso de 

ensino-aprendizaxe. 
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 Detectar e prever conductas do alumnado que dificulten o proceso de inclusión do 

alumnado  con necesidades educativas,  . 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 específicas e protocolos 

de atención..  

 Coordinar cos titores e asesorar en metodoloxías, organización .para atender ás  

dificultades que vaian xurdindo. 

 Establecer canles de comunicación estables cas familias para favorecer a súa 

impllicación no proceso de ensino- aprendizaxe dos seus fillos e fillas. 

 Contribuír a optimizar o clima de convivencia do centro con programas específicos e 

recursos. 

 Fomentar o interese do profesorado pola aplicación e emprego das novas tecnoloxías 

(ordenador e pantalla táctil, web dinámicas, proxecto Abalar). 

 Colaborar no desenvolvemento das programacións con propostas de acción que 

contribúan a consecución das competencias clave. 

 Colaborar na realización de ACS e algúns plans específicos de reforzo educativo e 

recuperación e outras medidas. 

RECURSOS 

Humanos: profesorado do centro, alumnado, familias, EOE e servizos sociosanitarios 

externos.. 

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 ámbitos de intervención. 

 Expedientes do alumnado e informes varios. 

 Probas estandarizadas, material de creación ad hoc e produción académica.. 

  Recursos materiais, informáticos e metodolóxicos para atención á diversidade do 

alumnado. 

 

METODOLOXIA: 
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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..) 

 

COORDINACIÓN 

 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. 

 

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 
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– 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 

– 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: Babot (formación:traballar 
por proxectos) 

Mestres 

DO 
1ºT 

– Díptico fomento e comprensión lectora. 
DO 1ºT 

– Reunións do DO: revisión de neaes. 
DO 2ºT 
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– 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 

– 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 
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– 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 Participantes 3ºT 

Folla informativa Prevención Acoso Escolar. DO, Mestres 3ºT 

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 

ORIENTACIÓN GARDA ORIENTACIÓN GARDA 
ORIENTACIÓ

N 

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 
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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 
EQUIPO 

BIBLIOTECA 

5ª HORA 

13.50-14.40 

16.00-17.00 

13.40-14.30 

ORIENTACIÓN COORDINACIÓN ORIENTACIÓN ORIENTACIÓN LD 

 

LUNS: 24 outubro, 28 novembro, 19 decembro, 26 xaneiro, 20 febreiro, 27 marzo, 24 abril, 22 

maio, 19 xuño, 18.00 a 19.00, reunións do Departamento de Orientación e Comisión Coordinación 

Pedagóxica. 

8.  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 QUÉ: 

- Contribuir á mellora da calidade e equidade da educación 

- Aumentar a transparencia e eficacia da acción 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. 

� 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. 
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Usaremos os seguintes instrumentos: observación participante, entrevistas, cuestionarios, análise de 

documentos, cadernos de titoría, protocolos cumplimentados, e programas específicos de 

intervención en distíntos ámbitos. 

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. 

En  Arzúa, 18 de outubro de 2017 

 

Asdo.:A Orientadora Ana María Carballeira Maceiras 

 

PLAN ANUAL DE AUDICIÓN E LINGUAXE 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, (LOMCE), 

modificou a Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, (LOE)coa finalidade de desenvolver 

medidas que permitan seguir avanzando cara un sistema educativo de calidade, inclusivo, que 

garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e alumna 

desenvolva ao máximo as súas potencialidades. 

Tendo en conta que a educación inicial é cada vez máis determinante, é necesario establecer as 

condicións que permitan cambios metodolóxicos que fagan posible acadar os obxectivos propostos. 

En consecuencia, o establecemento de medidas para actuar sobre o currículo son imprescindibles 

para a mellora. A LOMCE modificou o artigo 6 da LOE para definir o currículo como a regulación dos 

elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada unha das ensinanzas. 

A atención á diversidade é unha realidade social e educativa, regulada na Lei Orgánica 2/2006, do 3 

de maio de Educación e no actual Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a 

atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos 

que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE. 

Neste decreto recóllese a intervención do especialista de audición e linguaxe (AL) como unha medida 

de atención educativa extraordinaria, precisando da aprobación por parte da dirección do centro 

educativo, do servizo de inspección, da xefatura territorial ou da Dirección xeral. 

Como mestres de AL as nosas funcións están reguladas: 

• No 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. 

• No Decreto 120 /1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Na 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 regulada polo Decreto 
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120/1998. 

 

Esta orde  establece como funcións  do mestre de audición e linguaxe as seguintes: 

 Asistir ás reunións da comisión pedagóxica. 

 Participar na avaliación inicial do alumno que acceda á ESO e , cando cumpra, naquelas 

sesións de avaliación que afecte ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo. 

 Colaborar na elaboración , seguimento, e avaliación das adaptacións curriculares individuais, 

así  como as medidas de reforzo, se é o caso, e daquelas outras dirixidas á atención á 

diversidade do alumnado. 

 Prestarlle atención docente directa ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo. 

 Aquelas outras funcións que a Administración Educativa lles poida asignar referidas ä 

orientación. 

 

A miña labor educativa desenvolvese no CEIP de Arzúa. Un centro cuxo entorno é de predomino 

rural con poboación dispersa, polo que é 

necesario  dispor de servizo de autobuses e de comedor para practicamente a totalidade do 

alumando. 

No centro impártese o 2º ciclo de Educación Infantil (EI),e a etapa de Educación Primaria (EP). 

O Colexio conta cunha mestra de AL, que presta atención docente directa a un total de 15 

alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE) en Educación Primaria e un 

Programa da Estimulación da Linguaxe Oral en Educación  Infantil. 

2.  OBXECTIVOS 

� XERAIS 

  Proporcionar estratexias de intervención que permitan unha optimización dos 

recursos existentes no centro. 

 Asesorar ao profesorado, familias e alumnado deseñando accións 

encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades no campo da audición e 

da linguaxe. 

●  Proporcionar apoio á totalidade do alumnado, especialmente aos alumnos con 

NEAE. 

●  Asesorar nas decisións relativas á potenciación das áreas instrumentais, á 

avaliación, aos criterios de promoción... 

  Proporcionar unha adecuada resposta educativa ao alumnado con NEAE 

asociadas a dificultades no proceso de adquisición e desenvolvemento da linguaxe e a 

comunicación, tanto na súa vertente oral coma escrita. 

 Participar na elaboración dun banco de recursos. 

 Colaborar e coordinar accións cos titores na atención educativa aos alumnos 

con NEAE asociadas a dificultades no ámbito comunicativo- lingüístico. 

 Proporcionar aos pais/nais orientacións e axuda directa, así como recursos 

materiais que poidan utilizar na casa cos seus fillos. 

 Coordinar as actuacións da mestra de audición e linguaxe coas levadas a cabo 
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por outros servizos  internos e externos ao centro 

 Participar nas diversas actividades levadas a cabo no centro. 

 

� ESPECÍFICOS 

● Rehabilitar as alteracións fonoarticulatorias e respiratorias dos alumnos/as. 

● Favorecer a aprendizaxe de estratexias para a lectoescritura. 

● Favorecer a comprensión lectora. 

● Realizar seguimentos periódicos mediante exploracións cara á mellora do 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

● Asesorar e colaborar na elaboración de rexistros de observación e avaliación 

sistemáticos. 

● Promover a colaboración cas familias e orientalas no relativo as alteracións na 

audición e na linguaxe. 

● Involucrar as familias no proceso de ensinanza e aprendizaxe dos seus fillos/as. 

● Facilitar o asesoramento ao profesorado respecto ás estratexias de intervención 

co alumnado con NEAE. 

● Promover a coordinación e o traballo compartido entre o profesorado, así como 

a innovación educativa. 

● En relación o centro , establecer, xunto coa especialista de Pedagoxia 

Terapeútica, o calendario de reunións periódicas coa xefa de departamento de 

orientación, así coma os horarios dos alumnos que asisten a aula de audición e linguaxe. 

Na Educación Infantil levarase acabo xunto cos titores de cada nivel (3, 4 e 5 anos) un Programa da 

Estimulación da Linguaxe Oral que consistirá principalmente en: 

 Obxetivo xeral: Previr os posibles trastornos da linguaxe oral, subsanar os retrasos xa 

existentes e potenciar a futura adquisición da lectura-escritura. 

 

 Obxetivos específicos: 

1. Mellorar a calidade da voz e os aspectos prosódicos da linguaxe (entonación, 

cadencia e ritmo). 

2. Coñecer as distintas partes e elementos que forman parte da nosa cavidade bucal e 

coñecer, controlar e estimular o control da musculatura orofacial (praxias 

bucofaciais). 

 3.Coñecer e controlar a mecánica respiratoria. Desenrolar a capacidade pulmonar e a 

respiración costoabdominal así como a intensidade, control e direccionalidade do 

soplo. 

 4.Desenrolar a capacidade de discriminación auditiva. 

 5.Articulación clara e correcta dos fonemas da lingua, tanto de forma illada, como en 

sílabas, palabras e frases. 
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 6.Ampliar o volumen léxico e mellorar as relacións entre os distintos significantes. 

 7.Mellorar a expresión a nivel morfosintáctico. 

 8.Mellorar o uso da linguaxe. 

 9.Mellorar a capacidade de comprensión da linguaxe.    

10.Mellorar os procesos cognitivos e lingüísticos. 

3.  PLANIFICACIÓN XERAL/ ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN 

As accións previstas  nacen con vocación de continuidade das actuacións realizadas en cursos 

anteriores .  A miña intervención será de atención directa, personalizada e individualizada ao 

alumnado con NEAE. 

O horario organizarase de acordo coa previsión de necesidades, baixo a supervisión da xefa de 

departamento. 

A labor docente continuarase centrando no deseño,  implementación e avaliación dos distintos 

programas de intervención para cadanseu alumno, a partir das correspondentes avaliacións iniciais, 

as orientacións aportadas polo xefe do departamento de orientación, e os acordos acadados entre o 

departamento de orientación e as distintas titorías. 

Neste sentido, co alumnado que continúan asistindo a aula de AL continuarase  traballando sobre os 

programas existentes; e que, de ser o caso, serán modificados convenientemente co fin de que se 

axusten mellor ás características do alumno/a.   

No que respecta ás novas incorporacións, aínda pendentes de valoración, procederase da seguinte 

maneira: realizarase unha avaliación inicial, chegarase a acordos coas titorías, e procederase á 

elaboración de futura posta en práctica do programa de intervención. 

Ao fin de cada trimestre, para as respectivas sesións de avaliación, poñerase a disposición do xefe 

de departamento e do titor/-a un informe,  co fin de facilitarlles o seguimento do alumnado. De xeito 

paralelo, terán lugar as correspondentes altas e baixas de alumnos no servizo. 

Ao fin de curso, realizarase unha memoria das actuacións da mestra de audición e linguaxe, na que 

se tratará de reflexar en que medida e con que calidade se puxo en práctica o presente plan. 

4.  METODOLOXÍA 

O traballo da mestra de audición e linguaxe cos alumnos atenderá a unha unha serie de estratexias 

metodolóxicas: 

 Ter presente o momento evolutivo do alumnado. 

 Partir dos coñecementos previos, facendo de eles o punto de referencia para a 

intervención. 

 Adaptar o nivel de esixencia ás posibilidades do alumnado. 

 Plantexar as actividades nun nivel crecente de dificultade. 

 Propoñer actividades que motiven e esperten o interese do alumnado. 

 Desenvolver as actividades nun contexto lúdico. 

 Levar a cabo as actividades nun clima de confianza e afecto. 

 Deseñar actividades que permitan a xeneralización das aprendizaxes. 

 Valorar os progresos e minimizar os fracasos. 
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 Manter a motivación positiva no alumnado para que este teña unha actitude positiva 

cara a aprendizaxe. 

 Estimular a espontaneidade. 

 Utilizar distintas canles sensoriais. 

 Facer uso de distintas estratexias de instrución coma o modelado, o moldeamento, ou a 

instrución directa, entre outras. 

 

5. RECURSOS MATERIAIS, PERSOAIS E ORGANIZATIVO 

 Recursos materiais. Destacan especialmente os ubicados na aula de apoio. Cóntase con 

espello, material estéril, materiais de sopro, materiais de discriminación auditiva, radiocasette, 

ordenador, xogos e diverso material estructurado, así como recursos bibliográficos relacionados 

coa atención educativa ás necesidades educativas especiais asociadas a dificultades no 

ámbito comunicativo-lingüístico. A estes recursos engádense outros presentes no centro e 

postos a disposición da mestra de audición e linguaxe coma ordenadores e fondo de biblioteca. 

 Recursos persoais. A posta en práctica deste plan anual de audición e linguaxe ten 

coma primeiro responsable a mestra de audición e linguaxe, se ben é certo que participan nel, 

de maneira indirecta a xefa do departamento de orientación, a mestra de pedagoxía 

terapéutica, os titores, os pais dos alumnos e alumnas, así coma outros servizos externos aos 

centros cos que se manterá a correspondente coordinación. 

 Recursos organizativos. Dende o punto de vista espacial, as distintas actuacións terán 

lugar preferentemente na aula de apoio, se ben se poderán utilizar outras instalacións coma a 

aula de informática ou as aulas de referencia do alumnado, coma é o caso do programa de 

estimulación lingüística. 

A nivel temporal, organizarase o horario tendo en conta as necesidades do alumnado, e os 

horarios dos distintos grupos de alumnos. 

6. ESTRATEXIAS DE AVALIACIÓN 

Realizase unha avaliación inicial mediante a cal valóranse as necesidades do centro, dos alumnos, 

e os recursos cos que se conta de cara a realizar o presente plan, unha avaliación continua co fin 

de analizar a súa marcha, e establecer os cambios oportunos e unha avaliación final, de 

comprobación de resultados, que realizarase ao final de curso. Terá coma referentes inmediatos os 

obxectivos realizados, e permitirá establecer, se é o caso, as correspondentes propostas de mellora. 

Respecto ás técnicas e instrumentos de avaliación, procurarase que o uso dos mesmos se faga 

de maneira sistemática. Apóstase pola utilización de estratexias que combinen aspectos cuantitativos 

e cualitativos, entre as que destaca especialmente a observación (libre e sistemática). 

 Sinálanse algunhas estratexias a seguir para a recollida de información: revisión de documentos do 

centro, realización de cuestionarios ou enquisas con mestres e familias, revisión de traballos dos 

alumnos, realización dun diario de clase,...etc. 

 

7. ALUMNADO QUE VAI SER ATENDIDO NA AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE  NO CURSO 

2017-2018 

 EDUCACIÓN INFANTIL 

  Levarase a cabo un Programa de Estimulación da Linguaxe Oral, 

durante todo o curso en sesións de 50 min aproximadamente á semana para cada nivel (3, 4 
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e 5 anos) 

 3 ANOS: 1 alumna que presenta TEA 

 4 ANOS: 2 alumnos con dificultades na articulación derivadas dun retraso 

da linguaxe. 

 5 ANOS: 2 alumnos con dificultades na articulación. 

 EDUCACIÓN PRIMARIA 

 1º NIVEL 

- 3 alumnos con dificultades articulatorias, e un deles presenta tamén dificultades na 

lectoescritura. 

-1 alumno con dificultades no compoñente pragmático. 

2º NIVEL 

 - 2 alumnos con NEE asociadas a alteracións da fala (dislalia) 

3º NIVEL 

- 1 alumno con dificultades derivadas dunha deglución atípica. 

-1 alumno con dificultades na adquisición da lectoescritura. 

4º NIVEL 

 - 1 alumna con NEAE asociadas a Deficiencia Motora (Hemiparesia esquerda leve) 

que presenta Disartria. 

5º NIVEL 

6º NIVEL 

 - 1 alumno procedente do estranxeiro que descoñece o idioma. 

8.   HORARIO DA AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE 

 LUNS MARTES MÉRCOLES XOVES VENRES 

09:40-10:40  

1º 

 

L.D 

 

 

1º 

 

GARDA 

 

 1º e 2º 

10:40-11:40  

INFANTIL 3 

ANOS 

 

 

 1º , 2º e INFANTIL 4 

ANOS 

 

INFANTIL 4 ANOS 

 

 INFANTIL 5 ANOS 

6º B 

 

6º B 

 

11:40-12:30  

INFANTIL 5 

ANOS 

INFANTIL 4 

ANOS 

 

L. 

 

1º e INFANTIL 5 

ANOS 

 

INFANTIL 3 ANOS 

 

EQUIPO 
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12:30-13:00 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

13:00-13:50  

PELO 3 ANOS- 

A 

PELO 3 ANOS- B  

PELO 5 ANOS 

PELO 4 ANOS  

 3º e 4º 

13:50-14:40  

3º e 4º 

 

 

6º B 

 

3º 

 

3º 

 

 

3º 

En Arzúa, a 4 de outubro de 2017. 

 

Asdo: Verónica López Vázquez 

 

PLAN ANUAL DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

 

1. INTRODUCIÓN 

          A diversidade é unha realidade social e, polo tanto, unha realidade en cada centro 

educativo. 

No noso sistema educativo, a atención á diversidade do alumnado e a individualidade 

de cada un deles, conforma a base do quefacer docente na nosa práctica educativa. Coa 

entrada da  Lei Orgánica 2/2006, do 3 de MAIO, da Educación (LOE), considérase a 

atención á diversidade como un dos principios fundamentais da Educación Primaria, na que 

se poñerá especial énfase, así como na atención individualizada, na prevención de 

dificultades de aprendizaxe e na posta en práctica de mecanismos de reforzo tan axiña 

como se detecten estas dificultades. Principio que se reitera coa recente aprobación da Lei 

Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE). 

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

diversidade do alumnado, no seu artigo 3, enténdese por atención á diversidade o 

conxunto de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás 

diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, 

intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. 

Actualmente, existe nas nosas aulas alumnado moi heteroxéneo, e como docentes 

debemos atender as características e necesidades propias de cada discente coa finalidade 

de que desenvolva ao máximo as súas capacidades. 

Seguindo a LOE, no seu Título II, capítulo I: faise referencia aos alumnos que precisan 

dunha acción educativa diferente á ordinaria, por presentar algunha Necesidade Específica 

de Apoio Educativo (NEAE) e establécense cales son os recursos que se precisan para 

acometer a tarefa e lograr a súa plena inclusión no sistema educativo español. Baixo esta 

denominación (NEAE) englóbanse: "Alumnos con Necesidades Educativas Especiais", 

"Alumnos con Altas Capacidades Intelectuais", "Alumnos con Integración Tardía ao Sistema 
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Educativo Español" e “Alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe” (incluídos estes 

últimos na Sección cuarta segundo a  LOMCE). 

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

do alumnado , no seu artigo 32 di: “Enténdese por alumnado con necesidade específica de 

apoio educativo aquel que requira, de forma temporal ou permanente, apoios ou provisións 

educativas diferentes ás ordinarias por presentar necesidades educativas especiais, por 

dificultades específicas de aprendizaxe, por altas capacidades intelectuais, por incorporarse 

tardiamente ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar. 

Considero necesario citar o que actualmente entendemos por NEE, a LOE no seu 

articulo 73 establece: “se entiende por  alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 

aquel que requiera, por un período de tiempo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 

trastornos graves de conducta”. 

A educación supón unha abordaxe integral á diversidade de persoas e situacións que 

dende o centro, coa colaboración de todo o conxunto de profesorado, trataremos como unha 

labor compartida e de esforzo común, para conseguir unha escola inclusiva que se adapte á 

realidade e individualidade do alumnado. 

2. BASE LEXISLATIVA QUE SUSTENTA O PLAN DE APOIO 

    O marco legal, a partir do cal elaboro este plan de traballo, vai ser o seguinte: 

 Constitución Española, de 27 de decembro de 1978. 

 Lei 8/1997, do 20 de agosto, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e 

accesibilidade universal das persoas con discapacidade (BOE do 03/12/2003). 

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

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

 Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento, desenvolvemento e 

execución da Lei 8/1997 do 20 de agosto. 

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación Infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 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. 

 Decreto 69/1998, do 26 de febreiro, polo que se regula a atención temperá a discapacitados 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 120/1998 do 23 de abril, polo que se regula a Orientación Educativa e Profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de desenvolvemento e 

execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en 

centros que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, 

de educación secundaria obligatoria e de bacharelato. 

 Decreto 85/2007, do 12 de abril, polo que se crea e regula o Observatorio Galego da 
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Convivencia Escolar. 

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia. 

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

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

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

 Orde do 4 de outubro de 1995, pola que se regulan as actividades alternativas ó ensino 

relixioso. 

 Orde do 6 de outubro de 1995, pola que se regulan as adaptacións do currículo nas 

ensinanzas de réxime xeral. 

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

flexibiliza-la duración do período de escolarización obligatoria dos alumnos con n,e,e, asociadas a 

sobredotación. 

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

alumnos/as con n.e.e. que cursan as ensinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e 

os criterios para a realización do dictame de escolarización. 

 Orde de 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios 

de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

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

orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 27 de decembro do 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 

n.e.e. 

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

alumnado procedente do extranxeiro. 

 Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do 

alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo 

de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria e de bacharelato 

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

 Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que 

cursa  educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a 

avaliación do segundo ciclo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Orde do 10 de febreiro de 2014, pola que se desenvolve o Decreto 79/2010, do 20 de maio, 

para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, con relación á exención da materia de 

lingua galega. 

 Circular 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 accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional 

das ensinanzas escolares de Galicia. 

   Circular 10/2010 da dirección xeral de educación, formación profesional e innovación 

educativa pola que se ditan instruccións para coordinar as actuacións e establecer as accións 

prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na comunidade autónoma de Galicia.   

 

3. ASPECTOS ORGANIZATIVOS E FUNCIONAIS DO MESTRE DE PEDAGOXÍA 

TERAPÉUTICA: 



59 

 

 

Para explicar o papel do mestre de PT no centro hai que comezar indicando que se 

trata dun profesional que presta atención ao alumnado con NEAE, xa sexa dentro da aula 

ordinaria ou na aula de apoio. Trátase dun profesional que desenvolve actividades básicas á 

función docente, que ademais da atención directa que lle corresponda prestar aos alumnos e 

alumnas en función das súas necesidades, o mestre de PT segundo o Decreto 374/1996 

(art. 84º) desenvolverá as seguintes funcións: 

 Coordinar en colaboración co xefe de estudos, as cuestións relacionadas coa 

educación e a estancia no centro dos alumnos con algun tipo de minusvalez física, 

psíquica ou sensorial. 

 Colaborar coa comisión de coordinación pedagóxica na elaboración do plan de 

actuación respecto ao alumnado con necesidades educativas específicas. 

 Orientar ao profesorado que imparta docencia a este alumnado, así como a 

eles mesmos e aos seus pais sobre cuestións de interese para o seu 

desenvolvemento. 

 Colaborar co profesor tutor e co resto de profesorado na elaboración de 

adaptacións curriculares e no desenvolvemento e avaliación das mesmas (Orde do 6 

de Outubro de 1995). 

Ademais do mencionado anteriormente, o mestre de PT presenta as seguintes 

estructuras de participación: 

 Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

 Departamento de Orientación. 

 Claustro de Profesores. 

 Equipos de Nivel. 

4. ACCIÓNS PRIORITARIAS. 

En función da análise das necesidades do centro, seguindo as directrices da CCP, do 

Proxecto Educativo e da súa Concreción Curricular, establécense para este curso escolar 

2017-2018 as seguintes liñas de actuación: 

1. Prevención, detección e diagnose do xeito máis temperá posible das NEAE. 

2. Participación co Departamento de Orientación baixo as directrices da CCP, no relativo 

ás medidas de atención á diversidade. 

3. Deseño, desenvolvemento e avaliación de propostas específicas de intervención así 

como a realización dos informes, valoración e melloras en cada un dos casos. 

4. Desenvolver actuacións que promovan a participación e implicación das familias na 

vida do centro e na educación das súas fillas e fillos. 

5. NECESIDADES DO ALUMNADO ESCOLARIZADO NO CURSO 2017-2018. 

Con respecto aos alumnos escolarizados no centro para este curso escolar e de acordo 

coas avaliacións iniciais realizadas por parte dos titores así como das avaliacións 
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psicopedagógicas realizadas (Orde do 31 de outubro de 1996), detectáronse as seguintes 

necesidades nos nosos alumnos: 

NOME 

    1 

ESCOLARIZACIÓN 

1º Ed. Primaria 

  NECESIDADES 

Posible Trastorno de 

Asperger. 

PROGRAMACIÓN 

5 sesións de apoio. 

NOME 

    2 

ESCOLARIZACIÓN 

1º Ed. Primaria 

NECESIDADES 

Dificultades de 

aprendizaxe. 

PROGRAMACIÓN 

5 sesións de apoio. 

NOME 

    3 

ESCOLARIZACIÓN 

3º Ed. Primaria 

Repite nivel 

NECESIDADES 

Trastorno de conducta, 

asociado a TDAH. 

PROGRAMACIÓN 

5 sesións de apoio. 

NOME 

     4 

 

ESCOLARIZACIÓN 

4º Ed. Primaria 

Repite nivel 

NECESIDADES 

Dificultades de 

aprendizaxe. 

PROGRAMACIÓN 

5 sesións de apoio. 

 

NOME 

     5 

 

ESCOLARIZACIÓN 

6º Ed. Primaria 

NECESIDADES 

Alumnado procedente 

doutro país. 

PROGRAMACIÓN 

2 sesións de apoio. 

 

6. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE APOIO 

 Respecto ao centro: 

 Fomentar as actitudes positivas para a convivencia. 

 Concienciar á comunidade educativa do que supón a atención á diversidade. 

 Adaptar o centro, eliminando barreiras arquitectónicas, dacordo coa lei 8/1997 

do 29 de agosto e o Decreto 35/2000. 

 Respecto ás familias: 

 Concienciar ás familias da importancia de implicarse na educación dos seus 

fillos. 

 Intercambiar información entre familia e docentes para promover unha 

educación en valores. 

 Establecer cauces de diálogo, colaboración e coordinación con outros centros 

ou organismos de carácter social, educativo e cultural. 

 Respecto ao alumnado: 

 Adquirir a axeitada autonomía persoal. 

 Mellorar as habilidades comunicativas lingüísticas e non lingüísticas. 

 Mellorar o desenvolvemento dos procesos cognitivos básicos. 
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 Adquirir habilidades sociais e de interacción. 

 Mellorar a competencia lectoescritora a todos os niveis. 

 Favorecer o desenvolvemento de aspectos psicomotrices. 

 Iniciar ou reforzar as técnicas instrumentais básicas. 

 Mellorar o dominio das operacións aritméticas básicas. 

 Fomentar a responsabilidade, entendida como a capacidade de 

comprometerse libremente na realización de conductas ou actividades que cada quen 

impoña. 

 Potenciar a autoestima, a valoración e o aprecio de si mesmo e da súa 

personalidade. 

 Conseguir que o alumnado alcance o mayor nivel de adaptación posible na súa 

aula. 

 

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS. 

Ademáis de seguir as orientacións didácticas e principios de intervención educativa 

sinalados no DCB como son: principio  de individualización, socialización, principio de 

actividade…,destaco tamén outros principios comúns a todos os alumnos pero 

especialmente axeitados para os alumnos con NEAE: 

1. Favorecer a interacción e comunicación profesor-alumno-alumno. 

2. Facilitar a incorporación dos profesores de apoio á dinámica da aula. 

3. Partir dos intereses do alumno e da actividade lúdica. 

4. Traballo en rincóns, en cadea, talleres… 

5. Deseñar actividades que conxuguen agrupamentos flexibles potenciando ao máximo 
os grupos cooperativos. 

6. É axeitado a presentación do material a través de diferentes canles sensoriais, 
manipulación de obxetos cotiás, a observación…, proporcionando en todo momento 
estratexias que favorezan a autoaprendizaxe. 

7. Débense utilizar técnicas de aprendizaxe e modificación de conducta. 

8. Realizar actividades ben planificadas e secuenciadas en pequenos pasos seguindo a 
técnica de análise de tarefas. As intruccións para a realización e explicación das tarefas 
deben ser curtas, concretas e pronunciadas claramente.. 

9. Reducir o nivel de abstracción das actividades. 

En xeral a metodoloxía que imos seguir na nosa intervención co alumnado con NEAE 

está conectada en todo momento cunha serie de principios xerais: partiremos do nivel de 

desenvolvemento do alumnado con NEAE, asegurando aprendizaxes construtivos e 

significativos; a metodoloxía estará baseada no papel como mediador entre o alumnado e os 

contidos educativos, partindo do nivel de desenvolvemento dos discentes, dos seus 

coñecementos previos, promovendo o principio de “aprender a aprender” e influíndo na 

“zona de desenvolvemento próximo” (VIGOSKY). 
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A atención á diversidade rexerase polos principios de normalización e inclusión; 

equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación; flexibilidade e accesibilidade; 

interculturalidade e promoción da convivencia; autonomía dos centros docentes e 

participación de toda a comunidade educativa (artigo 4 do Decreto 229/2011). 

8. RECURSOS 

 Recursos materiais: materiais para a intervención da lectoescritura e o cálculo 

(pizarra, abecedarios manipulables, ábaco, bloques lóxicos, reloxio, moedas de euro, 

calendario, libros de texto, libros de lectura…), material manipulativo (insertables, puzzles, 

dominó, parchís, plastilina, cartolinas, tesoiras…), materiais para o xogo simbólico 

(alimentos, coches, ordenadores de xoguete, roupa, bonecos, diñeiro…) e material 

audiovisual (ordenadores, xogos interactivos…). 

 Recursos persoais (internos e externos): departamento de orientación, titores, mestra 

de PT, mestre de AL, profesorado do centro e pais/nais ou titores legais. Respecto aos 

recursos persoais externos contamos co CEFORE e o  EOE (Equipo de Orientación 

Específico), entre outros. 

 Recursos ambientais: contamos con todos aqueles espazos e recursos dos que 

dispón o centro segundo as actividades que se pretendan levar a cabo, ademais daqueles 

propios das aulas de apoio (aula de Pedagoxía Terapéutica e aula de Audición e Linguaxe). 

9. TEMPORALIZACIÓN 

Tal e como indica a Orde do 27 de Decembro de 2002, o apoio  levarase a cabo na 

aula ordinaria. Poderanse facer apoios puntuais fóra da mesma (sempre que non se supere 

o 1/3 da xornada escolar). A temporalización é revisable ao finalizar o mesmo e susceptible 

de modificación. 

Dun xeito clarificador amósase a continuación o horario de atención ao alumnado con NEAE 

que a mestra de PT posúe: 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

HORARIO ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD 

De 09:50 

a 10:50 

APOIO 

 3º 

De 09:50 

a 10:50 

 

GARDA 

De 09:50 

a 10:40 

 

GARDA 

De 09:50 

a 10:40 

APOIO 

 1º 

De 09:50 

a 10:40 

APOIO 

4º 

De 10:50 

a 11:50 

APOIO 

 4º 

De 10:50 

a 11:50 

APOIO 

 4º 

De 10:40 

a 11:30 

APOIO 

4º 

De 10:40 

a 11:30 

APOIO 

 4º 

De 10:40 

a 11:30 

APOIO 

 3º 

De 11:50 

a 12:20 

RECREO De 11:50 

a 12:20 

RECREO De 11:30 

a 12:20 

APOIO 

 3º 

De 11:30 

a 12:20 

APOIO 

  3º 

De 11:30 

a 12:20 

APOIO 

 1º 

De 12:20 

a 13:20 

APOIO 

 1º 

De 12:20 

a 13:20 

APOIO 

 1º 

De 12:20 

a 12:50 

RECREO De 12:20 

a 12:50 

RECREO De 12:20 

a 12:50 

RECREO 
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HORARIO ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD HORARIO ACTIVIDAD 

De 13:20 

a 14:20 

APOIO 6º 

B 

De 13:20 

a 14:20 

APOIO 

3º 

De 12:50 

a 13:40 

APOIO 

 1º 

De 12:50 

a 13:40 

APOIO 

 6º 

De 12:50 

a 13:40 

APOIO 

 1º 

    De 13:40 

a 14:30 

APOIO 

1º 

De 13:40 

a 14:30 

COORD 

ABALAR 

De 13:40 

a 14:30 

 

LD 

De 16:00 

a 17:00 

EQUIPO 

TIC 

De 16:00 

a 17:00 

COORD 

ABALAR 

      

 

Porén, é necesario aclarar que esta temporalización é aberta e flexible, e polo tanto, 

poderanse introducir os cambios necesarios coa finalidade de atender ás características 

individuais e colectivas dos nenos e nenas matriculados no centro. De ahí, que dependendo 

das necesidades que se detecten ao longo do curso académico 2017-2018 no alumnado do 

CEIP de Arzúa se planifiquen unhas ou outras actividades coa súa correspondente 

planificación horaria. 

10. AVALIACIÓN. 

Tal e como indica a Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación  e a 

promoción do alumnado que cursa educación primaria, e tendo en conta a Orde do 25 de 

Xullo de 2009, que regula a avaliación en Educación Infantil, a avaliación dos alumnos con 

NEAE realizarase en diferentes momentos: 

 Unha avaliación inicial para determinar os seus coñecementos previos e poder 

así axustar a acción educativa e orientar a actividade do alumnado. 

 Unha avaliación formativa que valore o progreso da aprendizaxe a partir da 

situación individual dos discentes, posibilitándonos a inclusión de reaxustes e 

melloras. Así, a avaliación formativa tratará de: 

 Analizar as causas das dificultades da aprendizaxe. 

 Situar ao alumnado na secuencia da aprendizaxe adecuada ao seu nivel. 

 Reorientar o proceso de ensino-aprendizaxe deseñado para superar as 

deficiencias detectadas. 

 Finalmente unha avaliación sumativa ou final cuxo obxectivo será o de 

constatar ata  que punto se acadaron os obxectivos propostos e comprobar se se 

cubriron todas as nosas expectativas. 

Polo tanto, estes tres momentos lévanse a cabo tanto no proceso de aprendizaxe do 

alumnado como no proceso de ensinanza do profesorado. Sen esquecernos de que ámbolos 

dous serán tamén analizados, é dicir, realizaranse investigacións sistemáticas acerca da 

calidade e dos métodos de avaliación levados a cabo no inicio do curso, no transcurso e ao 

finalizar o mesmo (metaavaliación). 

Os instrumentos de recollida de datos e avaliación apoiaranse na observación continua 

e sistemática das actividades diarias, dedicación á tarefa, esforzo e desenvolvemento social 

e integración no grupo. 
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                En Arzúa, a  19 de Outubro de 2017. 

  A mestra de Pedagoxía Terapéutica (P.T.) 

 

 

                                                    Mª Cruz Leiva Balboa 

 

-PARTICIPACIÓN DO PROFESORADO DO CENTRO EN PROGRAMAS DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
 

Infórmase ao profesorado de todos os cursiños, PFPP, grupos de traballo,xornadas, 

encontros, etc. que van xurdindo, tendo todos os profesores a opción de poder realízalos. 

Así mesmo, ao igual que en anos anteriores, o Centro está aberto a todas aquelas 

convocatorias das distintas Consellerías, Entidades e Organismo públicos que contan con 

programas de formación.  

Solicitouse a participación en varios programas do Plan Proxecta: Sustentabilidade e 

Paisaxe, Xogade e Donas de sí. Este curso tamén se solicitou a subvención concedida polo 

FOGGA para a distribución de froita en catro períodos do curso escolar.   

Particípase no programa de PRENSA NA ESCOLA en 5ºA e 6º. 

Lévase a cabo o programa PELO no 2º ciclo de Educación Infantil. 

Tamén se ten concedido a participación en “Introdución á robótica en primaria” para 

6º nivel e solcitouse a paticipación en Semana STEM para 6º B 

O centro forma parte tamén, como en anos anteriores, do Plan de Mellora da Biblioteca 

Escolar. 

Concedéronnos dúas sección bilíngües en plástica para o 6º nivel en inglés. 
 

 

 

PROXECTO SECCIÓNS BILÍNGÜES EN 6º DE PRIMARIA 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

As linguas son instrumentos de comunicación e coñecemento, vehículos de valores e 

expresión cultural, e un factor determinante da identidade das persoas. 

A aprendizaxe dunha lingua estranxeira constitúe unha necesidade e é un camiño para ter 

acceso, por un lado, á información e ao coñecemento e, por outro, aos diferentes modos de 

vida e diversidade cultural. Isto facilita a mobilidade da xente, o entendemento e cooperación 

mutuos, e supera o prexuicio e a discriminación. 

No século 21 a maioría das son multiculturais e multilinguais e isto trouxo moitos cambios en 

relación ao ensino e aprendizaxe de linguas estranxeiras en Europa. Polo tanto os países 

europeos, seguindo as recomendacións do Consello de Europa establecidas no Common 

European Framework of Reference for Languages, deben promover a aprendizaxe 

doutras linguas e culturas. O currículo  para educación obrigatoria español establece a 

necesidade de que @s estudiantes rematen Educación Primaria coñecendo polo menos 
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unha lingua estranxeira. Sendo os aspectos socioculturais parte do currículo para a Lingua 

Inglesa, tamén se está desenvolvendo nos nos@s estudantes a conciencia cultural, o que 

lles permitirá valorar, ao mesmo tempo, a propia lingua, cultura e identidade. 

Dentro deste marco, A Xunta de Galicia está a desenvolver o plan de Sección Bilingües e o 

seu modelo de aprendizaxe CLIL ou AICLE. Nesta liña, e despois da orde anterior do ano 

2007, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria publica a Orde do ---- de maio 

de 2011 pola que se crea e regula a convocatoria do Plan de Sección Bilingües en centros 

sostidos con fondos públicos de ensino non universitario e coa que aposta por mellorar as 

competencias lingüísticas da poboación galega que, partindo dun contexto bilingüe (galego e 

castelán), dotaríase de competencias plurilingües e pluriculturais coa implantación de 

proxectos baseados na aprendizaxe e uso da lingua en contextos comunicativos.  

 

2.- PROFESORADO E ALUMNADO PARTICIPANTE 

 

    Alumnado: -16 alumnos/as de 6º A de Educación Primaria 

                       -15 alumnos/as de 6º B de Educación Primaria 

    Profesorado: 

             - María Teresa Díaz Martínez  (Mestra especialista de Lingua Inglesa e de Lingua 

Galega e tamén Coordinadora do Proxecto) 

             -…… 

 

3.- NIVEIS E MATERIAS 

 

Utilizaremos a lingua estranxeira na área de Plástica, xa que consideramos que esta crea un 

contexto lúdico e instrumental onde se pode usar a lingua estranxeira dun xeito 

eminentemente oral e comunicativo.  

6ºA Primaria.- 1 hora semanal de Plástica 

6ºB Primaria.- 1 hora semanal de Plástica 

 

4.- OBXECTIVOS 

 

É evidente  que se terán en conta  os obxectivos que  aparecen  no Currículo  vixente de 

primaria  para  a  área  de  Expresión  Plástica  e Dramática. Pero debemos ter en conta 

tamén que- os obxectivos que se pretenden acadar con esta proposta xiran en torno a dous 

eixos: lingua e materia. Por iso debemos falar de obxectivos lingüísticos e non lingüísticos. 

 

OBXECTIVOS LINGÜÍSTICOS: 

 

1. Utilizar o inglés como vehículo de aprendizaxe e de coñecemento doutras áreas 

curriculares. 

2. Mellorar a competencia lingüística na area de inglés, proporcionándolles 

vocabulario e fluidez e integrando ao alumnado no proceso de ensinanza-

aprendizaxe. 

3. Expresar ideas, sentimentos, vivencias de forma persoal e autónoma en situacións 

de comunicación e  xogo. 
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4. Expresarse e comunicarse producindo mensaxes que empreguen os códigos da 

linguaxe plástica e dramática. 

5. Proporcionar ao alumnado, especialmente aqueles con necesidades educativas, as 

estratexias necesarias para enfrontarse a  situación da vida ordinaria, a través dun 

maior domínio do inglés, lingua das novas tecnoloxías . 

6. Reflexionar sobre o funcionamento lingüístico e comunicativo tanto da língua 

materna como das linguas estranxeiras, o que facilitará a aprendizaxe das mesmas. 

7. Acadar unha maior competencia lingüística para enfrontarse a tarefas 

comunicativas por media da práctica de diferentes actividades e estratexias:  de  

expresión oral  e  escrita,  de  lectura e audiovisual e de interacción oral e escrita 

 

OBXECTIVOS NON LINGÜÍSTICOS 

 

1. Comprender as posibilidades da imaxe,o xesto e o movemento expresivo como 

elementos de  representación. 

2. Observar as características máis significativas das situación e obxectos da realidade 

e seleccionar aquelas que considere máis útiles para o desenvolvemento da  

actividade artística. 

3. Coíiececer os elementos plásticos e dramáticos básicos para a análise de 

producións artísticas e utilizalos na elaboración de producións  propias. 

4. Realizar producións plásticas de forma cooperativa.. 

5. Manipular e investigar sobre materiais e útiles diversos para coíiecer as súas 

.propiedades e posibilidades con fines expresivos e comunicativos. 

6. Confiar nas elaboracións  artísticas propias e desfrutar  ca súa realización e 

aprender dos erros cometidos para mellorar. 

 

5.- CONTIDOS 

 

Traballaremos os contidos segun o currículo para a Educación Primaria na nosa comunidade 

autónoma (decreto 130/2007): 

1. Observación e discriminación de materiais, de cores, de formas, de volumes, de 

texturas, de contornos, de perspectiva, da bidimensionalidade e da 

tridimensionalidad,ede luz, e de movemento nos obxectos, nas imaxes e nas 

obras artísticas. 

2. Elaboración conxunta de protocolos, de forma oral e escrita, para a observación 

de aspectos, de calidades e de características notarias e sutís de elementos 

naturais e artificiais. 

3. lndagación sobre as posibilidades plásticas e expresivas de elementos naturais. 

4. Descubrimento e identificación de elementos artísticos, obras de arte ou certos  

aspectos  relativos a elas (previamente  traballadas  na  clase) na vida cotiá e nos 

medios de comunicación, reflexionando  sobre  o  seu uso. 

5. Exploración das características, elementos, técnicas e materiais ·que as obras 

artísticas ofrecen e suxiren para a súa recreación e creación de obras novas. 

6. Documentación,,  rexistro e valoración  de formas artísticas  e artesanais 

representativas da expresión cultural de Galicia e doutras colectividades. 
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7. Busca de información sobre producións artísticas, autoras  e  autores para a 

elaboración e recreación de traballos diversos (exposicións, cartafoles individuais 

ou da clase, colaboración  en eventos culturais...). 

8. Diálogo ante unha obra de arte expresando o que gusta e non gusta, como se sente 

cadaquén, o que pensan ou o que lles recorda, identificando o significado que 

poidan ter certos elementos  da  obra (a cor, a lina, a técnica empregada, os 

materiais, a luz, a perspectiva...) coas sensacións producidas.. 

9. Apreciación dos diferentes significados que pode ter unha obra de arte para cada 

persoa, para cada cultura e para cada época. 

10. Valoración positiva da diversidade  de opinións, de xuízos, de gustos  e de 

argumentos relacionados coa expresión plástica. 

11. lniciación á análise das formas de representación de volumes no plano segundo o 

punto de vista ou a situación no espazo. 

12. Análise e valoración da intención comunicativa das imaxes nos medios e 

tecnoloxías da información e da comunicación e xuízo crítico das imaxes que do 

home e da muller se ofrecen neles. 

13. Comparación de mostras de diversos materiais e observación destes 

transformados en producións artísticas,  reflexionando  sobre o proceso de 

transformación e posibles resultados alternativos. 

14. Coñecemento   de   identificadores  artísticos   de   diferentes   culturas e 

valoración destes como enriquecedores da nosa. 

15. Valoración e apreciación da obra artfstica como instrumento de comunicación 

persoal e de transmisión de valores culturais. 

16. .lnterese por coñecer  proqucións  artísticas do patrimonio  cultural galego e por 

obter información sobre as persoas que as produciron. 

17. Aplicación de cores . complementarias e/ou opostas e mais de tonalidades de 

forma intencionada, como media de expresión e ·de representación. 

18. Experimentación de formas abertas e pechadas segundo a  súa forma, dirección e 

situación espacial, e aplicación dos resultados á propia  produción artística. 

19. Exploración dos cambios que experimentan os volumes, as persoas e os espazos 

pola incidencia da luz (sombras chinesas, teatro negro...). 

20. Exploraciôn  de  materiais  diversos  coa  finalidade ·dé  atopar  o  máis adecuado 

para unha produción artística cunha finalidade determinada (expresión de ideas, de 

accións, de situacións). 

21. Elaboración de producións plásticas empregando técnicas mixtas, texturas 

diferentes, materiais variados, instrumentos diversos e en soportes diversificados. 

22. Construción e caracterización de personaxes, recreación de espazos imaxinados, 

creación de estruturas, de maquetas, de decorados e de exposicións relacionados 

coa propia experiencia e no desenvolvemento de actividades do centro. Uso 

durante o proceso, entre outras,  de nocións métricas e de perspectiva. 

23. Realización de fotografias (enfoque e planos) para enriquecer un informe, para 

recoller unha saída de campo, para a realizaciqn dunha fotonovela, para ilustrar 

unha noticia ocorrida no centro. 

24. Emprego de tecnoloxías da información e da comunicación para o tratamento  de  

ima·xes,  deseño  e  animación,  e  para  a  difusión  dos traballos elaborados . 
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25. Composición de pezas recreando as obras artísticas analizadas (ou aspectos 

delas), logo de busca de información sobre a obra, a época de elaboración, a 

autora ou o autor. 

26. Preparación de documentos propios da ·comunicación artística como carteis, guías 

ou programas de man para difundir e informar sobre unha exposición, unha 

representación, un festival. 

27. Constancia e esixencia progresiva no proceso de realización aplicando estratexias 

creativas na composición, asumindo responsabilidades no traballo cooperativo, 

establecendo momentos de revisión, respectando as achegas das outras persoas e 

resolvendo as discrepancias con argumentos. 

28. lncorporación progresiva e utilización durante o proceso de produción dalgunha 

terminoloxía propia da linguaxe  plástica. 

29. Seguimento cada vez máis autónomo dun proceso para chegar á materialización 

plástica  dunha  idea. 

30. Organización progresiva do proceso de elaboración concretando o tema xurdido 

desde a percepción sensorial, a imaxinación, a fantasía ou a realidade,   prevendo  

os   recursos   necesarios   para   a   realización, explorando as posibilidades de 

materiais e de instrumentos e mostrando confianza nas posibilidades de creación. 

31. Apreciación da orixinalidade como fundamento da conducta creativa e respecto á 

obras de arte doutras persoas 

 

6.-  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

 

O noso currículo oficial baséase principalmente en dúas tendencias educativas: o 

aprendizaxe centrado no alumno/a e o enfoque comunicativo. Os/as estudantes deben 

ser progresivamene responsables da súa propia aprendizaxe, autónomos/as, 

reflexionando tanto sobre si mesmos/as como sobre o seu proceso de aprendizaxe. 

Esta conciencia da súa aprendizaxe conseguirase a través da aprendizaxe por 

descubrimento mentras interactúan en diversas situacións comunicativas. 

Utilizarase unha metodoloxía CLIL baseada nos seguintes puntos: 

 

Dende o punto de vista lingüístico: 

1. A língua apréndese de forma máis eficaz en situacións reais onde se crean 

contextos comunicativos. É unha lingua contextualizada xa que se constrúe·  

coíiecemento  e desenvólvese a comprensión a partir de tarefas próximas á 

realidade, 

2. A lingua utilízase cun propósito, a realización dunha tarefa onde se vivencian 

unha gran variedade de situacións comunicativas, polo tanto, a aprendizaxe 

céntrase en contidos significativos. lso supón unha maior motivación cara a 

lingua adicional. 

3.  

Dende o punto de vista dos contidos: 

1. Esta metodoloxía baséase no desenvolvemento das competencias básicas a 

través da realización de tarefas e producción de materiais propios. 

Dende o punto de vista cognitivo: 
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2. Aprendizaxe significativa partindo dos coñecementos previos do alumnado e 

construindo novo coñecemento a partir de situación reais. 

3. Reflexión do alumnado sobre o funcionamento lingüístico e comunicativo das 

línguas . 

 

Dende o punto de vista cultural: 

1. Fomenta a interculturalidade xa que supón un contacto con outras realidades 

culturais e comparación coa propia lingua e cultura. 

2. Fomenta a tolerancia, solidariedade e respecto pola pluralidade e a 

diversidade, ao mesmo tempo que fomenta o amor e respecto pola súa propia 

identidade. 

 

Utilizarase unha gran variedade de recursos metodolóxicos e didácticos : material 

específico (libros, vídeos), recursos técnicos (ordenadores, material audiovisual, 

Internet) e material funxible entre outros. Internet é unha ferramenta para búsqueda de 

información e de comunicación (o alumnado pode comunicarse con compañeiros/as, 

buscar información, contemplar obras de arte, publicar os seus propios traballos, etc) A 

Aula Virtual do colexio dispón de enlaces para o traballo desta materia. 

Dado que a nosa metodoloxía será centrada na/o alumna/o, as/os mestras/es teremos 

diferentes roles: asesoras/es, organizadoras/es, paricipantes, así como fonte de 

recursos.  Favorecerase a atención individua lizada ao alumnado respectando os 

diferentes ritmos de aprendizaxe e proporcionándolles actividades  de  reforzo ou de 

ampliación en caso necesario. 

Os tipos de agrupamento serán diversos, e adecuaranse ao tipo de actividades que se 

van desenrolar (grupo clase, traballo individual, pequenos grupos ou parellas). 

 

7.- APORTACIÓN DAS SECCIÓNS BILINGÜES PARA ACADAR AS CCBB 

 

As   competencias básicas   responden . á necesidade  de   fomentar unha aprendizaxe 

integradora e globalizada. O ensino  CLIL potencia  o desenvolvemento das competencias  

básicas  do  alumnado  xa  que  parte dun carácter globalizado ao integrar línguas e 

contidos. 

Traballaremos os diferentes elementos de cada unha das competencias básicas: 

 

Competencia cultural e artística: 

 Coñecer as manifestacións artísticas de diferentes épocas e 

procedencias. Especialmente as de orixe  galega  e  saxona. 

 Servirse da creatividade ofrecida polos grandes pintores para estimular a propia 

imaxinación e capacidade expresiva.·- . 

 Utilizar a creatividade propia para desenvolver composicións novas. 

 Utilizar as tramas, as manchas e os elementos gráficos para xerar creacións  

persoais. 

 Observar o medio animal e vexetal e plasmalo nas propias producións. 

 Promover a iniciativa  ao ter que implicarse nas tarefas, a imaginación  e a 

creatividade. 
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Competencia no conecemento e interacción co mundo físico: 

- Fomentar a·.adquisición da habilidade para desenvolverse de maneira autónoma, 

de xeito que o alumnado saiba analizar, interpretar e obter conclusións. 

- Apreciar o media a través da percepción de formas, texturas, condicións luminosas 

e movemento presentes no media natural e nas obras de arte. 

- Analizar e reproducir o medio en  función  de  tramas,  manchas, elementos gráficos e 

figuras xeométricas. 

- Observar a flora e a fauna do contorno inmediato e pictórico. Analizar as diferenzas 

das froitas e expresalas nas creacións plásticas persoais. 

- Sistematizar a observación e a representación da expresión humana. 

- Afondar na actuación da luz sobre as formas e cores do medio. 

- Diferenciar a estrutura de distintas tramas. 

- Asimilar os conceptos relativos ao círculo cromático. 

- Conecer e manexar a perspectiva focal. 

 

Competencia en comunicación lingüística: 

- Comunicarse cos/cas membros do seu grupo para resolver problemas, chegar a 

conclusións, etc, tanto na lingua propia como na lingua transmisora de contidos. 

- Desenvolver a comprensión lectora de imaxes. 

- Valorar como elementos narrativos as calidades físicas que achegan carácter visual 

a unha obra plástica. 

- Incorporar ao vocabulario propio termos da linguaxe plástica para utilizalos 

adecuadamente. 
- 

Utilizar a linguaxe para constatar as distintas formas e texturas que diferencian os 

exemplares do mundo vexétal e animal.
 

-               Describir   oralmente  as  variacións  percibidas   no  medio  físico   e no 

representado debido aos cambios de _posición do foco de luz. 

- Escoitar  e valorar as análises perceptivas producidas polos compañeiros e  

compañeiras. 

 

- Realizar unha atenta lectura e escoita das instrucións de realización de cada  

actividade. 

- Ler e asimilar as diferenzas existentes entre os tipos de papeis de posible reciclado 

plástico. 

 

Tratamento da información e
.,

competencia dixital: 

- Considerar a información recibida como o elemento de partida da expresión 

artística. 

- Analizar a información ofrecida palas cores e polos matices dos elementos 

representados. 

- Realizar buscas de imaxes en Internet. 

- Aproveitar as fotografias de revistas e catálogos para observar e manexar a 

iluminación das imaxes. 
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- Percibir a presenza da perspectiva en distintas fotografias e distintos elementos  do 

media. 

- Utilizar fotografías de orixes diversas (cromos, revistas, Internet...) para afondar nos 

tipos de estructuras, texturas e iluminación. 

- Percibir a información visual e plástica, e expresar o que se sente ante ela en 

inglés. 

 

-               Espertar a curiosidade  ante novos coñecementos e favorecer  o  uso da 

Internet como fonte inagotable de  información. 

-                Contribuír á incorporación de habilidades para un desenvolvemento axeitado do 

alumnado en distintos ámbitos da vida. 

- Dispoñer aos alumnos e alumnas de habilidades para buscar, obter, procesar e 

comunicar e xestionar adecuadamente información, resolver problemas reais, e tomar 

decisións, traballar colaborativamente e así poder serrar producións responsables e creativas. 

- Comunicar a información e os coñecementos adquiridos empregando recursos 

expresivos que incorporen as posiblidades que ofrecen as tecnoloxías da información e  

comunicación. 

- Avaliar e seleccionar novas fontes de información e innovación tecnolóxicas a 

medida que van aparecendo. 

- Ter unha actitude crítica e reflexiva ao seleccionar, tratar e utilizar información e as 

súas fontes, así como as distintas ferramentas tecnolóxicas. 

 

Competencia para aprender a aprender: 

- Atender ao erro como parte do proceso de aprendizaxe, fomentando a aceptación 

do mesmo e a intención por superalo, sendo a língua só o vehículo de comunicación  para a 

realización dunha tarefa. 

- Promover a autonomía e a autoaprendizaje ao observar e aprender das producións 

dos seus iguais. 

- Potenciar unha metodoloxía interactiva na que o alumnado  poida aprender a 
 

buscar e obter información. 
:•· 

- Fomentar a observación, a comparación e a valoración para favorecer a 

sistematización da aprendizaxe. 

·• Utilizar a· análise  dos  recursos  gráficos  para  mellorar  a calidade das expresións 

plásticas. 

- Explorar . ,texturas, formas  e  espazos para   adquirir   un   repertorio dispoñible 

en situacións diferentes. 

- Elaborar estratexias para mellorar os resultados plásticos. 

- Localizar información en diferentes orixes informativas. 

 

Competencia social e cidadã: 

- Promover o consenso das tarefas e a busca de solucións ante  un conflito. 

- Achegar aos nenos e nenas outra lingua  diferente da propia e promover o respecto  

cara á realidade plurilingüe. 

- Crear un espazo contextualizado para o emprego real da lingua estranxeria á hora 

de intercambiar material ou pedir ideas. 
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- Respectar as normas e instrucións ao realizar as actividades de reprodución 

plástica. 

- Valorar as diferentes versións da expresión corporal da figura humana. 

- Mostrar respecto polas representacións artísticas de diferentes estilos e tendencias 

estéticas. 

- Valorar os acabados correctos, sexan obras propias ou alleas 

- Recoñecer as diferenzas de formas e texturas como definidoras da individualidade 

de calquera  ser  vivo. 

- Considerar a existencia de múltiples puntos de vista ao observar a realidade. 

 

Competencia matemática: 

- Desenvolver a comprensión e produción de plans e  instrucións,  ásí como a 

capacidade para o organización da información, emprender procesos ou comprender 

localizacións. 

- Utilizar elementos matemáticos tales como formas, tempo, medida.. .nas súas 

formas de expresión.. 

- Expresarse plásticamente mediante a combinación de formas xeométricas  e 

orgánicas. 

- Valorar a liña e o contido comprendido nela como elementos básicos de escritura 

plástica, así como o grosor daquela e da superficie comprendida dentro. 

- Buscar a equivalencia das formas ao recortar con coidado as zonas de cor que 

cubrirán determinados espazos. 

 Visualizar separadamente as formas xeométricas que compoñen os edificios que se 

deben debuxar  ou colorear. 

 Imitar formas orgánicas e diferenciar os significados correspondentes dentro do 

mundo natural. 

- Favorecer a non discriminación sexual nas análises de obras de arte e nas 

expresións plásticas persoais. 

 

- Relacionar comprensivamente o uso da regra co marco do papel ao repr:esentar 

rúas, edificios ou solos en perspectiva. 

 

Autonomía e iniciativa persoal: 

 Comprender a realidade social do mundo no que vivimos, máis  ampla que o 

pequeno círculo no que se desenvolve a vida cotiá. 

 Promover  o traballo  colaborativo  e fomentar  a planificación, consenso_, toma 

de decisións tanto individual  como  colectivamente e  a revisión de tarefas, así como a 

responsabilidade pala participación e polo traballo. 

 Usar a creatividade, xa que esta esixe actuar con autonomía, poñer en marcha 

iniciativas e batallar distintas posibilidades e solucións diversas, favorecendo  así a 

capacidade de superación e a autoestima. 

 Promover a responsabilidade, perseverancia, creatividade e autocrítica ou 

control persoal, que _permiten ao alumnado ter unha visión estratégica dos retos e 

oportunidades  aos que se ten que enfrontar. 
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               Desenvolver un talante flexible ante as diferentes respostas dadas a un mesmo/a. 

Respectar as expresións e opinións dos demais. 

 

8.- ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

A área de Plástica permite a fácil adecuación das tarefas ás diferenzas individuais dos/as 

alumnos/as con NEE, facilitando en todo momento a integración dos/as mesmos/as r s 

interacción cos/as compañeiros/as de aula. 

Unha medida aplicable pode ser a diferenciación de niveis nos contidos e nas actividades 

que presenten algunha dificultade. Esta diferenciación de niveis responderá tanto ás 

distintas capacidades e estilos de aprendizaxe coma aos diverxentes intereses e 

motivacións do alumnado. 

Dentro do conxunto de contidos estableceremos unha diferenciación entre información 

básica e información complementaria. A partir de aí, consideraremos outra serie de contidos 

que poderán ser traballados ou non en función das peculiaridades e das necesidades de 

cada alumno/a, e as tarefas propostas estarán en consonancia tipo de alumnado. 

As adaptacións na metodoloxía didáctica basearanse na forma de enfocar ou presentar 

determinados contidos ou actividades como consecuencia das circunstancias persoais e 

utilizarase a lingua materna sempre que a comunicación profesor/a-alumno/a se vexa 

dificultada. 

A organización de grupos de traballo flexibles no seo do grupo básico permite que os 

alumnos/as con NEE poidan situarse en distintas tarefas e adaptar o ritmo de creación 

artística ás súas capacidades. 

No caso de alumnos/as con NEE que necesiten adaptacións curriculares significativas e que 

necesiten estar acompañados en todo momento por un coidador ou profesor/a  de apoio, 

procurarase  proporcionar a cada alumno/a a resposta que necesita en función das súas 

necesidades e tamén dos seus límites, tratando que esa resposta se aparte o menos posible 

das que son comúns para todo o alumnado. Nestes casos, a coordinación entre o coidador/a 

ou profesor/a de apoio e a profesora que imparte a area de plástica en Inglés farase na 

lingua materna de ditos alumnos/as para facilitar en todo momento o desenvolvemento das 

actividades programadas. 

 

8.- AVALIACIÓN 

Cando falamos de avaliación temos que ter en conta tres aspectos distintos: o proxecto en 

si, a práctica docente e o noso alumnado. 

En canto á avaliación do proxecto analizaremos se conseguimos ou non os obxectivos 

propostos no claustro de profesores e nas reunións de ciclo, para poder corrixir ou reaxustar 

os aspectos que se crean convenientes para a súa mellora. 

Ademais, ao final do curso presentaremos unha memoria sobre a sección bilingüe que se 

incluirá na memoria final de curso. 

No tocante á práctica docente, revisaremos os métodos empregados en cada  sesión e 

unidade didáctica para axústalos ás necesidades temporais ou permanentes do alumnado, 

gustos, preferencias e estilos de aprendizaxe. Reflexionaremos  a miúdo  sobre  o 

acontecido  na  aula,  ademais  de ter un espíritu crítico facendo que os erros se vaian 

corrixindo. 
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Tamén avaliaremos os resultados obtidos e o nivel de implicación conseguido por parte do 

alumnado. Un alto nível de atención e implicación  conlevará reforzar as técnicas e materiais  

usados e  ampliar  os contidos; polo  contrario, se o grado de atención e implicación é baixo, 

teremos  que  revisar  as actuacións levadas a cabo. 

A hora de avaliar ao noso alumnado, temos que decir que será unha avaliación globalizada e 

continua. Observaremos continuamente o traballo diario na aula e o grado de implicación e 

esforzo do alumnado. Cremos que será moi  importante   comprobar   se  se  produciu  no  

alumnado  un  aumento   na  súa capacidade de expresión e comunicación, a través da 

observación  directa dentro da aula, se houbo un uso diario do vocabulario específico en 

língua inglesa e se ese vocabulario se foi incrementando ao longo de todo o curso. 

Como instrumentos de avaliación, sería conveniente observar os productos do traballo 

diario, as conductas dentro da aula, levando un rexistro nunha ficha de observación 

individual de cada un dos alumnos e alumnas. 

 

Os criterios de avaliación  serán: 

1. Buscar, seleccionar e organizar  informacións sobre manifestacións artísticas 

do patrimonio cultural  propio e doutras  culturas, de 

acontecementos, creadoras e creadores e outras persoas relacionadas coas 

artes plásticas e a música. 

2. Formular opiniôns acerca das manifestacións artísticas ás cales se accede, 

amosando o coñecemento que se ten delas e a inclinación persoal  para gozar e 

encher o tempo de lecer. 

3. Producir obras plásticas de forma cooperativa que impliquen organización espacial, 

uso de materiais diversos e aplicación de diferentes técnicas e instrumento.s 

4. Comprobar as posibilidades de aplicación de materiais, de texturas, de formas e de 

cores sobre diferentes soportes. 

5. Representar de forma persoal ideas, accións e situacións valéndose dos recursos 

que a linguaxe plástica e visual proporciona. 

6. Empregar axeitadamente termos e vocabulairo específico, propios da tarefa que  

estamos a realizar. 

7. Expresarse correctament·e·en inglés, dentro do seu nível e empregando a 

linguaxe  propia da aula e das actividades que estamos a realizar. 

8. Usar adecuadamente as tecnoloxías da información  e  da  comunicación para a 

creación de producións plásticas. 

9. 
Identificar m

anifestacións plásticas propias de 
Galicia.

  

10. Dramaitizar  situacións   sinxelas  representado  a  diversos  personaxes,  e 

empregando os recursos expresivos do corpo, dos  obxectos. 

11. Empregar   algúns   recursos   dramáticos  expresivos,   tales   coma   títeres, 

marionetas , na realización  de representacións colectivas. 

 

Asdo.: María Teresa Díaz Martínez 

 

 

En Arzúa, 10  de outubro de 2017 
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INTRODUCCIÓN Á ROBÓTICA EN PRIMARIA 
 

ROBOARZÚA:REDE DE ROBÓTICAEDUCATIVA 

UN ESPAZO PARA A APRENDIZAXE 

CONSTRUTIVISTA  E A INNOVACIÓN 

 
 

 

1. Nome do proxecto: Roboarzúa 

2. Coordinadora do proxecto: María Teresa Díaz Martínez, mestre en língua DNI:  

33849627K 

3. Dirección: Rosa María Cajade Rodríguez, mestre de primaria DNI: 33275077B 

4. Profesorado participante:  

 María del Carmen Casal Tato, mestre especialista en Educación Física, 

DNI: 52482973D 

 Mª Dolores López Casal, mestre de primaria DNI: 30601955H 

 Rosa María Cajade Rodríguez, mestre de primaria DNI: 33275077B 

5. Niveis educativos no que se implantará o proxecto: 6º de Educación Primaria. 

 

6. Informe experiencia educativa 

Este curso solicitamos participar noutra iniciativa proposta pola Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de fomento de actividades STEM: 

"Introdución á robótica" así como contamos cun gran historial na participación de 

diferentes programas de innovación  dentro  Plan Proxecta, premiados varios anos 

consecutivos con primeiros e segundos postos así como o recoñecemento do 

primeiro premio PROXECTA 2016 na categoria A. 

dada a pouca experiencia neste tipo de actividades aceptamos todo tipo de formación 

necesaria para levalo a bo porto, só contamos coa boa intención e o querer facer 

chegar ao noso alumnado contidos que favorezan o seu desenvolvemento persoal a 

todos os niveis. 

 

7. Áreas disciplinares do proxecto: matemáticas, ciencias naturais, tecnoloxía, 

ciencias da información e comunicación, educación física e plástica. 

 

8. Obxectivo xeral: 

Realizar proxectos nos que mediante o deseño, a construción e a programación de 

robots os estudantes poidan, por unha parte visualizar, explorar e comprobar 

conceptos de razoamento das áreas de coñecemento involucradas e, por outra, 

formular e experimentar alternativas para arranxar problemas ou facer tarefas. 

Búscase ademáis estimular o desenvolvemento de habilidades para traballar de forma 

colaborativa cos compañeiros e para a toma de decisións como equipo, podendo 

escoitar, discutir e respetar ideas e opinión doutros. 

9. Obxectivos específicos: 

 

 Introducir aos pequenos e pequenas de forma divertida e participante no 
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mundo da robótica Lego, xa iniciados este ano tamén en 4º de Educación 

Infantil. 

 Achegar aos pequenos e pequenas á ciencia e a tecnoloxía a través da 

robótica, unha área en pleno desenvolvemento na que conflúen outras áreas 

de coñecemento como matemáticas, inxenería, eléctrónica, mecánica e 

informática, xunto con plástica. 

 Comprender, utilizar e poñer en práctica conceptos de razoamento mecánico 

(física aplicada) tales como: forza, velocidade, aceleración, fricción, 

(rozamento) centro de gravidade, engranaxes, torque, relación, transmisión, 

vantaxes mecánica, traballo, potencia, etc. 

 Utilizar a creatividade para deseñar, construir e programar robots. 

 Participar activamente en proxectos realizados en equipo, colaborativamente. 

 Solucionar problemas mediante acordos con compañeiros. 

 Utilizar ferramentas TIC para programar os robots e presentar os resultados. 

 

10. Xustificación e fundamentación da importancia e a utilidade do proxecto 

 

No marco de pensar que o ingreso das TICs nas institucións educativas facilita  as 

relacións cos novos saberes  e  é resposta a certas demandas do mundo do traballo,  

acompañando a progresiva apropiacion daquelas e o seu uso para mellorar as 

prácticas habituais na aula e explorar novas co obxecto de mellorar a calidade 

educativa  e formar nenos e nenas das escolas de primaria para o mundo. 

Partimos de que no mundo laboral e na Unión Europea, hai moita preocupación polas 

carreiras STEM / STEAM, é dicir, as relacionadas coa ciencia e a enxeñería. Aínda 

que as carreiras máis técnicas teñen máis traballo que a humanística e o interese 

pola ciencia e a tecnoloxía creceu desde 2010, por exemplo, segundo un informe, o 

número de alumnos matriculados en estudos de ciencia e enxeñaría, representaron 

só o 28% de todos os estudantes universitarios, mentres que os estudantes de 

ciencias humanas e sociais representaron máis do 57%. Sendo consciente de que a 

ciencia e a tecnoloxía son un dos motores do desenvolvemento económico nun país e 

que no contexto no que vivimos cada vez máis necesitaremos máis e máis persoas 

con educación superior en ciencia e tecnoloxía, para motivar, inspirar e xerar interese 

para estes tipos de titulacións ás próximas xeracións para que sexan capaces de 

innovar, traballar en equipos e resolver calquera tipo de problema que lles plantexa, 

impulsando e garantindo un futuro mellor. Así como aumentar o número de rapazas 

nestas especialidades e fomentar a igualdade de xénero. 

Dentro do curso 2017-2018, esta escola en sexto nivel quere desenvolver dúas liñas 

de actuación para garantir o éxito de cada alumno e alumna. Por unha banda, aplicar 

a creatividade e a innovación na práctica profesional e, por outra, promover unha 

cultura de innovación educativa e implementar boas prácticas. 

 As vantaxes da aprendizaxe baseada en proxectos son innumerables. A continuación 

destacamos algunhas: 

1. Motiva aos alumn@s para aprender. O profesor/a esperta a curiosidade do 

alumno mediante elementos ligados á súa realidade que o estimulan a investigar e 

aprender. 
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2. Desenvolve a súa autonomía. Os alumnos son os protagonistas do proceso: 

planifican o proxecto, distribúen as tarefas, poñen as ideas en común, toman as súas 

propias decisións e elaboran o produto. 

3. Fomenta o seu espírito autocrítico. Alenta aos alumnos para avaliar o seu 

propio traballo e a detectar fallos no proceso de traballo co obxectivo de que aprendan 

dos seus erros e melloren os resultados nun futuro. 

4. Reforza as súas capacidades sociais mediante o intercambio de ideas e a 

colaboración. Os alumnos poñen en común as ideas, debaten e acordan decisións. 

Mediante a aprendizaxe colaborativa, apóianse os uns aos outros para aprender e 

conseguir un obxectivo común.   

5. Facilita a súa alfabetización mediática e informacional. Durante a investigación 

desenvolven a súa capacidade para buscar, seleccionar, contrastar e analizar a 

información. 

6. Promove a creatividade. Deben poñer en marcha todas as estratexias e ideas 

posibles para elaborar un produto que dea resposta á cuestión exposta. Así, poden 

realizar vídeos, campañas, maquetas,  

folletos ou calquera outro elemento que apoie a súa resposta. Canto máis orixinal 

sexa o produto, mellor. 

7. Atende á diversidade. Estimula tanto aos estudantes con problemas de 

aprendizaxe como aos alumnos máis avanzados ou superdotados. Aos primeiros 

axúdalles a aprender mediante a interdependencia positiva cos seus compañeiros, 

mentres que aos segundos ábrelles todo un campo de posibilidades para desenvolver 

plenamente as súas capacidades. 

  Dende o colexio, desenvolvemos unha comisión de "Tecno-Ciencias" que xestiona e 

canaliza as tarefas da escola con proxectos innovadores. Estas son algunhas das 

actividades que realizamos para traballar STEM a nivel gradual, empezando polo 

máis sinxelo e ir aumentando na complexidade. 

 Participación na Semana STEM 

 Activaremos talleres informáticos e usamos a ferramentas como Kodetu, 

linguaxe de programación Scratch.  

 Incorporaremos Google CS First Club para traballar desde a linguaxe Scratch 

e outras actividades como a Tecno Zone, sesións de 'The time of the code' ou 

Minicraft. 

Todo pouco a pouco para introducilos no mundo da ROBÓTICA EDUCATIVA, 

partindo de que un robot é un dispositivo electrónic, xeralmente mecánico que 

desempeña tarefas a través dun programa definido. 

A robótica educativa é unha corrente educativa empregada nos diferentes 

niveis educativos de Corea, Xapón,Estados Unidos, España, iatalia entre outros 

países desenvolvidos. Xorde como froito das investigacións nos 60 por Seymor 

Papert e outros do MIT, quen crearon dispositivos tecnolóxicos para que os rapaces e 

rapazas sexan que de construir edificios e máquinas. 

Nunha das obras de Papert "La máquina de los niños" pon de manifesto a 

necesidade de crear unha materia que valore o coñecemento pola utilidade, pola súa 

compatibilidade coas demáis e axietándose ao estilo persoal de cada quen, a 

cibernética. As teorías de Piaget e de Vogostski ofrecen o marco teórico axeitado 
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para levar a cabo as actividades de Robótica Educativa, tanto con robots virtuais 

como con robots reais e simples. 

Trataríase dunha aprendizaxe constructivista, xa que se lle poñen tarefas a 

resolver ao alumnado implicado, fomentando a cooperación entre mestres e 

alumnado e integrándoas nos procedementos técnicos e tecnolóxicos de caracter 

máis xeral e abstracto. Foméntase a creatividade dende o punto cero, onde desñan e 

constrúen as súas propias creacións, primeiro mentais e logo físicas. Créase un 

ambiente de aprendizaxe dinámico e multidisciplinario, integrado dentro do propio 

currículo, onde o alumnado emprega os seus coñecementos de matemáticas, ciencias 

naturais e experimentais, tecnoloxía, ciencias da información e da comunicación, 

dunha forma nova e divertida, promovendo a interiorización das aprendizaxes e 

introducindo novos conceptos que complementarán e faciliatarán que o alumnado 

logre acadar os obxectivos e competencias plantexadas no currículo vixente. 

Construir un robot implica coñecementos de moitas áreas como mecánica 

(estructura do robot), electricidade (animación do robot), electrónica (comunicación 

entre robot e ordenador), informática (desenvolvemento dun programa para controlar 

o robot), competencia de comunicación oral e escrita...ademáis de desnvolver 

competencias para este novo milenio: 

 Capacidade de prevención e resolución de problemas, toma de 

decisións: 

o Capacidade mental.  

o Pensamento reflexivo.  

o Sentido de anticipación.  

o Actitudes creativas.  

 En relación coa formación científica e tecnolóxica:  

o Cultivo de actitudes científicas (sorpresa, curiosidade, análise, 

investigación).  

o Coñecemento da cultura tecnolóxica (informática, redes e video).  

o Capacidade para buscar, obter e xestionar información.  

 Inherente no desempeño social:  

o Confianza en si. 

o Liderado.  

o Autoestima. 

o Buscar desafíos. 

o Capacidade para traballar como equipo. 

o Capacidade para traballar de forma colaborativa.  

o Negociar.  

o Saber escoitar e comunicarse cos demais 

o Capacidade de traballar ao seu ritmo. 

 

11. O noso proxecto 

 

ROBOARZÚA é un espazo de experimentación para desenvolver na escola, 

no que se aplican estratexias tanto de aprendizaxe activa como construccionista. Nel 

exponse problemas e os estudantes xeran maneiras creativas e posibles para 
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resolvelos. Utilizaremos Kits para Robótica de Lego Mindstorms (conxuntos de 

elementos de robótica), cada un deles composto por fichas de LEGO, plataformas 

programables LEGO (RCX e NXT), unha linguaxe de programación icónico chamado 

RoboLab e algúns sensores (tacto, luminosidade, etc.). Os robots que se constrúen 

cos elementos destes Kits son resistentes e non demandan coñecementos de 

electrónica para funcionar.   

Búscase facilitar, mediante experimentación, a aprendizaxe de conceptos de 

razoamento mecánico (física aplicada) tales como: forza, velocidade, aceleración, 

fricción (rozamiento) centro de gravidade, engrenaxes, torque, relación, transmisión, 

vantaxe mecánica, traballo, potencia, etc.   

As actividades realízanse co apoio do profesorado, quen ao longo do proxecto 

formula aos estudantes preguntas retadoras e pertinentes que os orienten e 

permítanlles deducir os conceptos necesarios para cumprir cos requirimentos do 

proxecto que están a traballar.  

En canto a metodoloxía e a temporalización, este proxecto desenvolverase 

durante a totalidade do curso en horario curricular (un día á semana, dúas horas). As 

actividades levaranse a cabo, segundo sexan as necesidades, nunha aula con boa 

iluminación e dotada con espazo para que os alumnos, e os seus netbooks, 

desenvolvan as actividades normalmente, ou na propia aula reorganizada 

adecuadamente. A dinámica de traballo na aula de medios co programa de robótica 

educativa, require que o docente promova a disciplina e o traballo en equipo. 

Requírese dun traballo colaborativo en equipos con roles ben definidos. 

Do mesmo xeito que o traballo colaborativo noutros ámbitos educativos que 

utilizan tecnoloxía, é importante o concepto de rol, así como o de equipo e a 

cantidade de membros que poden traballar con cada kit.   

É importante deixar libre a creatividade do estudante nos momentos 

adecuados e guialo nos procesos de desenvolvemento. 

Cada kit debe ser manipulado por un equipo formado por  5 integrantes que 

asumirán algún dos roles que se describirán posteriormente. Cada equipo é 

responsable dun kit e do seu coidado durante o desenvolvemento da sesión. Durante 

as primeiras reunións é importante a exploración dos mesmos para coñecer as pezas 

e o seu funcionamento.   

 Cada estudante dentro do seu grupo, deberá asumir un dos seguintes roles:   

 Líder de proxecto: responsable pola boa marcha do traballo do equipo; isto é, 

planificar as actividades dentro do grupo para asegurar que a tarefa ou o 

proxecto proposto leve a cabo dentro das condicións e os tempos estipulados. 

Debe coordinar as tarefas e lograr acordos cos demais participantes. Esta 

persoa é elixida polos membros do equipo. Debe responder cando o docente 

e/ou algún outro equipo solicite unha explicación sobre o realizado. 

 Especialista en materiais: responsable de administrar os materiais dos Kits e 

de seleccionar os máis adecuados para a tarefa proposta. Encárgase de 

manter a orde, distribuír os elementos dentro do seu equipo no momento 

necesario de acordo ás actividades desenvolvidas e gardalos, inventariados, 

ao finalizar a cada sesión. O seu papel é moi importante debido a que debe 

traballar moi de preto co construtor para realizar o proxecto.  
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 Construtor: responsable principal polo deseño e construción do robot. Esta 

persoa debe acordar cos demais membros do equipo como levase a cabo o 

proxecto e que deseño terá o robot; ademais, debe coordinar o seu traballo co 

do especialista en materiais para decidir como utilizar da mellor maneira os 

recursos dispoñibles. Na fase de programación do robot, é o encargado de 

levar o rexistro dos datos do proxecto para a súa análise posterior (toma de 

tempos, documentación das diferentes actividades ou accións, etc.). Se se 

reproduce un modelo a partir dalgún libro de texto en formato papel e/ou dixital, 

deberá interpretar os pasos de armado de cada estrutura do robot.  

 Programador: responsable da programación do robot. Debe estar en 

permanente contacto co construtor posto que a programación varía 

dependendo do deseño acordado e a tarefa que se queira cumprir. Na fase de 

deseño é o encargado de levar o rexistro dos datos (Caderno de traballo) do 

proxecto para a súa análise posterior (toma de tempos, documentación das 

diferentes actividades ou accións, etc.).  

 Comunicador: o responsable por comunicar as ideas do grupo, comunicarse 

cos outros grupos e co docente facilitador. A súa función é facilitar a 

comunicación tanto cara ao interior do grupo como co resto dos seus 

compañeiros e docente. Líder expositor no momento de socializar os 

resultados, tanto en forma presencial como virtual. Guía e crea a exposición 

dos resultados e achados do equipo. Toma nota das preguntas e dúbidas do 

equipo no seu conxunto, de como se desenvolve o traballo.   

 

SEMANA STEM 

PROXECTO: STEMSUMÉRXETE NO CEIP DE ARZÚA  

  

 O termo STEM provén do inglés Science, Tecnnology, Engineering and Maths, unha 

maneira de educación que integra estas disciplinas introducindo aos pequenos e pequenas 

na vida real, presentes en todos os intres da nosa vida, polo que falariamos dunha 

EDUCACIÓN REAL. Foméntase unha aprendizaxe significativa baseada na propia 

experiencia. 

 Partimos de que no mundo laboral e na Unión Europea, hai moita preocupación 

polas carreiras STEM / STEAM, é dicir, as relacionadas coa ciencia e a enxeñería. Aínda 

que as carreiras máis técnicas teñen máis traballo que a humanística e o interese pola 

ciencia e a tecnoloxía creceu desde 2010, por exemplo, segundo un informe, o número de 

alumnos matriculados en estudos de ciencia e enxeñaría, representaron só o 28% de todos 

os estudantes universitarios, mentres que os estudantes de ciencias humanas e sociais 

representaron máis do 57%. Sendo consciente de que a ciencia e a tecnoloxía son un dos 

motores do desenvolvemento económico nun país e que no contexto no que vivimos cada 

vez máis necesitaremos máis e máis persoas con educación superior en ciencia e 

tecnoloxía, para motivar, inspirar e xerar interese para estes tipos de titulacións ás próximas 

xeracións para que sexan capaces de innovar, traballar en equipos e resolver calquera tipo 
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de problema que lles plantexa, impulsando e garantindo un futuro mellor. Así como aumentar 

o número de rapazas nestas especialidades e fomentar a igualdade de xénero. 

 

 

 Dentro do curso 2017-2018, esta escola en sexto nivel quere desenvolver dúas liñas 

de actuación para garantir o éxito de cada alumno e alumna. Por unha banda, aplicar a 

creatividade e a innovación na práctica profesional e, por outra, promover unha cultura de 

innovación educativa e implementar boas prácticas. 

  

 As vantaxes da aprendizaxe baseada en proxectos son innumerables. A continuación 

destacamos algunhas: 

1. Motiva aos alumn@s para aprender. O profesor/a esperta a curiosidade do alumno 

mediante elementos ligados á súa realidade que o estimulan a investigar e aprender. 

2. Desenvolve a súa autonomía. Os alumnos son os protagonistas do proceso: 

planifican o proxecto, distribúen as tarefas, poñen as ideas en común, toman as súas 

propias decisións e elaboran o produto. 

3. Fomenta o seu espírito autocrítico. Alenta aos alumnos para avaliar o seu propio 

traballo e a detectar fallos no proceso de traballo co obxectivo de que aprendan dos seus 

erros e melloren os resultados nun futuro. 

4. Reforza as súas capacidades sociais mediante o intercambio de ideas e a 

colaboración. Os alumnos poñen en común as ideas, debaten e acordan decisións. Mediante 

a aprendizaxe colaborativa, apóianse os uns aos outros para aprender e conseguir un 

obxectivo común.   

5. Facilita a súa alfabetización mediática e informacional. Durante a investigación 

desenvolven a súa capacidade para buscar, seleccionar, contrastar e analizar a información. 

 

6. Promove a creatividade. Deben poñer en marcha todas as estratexias e ideas 

posibles para elaborar un produto que dea resposta á cuestión exposta. Así, poden realizar 

vídeos, campañas, maquetas,  

folletos ou calquera outro elemento que apoie a súa resposta. Canto máis orixinal sexa o 

produto, mellor. 

7. Atende á diversidade. Estimula tanto aos estudantes con problemas de aprendizaxe 

como aos alumnos máis avanzados ou superdotados. Aos primeiros axúdalles a aprender 

mediante a interdependencia positiva cos seus compañeiros, mentres que aos segundos 

ábrelles todo un campo de posibilidades para desenvolver plenamente as súas capacidades. 

  Dende estas instalacións, desenvolvemos unha comisión de "Tecno-Ciencias" que 

xestiona e canaliza as tarefas da escola con proxectos innovadores. Estas son algunhas das 

actividades que realizamos para traballar STEM a nivel gradual, empezando polo máis 

sinxelo e ir aumentando na complexidade. 

 Primeiro activaremos talleres informáticos e usamos a ferramenta Kodetu. Para 

logo pasar a usar o linguaxe de programación Scratch.  

 Ademais, este ano, experimentarán e programarán os robots Lego MindStorm. 

  

Ademais, incorporamos Google CS First Club para traballar desde a linguaxe Scratch e 

outras actividades como a Tecno Zone, sesións de 'The time of the code' ou Minicraft , 
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talleres de programación, entre outras. Deste xeito, abordan temas como a seguridade en 

internet, a través dun proxecto colaborativo co Departamento de Interior da Policía ou garda 

civil, o plan director onde se forman tanto alumnos como familias.  

 Tamén se lles ensina a traballar con Chromebook e ofrece un espazo se non teñen 

conexión a internet. Ata nos encargamos de aclarar calquera dúbida que poida xurdir de 

quen se achegue ao centro. 

 E por último,  aprender a deseñar robots con material de refugallo e a `programalos, 

dunha maneira moi sinxela. 

 Como dixemos sería unha clase de sexto nivel con 14 alumnos e alumnas, 

concretamente oito nenas (58%) e seis nenos (42%). 

 
 Participamos noutra iniciativa proposta pola Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria de fomento de actividades STEM: "Introdución á robótica" así como 

contamos cun gran historial na participación de diferentes programas de innovación  dentro  

Plan Proxecta, premiados varios anos consecutivos con primeiros e segundos postos así 

como o recoñecemento do primeiro premio PROXECTA 2016 na categoria A. 

  

 O CEIP de Arzúa é un centro público que está enclavado nunha zona rural e parada 

obrigatoria no Camiño de Santiago, a vila de Arzúa, onde conflúen diferentes camiños como 

o francés e o primitivo. 

 

 

PLAN PROXECTA 

 

 DONAS DE SÍ  

 

INTRODUCCIÓN 

Conseguir a igualdade entre homes e mulleres constitúese no requisito imprescindible para 

rematar ca inxusticia social e a súa máis grave manifestación, a violencia de xénero. 

Afrontar este reto require dunha tarefa de concienciación dende  idades temperás e 

atendendo: ao cumprimento da lei; á condición da escola de servizo público; a de ser un 

axente de  socialización que pode perpetuar ou cambiar formas de pensamento;  aos 

principios de coeducacióne, transversalidade e a adquisición da competencia social e cidadá 

presentes no currículo; participamos neste proxecto con actuacíóns que comprenderán á 

toda a comunidade educativa, especialmente aos mestres e mestras, ás familias e ao 

alumnado. 

Obxectivo xeral: 

Nenos 

Nenas 
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Procurar a igualdade efectiva entre homes e mulleres como eixo transversal para o exercicio 

dunha cidadanía xusta e democrática, desenvolvendo o nivel de competencia do alumnado 

de educación infantil e primaria para a autonomía persoal, para o recoñecemento positivo da 

diversidade de xénero; para a comprensión e igualdade efectiva cara aos dereitos de 

mulleres e homes, asi como para a solución razoada e eficaz dos  conflitos por razón de 

xénero. 

 

OBXECTIVOS 

Obxectivos dirixidos aos mestres e mestras: 

 

Revisar o Proxecto educativo do centro para facer constar la igualdade efectiva como 

principio fundamental e recoller  actuacións e medidas que a promovan na concreción 

curricular.. 

Dar a coñecer a normativa vixente en materia de igualdade. 

Desenvolver a capacidade do profesorado para a análise crítica dos prexuízos propios, dos 

do alumnado,  familias e demáis persoas e institucións da contorna. 

Favorecer a implicación en boas prácticas escolares que eviten a desigualdade  e a 

discriminación por razón de xénero. 

Promover o uso de  actitudes e linguaxe non sexistas e sensibilizar cara a detección nas 

relacións interpersoais, en libros de texto e demáis dinámicas e  materiais de uso escolar. 

Analizar a situación social, política e económica  da muller na contorna e promover a análise 

por parte do alumnado.  

Analizar comportamentos, actitudes e expectativas persoais susceptibles de vinculación ao 

xénero (itinerarios formativos, saídas profesionais...). 

 

Obxectivos dirixidos ás familias: 

 

Concienciar sobre a necesidade de desenvolver habilidades sociais e comunicativas para 

garantir a participación democrática e igualitaria no ámbito familiar. 

Promover a reflexión nas familias sobre os prexuízos de xénero propios e as repercusións 

cara ás expectativas de futuro dos seus fillos e fillas. 

Favorecer a xestión non sexista de normas e distribución das tarefas. 

 

Obxectivos dirixidos ao alumnado: 

 

Crear un clima escolar democrático no centro, nas relacións do profesorado co alumnado, 

así como das alumnas e alumnos entre si. 

Favorecer a adquisición de habilidades sociais e  para a toma de decisións. 

Promover a aceptación das súas características persoais, sexuais, familiares e culturais 

como oportunidades para o cambio. 

Inducir ao rexeitamento dos estereotipos asociados aos modelos tradicionais de xénero e a 

aceptación de novos modelos de masculinidade e feminidade. 

Analizar os estereotipos de xénero na escola, na familia, na literatura, cine, xogos,xoguetes, 

linguaxe, publicidade, prensa, itinerarios formativos, profesións... 
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Orientar cara a identificación e denuncia de situacións de discriminación e violencia por 

razón de xénero. 

 

ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA 

 

A organización e desenvolvemento do programa correrá a cargo do profesorado participante, 

que de  xeito coordinado  o integrará en todas as áreas curriculares e nos distintos espazos 

de convivencia  do alumnado.  

A través dunha metodoloxía lúdica baseada na aprendizaxe significativa e cooperativa 

procurarase a observación da realidade de xeito novidoso, cunhas gafas lila que nos 

permitan identificar estereotipos, a linguaxe, as actitudes, as expectativas, a presenza do 

home e da muller nos distintos ámbitos, etc. 

Partiremos da iniciativa do alumnado e da súa análise, para conseguir un novo enfoque cas 

gafas lila, que nos permita abordar os seguintes contidos: a igualdade e o sexismo na 

escola, familia, literatura, cine, xogos, soguetes,  linguaxe, publicidade, prensa, profesións, 

normas de convivencia... 

As habilidades sociais e a toma de decisións presidirán todas as propostas de acción entre 

as que promoveremos: debates, regueifas, conferencias, roleplays, exposicións fotográficas, 

talleres de narrativa non sexista... que terán unha proxección social nalgunha destas formas. 

Os mestres e mestras seremos parte activa e analizaremos cas nosas gafas lila a nosa 

condición de homes e mulleres e de mestres e mestras, para reconducir as nosas propias 

actitudes e prexuízos. 

 

AVALIACIÓN 

 

No procesos de avaliación rexistraremos a participación e grao de implicación do 

profesorado por unaha parte, e do alumnado por outra. 

Realizarase unha primeira avaliación inicial a través de cuestionarios e conversas, para 

determinar o punto de partida. 

Unha avaliación contínua na que nenos e profesores avaliarán a as accións e actividades 

propostas.  

Por ultimo, unha avaliación final na que se dará conta da competencia do alumnado e da 

idoneidade dos distintos elementos do proxecto analizados polo profesorado participante. 

 

En Arzúa 10 de outubro de 2017 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: Ana María Carballeira Maceiras 
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 PAISAXE E SUSTENTABILIDADE 

INTRODUCIÓN 

Durante este curso imos traballar no Programa Sustentabilidade e Paisaxe co fin de 

seguir poñendo en marcha un traballo colaborativo, a partir do cal o noso alumnado 

implicado no proxecto tome conciencia da importancia da paisaxe como elemento 

fundamental da súa vida e siga na mesma liña de coidar o noso medio ambiente. 

As súas iniciativas irán encamiñadas a mellorar actitudes de cara o medio ambiente 

para acadar  un xeito de vida máis sostible, sendo ao mesmo tempo, conscientes do impacto 

que as nosas propias accións teñen sobre a paisaxe e a mesma natureza.   

A partir do reto, SOMOS QUEN DE CAMBIAR A PAISAXE?, e partindo da realidade 

máis cercana, o propio centro, queremos chegar máis alá, saír do entorno máis próximo e 

implicar a toda a Comunidade educativa e outras institucións do noso Concello. Facer 

chegar a nosa mensaxe de que coas nosas accións, aínda sendo pequenas, podemos 

mellorar ou empeorar a nosa contorna, tentando facer unha chamada urxente ás demais 

persoas para que todos xuntos aunemos forzas e saíamos airosos, polo noso propio ben, e 

poder deixar aos nosos a herdanza dun medio ambiente san.  

 

OBXECTIVOS 

-Valorar e coñecer a importancia das árbores do noso centro.   

-Coñecer e distinguir diferentes tipos de plantas: árbores, arbustos,... valorando os 

seus usos.   

-Favorecer o respecto e coidado do entorno de xeito cooperativo.   

-Actuar de xeito responsable a aportar solucións para a mellora do noso entorno.   

-Espertar a curiosidade do alumnado sobre o medio ambiente, incitando á 

investigación e ao intercambio de información.   

-Buscar información para argumentar e defender propostas ante os compañeiros e 

compañeiras.   

-Implicarse e implicar a todos os sectores dentro e fóra da Comunidade Educativa.   

-Potenciar a creatividade a través de recursos que nos aporte a propia contorna 

natural.   

-Potenciar o emprego das TICs no traballo do día a día.   

-Concienciación de elementos destructivos da paisaxe.   

-Fomentar o uso da prensa para elaborar un dossier de novas ecolóxicas que se 

deixará na biblioteca.   

-Analizar e crear obras de concienciación ecolóxica.  

 

ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA 

Este programa levarase a cabo durante todo o curso, partindo xa dunha experiencia 

totalmente positiva e enriquecedora polas tarefas e a implicación de todo o colexio o curso 

pasado, dirixidas  por un fermosa mascota deseñada por eles mesmos, a vaca Marela, un 

animal moi vinculado a esta vila de Arzúa.   
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En canto a súa organización e desenvolvemento farase de maneira coordinada entre 

todo o profesorado participante do proxecto co fin de integralo nas diferentes materias e na 

propia vida dos alumnos e alumnas.  

Introduciremos actividades en varios idiomas, castelán, inglés,francés e galego, para 

facilitar a inmersión en linguas estranxeiras.   

Desenvolverase aproveitando inquedanzas do alumnado para motivalo na proposta 

de pequenas accións que procuren a mellora da nosa contorna.  

Este reto proponse partindo da propia iniciativa do noso alumnado implicado no 

programa, facendo chegar as nosas dúbidas, as nosas iniciativas a todos e a todas para así 

loitar polo noso medio ambiente dunha maneira conxunta.               Pártese de actividades 

de sensibilización e ampliación de coñecementos sobre a paisaxe mediante a creación de 

murais, paneis...intentando motivar e espertar a curiosidade do noso alumnado e 

concienciando o resto da comunidade.   

Logo destas actividades meterémonos de cheo no RETO planteado, para o cal deben 

reflexionar e aportar solucións para a mellora das nosas actitudes de cara a contorna.   

Todas as actividades propostas han de perseguir un impacto dentro e fóra do noso 

centro, polo que se trata dun reto moi ambicioso, implicar todos os sectores do noso 

concello.  

Trátase dun reto xa posto en marcha, que tras a experiencia vivida é moi motivador 

para os alumnos implicados, non é un empezar de cero, se non que é un continuar nun 

proxecto onde eles mesmos son quen o dirixen. Seguriremos tamén coa figura dos 

paisavixías onde se implican todos os nenos e nenas, día tras día.   

A metodoloxía será cooperativa, activa, baseada na resolución de problemas.  

Intentarase construir aprendizaxes significativos polo que partiremos de 

coñecementos previos, partindo do entorno e da experiencia máis próxima.   

Os mestres/as exercerán a función dun mero elemento dinamizador ou encauzador 

das ideas, descubrimentos e vias de avance do alumnado. Será preciso a estimulación na 

investigación con suxerencias concretas cando sexa necesario, dada pouca idade dalgúns 

participantes, nenos e nenas de tres anos, sen deixar de que a última decisión sexa tomada 

por eles e elas e que sexan quen de atopar os seus propios resultados.   

Trátase de formar dende curtas idades para seguir na súa formación en cursos 

vindeiros, o principal obxectivo será o de aprender a convivir armónicamente co medio e de 

aprender a satisfacer as nosas necesidades sen compromenter as da futuras xeracións.         

                    

AVALIACIÓN 

Para a avaliación deste programa iremos rexistrando a súa participación e implicación 

no proxecto, para poder valorar a súa autonomía na procura de información, o traballo en 

grupo, as TICs, etc.  

Farase en tres fases:   

-Unha avaliación inicial que farán os titores implicados a través de cuestionarios, 

conversas cos seus alumnos para valorar o grao de coñecemento do que partimos e parten 

os propios nenos e nenas.   

-Unha avaliación contínua ao longo de todo o curso para saber se as actividades 

propostas se axustan ao nivel dos nenos e nenas e aos obxectivos propostos inicialmente.   
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-Unha avaliación final na que se comprobarán os resultados acadados, se se 

cumpliron os obxectivos propostos no programa, e se consegue sobre todo o primordial 

deste programa.  

 

Asdo.: María Jesús Vila Lama 

 

 

 

En Arzúa 10 de outubro de 2017 

               

 

 

 

 XOGADE 

"En busca dun mundo saudable" 

 

INTRODUCIÓN 

Coa elaboración do Proxecto Deportivo de Centro pretendemos integrar todas aquelas 

actividades que durante os cursos anteriores se viñeron levando a cabo en relación á 

actividade física e á saúde, así como implementar novas propostas que ademais de 

fomentar entre o noso alumnado un estilo de vida saudable establezan unha relación 

transversal co traballado a nivel curricular dende as diferentes áreas na etapa de educación 

primaria e fixen relacións de sinerxia coas familias, asociacións, clubs e institucións da nosa 

localidade e  contorna máis próxima. 

É preciso especificar o peso que as actividades deportivas ou predeportivas seguirán tendo, 

tanto dende as programacións da área de Educación Física nos diferentes niveis coma nas 

actividades extraescolares e complementarias. Manteremos a colaboración estreita que 

vimos tendo co concello, coa asociación de nais e pais e cos clubs deportivos de Arzúa, así 

seguiremos coa oferta xa tradicional de baloncesto, fútbol sala e xadrez, aínda que un dos 

nosos obxectivos é o de ampliar esta oferta de cara a achegarnos aos intereses do maior  

número de alumnos e alumnas posible; entendendo que dende o espazo que nos compete 

temos que ser axentes potenciadores do coñecemento de outras actividades de práctica 

máis minoritaria por ter menos arraigo e/ou presencia mediática. 

Seguiremos participando no programa XOGADE (xogos galegos deportivos en idade 

escolar) nas modalidades nas que o viñemos facendo (baloncesto, fútbol sala, balonmán e 

atletismo) e trataremos de impulsar outras alternativas ás que se poidan sumar os centros 

da nosa zona de cara a ampliar as posibilidades e a apetencia de participación de todo o 

noso alumnado. 

Entendemos que a actividade deportiva, sempre dende unha perspectiva lúdica, representa 

un moi bo instrumento de socialización e de adquisición das capacidades que contribúen ao 
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desenvolvemento integral dos alumnos/as, traballando valores como a cooperación e 

solidariedade, o respecto, a igualdade ou a responsabilidade. 

A oferta de actividades deportivas, que de por si fomentan un enfoque vital activo, verase 

complementada por actividades vencelladas ao coidado da saúde (hábitos hixiénicos, 

alimenticios, posturais...). 

Se a nosa proposta se ten que definir con un fin ese non será outro que o de fomentar unha 

formación integral dos alumnos e alumnas en relación á importancia de manter un estilo de 

vida saudable. Farémolo baixo a articulación de tres eixes que nos parecen indisociables de 

cara ao cumprimento dese fin último, estes son: o coidado do entorno, o coidado dun mesmo 

e o coidado das relacións cos demais. 

 

OBXECTIVOS 

- Presentar a actividade física como medio de exploración e de gozo das posibilidades 

motrices, de relación coas demais persoas e como recurso para organizar o tempo de lecer. 

- Potenciar a participación nas diferentes modalidades deportivas. 

- Aproveitar a práctica deportiva como instrumento de educación e de formación integral da 

persoa. 

- Impulsar o xogo e o deporte como medio de desfrute, de relación e de integración social. 

- Fomentar o compañeirismo e a cooperación nos xogos e nos diferentes deportes. 

- Potenciar os efectos positivos da actividades física sobre a saúde e a calidade de vida. 

- Crear hábitos de práctica saudable, regular e continuada. 

- Transmitir hábitos, actitudes e valores como o respecto, o esforzo, o compañeirismo ou a 

cooperación. 

- Potenciar a deportividade e o Xogo Limpo a través do respecto das regras. 

- Fomentar a través do Deporte as relacións entre os centros escolares. 

- Permitir a aprendizaxe de aspectos técnicos e tácticos das diferentes modalidades 

deportivas. 

- Involucrar ás familias na adquisición de hábitos de vida activa e saudable. 

- Utilizar a competencia dixital como ferramenta para compartir coa comunidade educativa 

os coñecementos e as experiencias vividas a través do Deporte. 

ORGANIZACIÓN, DESENVOLVEMENTO E METODOLOXÍA 
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O curso 2017-2018 supón a elaboración do Proxecto Educativo de Centro aínda que 

podemos dicir que dende o noso CEIP levamos xa anos desenvolvendo unha liña de traballo 

na que vimos potenciando a actividade deportiva mediante as escolas deportivas, as 

competicións inter-centros e as competicións internas.  

O que pretendemos coa elaboración deste documento é integrar O Proxecto Deportivo de 

Centro dentro do establecido no Proxecto Educativo de Centro, vinculando a súa posta en 

marcha a todas as áreas e niveis así como aos demais proxectos desenvoltos no centro. 

En canto á organización, dado o carácter integrador e transversal que pretendemos, 

trataremos de involucrar a toda a comunidade educativa. Aínda que a proposta inicial parte 

da área de Educación Física, pretendemos crear un espazo aberto á participación de todos e 

todas. 

Como sinalamos na introdución, asentaremos a nosa participación no programa xogade. 

Daremos continuidade á realización dos “Xogos de Primavera” na que será xa a súa 

vixésima primeira edición, xogos nos que se organizan competicións internas entre todos e 

cada un dos grupos e niveis de Educación Primaria nas modalidades de baloncesto, fútbol 

sala, bádminton, xadrez e brilé, demais dos “VI Pequexogos” dirixidos aos nenos/as de 

Educación Infantil. 

Asentaremos a figura dos Xogovixías, nenos e nenas encargados de observar o respecto e 

o cumprimento das normas nos diferentes xogos actuando como verdadeiros árbitros. Neste 

sentido, no presente curso queremos potenciar a participación do alumnado tanto na 

organización como na toda de decisións das actividades que se desenvolvan. As achegas e 

a participación activa dos nenos e nenas propiciará unha construción máis significativa de 

todos os aprendizaxes inherentes ás actividades propostas. 

Así pois, a nivel metodolóxico trataremos de fomentar o rol activo de cada un dos axentes 

participante no desenvolvemento do proxecto. Aínda que nun comezo a dinamización da 

maior parte das actividades partirán dende o claustro, pretendemos xerar unha inercia de 

participación que conleve a creación dun sentimento de pertenencia propicio para que os 

demais axentes impulsen calquera proposta que teña cabida e enriqueza a liña de traballo 

establecida. 

AVALIACIÓN 

A avaliación das actividades levadas a cabo farase dende a óptica de todos os participantes 

e será un proceso que atenderá tanto a aspectos cualitativos coma cuantitativos. 

Realizaremos unha avaliación individualizada de cada unha das actividades propostas, para 

cada unha delas estableceremos uns criterios que en todo caso han de estar en 

consonancia co establecido na liña marcada polo Proxecto Deportivo de Centro. 

Ademais de valorar o grado de adecuación de cada unha das actividades levadas a cabo, 

avaliaremos tamén os seus efectos a nivel condicional na poboación escolar. Cabe salientar 

neste senso que nos valeremos da ferramenta DAFIS, elaborada ao amparo do Plan Galicia 

Saudable, para facer a valoración da condición física de cada un dos nosos alumnos e 
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alumnas; os datos recollidos servirannos de referencia futura á hora de valorar o impacto 

que as medidas implementadas poidan ter. 

Así mesmo avaliaremos tamén ao propio proceso de avaliación e ás ferramentas 

empregadas, na procura dun proceso de metaavaliación. 

En Arzúa 10 de outubro de 2017 

 

 

 

 

Asdo.: Diego Castro Taboada 

 

-LIBROS DE TEXTO E DEMAIS MATERIAIS CURRICULARES ESTABLECIDOS NO 

CENTRO 

En relación aos libros de texto e material curricular, cúmprese a normativa vixente 

participando no Programa de Gratuidade de Libros de Texto en todos os niveis de  

Educación Primaria, aplicando o Decreto de Plurilingüísmo.  

Segundo a Orde do 16 de Maio de 2017 sobre  axudas para a adquisición de libros de 

texto, os beneficiarios deberán incorporar en bo estado os libros de texto adquiridos con 

cargo ao importe das axudas, ao rematar o curso escolar 2017/2108, a un fondo solidario 

que se constituirá no centro (banco de libros)  

 

 

-PLAN DE AUTOPROTECCIÓN/MODIFICACIÓNS/A OBSERVACIÓN DE QUE 

SEGUE VIXENTE 

Segue vixente o plan aprobado no Consello Escolar do 24 de xuño de 2008. 

A modificación que se levou para este curso foi a relación nominal do persoal do Centro, o 

xefe de intervención e emergencia (XIE), os equipos de primeira intervención (EPI), o  

equipo de segunda intervención (ESI), o equipo de evacuación e o equipo de alarma e 

evacuación (EAE) 

 

 

RELACIÓN NOMINAL DO PERSOAL DO CENTRO 

 

1. BÓVEDA SUÁREZ JOSÉ LUÍS 

2. CAJADE RODRÍGUEZ ROSA Mª 

3. CARBALLEIRA MACEIRAS ANA MARIA 

4. CASAL NEIRA ALICIA 

5. CASAL TATO Mª CARMEN 

6. CASTRO TABOADA DIEGO 

7. DÍAZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA 

8. DIÉGUEZ PAZ MARINA 

9. FERNÁNDEZ BALADO DOLORES 

10. LEIVA BALBOA MARÍA CRUZ 

11. LÓPEZ CASAL Mª DOLORES 

12. LÓPEZ CEA MAR 
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13. LÓPEZ VÁZQUEZ VERÓNICA 

14. PEDROSA FERNÁNDEZ REMEDIOS 

15. PETEIRO REY IRIA 

16. PRIETO BARRO JAVIER 

17. SANMARTÍN SOUTO JOSEFA 

18. VARELA LÓPEZ LAURA 

19. VÁZQUEZ REY NOELIA 

20. VÁZQUEZ RIAL Mª DEL CARMEN 

21. VILA LAMA Mª JESÚS 

22. VILAR CHENTO YOLANDA 

23. VILLAR BASCOY MARÍA 

24. CAO GIGIRÍN, ALBERTO 

25. FANDIÑO LÓPEZ, Mª ROSARIO 

26. PIMENTEL LÓPEZ, TERESA 

27. , CÉSAR 

 

 

XEFE DE INTERVENCIÓN E EMERXENCIA (XIE) 

TITULAR: Dª ROSA Mª CAJADE RODRÍGUEZ 

SUPLENTE: Dª VÁZQUEZ RIAL Mª DEL CARMEN 

 

EQUIPOS DE PRIMEIRA INTERVENCIÓN (EPI) 

Dª ALICIA CASAL NEIRA 

Dª YOLANDA VILAR CHENTO 

 

 

EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN (ESI) 

D. ALBERTO CAO GIGIRÍN 

Dª MARÍA VILLAR BASCOY 

Dª MAR LÓPEZ CEA 

 

EQUIPO DE EVACUACIÓN  

JOSEFA SANMARTÍN SOUTO 

LAURA VARELA LÓPEZ 

Mª CRUZ LEIVA BALBOA 

 

RESPONSABLE DE ALARMA E EVACUACIÓN 

JOSEFA SANMARTÍN SOUTO 

LAURA VARELA LÓPEZ 

Mª CRUZ LEIVA BALBOA 

 

 

 

-PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS TAREFAS DO PERSOAL 

NON DOCENTE 

 

Persoal subalterno 

O conserxe do Centro é persoal laboral contratado polo Concello de Arzúa. As súas 

tarefas veñen estipuladas por lei e realizaránse en coordinación coa Dirección do Centro. 

Persoal de cociña 
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O persoal de cociña está constituído por unha oficial segunda de cociña e dúas 

axudantes de cociña. Realizarán as tarefas marcadas segundo a lexislación vixente en 

coordinación coa encargada de comedor. 

Persoal laboral do transporte escolar 

O número de acompañantes do servizo do transporte escolar que lle corresponde ao 

Centro é de sete. 

As súas tarefas veñen dadas por lei e realizaránas en coordinación coa Dirección do 

Centro. 

As acompañantes deben acompañar aos nenos e nenas ata a entrada do recinto e 

recollelos no mesmo lugar á saída. 

Servizo de limpeza 

A limpeza do Colexio leva á cabo unha empresa contratada polo Concello de Arzúa. 

 

-PLAN PARA A POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS RELACIÓNS DA 

COMUNIDADE COA FAMILIA 

As relacións coas familias deberán basearase na comunicación en a coordinación  

pais-mestres para acadar un bo clima no proceso ensino-aprendizaxe 

Este clima desenvolverase na reunións de titoría, onde os pais/nais /titores legais 

deben ser informados de todos aqueles aspectos que poidan incidir no ensino que recibe 

nos seus fillos/as.  

O horario de visita de atención a pais é todos os luns de 17 a 18 horas. Será 

necesario pedir citas con antelación para que o titor/a poida ter recollida a información 

individual que crea precisa. 

Tamén son importantes as reunións  globais por titorías, nivel ou ciclo, que se prestan 

para a información de aspectos máis xerais e que afectan ao grupo de alumnos /as.. 

Celebraránse de unha a tres coincidindo co inicio de cada trimestre, segundo organice o 

titor/a. 

Manter unha boa relación co Concello é bo para o colexio. De feito é bo unha axeitada 

colaboración por ambas partes, o colexio organiza actividades culturais, deportivas... e o 

Concello mediante axudas económicas, materiais, reparacións... 

O equipo directivo estará sempre disposto a reunirse cos representantes municipais 

para expoñelos problemas e as necesidades e problemas do centro, e moitas das veces en 

colaboración coa ANPA. 

As relacións coa ANPA son boas e satisfactorias. Foron xa informados do apoio e 

colaboración por parte do centro para dar solución ás necesidades que poidan presentar, e 

que na súa medida, o centro poida solventar. 

Tamén estamos abertos o intercambio e a colaboración doutras entidades e 

asociacións que aporten actividades que supoñan unha mellora no proceso educativo 

aumentando a súa calidade e da cultura do nosos entorno 

 

-PLAN DE TRANSPORTE 

 

Funciona regularmente, sen dobraxes nin servicio de mediodía.  Existen sete rutas, con 

sete autobuses pertencentes a dúas empresas que transportan diariamente 136 alumnos. 
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Igual que en cursos anteriores, serán revisadas estas rutas, a fin de facer as 

modificacións precisas en canto a itinerarios e paradas. 

Existe a figura do acompañante en todas as liñas, estas deixan ao alumnado no centro 

escolar cunha marxe de dez minutos antes da entrada nas aulas, tempo no que o 

profesorado realiza garda e custodia  para o tempo de espera. Saíndo directamente para os 

autobuses ao finalizar. 

Nas entradas e saídas dos autobuses solicítase a colaboración diaria do servizo da 

Policía Local do Concello para evitar accidentes a causa do tráfico abundante nesas horas. 

 

-REGULAMENTO DA ORGANIZACIÓN DO COMEDOR 

 

Funciona con total normalidade.  Os alumnos comen nunha única quenda, atendidos 

no servizo por compañeiros voluntarios dos cursos superiores, supervisados pola encargada 

e persoal colaborador, integrado por profesores e nais e pai colaboradoras. 

Fan uso do Servizo de Comedor 215 alumnos/as, onde amaioria do noso alumnado 

están subvencionados ao 100%. Os contribuíntes, segundo as instrucións da Secretaría 

Xeral, aboarán a cantidade estipulada para primaria ou secundaria. 

O seu funcionamento obedece ao disposto no Protocolo do Comedor Escolar do Ceip 

de Arzúa. 

 

-PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO 

 

O edificio escolar principal, inaugurado no curso 1992/93, está formado por tres 

plantas, onde se distribúen os diferentes niveis en 19 aulas. Conta así mesmo, con 

Biblioteca, unha aula para a especialidade  de Relixión e outra para Inglés, unha aula 

informatizada e Audiovisuais, tres salas para titorías, que funcionan como aula de P.T, 

Audición e Linguaxe e Departamento de Orientación respectivamente, gabinete médico, sala 

de profesores, secretaría-arquivo, dirección, dispoñendo de ascensor e supresión total de 

barreiras arquitectónicas. 

Outro edificio alberga o comedor escolar, cociña e almacéns para alimentos. Unha 

parte do comedor non utilizada como tal, habilitouse como aula de psicomotricidade.  

Hai un edificio anexo onde se atopa un salón de actos, unha aula de usos múltiples, así 

como dúas aulas, e  na planta baixa está  o ximnasio. Este edificio está pendente de obras 

por parte de Xefatura Territorial, iniciadas no curso anterior. 

A Biblioteca funcionará como aula de animación á lectura, aportando libros tamén á 

biblioteca de aula e conta cun sistema de préstamo a cargo da  responsable da Biblioteca 

Escolar. Forma parte do Plan de Mellora de Bibliotecas escolares polo que está dotada 

conforme aos seus obxectivos, requirimentos e presupostos.  

A aula informatizada e audiovisuais ao igual que a Biblioteca contará cun horario e cun 

regulamento específico. 

O centro conta tamén con dúas aulas de música, unha para Educación Primaria e outra 

para Educación Infantil e dúas específicas para o alumnado de Inglés. 

O estado das instalación do noso centro acada os mínimos requeridos para o 

desenvolvemento das diferentes actuacións educativas, presentando as deficiencias que se 

mencionan: 
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-Edificio anexo pendente do máis obras para a súa total restauración. 

As instalacións do centro empregaranse ao longo do curso nas distintas actividades 

que se teñen programadas, en horario escolar, no recreo do comedor e nas actividades 

extraescolares da implantación da xornada mixta, polo alumnado do Centro. O uso das 

instalacións do colexio por persoas alleas concederase seguindo as normas que marca a lei.  

 

-PLAN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA ANPA 

 

Está constituída neste Centro a Asociación de Nais e  Pais de Alumnos “O Formento” 

que ven colaborando co mesmo na medida das súas posibilidades e dentro das súas 

competencias. 

En Nadal, Entroido e fin de curso fan, dentro do seu reducido presuposto, aportacións 

tanto de actividades como de material en beneficio dos seus fillos/as e aos nosos 

alumnos/as. 

Dentro das actividades propostas para a Implantación da xornada mixta propoñen 

cociña e inglés para Primaria e para Infantil de 15:30 a 16:30 

 

-PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO 

 

A PXA ten carácter aberto a calquera modificación dos aspectos que se recollen na 

mesma ou a inclusión doutros novos, sendo as actividades propostas de obrigado 

cumprimento. 

Haberá actividades que se irán incorporando ao longo do curso a medida que os 

Equipos de Ciclo, Nivel ou outros sectores as organicen ou xurdan polo seu interese para o 

Centro. 

Serán tamén os Equipos de Ciclo ou Nivel os encargados de analizar os axustes da 

Programación. Asemade, o resto de sectores da Comunidade Educativa poderán trasladar 

os resultados do estudo e seguimento do Plan ao Consello Escolar e ás distintas Comisións. 

Teranse en conta: 

-O claustro de mestres procesará a información recibida valorando as distintas 

propostas de reaxuste do plan. 

-O Consello Escolar estudará as propostas recibidas do Claustro e dos restantes 

sectores aprobando, se procede, as medidas correctoras complementarias 

Todos idoneidade e cumprimento, ou non, dos aspectos que neste Plan se detallan 

serán recollidos na Memoria Final de Curso. 

 

 

-PROGRAMAS OU PLANS DE LECTURA DO CENTRO 

 

OBXECTIVOS 

O CEIP de Arzúa elaborou, como desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro, un Plan 

Anual de Lectura no que se plasman todas as actuacións que os distintos niveis educativos 

pretenden realizar coordinadamente, ao longo do curso, para conseguir os obxectivos 

propostos en dito proxecto que son os seguintes: 
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□ Estimular e incrementar os hábitos de lectura de toda a comunidade educativa. 

□ Favorecer a comprensión lectora e a lectura fluída e expresiva. 

□ Contribuír a mellorar a competencia na expresión oral e escrita. 

□ Desenvolver as habilidades no proceso de busca de exemplares e de información 

tanto nos soportes tradicionais como nas novas tecnoloxías. 

ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

A biblioteca contará coa figura da mestra responsable da biblioteca que ten un labor non 

só técnico senón tamén pedagóxico, ofrecendo ao alumnado todas as oportunidades para o 

uso axeitado das fontes de información e o acceso á lectura como forma de lecer e medio de 

enriquecemento persoal. 

Tamén existirá un equipo de apoio da biblioteca formado por profesorado de diferentes 

niveis que traballará en coordinación coa responsable da biblioteca para conseguir os 

obxectivos fixados. Tanto a responsable como o equipo deberían ter unha dedicación horaria 

suficiente para desempeñar o seu labor e permitir que a biblioteca estea aberta o máximo de 

períodos lectivos posible.  

Os membros deste equipo terán unha hora de reunión mensual para coordinar os traballos e 

a organización da biblioteca escolar. 

Continuarase co rexistro dos fondos en soporte informático empregando o Programa Meiga. 

Este curso preténdese que todos os exemplares existentes queden rexistrados no Meiga. 

Comezamos coa ordenación e recatalogación das seccións que estaban desorganizadas.  

Empregaremos un novo método de clasificación de libros máis visual: 

► Sección de infantil: levarán teselas azuis e unha pegatina azul. Os que estean en 

galego tamén levarán a bandeira de Galicia. 

► 1º e 2º nivel de Educación Primaria: teselas vermellas e unha pegatina vermella. 

Os que estean en galego terán a bandeira de Galicia. 

► 3º e 4º nivel de Educación Primaria: teselas verdes e pegatinas verdes. Os escritos 

en galego levarán a bandeira galega. 

► 5º e 6º nivel de Educación Primaria: teselas amarelas e pegatinas amarelas. Os 

escritos en galego con bandeira galega. 

Os libros de 3º a 6º estarán ordenados alfabeticamente.  

Como a biblioteca debe seguir ampliando e actualizando os seus materiais, continuará o 

expurgo dos fondos documentais que leven tempo sen empregarse, incorporándoos ao 

arquivo histórico anexo, habilitado para tal fin. 
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As coleccións serán recollidas en caixas transparentes indicando por fóra o título, o autor e o 

número de exemplares. Segundo a cor (azul, vermello, verde ou amarelo) saberemos para 

que cursos están dirixidas. 

Os préstamos e devolucións de fondos serán xestionados manualmente debido a que 

moitos libros non están rexistrados correctamente, deixando para o vindeiro curso o sistema 

de préstamo e devolución mediante o Meiga. 

Na páxina web do centro haberá unha sección dedicada á biblioteca que se porá en 

funcionamento o día das bibliotecas. 

 

DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA 

A biblioteca escolar pretende ser a principal fonte de recursos do centro e polo tanto é 

imprescindible a actualización e provisión do material necesario para poñer en marcha o 

Proxecto Lector e para dotar aos distintos departamentos dos fondos documentais que lles 

faciliten o seu labor docente.  

É un compromiso da nosa biblioteca escolar dispoñer dun mínimo de exemplares das 

lecturas que aparecen nas programacións didácticas do profesorado ata onde nos sexa 

posible.  

Atendendo aos obxectivos do Proxecto Lector, estes deben servir para: 

▪ Desenvolver a competencia lingüística 

▪ Incrementar o gusto pola literatura (competencia cultural e artística) 

▪ Dotar de recursos para acceder á información (tratamento da información e 

competencia dixital). 

▪ Facilitar a auto aprendizaxe (competencia para aprender a aprender). 

Estes recursos difundiranse a través de actividades específicas como centros de interese, 

elaboración de guías de lectura, exposicións, e outras actividades que co motivo das 

distintas conmemoracións se programen na biblioteca. 

 Ademais, pedirase aos distintos departamentos a colaboración para que a adquisición 

destes fondos sexa axeitada para a súa práctica docente. 

FORMACIÓN DE USUARIOS  

Dentro das actividades que recolle o proxecto lector do centro está a formación de usuarios 

da biblioteca. Programaranse actividades para coñecer o espazo físico da biblioteca e a 

clasificación dos fondos da mesma. Para facilitar o acceso á información e á consulta do 

catálogo elaboraranse guías de formación e actividades para traballar co alumnado, sempre 

http://www.edu.xunta.es/centros/cpiarmandocotarelo/?q=Content/Biblioteca
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coa colaboración necesaria do profesorado e preferentemente a través do plan de acción 

titor.  

► Outras accións. 

- Traballos de investigación: dotación e información sobre material e técnicas 

para a realización de traballos de investigación acerca dos distintos contidos 

das materias ou áreas do currículo. 

- Fomentarase o uso da biblioteca como aula de traballo e como centro de 

recursos tanto para o profesorado como para o alumnado. 

- Conmemoracións e efemérides: programaranse actividades co motivo das 

distintas celebracións dentro do calendario escolar: exposicións, concursos, 

talleres, … 

- Visitas de persoeiros (escritores, conta contos...). 

- Revista escolar: Colaboracións co Equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares. 

 

CRITERIOS  E  PROCEDEMENTOS  DE  AVALIACIÓN 

En canto aos criterios, terase en conta a dispoñibilidade do profesorado para a biblioteca, as 

modificacións e melloras do espazo físico e do catálogo, o funcionamento e utilidade do 

programa MEIGA para a catalogación, a organización e dispoñibilidade dos documentos 

tanto para o alumnado como para o profesorado, o nivel de formación dos usuarios, o grao 

de uso da biblioteca como centro de recurso do centro, o desenvolvemento do programa 

das actividades de animación á lectura e o nivel global de funcionamento do proxecto de 

biblioteca. 

Para a avaliación os instrumentos serán: a observación e rexistro dos procesos e dos 

resultados obtidos. A finais de curso o equipo da biblioteca elaborará unha memoria na que 

se recollerán as conclusións. 

Para a avaliación do Proxecto Lector realizaranse diferentes enquisas tanto aos 

departamentos como ao profesorado e ao alumnado. 

EQUIPO DE APOIO DA BIBLIOTECA 

A persoa dinamizadora da biblioteca escolar durante o curso 2017/18 é Iria Peteiro Rey, 

que dispón no seu horario de 4 períodos lectivos para desempeñar as súas funcións. 

O equipo de dinamización da biblioteca está formado por:  

María del Carmen Vázquez Rial (titora 4º A de EI e Xefa de Estudos), Josefa Sanmartín 
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Souto (titora 4º B de EI), Alicia Casal Neira (titora 5º de EI), Mª Jesús Vila Lama (Titora 6º de 

EI), Yolanda Vilar Chento (titora 2º de EP), Noelia Vázquez Rey  (Titora 3º de EP e 

Coordinadora das Actividades Extraescolares), María Villar Bascoy  (titora 4º A de EP),  

María del Mar López Cea (titora 4º B de EP e Coordinadora do Equipo de Dinamización da 

Lingua Galega), Mª Dolores López Casal (titora de 6º A de EP), Ana María Carballeira 

Maceiras (orientadora), Mª del Carmen Casal Tato (mestra de EF e Secretaria) e Rosa María 

Cajade Rodríguez (titora de 6º B de EP e Directora).  

No referente ao horario da biblioteca, permanecerá aberta os máximos períodos lectivos 

posibles, ademais de todos os recreos. Tamén estará a disposición do alumnado de 15:30 

horas a 16:30 horas os mércores, xoves e venres no horario de xornada mixta.   

Nos recreos facilitaranse os préstamos de libros e consultas.  

O equipo da biblioteca terá un período mensual dedicado a unha reunión xunto co Equipo de 

Dinamización da Lingua galega para a coordinación do funcionamento da Biblioteca. 

Ademais as tres persoas responsables do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, 

actividades Complementarias Extraescolares e Biblioteca reúnense semanalmente coa 

directora do centro. 

 

 LECTURAS ANUAIS DO CENTRO 

Por unha parte, este curso académico 2017/18 os nenos e nenas de infantil e primaria 

escollerán libremente as súas lecturas, ben para realizar durante o recreo escolar de luns a 

venres, como para levaren á casa voluntariamente. 

Por outra parte, procuraremos que todo o alumnado lea un conto escrito por María Canosa 

posto que no mes de febreiro recibiremos a visita da autora na nosa biblioteca. 

Tamén haberá lecturas relacionadas co tema proposto para este curso, O Circo, adaptadas 

a cada nivel ao igual que lecturas realizadas polos maiores aos máis pequenos do centro. As 

especialidades contarán tamén con recursos aportados pola biblioteca en diferentes 

formatos. 

 

 

Arzúa, a 10 de Outubro do 2017  

Coordinadora do Equipo de Biblioteca  

 

 

Asdo: Iria Peteiro Rey 
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-PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC 

 

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 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 2017-2018. 

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. 

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. 

4. OBXECTIVOS XERAIS 
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1. 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. 

2. 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 información e a aprendizaxe: biblioteca escolar, aula informatizada, aula 

de medios audiovisuais, aula de usos múltiples… 

3. A utilización dos recursos TIC existentes no centro e a organización dos 

espazos en beneficio do plan. 

 

 

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, linguas e  formas de 

vida. 

· Potenciar actividades de participación de toda a comunidade educativa 

nas diferentes actividades do centro: páxina web, aula virtual, 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, aula virtual…) 

· Procurar a inclusión de toda a comunidade educativa a través das TIC. 

 

6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN CONTÍNUA 

Realizarase unha avaliación continuada dos avances ou dificultades da posta en 

marcha do plan.  

 

7. PROGRAMACIÓN XERAL DAS TIC 

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. 
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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. 

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. 

 CONTIDOS 

Daremos prioridade a aqueles que promovan aprendizaxes polivalentes, xeneralizables, 

funcionais e relevantes para o futuro e desenvolvan destrezas básicas como: 

· Dominio das catro destrezas lingüísticas en castelán, galego e inglés. 

· Habilidades para buscar e seleccionar infomación. 

· Capacidade de análise e razoamento crítico. 

· Capacidade de aplicar coñecementos para resolver problemas. 

· Capacidade para argumentar opinión. 

· Capacidade de autoaprendizaxe. 

· Solventar inquedanzas e satisfacer a necesidade de formación 

permanente. 

· O traballo en equipo. 

· A comunicación e convivencia con outros. 

· A conciencia de comunidade e participación, actitudes de respecto e 

tolerancia. 

· Iniciativa. 

· Motivación e perseverancia no traballo. 

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. 

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. 
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· 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 (tres). 

Adquisición de Tablet para estes alumnos/as. 

· Acceso ao software, programas e recursos específicos para as 

necesidades educativas do alumnado 

 

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. 

 

PROPOSTAS DE TRABALLO E CONTIDOS NOS DIFERENTES CICLOS e NIVEIS 

DE EDUCACIÓN INFANTIL E EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 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, acceder á páxina web do 

centro e acceder á aula virtual. 

-Realización de actividades lúdicas nas EDI. 

 

 1º e 2º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

OBXECTIVOS DO EQUIPO DE NIVEL 

-Participar en cursos para o profesorado. 

-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. 
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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. 

- Acceder ao blogue de aula (no caso de habelo) e a aula virtual. 

 

 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, así como a aula virtual do centro. 

-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. 

-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. 
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 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 diferentes procuras segundo as unidades 

didácticas que se están a traballar na aula e actividades interactivas na aula virtual (lecturas, 

vídeos e actividades variadas). 

-Lectura de prensa dixital. 

-Realización de actividades elaboradas polo profesorado dacordo cos temas que se 

están a traballar na aula. 

-Presentación, por parte do alumnado, de contidos recopilados e elaborados por eles 

en formato dixital. 

-Utilización do ordenador e da pizarra dixital como reproductor de contidos multimedia: 

presentacións, vídeos, documentais, cine,… 

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. 

- Usar a Aula Virtual como fonte de recursos. 

-Fomento do ordenador como ferramenta para a realización de cálculo mental. 

-Utilización de programas de debuxo para os contidos de xeometría. 

-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. 

-Utilización do ordenador e da pizarra dixital como reproductor de contidos multimedia: 

presentacións, vídeos, documentais, cine,… 

ÁREAS DE SOCIAIS E NATURAIS 

-Uso responsable do ordenador e de Internet. 

-Procura de selección de información sobre os diferentes temas. 
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-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. 

-Presentación, por parte do alumnado, de contidos recopilados e elaborados por eles 

en formato dixital. 

-Utilización do ordenador e da pizarra dixital como reproductor de contidos multimedia: 

presentacións, vídeos, documentais, cine,… 

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. 

-Uso dos recursos orais e escritos, recollidos na aula virtual, para a práctica e 

enriquecemento de coñecementos de lingua inglesa. 

-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 e uso da aula virtual para a realización de actividades 

de comprensión, expresión e e coñecemento da cultura dos países de lingua 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, vídeos, films,... 

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. 

-Utilización do ordenador e da pizarra dixital como reproductor de contidos multimedia: 

presentacións, vídeos, documentais, cine,… 

EDUCACIÓN FÍSICA 

-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,… 

 

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 . 

 

       -AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA DE 3º E SEXTO NIVEL Composición comisión.  

En todos os centros educativos que impartan as ensinanzas de Educación Primaria 

constituirase  unha comisión de coordinación de avaliación formada polos compoñentes que 

marque a orden que rixe estas probas. 

Tras a realización das probas de Avaliación en 3º e 6º de Educación primaria no curso 

académico 2016-17, en terceiro transcurreu con normalidade, só faltou una alumna. As 

probas en sexto non se realizaron , previa consulta co titor e a mestra de Língua Estranxeira. 
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E para que así conste  preséntase esta PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL, á 

consideración do Consello Escolar do CEIP de Arzúa. 

 

En sesión ordinaria do Consello Escolar, celebrada no CEIP de Arzúa o día 25 de 

outubro de 2017, preséntase para a súa avaliación positiva, se procede, a Programación 

Xeral Anual do curso 2017-2018, acordándose o seguinte: 

 

NOME E APELIDOS SINATURA 

CAJADE RODRÍGUEZ ROSA Mª  

CAO GIGIRÍN ALBERTO  

CASAL NEIRA ALICIA  

CASAL TATO Mª CARMEN  

COSTOYA CARDELLE ESPERANZA  

GONZÁLEZ BARCO MARÍA  

LEIVA BALBOA MARÍA CRUZ  

SANMARTÍN SOUTO JOSEFA  

VALLO CAMBA MIGUEL  

VÁZQUEZ RIAL Mª DEL CARMEN  

VILAR CHENTO YOLANDA  

VILLAR BASCOY MARÍA  

VILLAR ROMARÍS ANA ESPERANZA  

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    


