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C.E.I.P. ““FOGAR”” 
CARBALLO 

REFERENCIAS 
CONTEXTUAIS 

 
 

 
O C.E.I.P. ““FOGAR”” é un dos colexios que hai na vila de 

Carballo, creado no ano 1970, funciona como centro de Educación 
Infantil e Educación Primaria estando adscrito ó I.E.S. “Alfredo 
Brañas”. 

 
Está situada na zona do Choríns, con entrada por R/Vila de 

Ordes s/n e con entrada altenativa para alumnado por Avda de 
Bergantiños e Rúa Vila de Laxe, e acolle alumnos/as do casco 
urbano e da parroquia de Bertoa. Ten como centros adscritos as 
escolas de Mirón e A Rega, (todas elas pertencentes ao CRA 
“Ponte da Pedra”). Aínda así segue a recibir e atender a alumnado 
procedente das escolas de Artes, Verdillo e Vilela por canto estas 
escolas foron ata vai ben pouco escolas adscritas ao Centro, e de 
feito continúan a manterse as rutas de transporte de Verdillo-Artes 
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e de Baldaio, esto si, con carácter provisional e con anunciada 
supresión para o vindeiro curso escolar. 

 
 
 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Código de Identificación Fiscal : Q-6555063-D 
Código do Centro : 15002578 
Enderezo: R/Vila de Ordes s/n     15100 Carballo (A Coruña) 
Teléfono 981 700 294 
Fax 981 758 203 
E-Mail: ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 
Paxina web: http/:centros.edu.xunta.es / ceipfogar 
BLOG: www.colexiofogar.blogspot.com 
BLOG LINGUAINGLESA: 
www.colexiofogarenglish.blogspot.com 
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O CENTRO E O SEU ENTORNO 
 

Inciden no noso centro unha serie de características que 
debemos ter en conta á hora de elaborar o Plan Xeral Centro. 
Estas son de tipo socioeconómico, cultural, etc, que dunha 
maneira complexa inflúen directamente sobre a comunidade 
escolar, no intre da súa organización, dirección e activación.  

Mención especial merecen os seguintes aspectos: 
 

 Mestura de Entorno urbano e rural, con todo o que 
leva aparellado xeitos de vida distintos, distintas 
formas de organización social e profesional, etc… 
Ademáis tamén os condicionantes sociais e 
económicos, moi diversos, determinan ambientes, 
estimulacións e condicionantes diversos que inflúen 
poderosamente na evolución académica e social. 

 Transporte Escolar. Existencia de tres liñas (Verdillo-
Artes, Baldaio, Bertoa), que descorren baixo a 
asistencia da Compañía de Transportes Queijeiro. 
Todas elas funcionan cun protocolo de servicio que se 
recolle en apartados posteriores desta PXA. 

 Alumnos provintes de escolas unitarias con 
incorporación en niveis e cursos diversos ao centro, o 
que conleva –en determinadas ocasións, polas 
dimensións tan diversas do centro de orixe e do de 
destino- problemas de adaptación, sociabilización, 
etc… Esto determina a necesidade de artellar 
medidas de adpatación como son a xornada de portas 
abertas para alumnos de novo ingreso (que se leva a 
cabo en colaboración cos Departamentos de 
orientación dos centros no mes de xuño; 
incorporación as listas de aulas de grupos parellos de 
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alumnos provintes das escolas unitarias; intercambio 
de información previa, etc...)  

 A dimensión do centro, na actualidade con 34 
unidades e 779 alumnos/as, supón en si mesmo unha 
enorme dificultade e un grande atranco en cuestións 
tan elementais e básicas para un centro educativo 
como son a organización, coordinación, uso común de 
espazos, planificación conxunta, atención 
individualizada, etc… 

 Esta masificación tamén incide na realización de 
actividades, e sobor de todo, na atención 
individualizada de alumnos/as e moi especialmente 
daqueles que presentan dificultades de aprendizaxe, 
adaptación e integración. Neste contexto temos que 
salientar que os procesos de escolarización do 
concello nos últimos anos deron como resultado a 
ampliación de alumnado e aulas ata o punto de 
implicar o máis grande problema co que se enfronta o 
centro. 

 Comedor Escolar con 276 comensais e baixo a 
característica de xestión directa. 

 Salientable número de alumnos provintes dos 
movementos migratorios que conforman unha 
realidade social intensa no mundo occidental e que 
demandan unha resposta no eido educativo, e que 
nalgúns casos presentan graves carencias sociais ou 
problemas de adaptación que a escola debe afrontar 
e respostar. Xunto a iso engádese nos últimos anos, 
froito da inquedanza económica e política, unha 
grande mobilidade das familias o que determina 
tamén unha intensa corrente de enrada e saída de 
alumnos que inflúe de forma decisiva no proceso 
educativo. 

 
 
En calquera caso, o Colexio tamén ven directamente influido 
e determinado polo feito da súa ubicación nunha vila 
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emerxente e vital como é a de Carballo, cabeceira dunha 
bisbarra sobranceira –a de Bergantiños- que xurde como un 
grande polo de atracción humana  económica. Igualmente 
queremos salientar que as liñas educativas deseñadas 
desde os colexios do concello nos últimos anos, teñen 

determinado un plan xeral de actuación que inflúe moi 
positivamente no desenvolvemento educativo global. Esta 
liña conxunta de planificación e actuación dos centos 
educativos (Artai, San Luis Romero, Bergantiños, A Cristina, 
Razo, Gandara, CRA Ponte da Pedra, Canosa-Rus, Xosé 
Pichel, CRA Novo Mencer, Agualada e o noso centro) supón 
un chanzo fundamental na aposta por novas tarefas 
conxuntas máis dinámicas, máis suxerentes e máis 
atractivas que sen dúbida amosan resultados moi positivos 
no eido educativo.Nese senso queremos facer constar que a 
dinámica dos últimos anos, e a aposta decidida do centro 
pola colaboración conxunta no eido educativo, determina 
unha planificación activa de todos os colexios do concello 
que se traduce nunha actividade xeral e semellante. Nesa 
liña,desde vai xa algúns anos, unha vez ao mes, as 
direccións de todos os centros de primaria nos xuntamos 
nun centro para establecer canles conxuntos de actuación, 
actividades semellantes, intercambio de información e 
colaboración. Esta xuntanza lévase a cabo os segundos 
martes de cada mes. 
 
 
E naturalmente non podemos deixar de salientar o 
valiosísimo papel que xoga o ANPA no apoio conxunto e 
como píar esencial do proceso de modernización do labor 
dos colexios. Queremos insistir na importancia que 
esperamos recoller nesta PXA de continuar coa mesma liña 
de colaboración, respeto, axuda, comprensión e apoio que 
docentes e ANPA amosaron nos cursos anteriores e que 
serviu para afianzar proxectos tan ambiciosos como o 
desenvolvemento da Xornada Única, o fomento de 
actividades conxuntas de integración, o espallamento da 
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Páxina WEB, a riquísima oferta de actividades 
extraescolares, a formación continua a pais, a oferta de 
actividades tamén para pais, a ampliación do número de 
unidades do colexio, as obras de mellora das instalacións, a 
creación da Biblioteca de E. Infantil, a planificación conxunta 

da viaxe de fin de escolaridade dos alumnos de 6º nivel, as 
apostas por novos proxectos educativos, a creación das 
aulas de idiomas,  as seccións bilingües, etc…  
 
Pero sobor de todo, o respeto, o diálogo e o cariño e a 
comprensión como elementos fundamentais da relación 
habitual entre os membros e sectores da comunidade 
educativa. Ese obxectivo e ese compromiso, conquerido o 
ano anterior, deberá seguir sendo unha norma esencial do 
labor diario, pois dese éxito aparecerán máis doadamente os 
éxitos na mellora do Centro, do proxecto educativo e 
fundamentalmente dos nosos rapaces e rapazas, os 
verdadeiros protagonistas. 
 
En todo caso, queremos tamén salientar que ademáis das 
xuntnzas que establece a lexislación para intercambiar 
información cos distintos sectores (pais, persoal non 
docente, membros do consello escolar, profesores, xunta 
económica, observatorio da convivencia, etc...), o colexio –
ao traverso da súa dirección- manterá información puntual 
coa presidencia do ANPA, de tal xeito que aló menos unha 
vez mensualmente tense unha entrevista persoal coa 

persoa que exerza esa presidencia. 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DESTE CENTRO 
 

Os obxectivos específicos deste centro son os seguintes. 
 
1º.- Manter unha actitude aberta e democrática de cara ó 
profesorado, pais e alumnos realizable de acordo co ROC 
(Regulamento Orgánico de Centros). E paralelamente ampliar os 
obxectivos do proxecto educativo conforme ás novas demandas 
da sociedade, das novas leis e regulamentos e do conxunto de 
alumnos e alumnas que temos que educar. 

 
2º.- Ofrecer un ambiente agradable e unhas condicións 
adecuadas para todos os colectivos implicados no proceso 
educativo, apoiando ao traverso da educación compensatoria 
a igualdade de oportunidades no eido social, familiar, 
económico, etc… 

 
3º.- Incidir na organización pedagóxica do centro para que a súa 
actividade sexa o máis positiva posible e acadar así os obxectivos 
expresados nas distintas áreas. Adecuar progresivamente esa 
planificación á nova planificación de competencias. 

 
4º.- Establece-la máxima información entre o Equipo Directivo e os 
compoñentes da comunidade escolar e extraescolar, e con todas 
as institucións e organismos cos que o Colexio posúe relación. 

 
5º.- Potencia-la integración do profesorado, pais e alumnos, na 
vida do Centro, os cales informarán tamén ó Equipo Directivo, de 
calquera incidencia existente dentro das súas parcelas respectivas 
do Colexio. 

 
6º.- Manter unha administración eficaz dos recursos e das 
xestións económicas, procurando avances práctivos e reais nos 
instrumentos que favorezan unha educación máis rica en 
estímulos e máis productiva en todos os eidos. 

 
7º.- Concienciar á comunidade escolar das necesidades do Centro 
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e, a través dos seus órganos representativos, tomar decisións que 
permitan correxi-los problemas de carencias, medios materiais e 
mantemento do Colexio. 

 
8º.- Facer cumpri-los acordos e directrices que, para a 

programación e desenvolvemento das actividades escolares, 
determine o Claustro e o Consello Escolar. 

 
9º.- Buscar solucións para mellorar aqueles aspectos que na 
memoria anual non alcanzaron aspectos positivos. 
 
10.- Apostar pola mellora e modernización do centro, adaptando 
non só os recursos educativos á nova sociedade, senón tamén 
modernizando as instalacións que están obsoletas, que son 
inadecuados ou que están en grave deterioro de mantemento. 

 
 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DESTE CURSO 

ESCOLAR 2016-17 
 
Como establece o decreto 374/1996 na PXA debemos citar 

aqueles obxectivos específicos que son primordiais defender como 
símbolos do noso labor, así como as medidas tendentes cara a 
conquerir a súa execución. En consecuencia, os obxectivos específicos 
deste curso escolar son os seguintes: 

 
1º.- Ser quen de implantar axeitadamente os novos cambios 
establecidos pola lexislación e adecuar labor docente, 
programacións de aulas e xerais e traballo competencial ás novas 
demandas e necesidades. 

 
2º.- Transmitir a toda a comunidade educativa o compromiso 
activo e dinámico cara a un activo cambio de modelo educativo 
que se traduzca nunha potenciación das aprendizaxes practicas e 
do nivel competencial do alumnado. 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

12 

 
3º.- Modernizar o centro con novas ferramentas didácticas e 
continuar co pulo de anos anteriores cara á inmersión en 
proxectos educativos de fondo calado e salientable dimensión. 

 

4º.- Favorecer a integración do novo profesorado, polo enorme 
cambio na plantilla que se ten producido neste curso académico e 
ser quen de conseguir a súa implicación co centro. 

 
5º.- Sentar as bases dos fins establecidos no proxecto de 
dirección que se ven de iniciar neste novo curso escolar, 
establecendo tamén aqueles elementos de avaliación externa e 
interna que demanda unha boa práctica executiva a fin de 
favorecer a reflexión sobre novos proxectos. 
 
 
No Proxecto de Dirección presentado no ano 2015 establecíamos 
para o curso 2016-17 e dentro da planificación cuatrianual os 
seguintes apartados: 
 

Temporalización 
 
 
 

 Necesidades 
organizativas 

Necesidades 
Curriculares 

Necesidades do 
Entorno 

 
 

1º ano 
 

Curso 
2015-16 

-Elaboración 
programacións LOMCE 
 
-Adecuación 
documentos do centro á 
LOMCE. 
 
-Remate Plano de 
autoprotección.  
 
-Adecuar o centro aos 
novos currículos. 
 

-Potenciación do Plan 
lector ao traverso da 
nova Biblioteca escolar 
-Continuación cos 
PFPP. 
-Creación de tarefas de 
traballo por 
comptencias como 
complemento aos 
sistemas de avaliación. 
 
-Rematar a instalación 
de pizarras dixitais en 
aulas de 
especialidades. 

-Aumento puntos de 
calefacción 
 
-Arranxo en zona 
baixo dos WC de 
profesores. 
 
-Reforma do 
Ximnasio da zona B. 
 
-Pintado zonas E. 
Infantil 
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2º Ano 
 

Curso 
2016-
2017 

-Señalización e 
dinámica de simulacros. 
-Creación de 
documentos de 
Acollida. 
 
-Actualizar o PEC. 
 
 
-Sistema de 
Comunicación cos pais 
(Moldes de 
presentación, etc..) 
 
-Dossier informático a 
todo o persoal do centro 
de modelos de 
documentación, 
organización xeral, 
protocolos de actuación, 
etc... 
 
-Organización da 
documentación de 
secretaría. 
 

-Potenciar co d. 
orientación traballo 
competencial (A. D.) 
 
-Aprobación co D. de O. 
de programa de Reforzo 
Conductual e Aplicación 
progresiva por ciclos. 
 
-Seguir a potenciar o 
Plan Lector. 
 
-Potenciación dos 
recursos en aulas de 
NEAE  

 
-Reforma Integral da 
Conserxería 
 
-Reforma mobiliario 
Secretaría 
 
-Instalación do 
vídeo-Porteiro 
 
-Instalacións Portas 
Antipánico en Zona 
A e Zona B. 
 
 
 
 

 
Como ben podemos observar no curso pasado cumprimos 
escrupulosamente co estabrecido e incluso fomos nalgúns 
aspectos máis aló asumindo necesidades do entorno (instalación 
do Video-Porteiro e reforma mobiliario secretaría e pintado de 
zonas de administración, aseos profesores, ximnasio A e B, 
asentamento e arranxo de desperfectos no ximnasio na zona 
A; aseos exteriores alumnos; comedor escolar; sinal sonora 
de cambio de sesión; iluminación espazos; cableado de todas 
as zonas A e B para rede), polo que debemos incidir que neste 
curso escolar tentaremos enfocar especialmente e prioritariamente 
todos os aspectos estabrecidos no Plan de Dirección que foron 

consensuados co a comunidade educativa 
 
 
Nese senso e en atención a estes obxectivos o centro, e o actual 
equipo máis en concreto, vai apoiar e artellar as seguintes 
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medidas: 
 
a)Impulsar dentro do Claustro a continuación do PFPP que se 
dirixe en dúas direccións; espallamento e afianzamento da 
practica docente nas Competencias e desenvolvemento de dun 

Programa de Educación Emocional. 
 
b)Axudar por medio das xuntas de directores da comarca, 
aportando a base pedagóxica que esixe o novo sistema de 
planificación do noso labor profesional. 
 
c)Seguir a apostar pola introducción da ferramenta dixital nas 
aulas (e nese senso continuar coa instalación de pizarras dixitais 
nas aulas que quedan pendentes, que son unicamente as aulas 
de especialidade de NEAE e ximnasios). Igualmente mellorar a 
rede e acceso á Internet de aulas e espazos do centro 
(especialmente conquerir progresivamente o cableado na zona de 
E. Infantil). 
 
d)Crear os espacios axeitados no centro para o intercambio de 
información entre pais e profesores, potenciando novos espazos e 
unha nova estructuración. 
 
e)Seguir a potenciar as aulas que atenden alumnado de NEAE 
(PT e AL) como elemento de significación dun centro de claro 
matiz inclusivo. De feito, demáis da mellora de material e espazos 
pretendemos dotalas (aquelas que non teñen) de ferramentas 
dixitais. 
 
f) Favorecer un clima de diálogo, apoio, cooperación e 
compañerismo entre os profesionais do centro, motivando as 
prácticas dinámicas e activas. Igualmente fomentar entre o 
alumnado e toda a Comunidade prácticas específicas de fomento 
dunha cultura de diversidade e tolerancia. Nese eido 
planificaremos un plan específico de formación e actividades con 
especial atención a introducir nas nosas programacións para 
traballo en aula o fomento de celebracións relacionadas con ese 
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tema: 
-Día contra a violencia de xénero. 
-Día da Muller 
-Día contra o Acoso Escolar 
-Día contra a Homofobia. 

-Día da diversidade e identidade sexual. 
 

g) Crear os mecanismos de avaliación (enquisa/ valoración global 
de anpa e concello, etc..) tendentes a ser o máis obxectivos 
posibles coa nosa práctica e o noso modelo educativo. 
 
i) Mellora de espazos  
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CURSO ACADÉMICO 2016-2017 

 
PLAN ANUAL DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

1.XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

 De conformidade co establecido no Decreto 120/1998, do 23 de 

abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 27/04/98) e 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 Decreto120/1998 (DOG, 31/07/98), en relación á 

organización e funcionamento do departamento de orientación, 

establécense varios niveis de concreción na determinación das accións 

do departamento: 

- Os ámbitos de actuación establecidos nasfuncións do 

departamento e que se explicitan na referida normativa. 

- As instrucións da Administración Educativa que se concretan na 

Circular 10/2010 das Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa pola que se ditaninstrucións 

para coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias 

dos servizos de orientación educativa e profesional 

naComunidade Autónoma de Galicia. 

-  As liñasxerais do Plan de Orientación Académica e Profesional e 
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do Plan de Acción Titorial, elaboradas conxuntamente polos 

departamentos do IES coscolexios de Educación Infantil e 

Primaria e de Educación Primaria que llessexan adscritos. 

- Plan Anual de Actividades do Departamento de Orientación 

(PAADO) no q se concretan as actividades do DO para ese curso. 

 

2. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

O Departamento de Orientación como órgano de coordinación das 

accións orientadoras e titoriais que se levan a cabo no centro está 

composto por: 

 

 Profesorado Especialista en Pedagoxía Terapéutica: 

PT 1: SylviaLozano Abuín 

PT 2: María García Gerpe 

PT 3: Emilio Manuel González Villamil 

PT 4: Estefanía Sánchez de la Fuente 

 Profesorado Especialista en Audición e Linguaxe: 

AL 1: Cristina Bestilleiro Vilas 

AL 2: ClaudinaPacoret Rodríguez 

AL 3: Vanessa Rodríguez Picallo 

AL 4: CarmenAndrade Calvo 

 Xefa do Departamento: Paula Cordero Fandiño 
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3. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN 

INTERNOS 

 

  A Orientadora será a responsable da posta en marcha e da 

continuidade das actividades do Departamento de Orientación.  

Logo dunha primeira etapa de avaliación inicial, das 

características do centro, o entorno e o seu alumnado, haberá que 

acometer unha serie de prioridades que quedan reflectidas no Plan de 

Orientación do propio Departamento. 

 

A Xefa do DOrecadará a información necesaria para priorizar as 

actuacións máis necesarias: 

- Asesorarase e recibirá suxestións dos equipos docentes e do 

prosfesorado, intercambiando destexeito toda a información 

necesaria para levar a cabo as actividades de orientación.  

- As mestras de P.T. e A.L. intervirán directamente co alumnado 

que o precise. 

 

O Departamento de Orientación seguirá estas liñas de actuación: 

 

 A xefa do D.O. obterá necesidades do profesorado, a través dos 

propios membros do Departamento ou directamente de calquera 

docente. Proporá as actividades de orientación e titoría do centro 

e coordinará a súa aplicación. Polo tanto será necesario coordinar 

o seu traballo con: 
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- O Equipo Directivo, a través da Xefa de Estudos, con quen 

planificará e dirixirá as actividades. 

- Os Equipos Docentes. E todos os titores/as. 

 

 No DO, se formularán e atenderán propostas para incluírna 

atención ádiversidade (apoioao proceso de E/A) e o PAT (Plan de 

Acción Titorial), tendo en conta as suxestións dos titores/as e do 

profesorado en xeral. 

 

 As mestras/es de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e 

Linguaxe, planificarán as actividades a levar a cabo co alumnado 

que o necesite, como son os casos de alumnado con NEAE, en 

colaboración cos titores e mestres especialistas que lles impartan 

clase. 

 

O DO traballará principalmente no “Apoio ao proceso de ensinanza-

aprendizaxe”, seguindo sempre o establecido no Plan de Acción Titorial. 

Para facilitar a coordinación dos membros do DO, establécense as 

seguintesxuntanzas: 

 

- Unha hora semanal a orientadora e as mestras de PT e AL. 

- Polas dimensións do centro e as incompatibilidades de 

horarios, establécese a canle de comunicación vía correo 
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electrónico con todos os membros do Departamento de 

Orientación.  

- Tamén queda reflectido no horario do Departamento de 

Orientación a coordinación co Equipo Directivo. 

 

Nestas xuntanzas os temas a tratar segundo o momento do curso 

serán: 

 

- Medidas de atención á diversidade. 

- Seguimento de programas específicos. 

- Valoración da evolución dos grupos. 

- Aspectos relacionados coa convivencia e o desenvolvemento 

curricular. 

- Preparación das sesións de avaliación. 

- Tratamento da atención individualizada ao alumnado e as súas 

familias. 

 

4. CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS DO ALUMNADO E 

COS DIFERENTES SERVIZOS EXTERNOS AO CENTRO 

 

 Dende o noso centro educativo promoverase a implicación das 

nais, pais ou titores legais do alumnado particularmente nos ámbitos 

referidos a: mellora da autonomía, esforzo, autoestima, participación e 

convivencia. Para o que recibirán a información e asesoramento 

necesarias que lles axuden na súa laboura educativa. Así mesmo, 
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deberán colaborar no proceso de avaliación inicial do alumnado así 

como no das posibles avaliacións psicopedagóxicas.  

 

Para estes efectos recibirán as axudas oportunas tanto por parte 

dos titores/as, como da Xefa do D.O. e as mestras de P.T. e A.L. que 

contactarán coas familias do alumnado que presente algunha dificultade 

e con aquelas que o soliciten. 

 

Tamén se establecerán canles de comunicación con outros equipos, 

organismos e institucións:  

 Departamento de Orientación do IES Alfredo Brañas. 

 Equipos de Orientación Específicos  

  Servizos Sociais do concello  

  Unidade de Atención Temperá do Hospital Materno Infantil, etc. 

 Gabinetes Psicopedagóxicos que atendan alumnado do centro 

 

A Xefa do Departamento de Orientación presenta o seguinte 

horario, onde terá que dar resposta a todas as coordinacións 

mencionadas neste apartado. 
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HORARIO DA XEFA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

5. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

 

 Dadas as dimensións do noso centro, a gran cantidade de 

alumnado con NEAE e os recursos persoais dos que dispoñemos, a 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 
9:30 - 
10:20 

Atención 
a 

familias 

 
Orientación 

Atención 
a 

familias 

 
Orientación 

 

Atención 
a 

familias 

 
10:20 - 
11:10 

Atención 
a 

familias 

 
Orientación 

Atención 
a 

familias 

 
Orientación 

 

 
Coordinación 

Docente 
 

 
11:10 - 
12:00 

Coordinación 
docente 

 
Orientación 

 

Coordinacióndocente  
Orientación 

 

 
Orientación 

 

12:00 -
12:30 

Patio EI     

12:30- 
12:55  

P.L. P.L. P.L. P.L. P.L. 

 
12:55 - 
13:40 

 
Orientación 

 

 
Orientación 

 
Orientación 

 

 
Orientación 

 

 
Orientación 

 
13:40 - 
14:30 

 
Orientación 

 

 
Orientación 

 
Orientación 

 

 
Orientación 
 

 
Orientación 

 

 
16:00 - 
17:00 

Coordinación 
Docente/ 

xuntanzas 

 
17:00 - 
18:00 

Reunión 
D.O. 
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tarefa das mestras especialistas en AL e PT centrarase na atención ao 

alumnado con NEAE permanentes. 

Por outra banda, trataremos de dar resposta ás necesidades do 

resto do alumnado por medio de apoios por parte dos titores/as, sempre 

tendo en conta que a atención a este alumnado é laboura de equipo, 

que ten carácter procesual, que debe respectar as diferenzas individuais 

e que basicamente é preventiva. A finalidade fundamental é a 

consecución da autonomía persoal e a madurez social do alumnado. 

6. OBXECTIVOS 

 

O noso centro acolle a alumado de EI e EP, polo que consideramos 

preferente centrar a intervención nas idades máis temperás e ao ámbito 

que se refire ao proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

 

Os OBXECTIVOS a conseguir serán: 

 

- Resaltar os aspectos orientadores da educación, atendendo 

ao contorno real onde vive o alumnado, ao futuro que lles 

espera, favorecendo a adquisición de aprendizaxes máis 

funcionais e significativas, de modo que o centro educativo 

aporte tanto os fundamentos para a continuidade nos 

estudos como os elementos necesarios dunha educación 

para a vida. 
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- Contribuír á personificación da educación, favorecendo o 

desenvolvemento de todos os aspectos da persoa, 

favorecendo unha educación integral. 

- Axustar a resposta educativa ás necesidades particulares do 

alumnado, tomando as medidas oportunas de reforzo ou 

adaptacións curriculares e metodolóxicas necesarias. 

- Favorecer os procesos de madurez persoal, do 

desenvolvemento da propia identidade e do sistema de 

valores. 

- Previr as dificultades de aprendizaxe e atendelas cando 

cheguen a producirse. 

- Contribuír á adecuada relación entre os distintos integrantes 

da comunidade educativa. 

- Atender á diversidade de todo o alumnado, axustando a 

práctica educativa ás súas necesidades e intereses. 

- Atender ás necesidades de asesoramento do alumnado e 

das súas familias sobre aspectos que se refiran ao seu 

futuro escolar. 

- Asesorar ao Equipo Directivo nos aspectos didácticos dos 

proxectos de centro. 

- Impulsar a acción titorial, colaborando na realización do Plan 

de Acción Titorial e coordinando a actuacións dos titores/as. 
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7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS DE 

ATENCIÓN AO ALUMNADO CON NEAE 

Os principios de inclusión e normalización serán as liñas prioritarias 

a seguir na atención educativa que reciba o alumnado con NEAE. A 

atención destes alumnos/as tentará ser un elemento motivador 

compensatorio da capacidade e ritmo do seu desenvolvemento.  

Tendo en conta que o alumnado do centro é moiheteroxéneo, 

propóñenseunha serie de estrategias metodolóxicas e organizativas de 

cara á atención ao alumnado con n.e.e.: 

 Apoio dos mestres de Pedagogía terapéutica e de Audición e 

Lingauxe. 

 Reforzo Educativo na aula ordinaria por parte do mestre que 

imparte a materia. 

 Adaptación Curricular naquelas materias que o precisen, sempre e 

cando se cumpla cos requisitos establecidos nalexislaciónvixente. 

 Flexibilización do período de escolarización tanto de Educación 

Infantil coma de Educación Primaria. 

 Apoio do profesorado do centro conhorario disponible. O apoio 

pode ser á aula/grupo ou a un alumno/a en particular nos 

aspectos curriculares. 

 Diferentes tipos de agrupamentosna aula: gran grupo, pequeño 

grupo… 

 Diferentes métodos de ensino: aprendizaxe por descubrimento, 

ensino incidental… 
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 Métodos de modificación de conduta: reforzo positivo, 

autoinstruccións, contrato condutual, economía de fichas…  

 

O reforzo educativo tentará ser un elemento motivador 

compensatorio da capacidade e ritmo de desenvolvemento deste 

alumnado.  

As adaptacións curriculares, así como os agrupamentos puntuais deste 

alumnado na aula de apoio non deben ser nunca definitivas nin 

permanentes na etapa, debendo manterse o tempo necesario, pero 

establecendo un período de remate das mesmas. Con posterioridade 

poderase seguir co reforzo educativo. 

Os alumnos/as con necesidades específicas de apoio educativo 

recibirán apoio dos profesores de Pedagoxía Terapéutica 

preferentemente na propia aula. Cando concorren circunstancias 

excepcionais poderase facer o apoio na aula específica co alumnado 

que o precise. 

Para novos casos que poidan xurdir, os titores/as poñerán en 

coñecemento do DO, quen fará unha primeira avaliación e, de ser 

necesario, elaborará un programa de actuación.  

 

 

8. CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS 

RECURSOS E A APLICACIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS 

 

Tendo sempre como referentes os principios de integración, 
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normalización e inclusión, a Orientadora levará a proposta de 

organización da docencia para o alumnado con necesidade específica de 

apoio educativo.  

Para o deseño desta atención e a admisión de alumnos en aulas de 

PT-AL teranse en conta os seguintes criterios prioritarios, sempre de 

maior a menor necesidade: 

1. Patoloxíasou síndromes graves debidamente xustificados con 

informes médicos e/oupsicopedagóxicos: 

- TEA 

- P. Cerebral 

- R. Mental (S. Down, Alteracións cromosómicas, R. Mental 

Moderado/Severo,…) 

- Hipoacusia 

- Cegueira 

- Disfasia – Retraso Grave da Linguaxe 

- Alumnado que precisa un SAAC. Nos alumnos con competencia 

oral seriamente comprometida e/ou que precisen un SAAC 

(sordeira funcional, P.C., TEA, T.E.L., Disfasia), nunca se debe 

abandonar a posibilidade de densevolvemento de linguaxe (aínda 

que se ofrezaSAAC), e vaiserequirir a coordinación entre diversos 

profesionais. 

2. Alumnado con ACS. 

3. Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención con 

Hiperactividade: diagnosticado e con informe médico 

4. Alumnado que repite 2º de EP (sempre e cando estean 
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comprometidas as súas aptitudes escolares e que veñan derivadas 

de NEAE). 

5. Alumnado que promociona a 2º de EP sen ter adquirida a 

competencia lectora (mecánica), lectoescritura e competencia 

numérica. 

6. Alumnado con dificultades na adquisición e desenvolvemento da 

linguaxe oral: 

- Retraso da Linguaxe / Fala asociada a Déficit (Cognitivo, 

Auditivo, Motor) (en todo caso supóñensexa incluidos no Apartado 

1). 

- TEL (Trastorno Específico da Linguaxe) 

- Mutismo 

- Retraso Simple da Linguaxe/Fala 

- Problemas de Fala (Diglosia, Disartria, Dislalia, Disfemia,…) 

7. Alumnado con NEAE transitorias (alteraciónsfuncionais no uso da 

linguaxe oral e/ou escrita, nas matemáticas….) 

- Alteración simple da lectoescritura. 

- Alteracións nos procesos lóxicos e matemáticos. 

- Recoñecemento da Lingua (conceptos gramaticais e de 

vocabulario). 

- Ritmos lentos de aprendizaxe e dificultades de aprendizaxe. 

- Desfase curricular. 

- Alumnado con alteracións nos procesos psicolóxicos básicos 

(atención, percepción e memoria). 
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Consideraciónscomplementarias 

 

- Priorizar sempre a atención en función da gravidade do trastorno 

e comezando polos cursos inferiores. 

- Debe priorizarse curso inferior fronte a cursos superiores. Moi 

relevante a intervención como previo ao momento de comezar o 

proceso de adquisición e ensino da lectoescritura e numeración 

(cálculo). 

- Resulta prioritario e imprescindible a intervención temperá en 

NEAE permanentes. 

- En Educación Infantil debe priorizarse a atención dentro do aula. 

- A intervención para mellorar aspectos da fala non será prioritaria 

a non ser que afecte á funcionalidade (expresividade e 

intelixibilidade). 

- A planificación  do programa realizarase en base aos contidos 

que resultan funcionais para o alumno obxecto da intervención. 

- Nunca os agrupamentos deben realizarse por motivo de condutas 

e nón pola súa capacidade, déficit e dificultade,  e sempre 

esgotadas outras vías ordinarias. 

 

9. CONCRECIÓN DAS ACTUACIÓNS DOS DISTINTOS 

PROFESIONAIS EN RELACIÓN ÁS MEDIDAS DESEÑADAS PARA 

O CENTRO 
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Para o presente curso 2016-2017, e tendo en conta a Circular 

10/2010 na súa instrucción cuarta, as accións prioritarias de actuación 

que se establecen dende o DO son as seguintes: 

 Continuar analizando as necesidades do Departamento e seguir 

dotándoo de materiais e medios axeitados para o 

desenvolvemento das súastarefas. 

 Analizar as necesidades educativas do alumnado, realizando a 

correspondente avaliación psicopedagóxica cando sexa preciso, 

propoñendo medidas específicas de atención á diversidade e 

facendo un seguimento psicopedagóxico axeitado. 

 Revisión e, de ser o caso, modificación das medidas de apoio que 

está a recibir o alumnado que presenta necesidades. 

 Atención a toda a diversidade, especialmente incidindona 

prevención e identificación temperá de necesidades. 

 Colaborar cos mestres/as do centro e co Equipo Directivo para 

levar a cabo todas estas tarefas e para dar resposta axeitada ás 

necesidades que vaian xurdindo (convivencia, adaptación, 

avaliacións...). 

 Asesoramento e colaboración no ámbito das competencias do 

DOna elaboración, modificación e revisión dos documentos 

oficiais do centro. 

 Promoción da convivencia e a resolución pacífica de conflitos 

dentro dunha escola plural.  
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 Formación permanente incidindo na investigación, 

experimentación e innovación do equipo docente. 

 Promoción da participación e implicación das familias na 

educación dos seus fillos e fillas. 

 Coordinarse co DO do IES e tamén con outrosservizos e 

institucións (concello, asociacións, etc.) 

 

Todas estas actuacións temporalízanse ao longo do presente curso 

escolar da seguinte maneira: 
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ACTUACIÓNS RESPONSABLES DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN 

01 
Asesoramento á 

ComunidadeEducativa 
Orientadora Comunidadeeducative Todo o curso 

02 
Proposta de adquisición de 

material do Departamento 
Orientadora 

Departamento de 

Orientación 
Todo o curso 

03 

Proposta de organización 

dos apoios do profesorado 

de AL e PT 

Orientadora e 

mestres de AL e PT 

Titores/as do 

alumnado NEAE 

1ª e 2º quincena de 

setembro 

04 

Redacción da proposta 

definitiva dos servizos de 

apoio 

Orientadora 
Xefatura 

de estudios 

2ª quincena de 

setembro e 1ª quincena 

de outubro 

05 

Elaboración e aprobación 

do Plan Anual de 

Actividades do 

Departamento de 

Orientación. 

Orientadora 

Departamento de 

Orientación, Claustro 

de Profesores e 

Consello Escolar 

Outubro 

06 

Realización das 

avaliaciónspsicopedagóxica

s demandadas, e dos 

correspondentes informes. 

Orientadora 

Demandantes, 

equipos docentes, 

propio alumnado e 

familias 

De outubro a maio 

07 

Asesoramentona 

realización e seguimento 

das ACS 

Orientadora 

Equipos docentes, 

profesorado de apoio, 

xefatura de estudos. 

Todo o curso 

08 

Asesoramento respecto 

dos asuntos a tratar 

nasreuniónsxerais coas 

familias 

Departamento de 

Orientación 

Claustro do 

profesorado 
Todo o curso 

09 Reunións do Departamento Orientadora Membros do DO Todo o curso 

10 
Asistir ássesións de 

avaliación 
Orientadora Equiposdocentes 

Naavaliación inicial e 

ao remate de cada 

trimestre 

11 

Realizar unha exploración 

psicopedagóxica á 

totalidade do alumnado de 

6º de Educación Infantil 

 

Orientadora 

 

Alumnado de 6º de 

Educación Infantil 

 

Abril - Maio 

12 
Revisión do Programa de 

Preparación para a ESO 
Orientadora 

Alumnado e familias 

de 6º 
3º trimestre 
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10.  

11.  

12.  

ACTUACIÓNS RESPONSABLES DESTINATARI@S TEMPORALIZACIÓN 

13 

Revisión dos informes para 

o alumnado obxecto de RE 

e/ou de apoio e 

establecemento do 

procedemento a seguir 

nasúacumprimentación 

Departamento de 

Orientación 

Profesorado titor e 

profesorado de apoio 
Maio - Xuño 

15 

Realización da avaliación 

do desenvolvemento do 

Plan Anual de Actividades 

do Departamento 

Departamento de 

orientación 

Membros do 

Departamento 
Maio- Xuño 

16 

Elaboración dos informes 

do alumnado que remata 

Primaria e 

foiobxectodalgunhaavaliaci

ónpsicopedagóxica. 

Orientadora 

Xefa de Estudos  

Expediente 

persoaldos alumnos 

Orientadora do IES 

Alfredo Brañas 

Xuño 

17 

Redacción da memoria do 

Departamento de 

Orientación 

Orientadora 

Departamento, 

Claustro de 

Profesores e Consello  

Escolar 

Xuño 
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13. PLAN DE TRABALLO DAS AULAS DE APOIO Ó ALUMNADO 

CON NEAE (PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA E AUDICIÓN E 

LINGUAXE) 

 

Neste curso 2016-2017 están escolarizados no CEIP Fogar un 

elevado número de alumnado con necesidades educativas especiais 

graves e permanentes, o que supón un alto grao de necesidades no 

eido da atención á diversidade.  

 

 No comezo de curso e segundo a revisión das previsións de 

necesidades educativas especiais feita no mes de setembro, recibirán 

apoio educativo por parte das  mestras en Pedagoxía Terapéutica e en 

Audición e Linguaxe un total 7 alumnos/as de Educación Infantil e de 36 

alumno/as de Educación Primaria.  

Tendo en conta esta realidade cómpre destacar as seguintes 

necesidades: 

- Potenciar e traballar actitudes favorables cara a diversidade. 

- Favorecer a integración dos nenos/as no centro (tanto a nivel de 

curricular como emocional).  

- Aumentar e optimizar os recursos materiais e humanos do centro 

destinados á atención do alumnado con NEAE. 

-  Coordinación e colaboración entre os distintos docentes que 

interveñen no proceso de ensinanza-aprendizaxe. 

- Propiciar actitudes de solidariedade, respecto, tolerancia cara 

aoscompañeiros e demaispersoas coas que nos relacionamos. 
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- Apoiaraprendizaxesdirixidas a un desenvolvemento progresivo 

das capacidades de comunicación, autonomía persoal e relación 

social. 

- Estimular os procesos cognitivos básicos (percepción, atención e 

memoria) e a adquisición das aprendizaxes instrumentais 

(lectoescritura, conceptos básicos numéricos, cálculo e 

razoamento) . 

- Fomentar a interiorización de normas de convivencia, rutinas e 

hábitos propias do contexto escolar. 

- Coordinación e colaboración entre os distintos profesionais que 

interveñen no desenvolvemento do neno. 

- Aportar aosnenos/as con NEAE graves e permanentes que  

precisen, un sistema de comunicación aumentativo que favoreza 

o desenvolvemento da súa linguaxe oral. Procurando que se 

converta nunha ferramenta de comunicación para o neno/a tanto 

no entorno escolar como no familiar. 

- Proporcionarlles estimulación rica e variada.  

- Traballar as técnicas cara as aprendizaxesinstrumentais básicas. 

- Realizar actividades dunxeito reflexivo e pausado. 

- Motivar ao alumnado para querer aprender. 

- Atoparrespostaás necesidades que presenta o noso alumnado. 

 
 

No mes de setembro elabórase un horario individualizado para 

cada alumno/a, seguindo as recomendacións do DO, o horario do grupo 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

37 

de referencia e a organización das aulas de AL e PT. O horario e os 

agrupamentos para traballar co alumnado, configurouse tendo en conta 

os seguintes aspectos: 

- O feito de compatibilizar o horario de apoioco das aulas ordinarias 

nas que están integrados os ACNEAE e cos dos especialistas. 

- Establecer o tempo de apoio de cada alumno/a en función das 

súas necesidades. 

- Cando o NCC do alumno/a o permita, os apoiospoderán ser 

grupaisco fin de rentabilizar tempo e esforzo. 

- Afinidade e compatibilidade de carácteres. 

- Unha atención o máis individualizada posible, para aquel 

alumnado con diagnósticos máis severos. 

- As sesiónssemanais de apoio intentarán repartirse ao longo das 

áreas instrumentais. 

 

 

Estes horarios poderán ser modificados ao longo do curso segundo 

a evolución do alumnado e as necesidades que xurdanao longo do curso. 

 
Obxectivos 

 

- Potenciar ao máximo o desenvolvemento das capacidades do 

alumn@, en calquera das súas formas, apoiando a adquisición de 

novas aprendizaxes. 

- Empregar a linguaxe con distintas funcións comunicativas e 
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persoais. 

- Mellorar os procesos cognitivos básicos: atención, percepción e 

memoria. 

- Elaborar, recompilar e difundir información necesaria ao 

alumnado, profesorado e familias para facilitar a identificación e 

utilización de axudas técnicas e outros recursos que permitan 

aonen@ con NEAE acceder ao currículo. 

- Basearnosnaavaliación inicial e nascoordinaciónsco profesorado 

para acordar liñas de traballocomúns, realizar o horario,...  

- Seguir unhametodoloxía variada, lúdica, motivadora,... 

- Manterunha colaboración cosaxentes que interveñenna educación 

do alumnado: pais, profesorado, aportando pautas de actuación 

conxuntas de prevención e intervención e de colaboración entre 

os diferentes profesionais. 

- Realizar unhaavaliación continua, diaria do traballo do alumnado, 

así como as adecuacións pertinentes á programación plantexada. 

 

Metodoloxía 

 

As estratexias metodolóxicas que adoptamos, parten do Proxecto 

Educativo. Tendo en conta que a nosa intervención ten como principal 

protagonista ao alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo, será preciso considerar aquelas estratexias metodolóxicas 

que resulten máis axeitadas para este alumnado. Isto esixe concretar as 

decisións respecto ás estratexias de ensinanza-aprendizaxe, 
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agrupamentos, espazos e tempo. Estas decisións, que aquí esbozamos 

de forma xeral, deben ser concretadas en cada Programación de Aula 

ou Programa de Intervención posto en marcha para cada alumno/a en 

particular, en función das necesidades que presente.  

 

Ademais, resulta necesario, adoptar aquelas estratexias 

metodolóxicas que, sendo adecuadas para o alumnado que presenta 

necesidades específicas de apoio educativo, tamén sexan adecuadas 

para o resto do alumnado do seu grupo-clase. 

 

 

Recursos 

 RecursosPersoais 

Entre os recursos persoais, ademais dos mestres especialistas e 

titores, contamos cos seguintes profesionais dentro do Departamento de 

Orientación: 

- 1 Orientadora  

- 4 Especialistas en Pedagoxía Terapéutica 

- 4 Especialistas en Audición e Linguaxe 

- 3 coidadores a tempo total 

Outros posibles recursos externos do entorno cos que poderiamos 

contar son:Equipo de Orientación Específico, Servizo de Atención 

Temperá do SERGAS, Hospital Comarcal, Concello, Familias..... 
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 Recursosmateriais 

Entre os recursos materiais distinguimos: 

- Material ordinario. Fomentarase o uso de material ordinario, coa 

finalidade de aproveitar todas as súas posibilidades. 

 

- Material específico. Para a selección dos materiais establecemos 

uns criterios básicos:  

- Selección do material atendendoaos principios de 

normalización e integración.  

- Ter en conta as necesidades, preferencias e capacidades do 

alumnado e elixir aqueles que poidan ser utilizados por un 

maior número de alumnos. 

 

Avaliación 

 

No proceso de avaliación continua a avaliación inicial constitúese 

como o punto de referencia para a toma de decisións relativas á 

planificación do apoio. Oriéntase á identificación das posibilidades e 

necesidades do alumno/a e dela derívanse os obxectivos a acadar. Esta 

análise inicial realizarase en cada caso a partir da triangulación da 

información proporcionada polos expedientes académicos, entrevistas 

cos titores, informes do Departamento de Orientación e 

complementarase con avaliacións individualizadas na toma de contacto 

con cada un dos alumnos/as.  

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

41 

Neste punto compre destacar a necesidade de realizar sesións de 

avaliación inicial despois do primeiro mes de curso, para detectar canto 

antes as necesidades que haxa nos diferentes grupos, tanto a nivel 

individual como grupal. 

 No que respecta áavaliación continuaapoiarase na observación 

directa e sistemática das actividades desenvolvidas durante cada 

sesión.  

 Coincidindo coa celebración das sesións de 

avaliaciónofreceraseunha valoración dos resultados acadados segundo 

os obxectivosplantexados inicialmente e compartirasecostitores e 

demais profesorado que atendeao alumno/a. Haberá as 

avaliaciónsfinais, de carácter trimestral. 

 

14. PROCESO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO 

PLAN 

 

Realizarase en todas as fases (inicio, durante e ao final) do 

seudesenvolvemento e por parte dos distintos axentes que participarán 

de forma directa ou indirecta. 

Coa avalición e seguimentopreténdesecoñecer en que medida os 

diferentes obxectivosdeste Plan van sendoacadados e cales deben ser 

modificados de cara aovindeiro curso escolar. Destexeito, a finalidade é 

a optimización do Plan tras unha reflexión e análise,poñendo en común 

a información valorativa que proveñadestes  tres ámbitos: 
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 Das familias: grado de satisfacción respecto as intervención do 

profesorado do departamento nas diferentes actuacións. 

 Do alumnado: calidade da atención recibida, utilidade dos 

programas, comunicación co  profesorado...   

 Do profesoradotitor: 

- Adecuación dos obxectivos previstos para as diferentes 

actuacións e o nivel en que son compartidos polo profesorado. 

- A idoneidade do PAT. 

Do contraste de toda esta información, analizar os elementos que 

permitan realizar os cambios necesarios na programación e 

organización deste departamento realizarase un informe ou memoria o 

final que recollerá os seguintes aspectos: 

- Modificacións introducidas no desenvolvemento de cada un 

dos plans de traballo. 

- Valoración do grao de consecución dos obxectivos 

establecidos. 

- Conclusións e propostas concretas de mellora 
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PROPOSTA DE CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA ADMISIÓN DE 
ALUMNOS EN AULAS DE PT-AL 
 

As prioridades na intervención serán establecidasen función dos 
seguintes criterios, sempre de maior a menor necesidade: 
 
1.- Patoloxías ou síndromes graves debidamente xustificados con 
informes médicos e/ou psicopedagóxicos: 
-TXD 
-P.Cerebral. 
-Retraso Mental (S. Down, Alteracións cromosómicas, R. Mental 
Moderado/severo...) 
-Hipoacusia. 
-Cegueira. 
-Disfasia-Retraso Grave da Linguaxe 
-Alumnado que precisa un SAAC. 
Nos alumnos con competencia oral seriamente comprometida e/ou que 
precisen un SAAC (sordeira funcional, P.C., TGD, T.E.L., Disfasia) 
nunca se debe abandoar a posibilidade do desenvolvemento da 
linguaxe (aínda que se ofreza un SAAC), e se vai requerir a 
coordinación entre diversos profesionais. 
 
2.- Alumnado con ACIs significativas. 
 
3.- Alumando que repite 2º nivel de E.P. 8sempre e cando estean 
comprometidas as súas aptitudes escolares e que veñan derivadas de 
NEAE). 
 
4.- Alumnado que promociona a 2º nivel de E.P. sen ter adquirida 
competencia lectora (mecánica) e competencia numérica. 
 
5.- Alumnado con dificultades na adquisición e desenvolvemento da 
linguaxe oral:  
-Retraso da linguaxe/Fala asociada a Défict (Cognitivo, Auditivo, Motor) 
(en todo caso supóñense incluidos no parágrafo 1º). 
-TEL (trastorno Específico da Linguaxe) 
-Mutismo. 
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-Retraso Simple da Linguaxe/Fala 
-Problemas de fala (Diglosia, Disartria, Dislalia, Disfemia) 
 
6.-Alumnado con NEAE transitorias (alteracións funcionais no uso da 
linguaxe oral e/ou escrita, na smatemáticas,...). 
-Alteración simple da lectoescritura. 
-Alteración nos procesos lóxicos e matemáticos. 
-recoñecemento da Lingua (conceptos gramaticais e de vocabulario). 
-Ritmos lentos de aprendizaxe e D.A. (dificultades de aprendizaxe). 
-Desfase curricular. 
-Alumnado con alteracións nos procesos psicolóxicos básicos (atención, 
percepción, memoria). 
 
 
 
Consideracións complementarias: 
-Priorizar sempre a atención en función da gravidade do trastorno e 
comezando polos cursos inferiores. 
-Debe priorizarse curso inferior fronte a cursos superiores. Moi relevante 
a intervención como previo paso ao momento de comezar o proceso de 
adquisición e ensino da lectoescritura e numeración. 
-Resulta prioritario e imprescindible a intervención temperá en NEAE 
permanentes. 
-En Educación Infantil debe priorizarse a atención dentro do aula. 
-A intervención para mellorar  aspectos da fala non será prioritaria a non 
ser que afecte á funcionalidade (expresividade e intelixibilidade). 
-A planificación do programa realizarase en base aos contidos que 
resulten funcionais para o alumno obxecto da intervención. 
-Nunca os agrupamentos deben realizarse por motivo de conducta 
senón pola súa capacidade, déficit e dificultade; e esgotadas outras vías 
ordinarias. 
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PLAN LECTOR 
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PLAN LECTOR 
 
 
Atendendo as disposicións legais, ás que habería que engadir o 
Anexo IV do decreto 130/2007 do 28 de xuño,así como o Decreto 
105/2014 de 04 de setembro que instaura o curriculo de primaria e 
desenvolve a Lei Orgánica 8/2013 do 09 de decembro, para a 
mellora da calidade educativa, así como os artigos 9º e 10º da Orde 
do 17 de xullo de 2007 pola que regula a percepción da 
compoñente singular do complemento específico por función 
titorial e outras funcións docentes (DOG 24/07/07) marcan pautas e 
directrices para a elaboración do proxecto Lector.  
 
Mais co ánimo de ter en conta xa este curso escolar o artigo 6.4 do 
decreto que establece: 
“Coa finalidade de fomentar o hábito da lectura, os centros 
elaborarán e aplicarán un proxecto lector que se axustará ás liñas 
básicas que se publican como anexo IV ao presente decreto, 
asegurándose como mínimo media hora diaria”. 
 

 

En consecuencia, o Proxecto elaborado: 
Co fin de facilitar a consecucióndos obxectivos que a lei orgánica de 
educación e a Comunidade Autonoma de Galicia sinalan para as etapas 
de ensino obligatorio, os centros deberán elaborar e incluir nos séus 
proxectos educativos de centro, proxectos lectores que integren todas 
as actuacións do centro destinadas ao fomento da lectura e da escritura 
e á adquisición das competencias básicas. 
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¿Qué é o plan LECTOR?: 
 
 
É UN PROXECTO DE TRABALLO QUE DENDE O CENTRO 
EDUCATIVO ESTÁ ENCAMINADO A MELLORAR A COMPETENCIA 
LECTORA DOS ALUMNOS EN SITUACIÓNS DIVERSAS. (vida 
academica, familiar…) partindo da idea da COMPETENCIA LECTORA 
como: 
HABILIDADE PARA COMPRENDER E UTILIZAR AS FORMAS 
LINGÜISTICAS REQUERIDAS POLA SOCIEDADE E/OU 
VALORADAS POLO INDIVIDUO. OS LECTORES DE CURTA IDADE 
SON CAPACES DE CONSTRUIR SINIFICADOS A PARTIR DUNHA 
VARIEDADE DE TEXTOS. LEN PARA APRENDER, PARA 
PARTICIPAR NAS COMUNIDADES DE LECTORES DO ÁMBITO 
ESCOLAR E DA VIDA COTIÁ E PARA O DISFRUTE PERSOAL 

O proxecto lector de centro será un documento para desenvolver a 
medio prazo en que a partir da análise do contexto en materia de 
lectura, se articulen todas as intervencións que se van realizar no centro 
en relación coa lectura, escritura e as habilidades informativas, coa 
participación do profesorado das distintas áreas, materias e ciclos, 
incorporando a biblioteca escolar e das áulas como recursos 
fundamentais para a súa posta en marcha. O proxecto lector de centro 
será a referencia para a elaboración de programas ou plans anuais de 
lectura, que se incluirán na programación xeral anual. O seu deseño e 
posta en marcha son competencia de todo o equipo docente. 

O plan lector busca incentivar o hábito lector entre os alumnos e a 
comunidade educativa xeral. Comprende un componente afectivo, pois 
non se trata únicamente de mellorar a comprensión lectora, senon 
fundamentalmente de desenvolver o gusto e o pracer pola lectura. 
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• Plan encadrado dentro do proxecto educativo de centro (PEC) 
que esixe impulsar un tratamento integral e planificado da lectura 
dende todas as materias. 

• Supón a articulación de  todas as actuacións que se van realizar 
no centro en relación coa:  

  Lectura 
  Escritura  
  Habilidades relacionadas coa xestión da     informacion 
(busca e tratamento da mesma) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
DESEÑO DO PLAN LECTOR  
 
 Escolleranse libros axeitadas á idade segundo vaiamos 

Traballo nas materias 

curriculares 

Desenvolvemento da competencia 
e hábito lector e da  

alfabetización en información 

Desenvolvemento das 
competencias básicas 

PLAN LECTOR 
DE  

CENTRO 
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observando e afianzando conceptos básicos de achegamento á 
prelectura, PRIMEIRO EN e.Infantil e posteriormente no 
profundizamento posterior na lectura, coñecemento e relexión, 
capacidade crítica e creación, na etapa de E. Primaria. 
Cómpre facer constar que E. Infantil participa da colección 

“Kalandraka”, o que implica a recepción dun conto mensual desta 
editorial axeitado para esta idade, participación que se ven levando a 
cabo desde vai dous anos e que continuará neste curso escolar. Así 
mesmo, a creación da Biblioteca específica de E. Infantil permitirá 
que se poidan traballar especificamente las tarefas deseñadas no Plan 
de xeito máis áxil, cómodo e dinámico nos niveis máis básicos. 
 
 
En concreto, no propio Plan Lector ou Plan anual de lectura, 
estabrecemos como liñas básicas do esquema que imos adiantar 
este curso as seguintes: 
a)Emprego de media hora de lectura diaria, que se incluirá como 
sesión preceptiva que todas as aulas realizarán conxuntamente e 
en todo o centro á mesma hora. Esa sesión será xusto despois do 
recreo, en horario de 12,30 a 12,55 horas.  
A sesión do Plan Lector estará sempre seguida, orientada e 
coordinada polo titor/a do aula. O resto do profesorado do centro, 
que non sexa titor/a tamén participará do proxecto ben exercendo 
labor de apoio a determinado alumnado nesa sesión ou ben 
traballando conxuntamente nas aulas. Tosas as aulas deben 
respetar esta sesión eclsuivamente con uso de actividades de 
comunicación libgüística e especialmente aquelas que 
desenvolvan o procesador lector e o razonamento escrito, así 
como con diversas variadas de lectura (guiada, escoita, conxunta, 
individual, etc…) 
As lecturas serán abertas ou dirixidas e poderán realizarse do xeito 
que se estipule segundo a coordinación de nivel ou aula. 
A final de curso farase unha avaliación desta actividade 
establecéndose as medidas necesarias tendentes á mellorar esta 
actividade. 
b)Actividades de comprensión lectora, procesador do razonamento 
lector e velocidade lectora noutras áreas ou materias non 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

50 

especificamente relacionadas co ámbito lingüístico. 
c) Lectura de diversas obras, establecidas por trimestre, 
estipuladas dacordo cos intereses dos grupos e que aparecerán 
reflexadas nas Programacións Didácticas dos diversos niveis. 
Primaremos a adquisición de obras por aula de tal xeito que 

posteriormente poidan ser intercambiadas en aulas do mesmo 
nivel potenciando deste xeito a lectura de diversos libros a un 
menor custe para as familias así como potenciando valores de 
respeto e coidado do material. 
d)Actividades de animación á lectura e razonamento lector ao 
traverso do Proxecto xeral de Biblioteca. 
e)Participación na semana do Libro e da Lectura en colaboración 
con outras entidades. 
f)Actividades de promoción da lectura; Participación en actividades 
como Teatro Lido; Tiralle da Lingua, etc... 
 
 
En todo caso, todos os niveis de E. primario teñen fixado un calendario 
de lecturas en colaboración co Plan lector que se irá reflexando 
progresivamente nas programación de aula, pero que irán incluindo de 
xeito progresivo novas formas de lectura tales como a lectura da prensa 
(participación no Programa Prensa-Escola), lectura dixital, lectura de 
publicidade, etc… 
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PROXECTO 

DE 

FOMENTO 

DO 

USO DO GALEGO 
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PROXECTO 

DE 

FOMENTO 

DO 

USO DO GALEGO 

 

 

 

 

CURSO 2016/2017 
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EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

C.E.I.P. FOGAR-CARBALLO  
A CORUÑA  
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O Equipo de Dinamización da Lingua Galega  (en adiante EDLG) 

do CEIP FOGAR, formalmente constituído no presente curso escolar 

2016/17, está integrado polos seguintes membros: 

 

                                                  

1.  Fernando Garea Vidal, director do centro e titor de 6º nivel 

de Ed. Primaria. 

2. Ana Rodríguez Domínguez, mestra de Lingua Estranxeira 

Inglés. 

3. María Paz Torres, mestra de Música. 

4. Dolores Cotelo García, mestra de  5º nivel de Ed. Primaria. 

5. Dolores Villar Cancela, mestra de 3º  nivel de Ed. Primaria. 

6. Clarisa Rosato Carballido, mestra de 3º  nivel de Ed. 

Primaria. 

7. María García Gerpe, mestra especialista en Pedagoxía 

Terapéutica. 
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8. Amparo Souto Gómez, mestra de apoio de Ed. Infantil. 

9. Carmen Domínguez Verdes, titora de 5º de Ed. Primaria. 

10. Lorena Ares García, titora de 1º de Ed. Primaria. 

11. Paula Bartolomé Fernández, titora de 4º de Ed. Infantil. 

12. Emilia Vázquez Rodríguez, titora de 1º de Ed. Primaria. 

13. Paula Cordero Fandiño, orientadora. 

14. Rebeca Míguez Fuentes, mestra de 5º de Ed. Infantil e 

coordinadora do equipo. 

 

 

 

A práctica totalidade dos membros do EDLG son mestres con 

destino definitivo no Centro, o que facilita unha maior implicación e 

continuidade á hora de poñer levar a cabo obxectivos e desenvolvelos 

ao longo do curso.  
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1. BREVE ESTUDO SOCIOLINGÜÍSTICO  

 

1.1. Introdución. 

 

 O CEIP FOGAR é un centro onde convivimos un amplo número de 

persoas. Acollemos a 763 alumnos/as, 216 de Educación Infantil e 547 

de Educación Primaria, distribuídos en 9 unidades de Infantil e 24 de 

Primaria. Contamos tamén cun claustro de 54 mestras/es, 1 conserxe,  

e 3 cociñeiras. 

 

Está situado xeograficamente no centro da vila, pero a el acoden 

rapaces non só de Carballo, senón tamén de parroquias que pertencen 

ao concello e que se incorporan ao longo da escolaridade obrigatoria, 

especialmente en 1º e 2º  de Educación Primaria. Neste senso 

contamos cun alumnado bastante heteroxéneo, no que tamén temos 

que incluír un abondoso número de alumnos procedentes do 

estranxeiro, debido aos movementos migratorios tan característicos do 
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momento social que estamos a vivir. Destaca neste grupo unha gran 

cantidade de alumnos que proceden de Arxentina e Uruguai, 

descendentes de galegos emigrados a principios do século XX. 

 

A integración deste alumnado no centro é moi boa debido a 

similitude de costumes. Asemade, non supón ningunha dificultade a 

presenza de dúas linguas oficiais, e amosan interese pola aprendizaxe 

do galego dende moi pequenos. 

 

 

 

1.2. Contorno sociolingüístico do centro. 

 

Botando unha  ollada ao PLC, elaborado durante o curso escolar 

2012-13, observamos claramente que o contorno sociolingüístico do 

noso centro é claramente galego falante. Podemos dicir que Carballo 

continúa sendo un dos poucos lugares da nosa comunidade que, aínda 

que a poboación medra considerablemente ano tras ano , segue 

mantendo viva a nosa lingua no día a día. Cabe destacar a non 
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existencia de ningún tipo de conflito lingüístico no centro nin entre as 

persoas que forman parte da comunidade educativa, existindo un gran 

respecto por ambas linguas, Galego e Castelán. 

 

Neste senso, destacar que o resultado da enquisa para determinar 

a lingua materna do alumnado de 3 anos, no momento da formalización 

da matrícula, foi o seguinte: 

De 66 matriculados, 29 empregan como lingua habitual o galego, 

23 castelán e 14 ambas,indistintamente. Polo que pódese determinar 

que hai unha maioría de galego falantes. 

 

 

 

Por outra banda, a lingua empregada polas distintas entidades que 

colaboran na labor educativa (Concello, Clubes deportivos, Deputación 

Provincial, provedores de servizos,ANPA, persoal non docente,...) é o 

Galego. 
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1.3. Situación do profesorado. 

 

 

Seguindo cos datos aportados no PLC, a lingua de interacción entre 

alumnado e profesorado é esencialmente o galego. Tamén destacamos 

que a súa predisposición ao emprego do galego no ámbito educativo é 

boa, a pesares de que  moitos mestres son castelán falantes. Isto non 

impide que exerzan de xeito eficiente os seus deberes na ensinanza da 

lingua Galega. 

 

Neste senso destacamos que o obxectivo final deste equipo 

educativo é facilitar a Normalización da lingua Galega como lingua 

propia de Galicia, así como facilitar a competencia dos nosos 

alumnos/as nas dúas linguas oficiais da nosa comunidade: Galego e 

Castelán. 
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1.4. Situación do alumnado. 

 

 

A lingua maioritaria usada polo alumnado do centro é o galego e, 

como consecuencia, o proceso de lectoescritura iniciado na Educación 

Infantil faise en galego.  

Os alumnos/as, en termos xerais, presentan unha boa competencia 

en galego e castelán . 

 

Debemos resaltar a presenza dun número importante de 

alumnos/as que procedendo de familias coa lingua Galega como lingua 

materna, empregan o Castelán como lingua vehicular, o que os leva a 

empregar léxico castelán en estruturas sintácticas e gramaticais 

galegas. 
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1.5. Situación lingüística do centro. 

 

 

 A lingua usada pola administración do centro para dirixirse aos 

pais e nais ( circulares e notas informativas, convocatorias de 

consello escolar…), profesores ( convocatorias de claustro, 

reunión …), alumnado, etc, é o galego.  

 Os rótulos están, asemade, en galego e, tamén toda a 

documentación, incluíndo actas de reunión de ciclo, de avaliación, 

de claustro, etc. 

 A páxina web do centro, así como distintos blogues están en 

lingua galega, aínda que  os recursos didácticos audiovisuais e 

relacionados coas TIC son escasos e difíciles de atopar. 

 Cada vez é maior o número de exemplares en galego na 

Biblioteca. 
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2. OBXECTIVOS 

 

2.1. Obxectivos adecuados ao contorno sociolingüístico do 

centro. 

 

1. Manter unha colaboración aberta e participativa entre  a escola e o 

seu contorno . 

 

2. Fomentar o emprego do galego de xeito habitual como lingua 

vehicular do ensino en todos os niveis de Educación Infantil e 

Educación Primaria e nas relacións interpersoais. 

 

3. Promover o coñecemento da lingua e da cultura galegas a través 

de diferentes actividades e valorar positivamente a riqueza 

idiomática, histórica e cultural de Galicia. 
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2.2. Obxectivos adecuados á situación do alumnado: 

 

 

4. Promover a lectura de textos en galego a través do Plan Lector, 

comezando xa dende as primeiras etapas. 

5. Coñecer  e valorar aspectos tradicionais da nosa realidade cultural 

: xogos, festas populares, costumes…  

6. Recompilar información sobre personaxes da cultura galega, 

valorar a súa importancia en prol da nosa lingua, e empregar 

algunhas delas para inaugurar co seu nome  algúns espazos do 

centro. 

7. Colaborar  nas actividades propostas para o fomento do uso do 

galego dentro do centro: vídeo, contos 

encadeados,festividades..... 
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2.3. Obxectivos adecuados á situación do profesorado: 

 

 

8. Participar nos distintos concursos e campañas a prol da lingua 

Galega, tanto a nivel de centro como en colaboración con outras 

entidades. 

 

9. Fomentar o interese polo coñecemento e emprego do galego 

como ferramenta espontánea e necesaria de comunicación, 

implicándose nas distintas actividades e mantendo unha 

coordinación e colaboración entre os distintos equipos do centro 

para o desenvolvemento das mesmas (TICS, biblioteca, 

extraescolares....) 

 

 

2.3. Obxectivos adecuados á situación lingüística do centro. 

 

10. Dar a coñecer entre a comunidade escolar a obra de Carlos 

Casares, autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2017. 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

66 

11.  Organizar campañas para fomentar o uso da lingua galega 

entre os distintos membros da comunidade educativa. 

12.  Usar as novas tecnoloxías para o fomento do galego, 

empregando a web e o blog escolar como ferramenta de 

comunicación coa comunidade educativa. 

13. Empregar o galego como lingua de comunicación para o 

intercambio de experiencias co alumnado e o profesorado doutros 

centros da nosa comunidade e doutros países, en colaboración 

con outros EDLG 

 

 

 

3.DESCRICIÓN DETALLADA DAS ACTIVIDADES DE 

DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA PARA CADA UN DOS OBXECTIVOS 

PROPOSTOS. 

 

 

   3.1. ACTIVIDADES PLURIANUAIS 
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 XORNAL ESCOLAR  “FOGAR”. 

  

 Neste curso escolar tentaremos publicar unha nova edición do 

noso xornal escolar durante a Semana das Letras Galegas, tanto en 

papel impreso como en formato dixital na páxina web do centro. 

Procurarase a participación de todos membros da comunidade 

educativa do CEIP FOGAR. Recompilaranse os  traballos e 

colaboracións durante todo o curso, e versarán sobre distintas temáticas 

en función dos proxectos e unidades didácticas postas en práctica 

durante o curso. Todas estas colaboracións deberán ser en lingua 

Galega. (Obxectivos 1, 2, 3, 7) 

 

 ANIMACIÓN Á LECTURA 

 

Tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria 

celebraremos distintas sesións de contacontos en lingua Galega e 

contaremos coa presenza dalgún autor ou ilustrador. Asemade, 

fomentarase no Plan Lector a lectura de libros en galego.(Obxectivos 4, 

6)  
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 TABOLEIROS E CORREDORES 

 

Dispoñemos de distintos espazos e taboleiros no centro nos que 

dar a coñecer as distintas actividades do EDLG así como os distintos 

traballos realizados polos alumnos/as. 

 

Estes espazos son dinámicos no que aos seus contidos se refire, 

xa que iremos cambiándoos e actualizándoos. : estacións do ano, 

Magosto, Samaín, Día da Paz, Semana do Libro, ….(Obxectivos 3, 6, 9, 

10, 11) 

 

 

 BLOG ESCOLAR EN LINGUA GALEGA 

 

 Esta actividade é continuación dos cursos anteriores, na que se 

activará a  participación de toda a comunidade educativa 

(especialmente os alumnos/as) nun recanto que crearemos no que 
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poderán expresar as súas suxerencias, recomendacións, páxinas web 

de interese, libros,... relacionadas co Galego e o seu uso. Contaremos 

para isto coa colaboración do equipo de TICS. (Obxectivos 1, 9, 11,12) 

 

 

 LIBRO VIAXEIRO NAS DISTINTAS AULAS DE EDUCACIÓN 

INFANTIL 

  

 Esta actividade tamén é continuación de cursos anteriores e 

procura a participación das familias dos alumnos/as nas distintas 

unidades didácticas e proxectos que levan a cabo na aula. Todas as 

colaboracións suxírese que sexan en Galego a fin de ampliar o 

vocabulario activo dos nenos/as. (Obxectivos 1, 2, 11) 

 

 

 INAUGURACIÓN DE DISTINTAS AULAS CON NOMES DE 

PERSONAXES DA CULTURA GALEGA. 

 

 Neste curso,  o EDLG  continuará coa actividade de  poñer nomes 
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de personaxes da nosa cultura a distintos espazos do centro. Deste 

xeito,  tentaremos poñer nome á Biblioteca . Tratarase de estudar a 

figura dun autor galego, a nivel de centro para que , posteriormente, 

este acuda á inauguración da Biblioteca. Estanse a barallar distintos 

nomes que serán concretados ao longo do curso en colaboración co 

equipo de Biblioteca. (Obxectivos 3, 6, 9) 

 

 

3.2. ACTIVIDADES DO 1º TRIMESTRE 

 

 PARTICIPACIÓN NO CONCURSO DE TEATRO LIDO XOSÉ 

MANUEL EIRÍS 

 

Como en anos anteriores, participaremos no concurso de Teatro 

Lido Xosé Manuel Eirís promovido polo concello de Carballo dentro do 

seu programa FIOT 2016 (Obxectivos 1,3,8) 

 

 

 CELEBRACIÓN DA FESTAS  DO SAMAÍN E MAGOSTO 
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Como nos cursos anteriores, continuaremos celebrando estas 

festas galegas , nas que destaca a exhibición e concurso de cabazas 

decoradas, así como o traballo na aula do seu contido educativo. 

Haberá distintos premios por niveis educativos así como un pequeno 

agasallo para todos os participantes. Do mesmo xeito, invitarase ás 

familias á participación colaborando cos seus fillos na elaboración e 

decoración das cabazas.  

Na semana do Samaín ambientaremos os corredores e as 

bibliotecas con motivos típicos e faremos lecturas de contos de medo 

nos distintos cursos., contando coa colaboración do equipo de 

extraescolares e de biblioteca. 

O alumnado de Educación Infantil poderá vir disfrazado o día da 

festa do Samaín. 

Dende o EDLG elaboraremos un tríptico explicativo destas celebracións 

para toda a comunidade educativa, facendo fincapé na orixe do Samaín 

e na súa importancia dentro da cultura galega. 

 

Asemade, celebraremos o Día do Magosto, con cantigas, poemas, 
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degustación de castañas asadas e xogos populares  nos que a 

protagonista sexa a castaña. Como en anos anteriores, faremos varios 

magostos debido ó número de alumnado. (Obxectivos 1, 3, 5, 7, 9, 11) 

 

  

        CELEBRACIÓN  D0 NADAL  

 

Coma todos os anos faremos os tradicionais festivais de Nadal para 

os cales o alumnado preparará distintas panxoliñas, poemas, obras de 

teatro.....en galego. Ademais, recibiremos a visita dos Reis Magos. 

Dende o EDLG organizaremos un Concurso de Contos e Postais de 

Nadal. O conto e o debuxo gañador empregarase para facer unha 

postal coa que se felicitará o Nadal ás familias. 

Participaremos, tamén, no Concurso de Postais de Nadal do 

Concello de Carballo. (Obxectivos 1, 3, 7, 8) 

 

 

3.3. ACTIVIDADES DO 2º TRIMESTRE 
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 VÍDEO: GÚSTAME FALAR EN GALEGO!!!! 

 

 Elaboraremos un vídeo no que participarán alumnos, mestres, 

persoal non docente....Nel expoñeranse os motivos polos que nos gusta 

falar na nosa lingua, facendo así unha promoción da mesma. Con todas 

as aportacións farase unha montaxe e colgaremos o vídeo na web do 

colexio. Nesta actividade colaborará tamén o equipo de TICS. 

(Obxectivos 3, 5, 7, 12) 

 CONMEMORACIÓN DO DÍA DA PAZ 

 

 Propoñemos a difusión de poemas e textos en Galego 

relacionados coa PAZ e todo o que implica :solidariedade, amizada, 

cooperación,.. . 

 Asemade, prepararemos unha canción  para cantala todo o 

colexio no patio principal do centro. Este tema musical estará vinculado 

co tema da PAZ. (Obxectivo 3, 7) 

 

 

 CELEBRACIÓN DO ENTROIDO 
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Promoveremos actividades orientadas ao coñecemento e 

celebración dunha festa tan típica de Galicia, así como as súas 

vinculacións sociais e culturais. Elixirase unha temática a nivel de 

centro, aínda por determinar, e distribuiranse a elección de disfraces por 

niveis. 

En Educación Infantil, os disfraces serán elaborados polos 

mestres.(Obxectivos 3, 5, 7) 

 

 

  24 DE FEBREIRO, DÍA DE ROSALÍA DE CASTRO 

 

Novamente conmemoraremos o Día de Rosalía poñendo en 

coñecemento e valor a  súa obra, propoñendo distintas actividades en 

función da idade do alumnado. (Obxectivos 3, 6,7 ) 

 

 

 CORRELINGUA E TÍRALLE DA LINGUA 
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 Promoverase a participación do alumnado nos concursos 

Correlingua e Tíralle da Lingua. (Obxectivo 1, 8) 

 

3.4. ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE 

 

 CONTOS ENCADEADOS 

 

 Consistirá na elaboración de dous contos en galego, un en 

Educación Infantil e outro en Educación Primaria.  

Os contos iniciaranse no curso mais baixo e irán rotando polas distintas 

aulas. Cada aula elaborará unha páxina do conto. Unha vez rematados 

serán expostos na biblioteca e publicados na web para que todo o 

alumnado teña acceso a eles. (Obxectivos 2, 7, 9) 

 

 

 SEMANA DO LIBRO DO CONCELLO DE CARBALLO 

 

 O Concello de Carballo sempre amosa unha especial colaboración 

relacionada coa educación, coa lingua Galega e a súa promoción. 
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Durante a Semana do Libro fomentaremos a participación dos distintos 

grupos do centro nas distintas actividades que se nos propoñan. 

(Obxectivos 1, 4, 8) 

 

 

 MARATÓN DE LECTURA DO CONCELLO DE CARBALLO 

 

 Na praza do Concello de Carballo celebrase habitualmente un 

maratón de lectura en lingua Galega sobre o autor homenaxeado o Día 

das Letras Galegas, que o vindeiro ano 2017 será dedicado a  Carlos 

Casares . (Obxectivos 1, 10) 

 

 

 SEMANA DAS LETRAS GALEGAS 

 

 Co gallo da celebración do Día das Letras Galegas, adicado ao 

escritor  Carlos Casares, realizaremos distintas actividades relacionadas 

co autor para dar a coñecer a súa vida é obra. Ademais , en días 

previos ó 17 de maio teremos unha xornada festiva na que se levarán a 
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cabo distintos tipos de actividades: recitados, canto do himno 

galego….(Obxectivos  3, 6, 7, 10) 

 

 XORNADAS FÁLAME EN GALEGO 

 

 Ao longo dunha semana, o EDLG promoverá unhas xornadas de 

fomento do uso do galego entre toda a comunidade educativa. Deste 

xeito, tratarase de empregar a lingua galega durante unha semana de 

xeito único, entre profesorado, alumnado, persoal non docente e 

familias. Dende o EDLG,  elaboraremos unhas chapas co emblema 

"FALAME EN GALEGO". Estas chapas serán levadas á vista por todos 

os nen@s, profesores, persoal non docente ao longo desa semana. 

Tratarase tamén de que os nen@s difundan esta proposta nas súas 

casas  (Obxectivos 1, 7, 11) 

 

 

 E TI NO TEU COLE, QUE FAS? 

 

Actividade en colaboración con outros EDLG mediante o 
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intercambio de experiencias. Os colexios escollidos teñen a 

característica de seren centros de fala predominantemente castelán, o 

que nos parece  un estímulo de cara a aceptación da diversidade 

lingüística de Galicia. 

Alumnado  de  Educación  Infantil   comunicarase co alumnado do 

mesmo nivel do CEIP RÍA DO BURGO mediante videoconferencia, 

sobre un tema acordado previamente entre o profesorado. Esta mesma 

actividade, tentaremos levala a cabo con algún centro doutro país de 

fala inglesa contando coa colaboración dos mestres de inglés. 

(Obxectivos 2, 7, 9,12,13) 

 

 

 

 

 

 

Estas actividades xorden dunha planificación aberta que permitirá 

abordar outras que xurdan durante o curso escolar e das que aínda non 

temos constancia. Especialmente teremos en conta todas aquelas 
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campañas promovidas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e 

distintos organismos autonómicos de Galicia. 

A través das distintas actividades programadas tentaremos levar a 

cabo os distintos obxectivos programados para este curso. 

 

 

 Queremos subliñar que este proxecto non é algo pechado nin 

finalizado, pola contra entendemos que debe ser aberto e dinámico, 

abrindo as portas a participación de toda a comunidade educativa e 

demais institucións educativas do contorno no que nos atopamos, para 

fomentar o cumprimento de que o proceso de ensinanza-aprendizaxe 

sexa algo compartido por todos os implicados e pola sociedade na que 

vivimos. Así mesmo,  entendemos que o fomento e normalización da 

lingua Galega debe ser unha labor social compartida e non so unha 

labor dos centros educativos.  
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PROGRAMA ANUAL DE 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

E 

EXTRAESCOLARES 

 

 

 

XUSTIFICACIÓN 

 Tal e como se recolle no artigo 69 do Regulamento Orgánico de 

Educación Infantil e dos colexios de Educación Primaria (DOG do 21 de 

outubro de 1996), enténdese por actividades complementarias aquelas 

actividades didácticas que se realicen co alumnado en horario lectivo e 

que, formando parte da programación, teñan carácter diferenciado polo 

momento, espacio ou recursos que utilizan. Así, cabe considerar as 

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

semellantes. Por outra banda, as actividades extraescolares serán 

aquelas que, sendo organizadas polo Centro e figurando na 

programación xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se realicen 

fora do horario lectivo. A participación nelas será voluntaria.  

 

Será responsable de promover, organizar e facilitar este tipo de 

actividades o EACE (Equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares). 
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Coordinadora: 

Claudina María Pacoret Rodríguez 

Membros: 

Co fin de recoller todas as ideas e propostas da comunidade educativa 

forman parte deste equipo ademais un representante de cada nivel: 

 Representantes de E. Infantil:  

◦ Teresa Montáns Rodríguez 

◦ Sonia Mª Ordoñez Blanco 

 Representante do 1º e do 2º nivel: Alberto Calviño Leis 

 Representantes do 3º e 4º nivel:  

MªCarmen Martínez Barbeito 

  Elena Trigo Cotelo 

 Representantes do 5º e 6º nivel:  María Isabel Trigo Cotelo 

 Representantes do Departamento de Orientación:  

◦ Carmen Andrade Calvo 

◦    Emilio González Villamil 

 Representante de Educación Musical: María Paz Torres 
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Calendario de reunións: 

Este equipo reunirase nas horas de dinamización que están dispostas 

para tal fin, ou cando se estime necesario. 

 

Obxectivos: 

dentro da nosa Comunidade Escolar e que axuden a formación dos 

nosos alumnos/as. 

aos alumnos/as a observar, explorar e coñecer o medio no que se 

desenvolven. 

entre os membros da comunidade escolar. 

Comunidade Escolar e outras Comunidades. 

over todas as actividades complementarias e extraescolares que 

sexan posibles para obter os obxectivos propostos. 

como obter unha participación gozosa nelas. 
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da vida americana con motivo da 

presenza dunha auxiliar de conversa no centro. 

2016-17. “O 

Horto do cole”. 

Os obxectivos están acordes co desenvolvemento das competencias 

clave de maneira que as actividades programadas desenvolvan estas 

de maneira diversa, utilizando para iso un medio distinto ao da aula 

ordinaria. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Durante o curso escolar 2016-17 levarase a cabo o seguinte programa 

de actividades de acordo ás conmemoracións recollidas na orde do 7 de 

xuño de 2016 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2016/2017 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia e aquelas outras que poidan ser de 

interese pedagóxico e socio-histórico-cultural. 
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Programación anual de actividades 

CONMEMORACIÓNS ACTIVIDADES 
CONXUNTAS 

 

Novembro 
Día Universal da Infancia 
Día Internacional contra a 
Violencia de Xénero 

Outubro -
Novembro 

Magosto 
Halloween-Samaín 

Murais 

Decembro 

- Constitución e Estatuto de 
Autonomía de Galicia 
-Día da Declaración Universal 
dos Dereitos Humanos. 

Decembro 

-Nadal 
Exposición de Postais 

Xaneiro 

- Día Escolar da non 
Violencia e da Paz 

Xaneiro 

-Día da Paz 
Exposición de murais e 
lectura de textos de 
forma  conxunta. 

 Febreiro  
- Entroido 

Desfile de disfraces 

Marzo 

-Día internacional da muller 
traballadora. 
- Día mundial dos dereitos do 
consumidor. 
- Semana da prensa 

Marzo  

Abril  
- Día do libro 
- Día mundial da Saúde 

 -Murais 
-Lectura global de 
contos 

Maio  

- Semana  das Letras 
Galegas 
- Día de Europa 

 - Murais 
- Conmemoración do 
escritor. 

Xuño 
- Día mundial do medio 
ambiente 

Xuño 
Excursións de fin 
de curso 
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Todo o anteriormente exposto estará suxeito a modificacións e 

aportacións que veñan marcadas dende os diferentes niveis. 

 

 

 Ao igual que en cursos anteriores  o EACE, en colaboración co 

equipo de Dinamización Lingüística, facilitará aos mestres do Centro 

dosieres con recursos educativos e informativos, así coma, direccións 

de internet que axuden ao desenvolvemento das actividades propostas 

por éste. 

A información relativa a cursos de formación para mestres, 

concursos para o centro... ademais de consensuarse nas reunións 

correspondentes, colgaranse no cortizo da sala ou achegaranse por 

email ás/aos correspondentes coodinadoras/es, co obxecto de que 

éstes informen ás/aos mestras/es. 

Continuaremos a fomentar o uso das TIC dende o EACE, ben animando 

ás titorías a participar no blog escolar, publicando nel as diferentes 

actividades desenvovidas nas aulas e  promovidas dende o Equipo ou 

ben empregandoas dentro do propio Equipo  para facilitar tanto a 

comunicación coma o traballo. 

 

 

 En función das características da actividade proposta, 

desenvolverase por aulas, niveis ou polo Centro en conxunto. 
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Todos os alumnos participarán nas actividades de carácter 

conxunto que se celebren no Centro, que se relacionan en páxinas 

anteriores e que forman parte do calendario escolar de celebracións. 

 

Os días que haxa celebración a nivel de centro e sexa preciso o 

uso do comedor para a realización e organización das mesmas, 

pedirase a Consellería a modificación da xornada escolar. 

 

Cando algunha das datas das conmemoracións sexa sábado, 

domingo, festividade local ou estea incluída nalgún dos períodos de 

vacacións a correspondente conmemoración celebrarase o día lectivo 

inmediatamente anterior. 

  

O Centro tamén participará en actividades organizadas por diferentes 

institucións, coma: 

15. O Excmo. Concello de Carballo, co  “Concurso de Postais e 

Carteis de Nadal”. Semana do Libro. Outras 

16. Radio Voz . Co “Teatro Lido” 

17. Eco Voz. Grupo Voz e Sogama. 

18. ASPG. Tíralle da Lingua. 

19. Outras Institucións. 

 

De xeito moi especial, participarase na oferta complementaria 

educativa coa que o Excmo. Concello de Carballo participa no deseño 
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educativo dos centros escolares, con especial atención ós concertos 

musicais, obras de teatro, programas de lectura, etc... 

 

SAIDAS ACORDADAS POLOS DIFERENTES  NIVEIS 

 As saídas e actividades propostas estarán adaptadas á idade dos 

nenos e axeitadas ao horario dos grupo participantes con previa 

comunicación ás familias  e autorización do Consello Escolar e 

Inspección. 

 

O profesorado decidirá no seu momento e circunstancias a 

realización de saídas, duración das mesmas e tipos de 

organización. 

 

Tomamos como acordo que sexa cada nivel o encargado de facer 

as xestións necesarias para cada unha das actividades,  saídas, visitas 

etc. que lle correspondan. 

 A mais das actividades relacionadas, segundo os distintos niveis, 

realizaranse aquelas saídas que poden aparecer ao longo do curso e 

que oferten algunha actividade ou elementos que poden ser 

complementarios e interesantes para o labor escolar e sempre que o 

Centro e o Consello Escolar determinen o seu interese.  

Para todas as saídas, incluídas esas alternativas extraescolares 

que non se citan explícitamente nesta relación, solicitarase a 

autorización dos pais/nais/titores legais, que entregarán en  cada titoría 

e que facultará a asistencia as mesmas.  

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

89 

Se houbera algunha saida ou actividade que implicara unha 

autorización explícita do Consello Escolar, por diferir na súa realización 

das propostas con carácter xeral, realizarase a consulta necesaria. 

 

 Participaremos en saídas que xurdan ao longo do curso escolar 

para cada nivel como: 

 Obras de teatro, sesións de contacontos, concertos musicais e 

exposicións propostas polo Excmo. Concello de Carballo e outras 

institucións e que se levan a cabo no Pazo da Cultura da localidade, 

no propio Centro, ou noutras localidades. 

 Actividades organizadas polo Excmo. Concello da Coruña como 

visitas e itinerarios, concertos didácticos e a programación de teatro 

para centros escolares que se leva a efecto nesa localidade. 

 

Asemade, contemplase a posibilidade  de establecer igualmente 

actividades complementarias con outros centros ou con outras 

institucións (tal é o caso de Deputación, Concellos. Plan xacobeo, 

etc...).Esa posibilidade  esixe que expresemos na presente 

programación que igualmente se realizarán aquelas saídas que vaian 

xurdindo e que o centro ou o consello escolar determinen de interese 

para a actividade educativa global. 
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MODELO DE AUTORIZACIÓNS QUE CUBRIRÁ TODO O 
ALUMNADO 

 
AUTORIZACIÓNS PARA O  CEIP FOGAR 

 
Don/Dona _______________________________ con DNI _____________, e con domicilio 

na rúa _____________________________________ localidade ______________ e C.P. 

_____ do Concello de Carballo; como pai/nai/titor/titora  de 

______________________________________________ 

AUTORIZO ao profesorado do CEIP FOGAR ás seguintes cuestións: 

 AUTORIZACIÓN DA IMAXE: Á publicación da imaxe do meu fillo/a na páxina web do 

centro e aqueles outros recursos educativos relacionados co CEIP FOGARI (blogues, 

revista escolar, ponencias,...), así como na difusión das actividades do centro nos medios 

de comunicación. 

Estes recursos serán en todo caso de carácter universal, gratuíto e aberto, estando suxeito, 

exclusivamente, a un uso educativo non comercial. As accións, produtos e utilidades 

derivadas da súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. 

 

 AUTORIZACIÓN SAÍDAS ESCOLARES: Concedo así mesmo a miña autorización para 

todo tipo de saídas e actividades complementarias que se realicen durante a escolarización 

do meu fillo/a neste centro  

(Todas as actividades serán comunicadas os pais/nais por escrito) 

 

 AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN MÉDICA: Comprométome a comunicar á Dirección 

do centro a información sobre a saúde do meu fillo con respecto a: 

1. Toda enfermidade contaxiosa no mesmo momento no que lle sexa 

diagnosticada. 

2. As reaccións alérxicas graves a alimentos ou medicamentos  (axuntando informe 

médico).  

No caso de que o meu fillo/a sufra unha enfermidade importante, comprométome a 

presentar ao Director/a o informe confidencial do meu fillo/a, asemade , telo informado de 

calquera evolución relacionada coa súa patoloxía.  

Autorizo á Dirección do centro CEIP FOGAR e os acompañantes a tomar as medidas 

oportunas para o traslado e tratamento do meu fillo/a. Esta autorización é valida para todas 

as saídas e viaxes escolares nas que puidera participar. 
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HORARIO XERAL 

DO CENTRO 
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CRITERIOS PEDAGÓXICOS PARA A SÚA ELABORACIÓN 
 

 Considerouse que os profesores titores permanecesen o 
maior número de horas co seu grupo de alumnos. Nalgunhas 
especialidades evitouse na medida do posible un mesmo nivel fora  
impartido por dous  profesores, agás a titoría de 6º D  na que por 
circunstancias derivadas das necesidades de horas do Equipo 
Directivo para o seu labor neste eido, o secretario e o director 
comparten titoría. 
 
 Algúns profesores completan as 25 horas de horario lectivo 
con gardas e reforzos educativos. Os horarios dos grupos e de 
profesores recollen máis adiante estas circunstancias. 
 
Así mesmo primou na elaboración de todos os horarios o criterio 
pedagóxico para favorecer as aprendizaxes de competencias a 
todos os alumnos/as. Igualmente incorporouse este ano, como 
norma obrigada do Proxecto lector e do Plan lector, media hora 

diaria lectura nas aulas, co deseño dun conxunto de lecturas que 
determina un número de publicacións axeitada a cada nivel e curso 
para todo o colexio e que se especifican máis adiante. Estas 
lecturas faranse ao traverso de tramos en todas as materias e en 
diversidade de tempos segundo se establezca polo ritmo normal do 
aula e do traballo deseñado polos profesores que imparten clase 
nesa aula. 
 
En todo caso, a implantación das novas tecnoloxías en diversas 
aulas, co compromiso de seguir nesa liña de investimentos ata 
acabar dotando a todas as aulas de pizarras dixitais,e que 
esperamos concretizar nos próximos cursos, poderá cubrir esta 
lagoa formativa que tiñamos deseñado para todo o colexio, xa que 
este ano tamén se incorporan os alumnos de E. Infantil ás aulas de 
informática. Igualmente funcionará a sección bilingüe na área de 
Plástica impartida por todo o profesorado de Lingua Inglesa en 
todos os cursos de 3º nivel de E. Primaria. 
 
 
  
 
 
 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

94 

 
 

 XORNADA ESCOLAR E DISTRIBUCIÓN HORARIA DOS 
GRUPOS DE ALUMNOS/AS E DO PROFESORADO. 
 
 CALENDARIO ESCOLAR E ENTRADA E SAIDA DE ALUMNOS 

Teñense solicitado a esa Xefatura Territorial como días non 
lectivos  o día 05 de decembro do 2016 e o día 02 de maio do 
2017. O resto da actividade docente regularase polo estabrecido na 
Orde de 07 de xuño de 2016 pola que se aproba o calendario 
escolar para o curso 2016/17 nos centros docentes sostidos con 
fondos públicos. 

 
Igualmente, e tras aprobación do Consello Escolar, e en 

conxunto co resto de colexios da rede pública do Concello de 
Carballo solicitarase á Xefatura territorial para o día 21 de 
decembro (festividade no Centro do Nadal) e para o día 24 de 
febreiro (festividade no Centro do Entroido), a autorización 

para levar a cabo unha xornada de catro horas (9,30 horas a 
13,30 horas) sen servicio de comedor escolar, por canto nesas 
datas faranse festivais específicos con todos os alumnos/as e resto 
da Comunidade Educativa e incluso o espacio do comedor escolar 
empregarase para as devanditas actividades (pois carecemos 
doutro lugar, e alí colócase o escenario e agrupamentos do 
Festival). Na festividade de Entroido no comedor escolar –ainda que 
se solicita a supresión do servizo ese día- farase a tradicional 
chocolatada e desgustación de postres de entroido para todo o 
alumnado do Centro. Nesas datas, e a propósito das 
celebracións acordadas no Claustro e Consello, acordase 
suprimir o desfrute de concesión de permisos por parte da 
dirección do centro para usos de asuntos personais. O remate 
do curso escolar, o día 23 de xuño, ao igual que o resto de centros 
de Carballo, pedirase autorización para unha xornada de 9,30 
horas a 11,30 horas, sen servizo de comedor escolar co fin de 

poder facer entrega axeitada dos documentos necesarios para a 
finalización do curso as familias, así como dos actos protocolarios 
de peche da actividade lectiva, entre eles a cerimonia de despedida 
aos alumnos que rematan a escolarización no colexio.  

 
O horario escolar está suxeito ao determinado pola Orde da 

directora Xeral de Innovación Educativa onde se aproba en sesión 
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unica de mañá. En consecuencia, as clases irán de 9,30 horas a 
14,30 horas, con posterioridade servizo de comedor escolar ata as 
15,20 horas (Ver Protocolo de Comedor Escolar). A partir dese 
intre, os alumnos de transporte estarán atendidos ata as 16,25 
horas. Os alumnos que non son usuarios de transporte escolar 
sairán do centro, rematado o servizo de comedor, agás que acudan 
a algunha das actividades ofertadas ata as 16,30 horas (Biblioteca, 
Sala de estudio). Os alumnos/as que acudan as actividades 
extraescolares ofertadas pola Agrupación Deportiva FOGAR en 
colaboración coa ANPA ou no seu defecto a Agrupación que 
organice as mesmas en acordo con outra na que delegue a 
organización co aprobación do Consello Escolar realizarán as 
mesmas en horario de 16,30 horas a 17,30 horas, acompañados 
sempre polo monitor de cada actividade.  
 
Respecto da actividade que funciona de 15,20 horas a 16:20 horas 
e que se oferta de xeito gratuito, ten a seguinte forma de 
funcionamento: 

 
a) É únicamente unha actividade aberta aos usuarios do servizo de 
comedor escolar, e só é obrigada para os alumnos usuarios do 
servizo que tamén son usuarios do transporte escolar. En 
consecuencia, tódolos alumnos de transporte necesariamente 
realizarán a actividade ofertada ao mediodía (Predeporte e Deporte 
de Base, Multideportes ou Taller de Estudio). 
 
b) O alumnado usuario de comedor escolar –que non sexa de 
transporte escolar- terá actividade se cumplimentou en tempo e 
forma a ficha de inscripción entregada. O alumnado non inscrito terá 
que ser recollido ás 15,20 horas polos lugares habituais de saída 
(E.Infantil e alumnado con irmáns en E. Infantil polo vestíbulo 
principal; resto de alumnado polo portalón da Avenida de 
Bergantiños). 
 
c) No Taller de Estudio só permanecerán os alumnos de 3º,4º,5º e 
6º de E. Primario que non estean apuntados a actividade e 
funcionará este Taller co regulamento e protocolo do que xa 
informamos polo que a asistencia ao mesmo está comprometida co 
comportamento e aproveitamento do Taller por parte do alumno. 
d) A actividade de Predeporte e Deporte de Base adicada a 
alumnado de E. Infantil e 1º e 2º de E. Primario terá actividade os 
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martes, mércores, xoves e venres, polo que o alumnado non 
usuario de transporte que estea inscrito nesta actividade terá que 
ser recollido os luns as 15;20 horas polos lugares habituais.O 
alumnado destas etapas educativas que sexa usuario de transporte 
será atendido os luns ata as 16,25 polo persoal colaborador de 
comedor. 
 
e) O alumnado de 3º,4º,5º e 6º de E. primario terá actividade de 
Multideporte os días fixados a tal efecto, podendo facer uso o resto 
dos días do Taller de estudio sempre baixo o Protocolo antes 
citado. 
 
f)O alumnado de E. Infantil tralo remate do seu xantar e antes da 
saída para casa ou do comezo das actividades (franxa horaria entre 
as 14:55 e as 15:20) atoparase atendido polo persoal colaborador 
de comedor no Ximnasio B ou no patio de E. Infantil. 
 
g)O alumnado que acude a actividades, sexa da etapa educativa 

que sexa, terá a súa saída as 16:25 horas polo portalón da Avenida 
de Bergantiños, agás os alumnos de transporte que serán 
entregados como sempre polo lugar habitual. A entrega deste 
alumnado e a súa atención tralo remate do xantar será 
exclusivamente competencia dos monitores de actividades agás o 
alumnado de transporte que será entregado ao persoal do centro 
(colaborador de comedor e/ou profesores) ao rematar as 
actividades para o seu traslado aos autobuses. 
 
h) A actividade non poderá ser interrompida polo que se hai que 
recoller a un alumno deberá facerse antes do comezo da actividade 
ou no remate da mesma. 
 
i)O alumnado de transporte que puntualmente non faga uso do 
mesmo (por canto ten unha actividade na vila de Carballo ou outras 
razón xustificadas) terá que entregar un documento na dirección do 
centro onde informa de tal feito asinado e redactado polos pais do 
alumno/a para que quede constancia do mesmo. O incumprimento 
desta medida pode supor comunicar a transporte a solicitude de 
baixa do uso do servizo. 

 
As actividades que se ofertan en horario posterior poden ser de 
abono e funcionarán sempre baixo o acordo do Consello e a 
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entidade organizadora e coa aprobación do Consello Escolar para a 
cesión de espacios e instalacións nesa franxa horaria concreta. En 
todo caso, a responsabilidade dos alumnos que acudan a esas 
actividades será dos pais/nais e dos monitores encargados das 
mesmas.  
 
Todo o alumnado que asista ás actividades extraescolares que non 
se vexa obrigado a asistencia por mor de ser usuario de transporte 
terá que abonar o seguro obrigatorio. 

 
Os alumnos/as que acudan a Biblioteca e sala de estudio 

estarán atendidos por profesores e persoal do comedor escolar ata 
as 16,25 horas, intre no que sairán do colexio polo vestíbulo 
principal. Os alumnos de actividade serán conducidos polo monitor 
ao remate da mesma as 16,20 horas e entregados polo portalón da 
Avenida de Bergantiños, agás os alumnos que son de transporte 
escolar que serán entregados polos monitores da actividade ao 
persoal colaborador de comedor e aos profesores de garda para 

que estes os conduzcan aos seus respectivos autobuses tendo a 
saída  polo portalón na vila de Laxe. Todos os días haberá quendas 
de tres profesores, e os luns estará presente todo o colectivo 
docente no Centro. O horario das quendas do profesorado polas 
tardes, será de 15,30 horas a 17,30 horas (Adxuntamos plano de 
quendas do profesorado de todo o ano). 

 
Fora dese horario, e como se sinala en diversos carteis 

situados por todo o centro, as portas estarán pechadas e o Colexio 
e a dirección do centro non se responsabiliza do que aconteza pola 
entrada incorrecta de calquera persoa no recinto escolar. 
Lembramos que existe un acordo de cesión de instalacións 
(Ximnasio e Pavillón) a Agrupación Xiria balonmán e un convenio 
de apertura de centros fora do horario lectivo co Concello, 
responsabilizandose as dúas entidades de todo o que poidera 
suceder nese tempo e lugar. 
 
O horario de entrada ao centro é as 9,30 horas da mañá. En razón 
a ese horario as portas abriranse as 9,24 minutos para facilitar o 
tránsito e o acceso dos alumnos que tamén chegan no transporte 
escolar. Abriranse unicamente os portalóns sitos na Avda. de 
Bergantiños máis próximo ao parque do Choríns e o portalón novo 
aberto a carón da zona reservada para autobuses na R/ Vila de 
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Laxe. Os alumnos de transporte seguirán o protocolo de acceso que 
se marca no apartado de transporte. O resto de alumnos accederán 
ao recinto e colocaranse nas ringleiras sinaladas diante de cada 
porta de acceso ao edificio tal como ven sucedendo nos últimos 
dous cursos. A responsabilidade dos alumnos que non son de 
transporte pertence aos pais/nais, e as quendas de atención por 
parte do profesorado recepcionará ao alumnado de transporte tal e 
como se recolle na lexislación máis recente. Os alumnos/as de E. 
Infantil entrarán exclusivamente polo acceso particular do seu patio 
e os alumnos deste tramo educativo e que sexan de transporte 
serán conducidos polas coidadoras de autobús ata o vestíbulo 
principal do centro (Vila de Ordes) onde serán recollidos polo 
profesor encargado da súa recepción e custodia, por algún membro 
do equipo Directivo ou por outro persoal do centro.  
 
As 9,35 minutos os portais pecharanse por parte do conserxe ou 
algún membro do Equipo Directivo, polo que pregamos aos pais-
nais a máxima urxencia na retirada dos espazos do patio, e 

inmediatamente despois calquera alumno/a que queira acceder ao 
recinto terá que facelo ao traverso do vestíbulo principal (entrada de 
profesores e conserxeria) amosando o xustificante correspondente 
do seu retraso. Obrigarase a todo pai/nai que acompaña ao seu 
fillo/a a asinar no rexistro de faltas de puntualidade que existe na 
secretaría do centro co obxecto de levar un control pertinente deste 
feito  A falla de puntualidade será informada semanalmente a 
Xefatura de Estudios que actuará segundo o protocolo deseñado a 
ese respecto. 
 
O horario de saída é as 14,30 horas. Os portalóns abriranse as 
14,20 para permitir o acceso aos pais/Nais que veñen a recoller aos 
seus fillos. No caso de E. Infantil o portalón abrirase as 14,10 
minutos para facer progresiva entrega dos nenos por niveis aos 
seus titores respectivos, debido ao elevado número de unidades e 
as cativas dimensións do espacio para a súa entrega. Así, primeiro 
saíran os de 3 anos; dez minutos máis tarde entregaranse aos 
alumnos de 4 anos; e cinco minutos máis tarde entregaranse aos 
alumnos de 5 anos. Se un alumno non é recollido polos seus pais 
ou persoa adulta encargada da recollida, será responsabilidade do 
titor do aula porse en contacto cos pais e en nengún momento 
deixará de estar o neno baixo a tutela do centro. Igualmente 
aqueles alumnos de E. Primaria que sexan recollidos polos seus 
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pais, en caso de non estar estes no patio, deberán personarse ante 
o titor ou calquera outro profesor ou membro do centro para que 
este leve a cabo as xestións pertinentes para a súa recollida. Na 
circular de inicio de curso se informa a todos os alumnos da 
necesidade de que permanezan no centro se non son recollidos 
para que o persoal do colexio leve as cabos as xestións 
pertinentes.En todo caso sempre haberá un membro do Equipo 
Directivo para axilizar os trámites e para atender estes casos, sen 
que isto supoña que o titor deberá custodiar ao alumno ata a súa 
entrega ao pai/nai. Lembramos que soamente entregaranse de 
xeito persoal os alumnos de E. Infantil, recomendado aos pais/nais 
que o alumnado de 1ºciclo de E. primario sexa recollido tamén 
polos pais.. Debemos facer constar que os titores permitirán a 
recepción do alumnado por parte de calquera proxenitor (agás que 
exista no centro documentación acreditativa xudicial que indique 
claramente a imposibilidade deste feito a un ou aos dous 
proxenitores), tomando neste caso as medidas necesarias. 
 

Os alumnos do Plan Concilia estarán atendidos polo persoal 
encargado da xestión deste Plan e conducidos no intre do seu 
remate as 9,30 horas ás ringleiras de acceso as aulas. Igualmente a 
recepción dos alumnos que se incorporan a este Plan 
Madrugadores (Plan Concilia) serán recepcionados polo persoal 
encargado do desenvolvemento do mesmo, e estarán sempre baixo 
a súa responsabilidade ata o comezo da actividade lectiva as 9,30 
horas.Os alumnos que asistan as actividades extraescolares serán 
atendidos polo persoal encargado de xestionar esta actividade, 
sendo súa a responsabilidade da recollida e entrega dos alumnos. 
 
Lembremos que é obriga dos pais/nais recoller aos seus fillos tanto 
no remate da actividade lectiva como no remate do uso dos 
servizos complementarios (especialmente transporte escolar e 
comedor) e no remate de actividades. Aínda así, entendemos que 
dentro do fomento da autonomía e hábitos de madurez que se 
deben fomentar, son moitos os alumnos que a partir de certa idade 
se lles permite por parte dos seus pais/nais ir e regresar o colexio 
sós ou en prupo, ben pola cercanía dos seus domicilios ao Centro 
ou ben por outras causas. En razón de levar o control por parte dos 
titores destes feitos, enviouselles a todas as familias, a partir de 3º 
de EP, a seguinte nota informativa para que a cubran e entreguen 
no Centro: 
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NOTA DE COMUNICACIÓN DE RECOLLIDA 
 

Informado polo Centro da miña obriga como pai/nai do 

alumno/a…………………………………………………..……………………….………………………….……………… 

 
de recollelo/a ao remate da actividade lectiva ou dos servizos complementarios e 
actividades extraescolares, 
 
 

comunico ao Centro  
 
 
 Autorizo ao citado alumno/a a abandoar o Centro escolar, en atención áo fomento da 
súa autonomía persoal, tralo remate da actividade e ir ao seu domicilio, asumindo eu a 
responsabilidade e declinando calquera do persoal docente ou non docente do Centro. 
 
 
 Non autorizo ao citado alumno/a a abandoar o Centro Escolar informando que será 
recollido por:    (citar a persoa ou responsable da súa recollida, DNI e grao de parentesco)1 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
E para que así conste entrego a notificación ao titor/a   
 

 

Asdo: 

 

 

D/na……………………………………………………….. con DNI…………..………  

  

 

pai/nai de …………………………………………………………… 
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En todo caso, nas xuntas xerais de titoría de todos os niveis 
informouse que: 
a)A entrega en E. Infantil será persoal e exclusivamente ás persoas 
autorizadas á mesma. 
 
b) En 1º e 2º  todo o alumnado deberá ser recollido polos pais/nais. 
 
c)A partir de 3º EP o alumnado sairá ao patio e os que conten con 
autorización para marchar sós poderán facelo, os recollidos por 
empresas autorizadas a tal efecto deberán concentrarse nas zonas 
indicadas, e o alumnado que non sexa recollido polos seus pais 
deberá ir ao vestíbulo principal donde o titor ou algún membro do 
Equipo Directivo fará a súa custodia ata atopar a un familiar que se 
faga responsable do menor.  
 
Resulta -polo volume de alumnado, as características constructivas 
do centro e o número de unidades- absolutamente imposible facer 
unha entrega persoal, pero sempre haberá un profesor en patio 

ademáis de que aos 5 minutos da saída haberá un persoal que fará 
a revisión de todos os patios para proceder ao peche das 
instalacións e portas, garantindo así que sempre que un alumno 
non sexa recollido terá un adulto de referencia para se dirixir a el. 
 

 
 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN NENOS DE 4º E.INFANTIL 
 
 
O horario que se establece é o seguinte, tendose informado aos 
pais, nunha xuntanza xeral que se produce o día 10 de setembro 
nas instalacións do CEIP FOGAR ás 11,15 horas e ás que asiste 
tood o equipo de E.Infantil e a Xefatura de estudios: 
 

Xoves 

11 Setembro 

Venres 12 

Setembro 

10-

11:30 

Grupo 

A 

10-11:30 

Grupo C 

12:45-

14:15 

12:45-

14:15 
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Grupo 

B 

Grupo D 

 

Luns 

15 

 

Marte

s 16 

 

Mérco

res 17 

Xoves 

18 

Venre

s 19 

10-

11:30 

Grupo 

A 

10-

11:30 

Grupo 

C 

10-

11:30 

Grupo 

A e B 

10-

11:30 

Grupo 

A e B 

10-

11:30 

Grupo 

A e B 

12:45-

14:15 

Grupo 

B 

12:45-

14:15 

Grupo 

D 

12:45-

14:15 

Grupo 

C e D 

12:45-

14:15 

Grupo 

C e D 

12:45-

14:15 

Grupo 

C e D 

 
 

 
 

 

 

CRITERIOS PEDAGÓXICOS SOBRE O PERIODO DE 

ADAPTACIÓN  

O periodo de adaptación xustifícase pola Orde do 25 de xuño de 

2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a 

avaliación do segundo ciclo de Educación Infantil na Comunidade 

autónoma de Galicia, así como pola Orde do calendario escolar 

do 07 de xuño de 2016. 

Polo tanto, considérase un plan para favorecer o tránsito dos 

nenos/as dende o ámbito familiar ata o ámbito escolar. Un periodo 

que non supera os 10 días lectivos tal e como indica a normativa 

Luns 22 

 

Martes 23 Mércores 

24 

Xoves 25 

10:30-13 

Grupo A, 

B, C e D 

10:30-13 

Grupo A, 

B, C e D 

10:30-13 

Grupo A, 

B, C e D 

9:30- 

14:30 

Grupo A, 

B, C e D 
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vixente. 

Basáse na flexibilización do agrupamento, formando pequenos 

grupos de 6 rapaces en cada quenda. 

Na flexibilización do horario lectivo, plantexando dúas quendas ao 

día de unha hora e media cada unha nos primeiros días, e que se 

irá incrementando paulatinamente. E tamén conta ca colaboración 

das familias e a proposta de actividades axeitadas para tal plan de 

adaptación. 

Nos primeiros días comezaremos ás 10h da mañá co fin de non 

coincidir na entrada cos 150 alumnos de 4 e 5 anos e as súas 

familias. 

Remataremos a primeira quenda as 11:30 co obxectivo de evitar o 

recreo dos nenos máis maiores e poder abrir as portas do patio 

para que se acheguen as familias. 

Na segunda quenda comezamos xusto despois do recreo do 

alumnado de 4 e 5 anos e continuamos ata ás 14:15 co fin de 

interferir o mínimo posible no momento de saídas dos outros nenos. 

A partir do luns 22 xa virán todos os nenos de 3 anos durante un 

periodo máis longo e o xoves 23 teremos unha xornada cotiá. 

Cabe salientar que os grupos de alumnos formáronse tendo en 

conta criterios coma a escolarización previa dos nenos, os nenos 

que asistiron as mesmas garderías, nenos con irmáns no centro, 

etc. 
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ANEXO I 

 

Neste epígrafe adxuntamos como anexo os cadros de gardas de 

todo o profesorado;  

-Gardas de Luns 

-Gardas de resto de días de todo o ano. 
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GARDAS  
 
QUENDAS DE PROFESORES/AS ENCARGADOS  DA 
VIXILANCIA DE RECREOS. 

 
Os/As profesores/as encárganse segundo a lexislación 

vixente da vixilancia dos patios e para a vixilancia especial das 
portas de entrada e saída e pasillos establecense as seguintes 
quendas: 

 
Estes profesores encargaranse de vixiar especialmente as 

entradas e saídas dos alumnos nas aulas. Os profesores de patio 
farán rotacións de xeito que sempre quede algún/a no patio 
superior. Debido ó establecido pola normativa vixente recórdaselle 
ao profesorado que a lei contempla a vixilancia de recreos por parte 

de todo o profesorado para que cada quen asuma a 
respondabilidade correspondente. 

 
 
 
A atención nos patios afecta non só ao turno de recreo senón 

tamén as entradas e saídas do centro . O primeiro profesor de cada 
quenda situarase na porta de acceso, o segundo no 1º andar, e no 
terceiro no segundo andar. Correspondelle a eles a atención tanto 
na entrada, colocación de ringleiras, acceso, subida e baixada de 
escaleiras, e a orde necesaria para que este proceso se produza 
sen nengún tipo de incidente. Igualmente no patio estarían 
distribuidos por zonas de tal xeito que todas as partes do patio 
queden cubertas. Na zona B terán que atender (pista inferiores, 
zona cuberta B, pavillón deportivo e zona piscina); na zona A terán 
que atender (parque do cruceiro e da zorra, pista superiores de 
baloncesto e rampa de acceso ao portalón do Choríns, e zona 
limítrofe coa Avenida de Bergantiños).Situamos sempre un 
especialista na primeira rolda das quendas por canto permite que os 
titores poidan recepcionar de xeito máis áxil aos seus alumnos e 
acurtar o tempo no que os alumnos poidan estar con menos 
vixiancia. 
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DISTRIBUCIÓN DAS ENTRADAS 

PORTA “A” PORTA “B” 

3º A 1º B 

  2º B 

4º A 5ºE B 

5º A  B 6º  B 
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TURNOS DE PATIO SEMANAL. CURSO 2016-17 
 
 

 
 

 

 
LUNS 

 
MARTES 

 
MÉRCORES 

 
XOVES 

 
VENRES 

ZONA 
 
 

A 
 

Toni 
Fraga 
Lolita 
Villar 

Carmen 
Domíng 
Charo 

María 
Paz 

Clarisa 
María 

Salcines 
Vicky 

Emilio 
Cristina B. 

Maribel 
Ermitas 

Ana 
Rodríguez 

Elena 
Trigo 

Vanessa 
R. 
 

Silvia L. 
Carmen 
Martíne 
Carmen 
García 

 

 
ZONA 

 
 

B 
 

Claudina 
Emilia 
Nacho 

 

Juan 
Ramón 
Patricia 
Corderí 
Pablo 
Barge 

Carmen A. 
Lorena Ares 
Elena Pena 

Fina 
 

María 
García 

Ana 
Araceli 
Alberto 
Ángeles 
García 

 

Estefania 
Lolita 
Cotelo 
Raquel 
Montse 
Castro 

 
En E. Infantil farán patio; Mª José Facal, Patricia, Jorge, Orientación, Angeles Pacoret, 

Manuel P. e Fernando Garea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

108 

HORARIO DE SESIÓNS 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 
1ª Sesión 9,30-

10,20 
9,30-10,20 9,30-10,20 9,30-10,20 9,30-10,20 

2ª Sesión 10,20-
11,15 

10,20-
11,15 

10,20-11,15 10,20-
11,15 

10,20-11,15 

3ª Sesión 11,15-
12,00 

11,15-
12,00 

11,15-12,00 11,15-
12,00 

11,15-12,00 

Recreo 12,00-
12,30 

12,00-
12,30 

12,00-12,30 12,00-
12,30 

12,00-12,30 

Plan Lector 12,30-
12,55 

12,30-
12,55 

12,30-12,55 12,30-
12,55 

12,30-12,55 

4ª Sesión 12,55-
13,35 

12,55-
13,35 

12,55-13,35 12,55-
13,35 

12,55-13,35 

5ª Sesión 13,35-
14,30 

13,35-
14,30 

13,35-14,30 13,35-
14,30 

13,35-14,30 

Comedor 
Escolar 

14,30-
15,30 

14,30-
15,30 

14,30-15,30 14,30-
15,30 

14,30-15,30 

Actividades 
Extraescolares 

15,30- 
17,30 

15,30- 
17,30 

15,30- 
17,30 

15,30- 
17,30 

15,30- 
17,30 

Biblioteca 
Escolar / Taller 
de Estudio 

15,30-
16,30 

15,30-
16,30 

15,30-16,30 15,30-
16,30 

15,30-16,30 

Quendas de 
Vixiancia 

16,00-
18,00 

15,30-
17,30 

15,30-17,30 15,30-
17,30 

15,30-17,30 

 
- Pregamos que os cambios de clases se fagan coa máxima puntualidade, extremando 

en todo caso a urxencia na atención aos cursos máis cativos. Lembremos tamén que 
o alumnado non pode saír das aulas agás excepcións xustificadas e co permiso do 
profesorado (saídas ao cuarto de baño, recollida de material, etc…) 

- Compre por a máxima atención nos turnos de patio e quendas de vixiancia.  
Pregamos que aqueles que saiban de ausencias previstas a turnos de patio ou 
quendas de vixiancia fagan o posible por cambiar os devanditos turnos con calquera 
compañeira/o. Lembremos tamén que o alumnado non pode quedar nen en 
corredores nen na clase agás que o profesor quede con eles 

- Lembramos tamén que a fin de coñecer axeitadamente as posibles sustitucións que 
se teñan que atender nunha xornada, resulta prioritario estar no vestíbulo do colexio 
ata tres minutos antes das subidas as clases e que todos os profesores deben entrar 
polo vestíbulo principal e comprobar no taboleiro o cadro de gardas. En todo caso, 
os profesores de pasillos e escaleiras atenderán as súas funcións cinco minutos 
antes da entrada e saída colocándose nos seus lugares habituais e atendendo 
igualmente as posibles ausencias de algún compañeiro/a. 

- Pregamos tamén, polo estricto cumprimento do horario e polo atención axeitada ao 
alumnado en caso dunha ausencia imprevista ou algunha urxencia, que todo o 
profesorado comunique o seu teléfono móvil á secretaria do centro e igualmente 
todo o profesorado teña rexistrados no seus propios directorios os móviles do 
Equipo Directivo para comunicar calquera novidade. 
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CALENDARIO DE 
XUNTANZAS  

CURSO 2015-16. 
LUNS POLA 

TARDE. 
16:00-17:00 

Se polas necesidades de funcionamento do Centro fora necesario cambiar algunha 
xuntanza ou establecer outro tipo de reunión (Claustro, Consello Escolar, etc…) 
daríase conta con suficiente antelación avisando ao traverso do taboleiro. En todo 
caso pregamos que sexamos escrupulosamente puntuais con estas xuntanzas a fin de 
obter os resultados desexados. Lembramos que de todas elas cómpre elaborar acta 
(ver  modelo en Xefatura de Estudios). Igualmente neste calendario non aparecen 
recollidas as xuntanzas do Departamento de Orientación que serán fixadas polo 
Xefa/e do Departamento en colaboración coa Xefatura de Estudios.  
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SETEMBRO 
LUNS 

  

  

19 Xuntanza Niveis/Ciclos 

26 Xuntanza Equipos 

OUTUBRO 
LUNS 

03 Xuntanza preparación PXA 

10 Xuntanza  Xeral Claustro 

17 Xuntanza Niveis/Ciclos Comisións 

24 Xuntanza preparación festivid. 

NOVEMBRO 
LUNS 

07 Xuntanza Niveis/Ciclos 

14 Xuntanza Equipos 

21 Xuntanza Niveis/ Ciclos 

28 Xuntanza Comisións/xeral 

DECEMBRO 
LUNS 

12 Xuntanza Xeral / Niveis 

19 Xuntanza Prepar. festival 
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XANEIRO 
LUNS 

09 Xuntanza Niveis/ciclos 

16 Xuntanza Xeral-Claustro 

23 Xuntanza Equipos 

30 Xuntanza Niveis/ciclos 

FEBREIRO 
LUNS 

06 Xuntanza Equipos 

13 Xuntanza Niveis/ciclos 

20 Xuntanza Prepa. Festivid. 

MARZO 
LUNS 

06 Xuntanza Niveis/Ciclos 

13 Xuntanza Xeral 

20 Xuntanza Equipos 

27 Xuntanza Niveis /ciclos 

ABRIL 
LUNS 

03 Xuntanza Comisións /xeral 

24 Xuntanza niveis/Ciclos 
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VER  

ANEXO II 

CALENDARIO ESCOLAR 

TABOA DE AREAS 

 

 
 

MAIO 
LUNS 

08 Xuntanza Niveis/Ciclos 

15 Xuntanza Equipos 

22 Xuntanza  Niveis/ciclos 

29 Xuntanza Xeral 

XUÑO 
LUNS 

05 Xuntanza Comisións 

12 Xuntanza Niveis/Ciclos 
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HORARIO COIDADORES 

 
Facer constar que este horario é susceptible de calquera cambio en 

función das circunstancias que adoitan darse (crise de 
comportamentos; problemas no control de esfínteres; cambios de 

roupa; enfermedades; e fundamentalmente saídas escolares 
naquelas que se producen cabndo acoden o alumnado de NEAE e a 

que necesariamente ten que levar coidador/a). Igualmente algún 
destes alumnos adoitan acudir nalgunha hora a rehabilitación polo 
que a a entrega e recollida faise a cargo dos coidadores aos seus 
familiares o que determina tamén unha adaptación do horario a 

outras necesidades externas. 
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CURSO 2016-17 
XUNTAS DE AVALIACIÓN 

 

 E. INFANTIL 1º-2º   EP 3º-4º   EP 5º-6º   EP 

1º 
TRIMESTRE 

07 
DECEMBRO 
15.30 HORAS 

13 DECEMBRO 
15.30 HORAS 

14 DECEMBRO 
15.30 HORAS 

15 DECEMBRO 
15.30 HORAS 

2º 
TRIMESTRE 

28 MARZO 
15.30 HORAS 

31 MARZO 
15.30 HORAS 

30 MARZO 
15.30 HORAS 
 

29 MARZO 
15.30 HORAS 

3º 
TRIMESTRE 

14 XUÑO 
15.30 HORAS 

15 XUÑO 
15.30 HORAS 

16 XUÑO 
15.30 HORAS 

13 XUÑO 
15.30 HORAS 

 Todas as xuntanzas de avaliación poderán realizarse coa 

presenza da Xefatura de Estudios ou algún membro do 

Equipo Directivo e serán coordinadas polo titor/a, podendo 

contar co asesoramento do D. de Orientación. 

 De todas elas levantarase acta que será asinada por todos os 

profesores que imparten ensino no nivel correspondente e 

onde constarán as valoracións e conclusións sobrfe o nivel 

de rendemento do grupo e do alumnado e os acordos 

adoptados en relación co grupo ou en relación cos alumnos e 

alumnas. 

 A presenza nas xuntas de avaliación é sempre necesaria e 

dos acordos das mesmas levantarase acta que quedará 

reflexada nas actas de coordinación final  por trimestre de 

cada nivel. 

 Xeralmente as xuntas realizaranse na sala de profesores do 

Centro ou na Biblioteca Escolar. 

 A xuntanza de xuño de 6º poderá estar condicionada á data da 

excursión de Fin de curso dese nivel. 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

115 

 Algunha destas datas poderá ser variada en función de 

causas debidamente xustificables e únicamente baixo a 

autorización da Xefatura de Estudios. 

Lexislación básica de referencia: Orde do 09 de xuño do 2016 pola 
que se regula a avalición en ensino primario. / Orde do 25 de xuño 
do 2009 pola que se regula avaliacion en 2º ciclo de E. infantil. 

    
 

 
   

 

HORARIO DE SETEMBRO. CURSO 2016-17 
 

DÍA-HORA LUGAR ASUNTO COORDINACIÓN-
DIRIXIDO A… 

 
Día 01 de 
Setembro.  
11,00 horas 

 
Salón de 
Audiovisuais 

 
Benvida 
Apertura de Curso. 
Normas Xerais.  
Documentación básica 
Avisos 
 

 
Equipo Directivo 
Dirixido a todo o 
Claustro de 
Profesores. 

 
Día 02 de 
Setembro. 
10.30 horas 

 
Salón de 
Audiovisuais 

 
Claustro. 

Adscrición cursos e 
niveis de ensino. 
Proposta de 
Nomeamentos. 
Inscripción en 
Dinamizacións, 
elección responsable 

 
Día 05 de 
setembro. 
10,30 horas 

 
Biblioteca 

 
Xuntanza E. Infantil 
Organización. 
Horarios. Período de 
adaptación. Proxecto escrito. 
Entradas e saídas. 
Programacións 
Proxectos. Listaxes 
Outros aspectos organizativos. 
Entrega folla de necesidades de 
aula. 

 
Xefatura de Estudios 
 
Dirixido a Profesores 
de E.I. 

 
Día 05 de 
setembro. 
11,30 horas 

 
Biblioteca 

 
Xuntanza 1º e 2º de EP. 
Organización. 
Horarios. Entradas e saídas. 
Programacións. Listaxes 
Proxectos. 

 
Xefatura de Estudios 
 
Dirixido a Profesores 
de que impartan clase 
en 1º e 2º. 
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Outros aspectos organizativos. 
 
Día 06 de 
setembro. 
10,30 horas 

 
Biblioteca 

 
Xuntanza 3º e 4º de E. Primaria 
Organización. 
Horarios. Proba de avaliacion 
individualizada que se realizará 
a finais de 3º. 
Entradas e saídas. 
Programacións 
Proxectos. Listaxes 
Outros aspectos organizativos 

 
Xefatura de Estudios 
 
Dirixido a Profesores 
que imparten clase en 
3º e 4º. 

 
Día 06 de 
setembro. 
11,45 horas 

 
Biblioteca 

 
Xuntanza 5º e 6º de E. Primaria. 
Proba Fin de etapa 
Organización.Listaxes 
Horarios. 
Proxectos.  
Outros aspectos organizativos 

 
Xefatura de Estudios 
 
Dirixido a Profesores 
deses niveis 

Día 07 de 
setembro. 
 

Aulas Organización de aulas y 
espazos 

Profesorado xeral 

Día 08 de 
setembro. 
 

Aulas Organización de aulas y 
espazos 

Profesorado xeral 

Día 08 de 
setembro 
10,30 horas 

D. 
orientación 

Reunión Departamento. 
Organización de tarefas. Casos. 
Becas. Outros temas 

Profesorado adscrito a 
departamento e 
xefatura de estudios 

 
Día 09 de 
setembro. 
9,30 horas- 11,00 
horas 

 
Salón de 
Audiovisuais 

 
Necesidades de aula. 
Xuntanza de organización.  
Debate xeral sobre 
organización. Calendario de 
primeiros días 
Entrega de horarios definitivos 

 
Xefatura de Estudios 

 
Día 12 de 
setembro. 
 

 
Primeiro día lectivo. O horario de entrada desta xornada será de xeito 
escalonado. Comezando sempre polos alumnos máis veteranos e 
maiores (6 e 5º de Primaria). O horario de E. Infantil será establecido 
tamén en consecuencia.  
Só haberá excepción co alumnado de transporte, por canto o transporte 
necesariamente terá que chegar as 9,30 horas. Ao longo desta primeira 
semana de setembro, a custodia do alumnado de transporte será 
realizada polo director do Centro, e a partir da segunda semana, 
sabendo só co cadro de profesores co que contamos, entregaremos un 
cadro de vixiancias e gardas. 
O horario será o seguinte: 
9:30: alumnado de 5º e 6º 
10:15: alumnado de 3º e 4º 
11:00: alumnado de 1º e 2º 
10:30: alumnado de 5º e 6º de E. Infantil 
11:00: xuntanza no comedor cos pais/nais do alumnado de 4º E. Infantil. 
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ORGANIZACIÓN DO 

CENTRO 
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Estructura Orgánica do Centro: 

Os órganos colexiados e a súa composición: 

 
O CONSELLO ESCOLAR 
 
A Composición do Consello Escolar é a seguinte: 
 

 
 CONSELLO ESCOLAR 

 

Persoal docente  

Fernando Garea Vidal  Director  

Mª.Ángeles Pacoret Rodríguez  Xefa de Estudos  

Jesús Manuel Puente Martínez  Secretario  

Juan Ramón García del Río    

Angeles Trigo Fernández   

Pablo Barje Carrete   

María del Carmen García 

Varela  
  

Mª José Facal Díaz    

Representante do 

Concello  
Mar Eirís Varela  

 Representante do 

Concello 

Persoal laboral  Eliseo Manuel Lista Theodosio  
 Persoal non 

docente 

Representantes dos pais  

Mª Jesús Valín Taboada  Representante ANPA 

 

Asunción Vázquez Bertoa 
 Vacante a cubrir 

Silvia Ferreiro  Picot   

María Nuria García Gómez   

Carlos Cambón Porteiro  
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O plan de actuación deste órgano rexiráse polo establecido 

no Regulamento Orgánico, artigo 43 (DOG do 21 de outubro de 
1996). 
 

 
No seo do Consello Escolar quedan constituida tres comisións: 

  
 

COMISIÓN ECONÓMICA 
 
 

 
Director 

 
Fernando Garea Vidal 

 
Secretario 

 
Jesús Manuel Puente Martínez 

 
Mestre/Pai 

 
Juan Ramón García del Río/Asunción Vázquez 
Bertoa (vacante a cubrir) 

 
Pai 

 
Eliseo Lista Theodosio 

 
 
 
 COMISIÓN DE DISCIPLINA 

 
 
Director 

 
Fernando Garea Vidal 

 
Xefe de 
estudios 

 

Angeles Pacoret Rodríguez 
 
Nai/pai 

 
Carlos Cambón Porteiro 
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
Director 

 
Fernando Garea Vidal 

 
Xefe de 
estudios 

 

Angeles Pacoret Rodríguez 
 
Mestres 

 
Angeles Trigo Fernández 

María C. García Varela 
 

 
Pai Silvia Ferreiro Picot 

 

 
 
Como responsable da Igualdade entre homes e mulleres, 
nomeouse a Dona Angeles Pacoret Rodríguez como persoa 
encargada de desenvolver as tarefas de igualdade. Entre as 
previstas están as seguintes: 
 

a) Elaborar un decálogo da igualdade e 
traballalo en todas as titorias. 

b) Elaborar un mensuario de mulleres 
ilustres galegas. A persoa nomeada 
cada mes terá unha breve reseña no 
vestíbulo do centro. 

c) Potenciar tarefas de igualdade entre 
compañeiros e aulas. 
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CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
TITORÍA/ 

ESPECIALIDADE 

 
NOMES 

EI 4ºA Mª TERESA MONTÁNS RODRÍGUEZ 

EI 4ºB SONIA VEIRA RODRÍGUEZ 

EI 4ºC PAULA BARTOLOMÉ FERNÁNDEZ 

EI 5ºA REBECA MÍGUEZ FUENTES 

EI 5ºB MARÍA ANGELES TRIGO FERNANDEZ 

EI 5ºC ROBERTO HERNANDO SANTALLA 

EI 6ºA PATRICIA ABAD REINO 

EI 6ºB SONIA MARÍA ORDÓÑEZ BLANCO 

EI 6ºC TAMARA BARRAL REGUEIRO 

APOIO E.INFANTIL AMPARO SOUTO GÓMEZ 

APOIO E.INFANTIL LORENA FERNÁNDEZ POMBO 

APOIO E.INFANTIL LEDICIA SOLLA PENA 

EP 1ºA EMILIA VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 

EP 1ºB PATRICIA CORDERÍ FERNÁNDEZ 

EP 1ºC LORENA ARES GARCÍA 

EP 1º D ANA ARACELI LÓPEZ INSUA 

EP 2ºA ALBERTO CALVIÑO LEIS 

EP 2ºB RAQUEL GARCÍA GARCÍA 

EP 2ºC ELENA PENA SUÁREZ 

EP 2º D MARIA MONTSERRAT CASTRO TRIGO 

EP 3ºA CLARISA ROSATO CARBALLIDO 
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EP  3ºB DOLORES VILLAR CANCELA 

EP 3º C MARÍA ELENA TRIGO COTELO 

EP 3ºD 
MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ 

BARBEITO 

EP 4ºA ERMITAS GESTO PALLAS 

EP 4ºB MARÍA DEL CARMEN GARCÍA VARELA 

EP 4ºC MARÍA SALCINES MARTÍNEZ 

EP 5ºA MARÍA ISABEL TRIGO COTELO 

EP 5ºB MARÍA ROSARIO MATO RAMOS 

EP 5ºC MARÍA DOLORES COTELO GARCÍA 

EP 5ºD PABLO BARJE CARRETE 

EP 5ºE MARÍA CARMEN DOMÍNGUEZ VERDES 

EP 6ºA IGNACIO PEREIRA NAVAZA 

EP 6ºB FINA PACORET BALSA 

EP 6ºC ANGELES GARCIA VARELA 

EP 6ºD 
FERNANDO GAREA VIDAL/ JESÚS 

MANUEL PUENTE MARTÍNEZ 

E. FISICA JUAN RAMÓN GARCÍA DEL RÍO 

E. FÍSICA ANTONIO FRAGA VARELA 

E. FÍSICA JOSÉ AMADO GÓMEZ 

F. INGLESA JORGE BLANCO FERNÁNDEZ 

F. INGLESA Mª ÁNGELES PACORET RODRÍGUEZ 

F. INGLESA PATRICIA LAGO MARTINEZ 

E. FÍSICA ANA MARÍA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 

E. MUSICAL MARÍA PAZ TORRES 

AL CRISTINA BESTILLERO VILAS 

AL VANESSA RODRÍGUEZ PICALLO  

AL CLAUDINA PACORET RODRÍGUEZ 

AL CARMEN ANDRADE CALVO 

PT SILVIA LOZANO ABUIN 
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PT MARÍA GARCÍA GERPE 

PT EMILIO GONZÁLEZ VILLAMIL 

PT ESTEFANÍA SÁNCHEZ DE LA FUENTE 

RELIXIÓN CATÓLICA MARÍA JOSÉ FACAL DÍAZ 

RELIXIÓN CATÓLICA MARÍA VICTORIA BERTOLO VÁZQUEZ 

ORIENTADORA PAULA CORDERO FANDIÑO 

 

 

 

 

 

O cometido deste órgano axustaráse ó recollido no Regulamento 
Orgánico, artigo 47 e que se ven reflectindo nesta Programación Xeral. 
Así mesmo, todas as demais funcións que estabrece o ROC e o resto 
de normas legais que rixen a función docente. 
 

 

 

 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 
 

EQUIPOS DE CICLO 
 
EDUCACIÓN 

 
NIVEIS 

 
COORDINADOR/A 

 
E. INFANTIL 

 
 

 
Ledicia Solla pena 

 
E. PRIMARIA 

 
1º-2º 

 
María Paz Torres 

 
E. PRIMARIA 

 
3º-4º 

 
Ana Rodríguez Domínguez 

 
E. PRIMARIA 

 
5º-6º 

 
Pablo Barge Carrete 

 

 
 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 
 
PRESIDENTE 

 
Fernando Garea Vidal 
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XEFE DE E. Angeles Pacoret Rodríguez 

 
 

 

COORDINADORES 

 
Ledicia Solla pena 
 
María Paz Torres 
 
Ana Rodríguez Domínguez 
 
Pablo Barge Carrete 

 
DINAMIZACIÓN L. 

 
Rebeca Miguez Fuentes 

 
NEAE 

 
Cristina Bestilleiro Vilas 

Vanessa Rodríguez Picallo 

María García Gerpe 

Claudina Pacoret Rodríguez 

Silvia Lozano Abuin 

Emilio González Villamil 

Carmen Andrade Calvo 

Estefanía Sánchez de la Fuente 

 
  
ORIENTADORA 
  

  
Paula Cordero Fandiño 

 

Esta comisión, á espera de novas instruccións e ao non estar 

recollida como tal na LOMCE nen existir as figuras de coordinacior de 

Ciclo, queda en suspenso tras manterse entrevista coa inspección e á espera 

do desenvolvemento legal que a Consellería determine nun ROC adaptado 

á nova lexislación educativa. A fin de ser operativo, o Centro realizará 

unha xuntanza coas figuras existentes no centro de coordinadores de nivel, 

xunto coa orientadora, xefatura de estudios e dirección do Centro onde se 

tratarán os temas que estudiaba anteriormente a CCP. Das devanditas 

xuntanzas e os seus acordos levantarase acta que fiogurará nos documentos 

do Centro 
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EQUIPO DE DINAMIZACION LINGÜÍSTICA 

 

 
Constitúe a Comisión do Equipo de E.D.L. do CEIP ““FOGAR””, 

formado polas seguintes persoas: 
 
 

EQUIPO DE DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 
Ledicia Solla pena 

 
E. PRIMARIA  

 
María Paz Torres 

 
E. PRIMARIA  

 
Ana Rodríguez Domínguez 

 
E. PRIMARIA  

 
Pablo Barge Carrete 

 
PERSOAL NON DOCENTE 

 
Eliseo Lista Theodosio 

 
COORDINADOR 

 
Rebeca Míguez Fuentes 
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DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 
 

 A  coordinadora deste departamento é Claudina Pacoret Rodríguez 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
XEFA 

DEPARTAMENTO 
PAULA CORDERO FANDIÑO 

AL CRISTINA BESTILLERO VILAS 

AL VANESSA RODRÍGUEZ PICALLO  

AL CARMEN ANDRADE CALVO 

AL CLAUDINA PACORET RODRÍGUEZ 

PT SILVIA LOZANO ABUIN 

PT MARÍA GARCÍA GERPE 

PT EMILIO GONZÁLEZ VILLAMIL 

PT ESTEFANÍA SÁNCHEZ DE LA FUENTE 

XEFE DE ESTUDIOS ANGELES PACORET RODRÍGUEZ 

 

 
Plan de actuación dos mesmos 
O plan de actuación dos mesmos axustaráse ó establecido no 

Regulamento Orgánico (DOG do 21 de outubro de 1997). O 

Departamento de Orientación seguirá o lexislado no Decreto 120/1998 

do 23 de abril polo que se regula a orientación educativa e profesional 

na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 27 de abril) e na Orde do 
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24 de xullo de 1998 pola que se a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional (ver lexislación que afecta entre elas 

Circular 180/2007) 

 

Calendario de reunións  

 Existe un calendario establecido de xuntanzas para todos os luns 

do curso escolar onde están sinaladas as xuntanzas mínimas que cada 

equipo, departamento ou comisión deberá ter ao longo de cada 

trimestre. En todo caso, isto non exclúe que cada órgano poida reunirse 

cando considere. De todalas xuntanzas, o coordinador ou encargado 

levantará acta onde se recollerán os principais temas tratados e os 

acordos aprobados; actas que se entregarán ao remate de cada 

trimestre á Xefatura de Estudios para o seu arquivo e custodia polo que 

fora mester. 

  

Os demáis órganos fixarán as reunións de acordo co establecido na lei e 

cando as necesidades de organización o requiran. 

 

 

 

 

Se polas necesidades de funcionamento do Centro fora necesario 

cambiar algunha xuntanza ou establecer outro tipo de reunión, Claustro, 

Consello Escolar, etc… daríase conta con suficiente antelación avisando 

ao traverso do taboleiro. En todo caso pregamos que sexamos 
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escrupulosamente puntuais con estas xuntanzas a fin de obter os 

resultados desexados. Lembramos que de todas elas cómpre elaborar 

acta (ver  modelo en Xefatura de Estudios). Igualmente neste calendario 

non aparecen recollidas as xuntanzas do Departamento de Orientación 

que serán fixadas polo Xefa/e do Departamento en colaboración coa 

Xefatura de Estudios.  

 

 

 

 Os TITORES/AS establecen como hora de atención ós pais 

tódolos luns, de 17:00 a 18:00, tanto en Educación Infantil como en 

Educación Primaria. 

 

 As datas para as reunións conxuntas pais-titores queda 

establecidas como segue: 

  
 
 
 Educación Infantil: 
4º EI:12 setembro 2016 
5º EI:  19 de setembro de 2016 
6º EI: 26 de setembro de 2016 
 
1º E. Primaria:   10 outubro do 2016 
2º E. Primaria:   10 outubro do 2016 
3º E. Primario:   10 outubro do 2016 
4º E. Primario:   04 outubrodo 2016 
5º E. Primario:   24 outubro do 2016 
6º E. Primario:   17 outubro do 2016 
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En todalas xuntanzas de pais existirá previamente unha xuntanza para a 
explicación do Proxecto Abalar Móbil e onde ademáis de indicar e 
explicar o Proxecto facilitaremos o acceso a tdos os pais/nais que o 
desexen a se incorporar ao mesmo. En todo caso require previamente 

que integremos dentro do XADE a actualización de datos dos nosos 
alumnos e dos móbiles dos seus pais/nais. 
 
Igualmente en todos os cursos, haberá unha explicación precisa dos 
cambios que introduce a LOMCE no novo sistema e como afecta á nova 
organización do ensino primario. Para iso, vauise facilitar desde o centro 
un apuntamento básico e igualmente haberá na páxina web do centro 
un apartadio específico para consultas neste aspecto. 
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ESQUEMA XUNTANZA XERAL DE PAIS/NAIS 

 

1.- Presentación. Titor/a, outro profesorado, profesorado de apoio (en 
caso de existir alumnado de NEAE), profesorado especialista, resto de 
titores nivel. 
2.- Coñecemento do alumnado. Labor de titoría. Valoración do traballo 
da escola e unha mesma liña de actuación colexio-familias. 
3.- Necesidade de hábitos axeitados complementarios á escola; 
horarios, organización de actividades con ritmos adecuados, horas de 
descanso, alimentación, hixiene. Fomento da responsabilidade 
individual.  
4.- Xeito habitual de comunicación. Axenda (notas e actualización de 
datos familiares). Horario de atención a pais/nais (luns). Excepcións. 
Xuntanzas (cando, como e razón das mesmas). Necesidade de 
permanente información.  
5.- Normas xerais de funcionamento do centro (entradas, saídas, 
normas de puntualidade, servizos complementarios, actividades 
extraescolares, festividades). 
6.- Características xerais do ciclo; obxectivos, contidos, ritmos  e pautas 
de traballo. Competencias (moi salientable incidir neste eido). 
Avaliacións (datas, sistemas de avaliación, Traballos persoais en casa 
(deberes). Outros. Plan Lector. Concepto de ciclo e nivel. 
7.- Agrupamentos, organización do aula, materiais, introducción novas 
tecnoloxías, etc… 
8.- Educación en valores; festividades concretas (día da muller 
traballadora, día contra a violencia de xénero, día da paz, etc…). 
Campañas de solidariedade. Participación en programas: Vieiro, 
Campaña de Recollida de Aceites, Nadal Solidario, etc… 
9.- Prensa-Escola. Biblioteca Escolar.  
10.-Outros aspectos; saídas escolares, participación en festividades, 
saídas no concello, etc… 
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Titoría Xeral 

Curso 2016-17 
 
 

Ceip Fogar 

Ensinando…aprendemos 
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Características do Curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Final dunha etapa e transición a outra 
(determina hábitos de traballo, 
organización e madurez) 

• Cambios físicos, entrada nunha nova 
etapa. 

• Sistema de organización de materias-. 
• Necesidad de estudio (tipos de exámenes), 

necesidad de trabajo individulizado e 
autónomo. 

• Plan Lector. Importancia da lectura como 
ferramenta esencial de acceso ao 
coñecemento. 

• Esixencia de madurez tamén no 
comportamento e na autonomía do 
propio alumno. 
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Normas e Organización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Puntualidade. Obrigación de xustificar 
todo tipo de falta ou retraso.  

• Uso do material, organización do 
traballo. 

• Tempo de estudio e traballo persoal na 
casa. Seguimento dese traballo. 

• Saídas ;  son actividades  formativas. 
Importancia das mesmas  pero tamén 
necesidade de cumprir unhas condicións  
(comportamento, etc…) 

• Educar: actitude xeral ante os 
compañeiros, ante o profesor e ante o 
colexio en xeral. 

• Promoción de valores: importancia dos 
contidos curriculares pero tamén dos 
emocionais e dos valores sociais. 
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Normas funcionamento 
Centro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Remitimos á Circular enviadas as 
casas sobre diversos aspectos 
como: 

– Saidas 

 

– Hixiene 

 

– Enfermidades 

 

– Autorizacións 

 

– Comportamento e aplicación do RRI 
– Comunicación co centro e titorías. 
– Departamento de orientación 

– Servizos do Centro 

– Outros 
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Titoría  

• Axenda 

• Información 

• Alumnado de apoio en aula e fóra do 
aula 

• Profesores que imparten materia. 
Necesidade de establecer as 
comunicacións sempre a partir do 
titor/a. 

• Outros aspectos. 
• DIVERSIDADE/RESPECTO Á 

DIVERSIDADE SEXUAL/EDUCACIÓN 
EN VALORES 
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NOVIDADES 

• Abalar Móbil 
• Novidades LOMCE 

• Licencias para os Libros 
Dixitais 

• Excursión Fin de curso 

• Consulta de información en 
web: 

– www.edu.xunta.es/centr
os/ceipfogarcarballo 
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CAMBIOS LOMCE 

• Desaparece a estructura en tres ciclos e establécense seis 
niveis (1º,2º,3º….) 

• Promoción, contidos e obxectivos son por nivel. 
• El área de Coñecemento se disocia en: Ciencias  Natureza e 

Ciencias Sociais. 
• Todos os alumnos terán que cursar de 1º a 6º ou Relixión ou 

Valores Sociais e Cívicos (agora como asignatura). 
• Os centros docentes realizarán unha avaliación interna ao 

finalizar terceiro curso de EP. Ten carácter diagnóstico. 
• As calificacións terán un valor numérico. A promoción de nivel 

e de etapa será unha decisión exclusiva do equipo docente do 
Centro. Tamén haberá calificacións por competencias. 

• Ao finalizar 6º realizarase unha avaliación individualizada a 
todos os alumnos para comprobar o grao de adquisición das 
competencias en comunicación lingüística, matemática e 
ciencia e tecnoloxía.,e logro obxectivos da etapa.  É unha 
avaliación externa. 

• As agrupacións de alumnado, a promoción ou non do titor cun 
grupo de alumnos e outros aspectos da organización escolar 
deberán ser redactados polos centros en relación ao novo ROC 
que aínda non foi publicado. 

• Para máis información consultar a nosa páxina web (aspecto 
lexislación ou ver Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro). 
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CURSO 2016-17 

XUNTAS DE AVALIACIÓN 
 

 E. INFANTIL 1º-2º   EP 3º-4º   EP 5º-6º   EP 

1º 
TRIMESTRE 

07 
DECEMBRO 
15.30 
HORAS 

13 
DECEMBRO 
15.30 
HORAS 

14 
DECEMBRO 
15.30 
HORAS 

15 
DECEMBRO 
15.30 
HORAS 

2º 
TRIMESTRE 

28 MARZO 
15.30 
HORAS 

31 MARZO 
15.30 
HORAS 

30 MARZO 
15.30 
HORAS 
 

29 MARZO 
15.30 
HORAS 

3º 
TRIMESTRE 

14 XUÑO 
15.30 
HORAS 

15 XUÑO 
15.30 
HORAS 

16 XUÑO 
15.30 
HORAS 

13 XUÑO 
15.30 
HORAS 

 Todas as xuntanzas de avaliación poderán realizarse coa 

presenza da Xefatura de Estudios ou algún membro do 

Equipo Directivo e serán coordinadas polo titor/a, podendo 

contar co asesoramento do D. de Orientación. 

 De todas elas levantarase acta que será asinada por todos os 

profesores que imparten ensino no nivel correspondente e 

onde constarán as valoracións e conclusións sobrfe o nivel 

de rendemento do grupo e do alumnado e os acordos 

adoptados en relación co grupo ou en relación cos alumnos e 

alumnas. 

 A presenza nas xuntas de avaliación é sempre necesaria e 

dos acordos das mesmas levantarase acta que quedará 

reflexada nas actas de coordinación final  por trimestre de 

cada nivel. 

 Xeralmente as xuntas realizaranse na sala de profesores do 

Centro ou na Biblioteca Escolar. 
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 A xuntanza de xuño de 6º poderá estar condicionada á data da 

excursión de Fin de curso dese nivel. 

 Algunha destas datas poderá ser variada en función de 

causas debidamente xustificables e únicamente baixo a 

autorización da Xefatura de Estudios. 

 Todas estas datas están suxeitas a calquera cambio por mor 

de necesidades organizativas do Centro. 

Lexislación básica de referencia: Orde do 09 de xuño do 2016 
pola que se regula a avalición en ensino primario. / Orde do 25 de 
xuño do 2009 pola que se regula avaliacion en 2º ciclo de E. infantil.
   

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADISTICAS DE PRINCIPIO DE CURSO 
 

EDUC. 

INFANTIL 

Idade/Nivel Nº de Unidades Nº Alumnos 

3 anos 3 66 

4 anos 3 76 

5 anos 3 74 

TOTAL  9 216 

EDUC. 

PRIMARIA 

1º 4 94 

2º 4 89 

3º 3 97 

4º 3 75 

5º 5 110 

6º 4 83 

TOTAL  24 548 

TOTAL EI + EP  33 764 
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CADRO DE DISTRIBUCION HORARIA PARA A EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 

 1º ( 

LOMCE) 

2º 

(LOMCE) 

3º( 

LOMCE) 

4º ( 

LOMCE) 

5º (  

LOMCE) 

6º ( 

LOMCE) 

 
 

Lingua castelá e 
literatura 

4 4 4 4 4 3 

 
Lingua galega e 

literatura 

4 4 4 4 4 3 

 

Matemáticas 

5 5 4 4 5 5 

 
Ciencias sociais 

3 2 3 2 2 3 

 
Ciencias da natureza 

2 2 2 2 2 2 

 
Lingua estranxeira 

2 2 3 3 3 3 

 
Educación artística 

2 2 2 2 2 2 

Educación física 2 2 2 2 2 2 

 
 
 

Relixión / Valores Sociais 
 
 

 e Civicos 

1 2 1 1 1 1 

 
 

Libre Configuración 
 

   1  1 

 

Total horas: 

25 25 25 25 25 25 

 
 
 
 
 
Segundo o Decreto 105/2014 de 04 de setembro pola que se regula a implantación para o 
curso 2014-15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de Educación Primaria na Comunidade 
Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da lei orgánica 8/2013 para a mellora 
da calidade educativa. 

 
 
Segundo o Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o currículo da Educación 
Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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RELACIÓNS ENTRE OS 

MEMBROS DA COMUNIDADE 

EDUCATIVA 
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G.1. Relacións coa familia 
 

Velarase en todo momento de cumpri-lo estipulado no Capítulo VI do 
Regulamento de Réxime Interno onde se establecen os dereitos e os 
deberes dos pais de alumnos e Lei de Convivencia 4/2011 do 30 de 
xuño e Decreto 8/2015 do 08 de xaneiro. 
 
Igualmente e como ven sendo norma do Centro, informarase 
puntualmente mediante circulares (con rexistro de saída) de todos 
aqueles puntos de salientable interés para a comunidade educativa. 
Igualmente todos estes documentos estarán sempre expostos na páxina 
web do centro para que calquera pai/nai poida consultalo desde via 
telemática, incluso cubrir determinadas inscripcións e datos, e 
igualmente se expoñerá toda a lexislación educativa que vaia saíndo 
para a consulta pública dos proxenitores. Nese senso, cómpre facer 
constar que a actualización da páxina web é un feito e que o número de 
consultas adquire xa unhas proporcións bastante importantes. 
 
Igualmente un elemento fundamental da relación coa familia será a 
entrevista titorial. Como ven sendo norma, establecemos un modelo de 
entrevista titorial onde ademáis se recolle por escrito en un documento 
as conclusións e razóns da mesma. As entrevistas titoriais estarán 
sempre anticipadas pola entrevista xeral de nivel que como xa 
adiantabamos en páxinas anteriores vanse desenvolver na primeira 
quincena de outubro. 
 
En todas esas entrevistas se establecerán normas xerais de 
funcionamento de aula e de nivel así como aspectos xerais do curso, do 
colexio e organización e funcionamento do centro. 
 
Tamén haberá aquelas outras entrevistas específicas que se sinalen no 
plan de acción titorial ou todas aquelas que demanden titores, 
profesores especialistas, Departamento de Orientación ou Equipo 
Directivo.  

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

143 

 
Segundo os temas a tratar ou outrios aspectos as entrevistas poderán 
tamén ser a persoas alleas ao centro pero que teñan relación co 
alumnado de forma directa ou indirecta. 
 

Igualmente ao traverso do D. de orientación se establecerán todos 
aquelas meidadas tendentes a dar un maior coñecemento, información 
e acompañamento ás familias na arefa educativa dos alumnos. 
 
 

ENTREVISTA DE TITORÍA 

   
Curso: 
 

 
Titor/a:  

 
 
 
 
 
ASISTENTES 

Profesores: 

  

  
Equipo Directivo: 

  

  
Pais: 

  

  
Outros: 

  

  

 Data: Lugar:  

A petición 
de: 
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Motivo da Entrevista: 
 

 Rendemento curricular e información xeral    
 
 

 
 

 Problemas conductuais 
 
 
 
 

 Outros aspectos 
 
 
 
 
Breve Descripción: 
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Acordos tomados e información entregada: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outros aspectos a engadir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Asdo: (todos os asistentes) 
 
 
 
En Carballo, a   de     do 201…… 
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Este modelo de rexistro de entrevista é moi 
recomendable para manter un seguimento estricto dos temas tratados, 
do exposto, dos acordos e do que cada quen formulou a fin de que 
quede constancia por parte do centro da información transmitida aos 
pais do seguimento dos seus fillos. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Relacións do alumnado no centro 

Neste aspecto remitimos a todo o regulamentado no RRI e nas normas 
xerais de funcionamento do centro e Lei de Convivencia (Lei 4/2011 de 
30 de xuño de convivencia e participación na comunidade educativa e 
Decreto 08/2015 do 08 de xaneiro). Igualmente ao establecido ao 
traverso do propio Departamento de Orientación e as normas de Centro 
(NOF). 
Simplemenmte facemos constar aquí o modelo de parte a cubrir en caso 
de incumplimento de conducta ou manifestación de conducta 
inadecuada para la convivencia (sea leve, grave ou moi grave). 
Respecto a este tema recomendamos ver anexo III (resumo do 
Regulamento Interno)e NOF. 
 
 
Igualmente  se establece como protocolo obrigado o resumo de NOF 
que se envía a todo o persoal antes do inicio do curso. 
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CRITERIOS PEDAGÓXICOS PARA A ELABORACIÓN DOS 
HORARIOS DO CENTRO E OUTRAS CONSIDERACIÓNS DE 

TITORÍA 
 
 Considerarase que os profesores titores permanezan o maior 
número de horas co seu grupo de alumnos. Nalgunhas especialidades 
evitarase na medida do posible un mesmo nivel sexa  impartido por 
dous  profesores, agás excepcións xustificadas pedagoxicacamente ou 
de xeito organizativo.  
 
 Todos os profesores completan as 25 horas de horario lectivo con 
gardas e reforzos educativos. Os horarios dos grupos e de profesores 
recollen máis adiante estas circunstancias. 
 
Así mesmo primará na elaboración de todos os horarios o criterio 
pedagóxico para favorecer as aprendizaxes de competencias a todos os 
alumnos/as. Igualmente neste curso, como norma obrigada do Proxecto 
lector e do Plan lector, traballarse a media hora diaria lectura nas 
aulas, co deseño dun conxunto de lecturas que determina un número de 
publicacións axeitada a cada nivel e curso para todo o colexio e que se 
especificarán por niveis na PXA máis adiante. Estas lecturas faranse ao 
traverso de tramos en todas as materias e en diversidade de tempos 
segundo se establezca polo ritmo normal do aula e do traballo deseñado 
polos profesores que imparten clase nesa aula, pero 
independentemente do desenvolvemento do Plan Lector por parte de 
cada titor/a no seu aula, establécese un tempo fixo diario (12,30-12,50) 
no que todo o alumnado e profesorado do centro participará do proxecto 
con actividades de lecturas organizadas ou non. 
 
Igualmente funcionará a sección bilingüe na área de Plástica 
impartida por todo o profesorado de Lingua Inglesa en todos os 
cursos de 3º nivel de E. Primaria. Contárase con auxiliar de Conversa 
en lingua estranxeira que impartirá sesións nas aulas que determine o 
departamento de F.I. 
 
Lembremos tamén que resulta prioritaria establecer a titoría como 
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canle esencial de comunicación co alumno e as súas familias. Moitos 
niveis e grupos funcionan coa axenda como ferramenta de 
comunicación. En todo caso deberíamos manter unha liña de actuación 
moi semellante por nivel. Lembremos tamén que ata a primeira 
quincena de outubro deberemos levar a cabo as xuntas xerais de titoría 

cos pais. As datas das mesmas deben proporcionarse á xefatura de 
Estudios antes do día 20 de setembro. Debemos tentar que non 
coincidan todos os niveis, polo que pregamos reservemos as datas o 
antes posible en acordo de niveis. 
 
Esa xuntanza xeral debe dar información xeral sobre o curso e debería 
de ser moi semellante en todos os titores que comparten un mesmo 
nivel. Insistimos na información que se dará en circulares e que se dará 
no tríptico Informativo xeral que entregamos os primeiros días de 
setembro a todas as familias (onde irá incluido o calendario escolar, 
datas de avaliación, etc…). A Continuación pasamos a expor un 
esquema xeral de xuntanza con diversos epígrafes que cómpre tratar 
(igualmente hai unha presentacion en power point que se atopa en 
dirección. 

 
ESQUEMA XUNTANZA XERAL DE PAIS/NAIS 

 
1.- Presentación. Titor/a, outro profesorado, profesorado de apoio (en 
caso de existir alumnado de NEAE), profesorado especialista, resto de 
titores nivel. 
2.- Coñecemento do alumnado. Labor de titoría. Valoración do traballo 
da escola e unha mesma liña de actuación colexio-familias. 
3.- Necesidade de hábitos axeitados complementarios á escola; 
horarios, organización de actividades con ritmos adecuados, horas de 
descanso, alimentación, hixiene. Fomento da responsabilidade 
individual.  
4.- Xeito habitual de comunicación. Axenda (notas e actualización de 
datos familiares). Horario de atención a pais/nais (luns). Excepcións. 
Xuntanzas (cando, como e razón das mesmas). Necesidade de 
permanente información.  
5.- Normas xerais de funcionamento do centro (entradas, saídas, 
normas de puntualidade, servizos complementarios, actividades 
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extraescolares, festividades). 
6.- Características xerais do ciclo; obxectivos, contidos, ritmos  e pautas 
de traballo. Competencias (moi salientable incidir neste eido). 
Avaliacións (datas, sistemas de avaliación, Traballos persoais en casa 
(deberes). Outros. Plan Lector. Concepto de ciclo e nivel. 

7.- Agrupamentos, organización do aula, materiais, introducción novas 
tecnoloxías, etc… 
8.- Educación en valores; festividades concretas (día da muller 
traballadora, día contra a violencia de xénero, día da paz, etc…). 
Diversidade e Identidade sexual. Campañas de solidariedade. 
Participación en programas: Vieiro, Campaña de Recollida de Aceites, 
Nadal Solidario, etc… 
9.- Prensa-Escola. Biblioteca Escolar.  
10.-Outros aspectos; saídas escolares, participación en festividades, 
saídas no concello, etc… 
 
Entrevistas Individuais: 
Debemos ser conscientes da necesidade de manter unha comunicación 
fluida coas familias por medio de entrevistas individuais. Nalgúns casos 
recomendase cumplimentar a ficha de entrevista cos pais (ver modelo 
adxunto que temos enviado) a fin de que nos quede constancia dos 
temas falados e que se informou de xeito adecuado ás familias. 
Igualmente se fora necesaria solicitar a presenza dalgún membro do 
Equipo Directivo deberá facerse con antelación. 
Igualmente debemos cubrir a ficha de solicitude que adxuntamos a fin 
de trasladar unha imaxe axeitada e coordinada do Centro. 
 
Problemas de Conducta: 
Ante problemas puntuais de conducta debemos cumplimentar os partes 
existentes (que se vos enviou na documentación inicial) e remitir os 
mesmos á Xefatura de Estudios. Os problemas conductuais que se 
produzan e que queiramos recoller por escrito deberán facerse seguindo 
o protocolo existente. Igualmente o escrito deberá redactalo o profesor/a 
ante o que aconteceu a conducta, informando previamente se é posible 
ao titor/a, e dando parte posterior á xefatura de Estudios. 
 
 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

151 

Problemas de Puntualidade e Absentismo: 
Obligatoriamente todos os días debemos cumplimentar a asistencia de 
alumnado e reflexar en XADE diariamente as faltas que se produzan. En 
caso de faltas de puntualidade ou absentismo seguir protocolo de 
absentismo escolar según normativa existente en Xefatura de estudios. 
 
 

O horario escolar está suxeito ao determinado pola Orde da 
Dirección Xeral de Innovación Educativa onde se aproba en sesión 
unica de mañá. En consecuencia, as clases irán de 9,30 horas a 14,30 
horas, con posterioridade servizo de comedor escolar ata as 15,20 
horas (Ver Protocolo de Comedor Escolar). A partir dese intre, os 
alumnos de transporte estarán atendidos ata as 16,25 horas. Os 
alumnos que non son usuarios de transporte escolar sairán do centro, 
rematado o servizo de comedor, agás que acudan a algunha das 
actividades ofertadas ata as 16,30 horas (Biblioteca, Sala de estudio). 
Os alumnos/as que acudan as actividades extraescolares realizarán as 
mesmas en horario de 16,30 horas a 17,30 horas, acompañados 
sempre polo monitor de cada actividade.  
 
Respecto da actividade que funciona de 15,20 horas a 16:20 horas e 
que se oferta de xeito gratuito, ten a seguinte forma de funcionamento: 
 
a)É únicamente unha actividade aberta aos usuarios do servizo de 
comedor escolar, e só é obrigada para os alumnos usuarios do servizo 
que tamén son usuarios do transporte escolar. En consecuencia, tódolos 
alumnos de transporte necesariamente realizarán a actividade ofertada 
ao mediodía (Predeporte e Deporte de Base, Multideportes ou Taller de 
Estudio). 
b)O alumnado usuario de comedor escolar –que non sexa de transporte 
escolar- terá actividade se cumplimentou en tempo e forma a ficha de 
inscripción entregada. O alumnado non inscrito terá que ser recollido ás 
15,20 horas polos lugares habituais de saída (E.Infantil e alumnado con 
irmáns en E. Infantil polo vestíbulo principal; resto de alumnado polo 
portalón da Avenida de Bergantiños). 
c)No Taller de Estudio só permanecerán os alumnos de 3º,4º,5º e 6º de 
E. Primario que non estean apuntados a actividade e funcionará este 
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Taller co regulamento e protocolo do que xa informamos polo que a 
asistencia ao mesmo está comprometida co comportamento e 
aproveitamento do Taller por parte do alumno. 
d)O alumnado de E. Infantil tralo remate do seu xantar e antes da saída 
para casa ou do comezo das actividades (franxa horaria entre as 14:55 

e as 15:20) atoparase atendido polo persoal colaborador de comedor no 
Ximnasio B ou no patio de E. Infantil. 
e)O alumnado que acude a actividades, sexa da etapa educativa que 
sexa, terá a súa saída as 16:25 horas polo portalón da Avenida de 
Bergantiños, agás os alumnos de transporte que serán entregados 
como sempre polo lugar habitual. A entrega deste alumnado e a súa 
atención tralo remate do xantar será exclusivamente competencia dos 
monitores de actividades agás o alumnado de transporte que será 
entregado ao persoal do centro (colaborador de comedor e/ou 
profesores) ao rematar as actividades para o seu traslado aos 
autobuses. 
f) A actividade non podera ser interrompida polo que se hai que recoller 
a un alumno deberá facerse antes do comezo da actividade ou no 
remate da mesma. 
g)O alumnado de transporte que puntualmente non faga uso do mesmo 
(por canto ten unha actividade na vila de Carballo ou outras razón 
xustificadas) terá que entregar un documento na dirección do centro 
onde informa de tal feito asinado e redactado polos pais do alumno/a 
para que quede constancia do mesmo. O incumprimento desta medida 
pode supor comunicar a transporte a solicitude de baixa do uso do 
servizo. 

 
Os alumnos que acudan a Biblioteca e sala de estudio estarán 

atendidos por profesores e persoal do comedor escolar ata as 16,25 
horas, intre no que sairán do colexio polo vestíbulo principal. Os 
alumnos de actividade serán conducidos polo monitor ao remate da 
mesma as 16,20 horas e entregados polo portalón da Avenida de 
Bergantiños, agás os alumnos que son de transporte escolar que serán 
entregados polos monitores da actividade ao persoal colaborador de 
comedor e aos profesores de garda para que estes os conduzcan aos 
seus respectivos autobuses tendo a saída  polo portalón alcumado da 
“zorra”. Todos os días haberá quendas de tres profesores, e os luns 
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estará presente todo o colectivo docente no Centro. O horario das 
quendas do profesorado polas tardes, será de 15,30 horas a 17,30 
horas  

 
Fora dese horario, e como se sinala en diversos carteis situados 

por todo o centro, as portas estarán pechadas e o Colexio e a dirección 
do centro non se responsabiliza do que aconteza pola entrada incorrecta 
de calquera persoa no recinto escolar. Lembramos que existe un acordo 
de cesión de instalacións (Ximnasio e Pavillón) a Agrupación Xiria 
balonmán e un convenio de apertura de centros fora do horario lectivo 
co Concello, responsabilizandose as dúas entidades de todo o que 
poidera suceder nese tempo e lugar. 
 
O horario de entrada ao centro é as 9,30 horas da mañá. En razón a ese 
horario as portas abriranse as 9,24 minutos para facilitar o tránsito e o 
acceso dos alumnos que tamén chegan no transporte escolar. Abrirase 
o portalón sito na Avda. de Bergantiños máis próximo ao parque do 
Choríns, e o portalón novo da Vila de Noia, especialmente para o 
alumnado de transporte escolar. Os alumnos de transporte seguirán o 
protocolo de acceso que se marca no apartado de transporte. O resto de 
alumnos accederán ao recinto e colocaranse nas ringleiras sinaladas 
diante de cada porta de acceso ao edificio tal como ven sucedendo nos 
últimos dous cursos. A responsabilidade dos alumnos que non son de 
transporte pertence aos pais/nais, e as quendas de atención por parte 
do profesorado recepcionará ao alumnado de transporte tal e como se 
recolle na lexislación máis recente. Os alumnos/as de E. Infantil entrarán 
exclusivamente polo acceso particular do seu patio e os alumnos deste 
tramo educativo e que sexan de transporte serán conducidos polas 
coidadoras de autobús ata o vestíbulo principal do centro (Vila de 
Ordes) onde serán recollidos polo profesor encargado da súa recepción 
e custodia, por algún membro do equipo Directivo ou por outro persoal 
do centro. 
 
As 9,35 minutos os portais pecharanse por parte do conserxe e 
inmediatamente despois calquera alumno/a que queira acceder ao 
recinto terá que facelo ao traverso do vestíbulo principal (entrada de 
profesores e conserxeria) amosando o xustificante correspondente do 
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seu retraso. Obriogarase a todo pai/nai que acompaña ao seu fillo/a a 
asinar no rexistro de faltas de puntualidade que existe na secretaría do 
centro co obxecto de levar un control pertinente deste feito  A falla de 
puntualidade será informada semanalmente a Xefatura de Estudios que 
actuará segundo o protocolo deseñado a ese respecto. 

 
O horario de saída é as 14,30 horas. Os portalóns abriranse as 14,20 
para permitir o acceso aos pais/nais que veñen a recoller aos seus fillos. 
No caso de E. Infantil o portalón abrirase as 14,10 minutos para facer 
progresiva entrega dos nenos por niveis aos seus titores respectivos, 
debido ao elevado número de unidades e as cativas dimensións do 
espacio para a súa entrega. Así, primeiro saíran os de 3 anos; dez 
minutos máis tarde entregaranse aos alumnos de 4 anos; e cinco 
minutos máis tarde entregaranse aos alumnos de 5 anos. Se un alumno 
non é recollido polos seus pais ou persoa adulta encargada da recollida, 
será responsabilidade do titor do aula porse en contacto cos pais e en 
nengún momento deixará de estar o neno baixo a tutela do centro. 
Igualmente aqueles alumnos de E. Primaria que sexan recollidos polos 
seus pais, en caso de non estar estes no patio, deberán personarse 
ante o titor ou calquera outro profesor ou membro do centro para que 
este leve a cabo as xestións pertinentes para a súa recollida. Na circular 
de inicio de curso se informa a todos os alumnos da necesidade de que 
permanezan no centro se non son recollidos para que o persoal do 
colexio leve as cabos as xestións pertinentes.En todo caso sempre 
haberá un membro do Equipo Directivo para axilizar os trámites e para 
atender estes casos, sen que isto supoña obviar que é obriga do titor/a 
custodiar ao alumno ata a súa entrega ao pai/nai. Lembramos que 
soamente entregaranse de xeito persoal os alumnos de E. Infantil, 
recomendado aos pais/nais que o alumando de 1º e 2º nivel  de E. 
primario sexa recollido tamén polos pais.. Debemos facer constar que os 
titores permitirán a recepción do alumnado por parte de calquera 
proxenitor (agás que exista no centro documentación acreditativa 
xudicial que indique claramente a imposibilidade deste feito a un ou aos 
dous proxenitores), tomando neste caso as medidas necesarias. 
 
Os alumnos do Plan Concilia estarán atendidos polo persoal encargado 
da xestión deste Plan e conducidos no intre do seu remate as 9,30 
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horas ás ringleiras de acceso as aulas. Igualmente a recepción dos 
alumnos que se incorporan a este Plan Madrugadores (Plan Concilia) 
serán recepcionados polo persoal encargado do desenvolvemento do 
mesmo, e estarán sempre baixo a súa responsabilidade ata o comezo 
da actividade lectiva as 9,30 horas.Os alumnos que asistan as 

actividades extraescolares serán atendidos polo persoal encargado de 
xestionar esta actividade, sendo súa a responsabilidade da recollida e 
entrega dos alumnos. 
 
 

 
 
 
 

GARDAS 
 
Os profesores teñen tres tipos de gardas: 
 

-Gardas de Patio; son aquelas gardas que temos para cuidar 
os patios no tempo de recreo e igualmente as portas e 
corredores na entrada e saídas do alumnado. Corresponde 
sempre un mesmo día á semana e será fixado na primeira 
semana  de curso, cando se entregue o cadro de gardas trala 
adscripción do profesorado aos distintos grupos. 

QUENDAS DE PROFESORES/AS 
ENCARGADOS  DA VIXILANCIA DE 
RECREOS. 

 
Os/As profesores/as encárganse segundo a lexislación vixente da 
vixilancia dos patios e para a vixilancia especial das portas de entrada e 
saída e pasillos establecense as seguintes quendas: 
 
Estes profesores encargaranse de vixiar especialmente as entradas e 
saídas dos alumnos nas aulas. Os profesores de patio farán rotacións 
de xeito que sempre quede algún/a no patio superior. Debido ó 
establecido pola normativa vixente recórdaselle ao profesorado que a lei 
contempla a vixilancia de recreos por parte de todo o profesorado para 
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que cada quen asuma a respondabilidade correspondente. 
 
A atención nos patios afecta non só ao turno de recreo senón tamén as 
entradas e saídas do centro . O primeiro profesor de cada quenda 
situarase na porta de acceso, o segundo no 1º andar, e o terceiro no 

segundo andar (de haber máis profesores deberá acordar co seu grupo 
cal é o lugar onde exerce o seu cometido). Correspondelle a eles a 
atención tanto na entrada, colocación de ringleiras, acceso, subida e 
baixada de escaleiras, e a orde necesaria para que este proceso se 
produza sen nengún tipo de incidente. Igualmente no patio estarían 
distribuidos por zonas de tal xeito que todas as partes do patio queden 
cubertas. Na zona B terán que atender (pista inferiores, zona cuberta B, 
pavillón deportivo e zona piscina); na zona A terán que atender (parque 
do cruceiro e da zorra, pista superiores de baloncesto e rampa de 
acceso ao portalón do Choríns, e zona limítrofe coa Avenida de 
Bergantiños).Situamos sempre un especialista na primeira rolda das 
quendas por canto permite que os titores poidan recepcionar de xeito 
máis áxil aos seus alumnos e acurtar o tempo no que os alumnos 
poidan estar con menos vixiancia. O profesorado de escaleira e corredor 
no seu turno de garda debe insistir en impedir que o alumnado chegue 
tarde ao aula ou acuda ao WC despois do toque de serea. 
Lembramos que non se pode permitir que nengún alumno permaneza 
na titoría nen nos corredores no tempo de recreo sen a presenza do 
profesor correspondente. Igualmente debemos comunicar ao alumnado 
que non se pode subir ás aulas sen permiso explícito e acompañado 
sempre por un profesor. 
 
 
B) Garda de Luns: Esta garda corresponde exclusivamente á 
recepción do alumnado de transporte o luns en horario de mañá. 
Entregarase un documento con todas as gardas de todo o curso. 
 
C) Gardas de Tarde: estas son as gardas que nos obrigan o día que 
nos toca (aproximadamente unha vez cada 30 días) á recepción do 
alumnado de trasnporte pola mañá e á garda de 15,30 a 17,30 
horas. No que atinxe á tarde á obrigado cumplimentar os Partes de 
Taller de estudio ou Biblioteca aínda que non houbera indicentes 
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reseñables. Igualmente na segunda hora (16,30-17,30) os 
profesores de garda deberán permanecer na Sala de Estudios (non 
na súa titoría), co fin de garantir que atenden as necesidades do 
Centro (teléfono, feitos que se poidan dar, etc…). 
 

 
Igualmente todos os profesores teñen a obriga de permanecer no 
Centro os luns pola tarde en horario de 16,00 a 19,00 horas. A primeira 
hora de 16,00 a 17,00 adicarse á diversas xuntanzas programadas 
(Claustro, Consellos, Coordinación de niveis, Departamentos, 
Dinamizacións, etc…) da que se se recibirá un planning anual a 
comezos do mes de setembro. A hora seguinte, de 17,00 a 18,00, 
todos os profesores –sexan titores ou non- deberán permanecer no 
centro para recibir a pais. Insistimos na obriga de que calquera 
profesor –independentemente de que exerza titoría dun nivel- ten 
que estar no centro pois pode ser preciso a súa presenza para 
trasnmitir información aos pais ou por calquera outro motivo. Aínda 
que inistimos na necesidade de que as titorías teñan sido solicitadas e 
programadas con anticipación, temos que entender que é unha hora de 
traballo en comunicación titorial. Na hora seguinte, agás estivera algo 
planificado e programado desde a dirección, os profesores teñen 
permiso para se poder ausentar do centro. 
 
Cómpre precisar que, agás a ruta de Bertoa, todas as demáis rutas co 
colexio rematarán o seu uso no curso 2016-17, por canto as zonas 
correspondentes non són da influencia do Centro desde o curso 2011-
12. A única empresa autorizada pola Consellería para a realización 
desas rutas é a empresa AUTOS QUEIJEIRO S.L., aínda que a 
autorización de vehículos e matrículas non chegará ao centro ata 
mediados do primeiro trimestre. En todo caso, agás causas 
excepcionais comunicadas pola Dirección do Centro, soamente se 
recepcionará e entregará alumnos de transporte a vehículos da 
devandita empresa e os seus respectivos coidadores. 
 
Lembremos que se entende por transporte escolar o traslado de 
alumnado desde o lugar onde reside oficialmente ata onde estea 
establecido o centro onde está escolarizado o devandito alumno. 
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Consecuentemente nengún alumno/a -agás causas excepcionais e 
autorizacións excepcionais- poderán facer uso do transporte en rutas  
distintas ás súas nen subir nen baixar en paradas que non sexan 
aquelas que lle correponden oficialmente.  
 

Os autobuses de transporte escolar deben contar necesariamente cun 
coidador/a. Esta será a persoa encargada da entrega do alumnado ao 
chegar ao recinto escolar e da recepción do alumnado no momento da 
saída do recinto escolar. En nengún caso a entrega ou a recepción 
poderá facerse entre outros adultos; sempre será entre a coiadora do 
autobús e o personal do Colexio encargado desa tarefa (o persoal do 
colexio poderá variar segundo se establecerá na PXA). Esta entrega e 
recepción farase sempre no lugar indicado a tal efecto; no caso do 
alumnado do centro no momento da saída do colexio no Portalón sito na 
Vila de Noia.No caso da entrada no centro, o alumnado de E. Primario 
será recepcionado polo profesorado nese mesmo lugar, namentras que 
o alumnado de E. Infantil terá que ser conducido polo coidador do 
autobús ata o vestíbulo principal do Colexio (Rúa Vila de Ordes) e alí 
será recepcionado por profesorado do centro ou persoal do centro 
específico encargado desa custodia. 
 
O encargado de manter a orde, coidado, atención e seguridade no 
transporte durante o traxecto do mesmo é o coidador. En consecuencia, 
este poderá trasladar á Dirección do Centro as queixas sobre o 
comportamento de calquera alumno e necesariamente poderá aplicarse 
o RRI pola súa conducta e actitude, por canto o transporte e unha 
continuación do centro educativo. 
 

A normativa de transporte determina que os autobuses chegarán ao 
centro entre 10 antes da hora de entrada e saída. Desde ese intre o 
portal de recepción estará aberto para que entren os alumnos 
transportados de E. Primaria. Ese portalón será aberto polo conserxe ou 
equipo directivo do centro entre 10 antes (exclusivamente ese portalón; 
o portalón de entrada do reto do alumnado, tanto en E. Infantil como en 
E. Primaria -2 portalóns- serán abertos 5 minutos antes da entrada do 
colexio (agás o primeiro e segundo día de comezo de curso escolar). 
 
  Respecto aos alumnos de E. Infantil que fan uso do servizo de 
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transporte serán entregados, como xa dixemos, polas coidadoras no 
vestíbulo principal do centro (entrada Rúa Vila de Ordes s/n) onde se 
recollerán e se sentarán nos bancos habilitados a ese respecto e 
estarán vixiados por un membro do colexio, establecido nas quendas de 
vixiancia (que se entregarán a comezos do curso), o cal dous minutos 

antes do toque de serea deberá conducilos á zona de E. Infantil, ao 
traverso do pasillo interior do colexio.  
 
Queremos facer constar que os alumnos de E. Primaria de Transporte 
escolar teñen orde, e así se comunicará en circular de comezo de curso 
aos pais/nais, de -unha vez que entran no patio do recinto- incorporarse 
ao lugar de custodia onde haberá profesorado encargado da súa 
recepción e custodia tal como se sinala na lexislación vixente, e 
posteriormente -4 minutos antes do toque de serea- deberán 
incorporarse ás ringleiras sinaladas en cada entrada ás aulas.  
 
Só estes alumnos/as estarán recepcionados  e custodiados (a recepción 
farase polo portalón da Avda. de Bergantiños alcumado da “zorra”) polo 
profesorado sinalado nas quendas e guiado para a súa custodia ata os 
lugares sinalados. Polo tanto o resto de alumnos (os que non son 
transportados), se entran no recinto antes das 9,30 (nunca antes das 
9,25 minutos) deberán estar atendidos polos seus respectivos 
proxenitores.  
 
Por mor das obras de adecuación do entorno do Chorís, os 
autobuses comezarán o curso  facendo entrega do alumnado pola 
Vila de Ordes, na entrada principal do colexio, nunha zona 
habilitada a tal efecto e sendo todos introducidos no colexio pola 
porta principal. Manterase así este procedemento ata o remate das 
obras e tralo informe da Alcaldía. 
 
No intre do toque da serea, en concreto cinco minutos antes, cada 
profesor de portas e escaleiras abrirá a porta de entrada ao edificio e 
coidará do axeitado orde das ringleiras e do inicio da subida ás aulas e 
pasillos. 
 
Respecto da saída, os nenos transportados serán entregados polos 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

160 

coidadores do comedor e o profesorado das quendas as 16,27 horas 
aós coidadores do transporte no portalón da Vila de Noia exclusivo de 
transporte. Aqueles nenos que renuncien  puntualmente ao transporte 
na viaxe de ida ou de volta por causas familiares ou persoais, deberán 
entregar renuncia e comunicación asinada polos seus pais da incidencia 

e das causas xustificadas que motivan a mesma á Dirección do Centro, 
informando tamén aos coidadores de transporte. De non ser así, o 
alumno será entregado ao servizo de transporte. Resulta prioritario 
sinalar que os luns a entrega as 16,27 será realizada exclusivamente 
polo persoal colaborador de comedor, por canto o profesorado ten de 
16,00 a 17,00 horas as xuntanzas estabrecidas na PXA. O resto dos 
días a entrega do alumnado compete exclusivamente ao profesorado 
encargado da vixianza segundo as quendas establecidas, sendo posible 
se así se reclama a axuda e colaboración do persoal de comedor e 
conserxería. 
 
Igualmente, o resto de alumnos de transporte teñen a obriga de entrar 
sen dilación no centro, non poidendo voltar a sair, como así se 
transmitiu en comunicación a alumnos e pais que figura no rexistro de 
saida do Centro, e como se fará igualmente a comezos do vindeiro 
curso escolar. No intre da saída, teñen a obriga do mesmo xeito de 
dirixirse sen dilación ao autobús que sempre estará a carón da saida, 
sen que os alumnos teñan que cruzar nengún espacio aberto nen 
abandoar a beirarúa. Estes alumnos irán sempre en ringleira e por 
destino (isto é,a grupados os de cada destinado concreto, segundo 
autobuses). Os alumnos, queda constancia, que se entregan na mesma 
porta de saída do centro á rúa ás coidadoras de transporte. En caso de 
que non estivera a coidadora de transporte ou non estivera o autobús, 
os alumnos non sairán do centro sendo custodiados polo persoal de 
comedor, profesores ou membros do equipo directivo ou conserxe. De 
non aparecer a coidadora de autobús, o persoal do centro deberá 
informar á Dirección do Centro que comunicará o protocolo a seguir 
nese caso. 
 
Por outra banda o comportamento no transporte escolar poderá ser 
tamén obxecto de corrección e sanción desde o propio centro, 
aplicándose aquelo que se contempla no RRI. 
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Existirá unha folla de reclamación no centro no que se fará constar 
todas aquelas alteracións que se produzan no normal desenvolvemento 
do servicio coas datas e descripción do incumprimento para o seu envío 
e comunicación á delegación Provincial. 

 
Igualmente queda completamente prohibido a entrada de alumnos ou 
adultos que non lles corresponda este servicio namentras dure a 
realización do mesmo. Serán os conductores e coidadores os 
responsables de evitar esta intromisión e de comunicar tales feitos a 
esta Dirección.  
 
No intre de que cheguen a esta dirección as follas de itinerario para o 
presente curso escolar, tramitarase á delegación e ás propias empresas 
unha relación nominal dos alumnos/as e as paradas que lle 
corresponden a cada ruta e autobús. Esa rlación nominal estará tamén 
suxeita á chegada ao centro das autorizacións excepcionais que se 
teñen solicitado para determinado tipo de alumnado do centro. 
 
Os alumnos de transporte, tralo servizo de comedor, estarán na sala de 
estudio ou na Biblioteca, con posibilidade tamén de realización de 
actividades de tempo libre e de uso da sala de audiovisuais. Ao remate 
deste período serán acompañados polo persoal que atende o comedor 
ou profesorado ata os autobuses, abrindose nese intre a porta de saída 
do colexio e entregándose aos coidadores dos autobuses.  Estes 
alumnos son susceptibles de que se impoña –segundo diversas 
circunstancias- a realización de determinada actividade de xeito 
obrigado. 
 
Os alumnos que non fan uso do servizo de transporte pero teñen dereito 
ao mesmo, deben asinar unha folla con esa información, asinada polos 
pais, onde se informa ao centro que non usarán o transporte , ben en 
todo o seu percorrido ou ben no traxecto de regreso ao fogar. Sen esa 
comunicación escrita, o alumno será entregado sempre a coiadora do 
autobús escolar. 
 
Lembramos que os pais/nais teñen a obriga de recoller ao alumnado 
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nas paradas de regreso do colexio, e en caso de non ter sido recollidos 
se dan instrucción saos coidadores para que sexan trasladados de novo 
ao centro, onde un membro do Equipo directivo se fará cargo deles ata 
que se atope a algún familiar que se faga responsable do mesmo ou se 
dea conta á autoridade pertinente. 

 

PROCOTOLO DE FUNCIONAMENTO DO 
SERVICIO COMPLEMENTARIO DE COMEDOR 

ESCOLAR 
 

O Presente Protocolo de Funcionamento do Servicio de Comedor 
escolar, elaborado polo Equipo Directivo, forma parte integrante da 
programación xeral do Centro e ten como obxectivo establecer as 
condicións e características deste servicio en función da nova normativa 
(decreto 132/2013 do 1 de agosto; Instruccións 1/2016 da Secretaría 
xeral do 01 de xuño), así como regulamentar as normas, actividades, 
funcionamento que van afectar ao uso deste servicio por parte de 
alumnos/as, persoal colaborador, cociñeiras, Dirección do centro, etc... 
 

A) Característica do Servicio 

1.- A Modalidade do servicio que ofrecerá o centro vai ser de 
Xestión Directa (artigo 2º.1. a do Decreto 132/2013).  
2.- A apertura e peche do servicio vai vir fixado pola normativa de 

calendario escolar e abranguirá desde o primeiro día lectivo ata o 
derradeiro. En todo caso, o comedor funcionará sempre baixo as 
mesmas condicións, agás cando concurran especiais 
circunstancias (graves deficiencias, averías salientables de 
material de cociña, ausencia de traballadores, etc...) tomando a 
decisión máis lóxica o equipo Directivo consultada a mesma coa 
autoridade educativa. Igualmente, e cando concurran outras ou as 
mesmas condicións, e cando o recinto de comedor si sexa 
utilizable, poderá suprimirse o servicio con autorización da 
Administración educativa ou podera o menú estabrecido ser 
sustituido por outro frío que reuna unhas mínimas condicións 
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alimenticias e nutricionais. 
3.- A clasificación do comedor e o persoal laboral virá determinado 

pola Consellería estando á marxe completamente o centro deste 

labor. A categorfía do comedor virá estabrecida polo número de 

comensais usuarios e será susceptible de cambio de categoría en 

función do número de prazas autorizadas pola Consellería. 

4.-Os usuarios do servicio de Comedor serán sempre nomeados 

polo consello escolar, e sempre baixo os criterios que estabrece a 

normativa legal, e avisadas as familias co tempo razoable para 

facilitar unha incorporación paseniña segundo as necesidades do 

servicio. Lembremos que corresponde ás comunidades educativas 

dos centros, representadas polos respectivos consellos escolares, 

a organización, administración e xestión económica dos 

comedores escolares xestionados pola consellería competente en 

materia de educación. 

5.- Os representantes legais do alumnado poderán solicitar praza, 

en nome do seu representado, en calquera momento, e 

presentando obrigadamente a documentación necesaria a fin de 

valorar a súa selección. En caso de non presentar esa 

documentación non se lle valorará segundo nengunha preferencia. 

6.- A adxudicación de prazas vacantes, de existir, se fará por parte 

do Consello Escolar mediante a baremación de solicitudes e 

documentación acreditada e en función dos apartados que 

estabrece a lexislación 

7.- O persoal de atención ao alumnado do servicio será nomeado 

entre os membros da Comunidade Educativa que voluntariamente 

presenten a súa solicitude ante o Consello Escolar. Na 

actualidade, e ante a ausencia de profesores, será persoal non 

docente quen se encargue desta tarefa. Ese nomeamento implica 

que esa tarefa non poderá abandonala a non ser por causa 
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xustificada e sempre con coñecemento e autorización da Dirección 

do Centro. 

8.- As súas tarefas e características no desempeño deste labor 

veñen determinadas pola lexislación existente. 

9.- Así mesmo, o  encargado do comedor así como o secretario e 

Director do Centro cumprirán coas funcións que se regulan na 

mesma normativa e informarán trimestralmente ao consello 

Escolar da súa xestión. A xestión económica do comedor escolar, 

ademáis de constar nos rexistros da actividade económica que 

están establecidos con carácter xeral para todos os centros 

docentes públicos de Galicia, constará nunha conta específica par 

tal fin.Así mesmo levarase un rexistro de ingresos e un rexistro de 

gastos do servizo de comedor, cuxa xustificación será presentada 

cada trimestre e cada curso escolar, xunto coas facturas e demais 

documentos acreditativos dos ingresos percibidos e dos gastos 

realizados, polo director do centro ao servizo territorial, unha vez 

arpobada polo consello escolar. 

10.- Garántese a todos os usuarios a tramitación da gratuidade e 

bonificacións económicas ao servicio segundo a normativa legal e 

sempre que os titores ou pais presenten en prazo e forma axeitada 

a documentación necesaria que se lle requira para tramitar esa 

axuda. De non facelo así, entenderase que se renuncia á 

devandita gratuidade ou axuda e polo tanto entrarán como 

suxeitos obrigados ao pagamento integro dos presos públicos 

fixados pola administración.. 
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B) Funcionamento do servicio. 

 

1.- O servicio funcionará nunha única quenda de 14,,30 horas a 15,20  

horas. Os cambios de horarios na xornada implicarán tamén un cambio 

horario no uso do servicio. Fomentarase que antes da entrada ao 

comedor os alumnos realicen os necesarios hábitos de hixiene e que no 

remate do xantar tamén complementen a hixiene bucal necesaria. 

Contemplase como posibilidade unha entrada anterior dos alumnos de 

E. Infantil para facer máis doado o seu proceso de xantar. 

 

2.-  O servicio de comedor ten como obxectivos os seguintes: 

 Fomentar a convivencia escolar. 

 Proporcionar unha educación nutricional; facilitando unha 

alimentación adecuada, proporcionando unha comida  adaptada 

as esixencias de idade de cada neno/a e complementaria da 

alimentación familiar. 

 Fomentar o espírito de colaboración e de responsabilidade dos 

distintos sectores da Comunidade Educativa. 

 

3.-Os alumnos e alumnas están obrigados a manter unha conducta 

apropiada no comedor escolar, da mesma maneira que en calquera 

outra actividade das que se desenvolven no Centro. Teñen as  

seguintes obrigas: 

 Respecta-la hora de entrada no comedor. 

  Segui-las indicacións que en cada momento lles fagan as persoas 

encargadas da súa vixilancia ou o persoal de cociña. 

  Coida-los utensilios e material, procurando non deterioralo 
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intencionadamente. 

 Ser educados e mante-las normas comúns de hixiene durante o 

transcurso da comida. 

  Procurar manter un nivel de ruído adecuado. Mentres se come só 

se pode falar cos compañeiros da mesa propia e sen elevar 

excesivamente o ton de voz. 

 Queda prohibido erguerse da mesa sen o permiso expreso da 

persoa adulta responsable da mesa. 

 O alumnado non pode cambiar do lugar asignado sen permiso da 

persoa adulta . 

 Cando un alumno precise chamar a atención da persoa 

colaboradora encargada da mesa farao sempre erguendo a man, 

pero nunca alzando a voz. 

 O alumno/a encargado de repartir a comida farao sempre de xeito 

proporcional ao número de comensais. 

 O alumnado probarán todos os menús para aprender a comer. 

 O alumno/a que considere que non vai comer dese prato pedirá 

que se lle sirva só unha pequena cantidade do mesmo, non 

podendo rexeitar ningún prato agás casos excepcionais de 

alerxias, intolerancias ou outras debidamente xustificadas. 

 Ningún alumno/a poderá empezar a comer mentres toda a mesa 

non fora servida. 

 Baixo ningún concepto un alumno/a poderá axudar a comer a 

outro /a se non conta coa autorización da persoa colaboradora. En 

todo caso, vaise priorizar a tarefa de atención dos alumnos 

maiores aos máis cativos a fin de fomentar os hábitos de 

responsabilidade, a sociabilización e o compañerismo. 
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 Antes de saír procurarán que a súa mesa quede limpa  e sen 

desperdicios polo chan. No caso de habelos, ocuparanse de 

recollelos. 

 Cando o persoal colaborador solicite silencio, inmediatamente se 

deixarán as conversas. 

 Ninguén se moverá do seu sitio ata que a encargada/o dea a orde 

de que se pode comezar a poñer as cadeiras no seu sitio e saír 

ordenadamente. 

 Semanalmente haberá un grupo de alumnos/as voluntarios de 3º 

Ciclo de primaria que axudarán a poñer a mesa nos recreos e a 

axudar no que fora necesario. 

 Cando algún alumno/a non cumpra estas normas poderá ser 

sancionado polo persoas colaborador, ben sacándoo do comedor  

ou ben axudando a recoller cando todos teñan rematado. Será, se 

así se considera necesario, anotado no parte de faltas do 

comedor. 

 As infraccións de caracter moi leve a esta normativa serán 

corrixidas polo persoal colaborador no propio momento, en canto 

as restantes faltas pasarán a ser resoltas mediante un 

procedemento idéntico ao que se segue con respecto as faltas 

cometidas no resto do tempo escolar tendo a mesma 

consideración. En casos reiterados de alteración de conducta, a 

dirección do Centro, a instancias do persoal colaborador, poderá 

elevar ao Consello escolar a proposta de separación ou perda do 

servicio para determinados alumnos. A perda do dereito á 

asitencia do comedor será unha sanción que poderá impor o 

propio Director, coa aprobación dos membros do Consello Escolar, 

e será imposta sempre co informe redactado onde se faga constar 

as alteracións conductuais amosadas en reiterada ocasións. 
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 Os pais ou titores teñen a obriga de avisar de calquera alerxia, ou 

calquera outro problema de saúde que teña relación coa comida. 

A determinación das alerxias e a imposibilidade de inxerir 

determinados alimentos terá que documentarse e xustificarse, con 

rexistro de entrada no centro, ante a Dirección do Colexio e 

deberán ver cubertas e asinadas por un facultativo, onde constara 

o seu selo e número de colexiado. Igualmente poderá 

establecerse lugares específicos para os laumnos alérxicos ou con 

intolerancias a fin de que poidan ser mellor atendidos polo persoal 

colaborador e se extreme a vixiancia sobre a súa comida.  

 Respecto da entrada ao comedor escolar terase en conta o 

seguinte: 

En atención ao estabrecido respecto á incorporación do alumnado 
de Ed. Primaria ao comedor escolar queremos facer constar o 
seguinte: 
a)Cando toque a serea ao mediodía, únicamente saíran os 
alumnos que non son usuarios de servizo de comedor.  
b) O alumnado usuario de servizo estará custodiado polo 
profesor/a que teña clase na última sesión do día con ese grupo. 
c) Se un profesor/a ten garda de escaleira/patio entregará o 
alumnado de servizo de comedor escolar do grupo que lle 
correspondía ao grupo ou nivel máis próximo á súa aula.  
d)O profesorado especialista tamén participará desta quenda, 
incluso o profesorado con alumnado de NEAE, compartindo a 
vixiancia co grupo do alumno correspondente. 
e) O alumnado usuario do servizo, unha vez que xa saíu o resto 
do alumnado, poderá ter permiso para acudir ao WC e asearse se 
así o solicita. 
f) Os alumnos serán conducidos polos corredores interiores ata a 
porta lateral de comedor (corredor do elevador) onde haberá dous 
pais colaboradores de comedor na porta de acceso ao comedor os 
cales indicarán como sentar aos alumnos.  
g) Os alumnos que na derradeira sesión teñan E.Física tamén 
serán conducidos polos seus profesores ata a mesma porta pero 
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atravesando o patio. 
h) Unha vez realizada a entrega, a responsabilidade de atención 
deste alumnado corresponderá exclusivamente ao persoal de 
vixiancia do comedor escolar ata o comezo do Taller e as 
actividades as 15,30 horas. 

i) O alumnado de E. infantil será recollido polos colaboradores de 
comedor as 14,15 horas e trasladados polo interior do colexio aos 
seus respectivos lugares iniciándose xa o período de xantar para 
este alumnado. Os alumnos deberán ser reunidos polo 
profesorado de apoio de E. Infantil ou do xeito que dictamine o 
ocumento NOF desta etapa educativa. 

 

4.- O persoal colaborador terá os seguintes cometidos: 

 O persoal colaborador regulará a entrada ordenada no comedor , 

mantendo o silencio e orde a entrada e saída do local. 

 Non permitirá que o alumnado cambie de sitio de xeito 

indiscriminado, e velarán por que cumpran as obrigas 

anteriormente definidas. 

 Recolleran e serviran aos alumnos de Primaria e E. Infantil e 

ademais terán que poñer as mesas para o alumnado de 

Secundaria. 

 Cada persoa colaboradora estará a cargo dun mesmo número de 

mesas, agás o persoal específico que atenderá mesas de E. 

Infantil, tendo como misión a de atender e controlar aos comensais 

das mesmas.Cada semana rotarán de sitio. 

 Vixiarán o tempo libre posterior a comida todos os luns, sendo 

tamén os encargados de facer as entregas do alumnado tanto as 

15,30 horas como as 16,30 horas. O resto de días, o persoal 

colaborador terá a vixiancia específica de 15,30 a 16,30 do 

alumnado de E. Infantil e 1º Ciclo de E. primaria. 
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 A entrega de alumnado ao remate do comedor, as 15,20 horas, 

será do seguinte xeito;  

o Alumnado de E. Infantil e con irmáns en E. Primaria; entrega 

polo vestíbulo principal do colexio. 

o Resto do alumnado; polo portalón da Avenida de 

Bergantiños.  

A entrega do alumnado que sae polo portalón non será persoal como no 
caso de E. Infantil, pero se algún alumno/a non fora recollido deberá ser 
custodiado polo persoal ata a localización dos pais ou titores legais. A 
falta de puntualidade reiterada na recollida do alumnado dará lugar a 
creación dun informe que se remitirá ao consello escolar e ao servizos 
sociais, podendo perderse o dereito ao servizo. 
A entrega as 16,25 será do mesmo xeito pero ademáis farase tamén a 
entrega do alumnado de transporte pola portalón a tal efecto. 

 Ademáis o persoal colaborador terá coma outras funcións aquelas 

que contempla a normativa legal respecto a esta figura educativa. 

 O taller de estudio que funcionará de 15,30 a 16,25 unicamente 

poderá ser utilizado por alumnado de 3º,4º,5º e 6º nivel de E. 

Primaria. Paralelamente ao taller de estudio funcionará a 

Biblioteca escolar para os mesmos niveis. Ambolos dous espazos 

serán atendidos de martes a venres polos profesores nas quendas 

de vixiancia que se estabrezan a tal efecto. O taller de estudio ten 

coma finalidade fomentar e facilitar no alumnado a realización de 

tarefas complementarias que tivera ordeado o titor ou o 

afianzamento dos conceptos e capacidades que se están 

traballando no aula, e consecuentemente se necesitan unha serie 

de condicións para que eses obxectivos se cumplan 

axeitadamente: 

o Deberá existir silencio durante o tempo de traballo 

o Os alumnos non poderán cambiar de sitio agás causas 
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excepcionais xustificadas (realización dun traballo conxunto, 

etc…). 

o Os alumnos faran uso do WC preferentemente ao comezo 

do Taller, agás causas xustificadas. 

o No remate do Taller quedará todo recollido e o as mesas e 

chan completamente limpas. 

o Ante unha dúbida erguerase a man para ser atendido polos 

profesores. 

o Farase fincapé no aproveitamento didáctico e curricular dese 

tempo non permitindo outro tipo de actividades. 

o O alumnado que incumpra a orde e as normas establecidas 

poderá ser sancionado e poderá perder o dereito ao uso do 

servizo. 

o Haberá un parte de Taller que deberá cumplimentarse 

diariamente e onde se anotarán as incidencias para darle 

traslado á xefatura de estudos. 

Respecto da asistencia á Biblioteca escolar se establecen as normas de 
uso que rexen este espazo. Os alumnos que incumpran esas normas 
tamén serán informados no Parte de Taller. 
 

C)Outros 

 

1.- As instruccións 1/2016  regulará os prezos máximos de referencia, 

os complementos por servizos, a documentación que ten que aportar o 

alumnado beneficiario de axudas, etc... e a aportación e xeito de pago 

dos alumnos contribuintes, así como outros aspectos e igualmente 

teremos en conta todo aquelo que se cita no decreto 132/2013. 
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2.- Tentarase en todo momento, especialmente cos máis cativos, 

realizar actividades no tempo de lecer ao ire libre, como xeito saudable 

de integración, agás naqueles casos que a climatoloxía o impida para o 

que se ocuparán espacios interiores do centro (audiovisuais, aulas de 

psicomotricidade, etc…). O menú será único para todos os usuarios do 

servizo de comedor escolar, agás nos casos de alumnos que padezan 

calquera tipo de intolerancia ou alerxia alimentaria, xustificada mediante 

certificado médico. Nestes casos, o consello escolar de cada centro 

autorizará que se sirvan menús adaptados ás súas necesidades, ou, sé 

é o caso, que se lles faciliten os medios necesarios para a conservación 

e consumo de menús proporcionados polas familias. 

3.- O pagamento mensual dos prezos públicos e das tarifas pola 

utilización do comedor escolar producirase entre o 1 e o 20 do mes 

seguinte ao da prestación do servizo, na forma e maneira que establece 

a lexislación 

4.- Calquera apartado que non poidera aparecer reflectido neste 

protocolo de funcionamento será tratado segundo a normativa legal 

existente que regula o servizo. 

5.- Anualmente este protocolo será analizado, estudiado, reformado se 

fora necesario, e oído o Claustro, aprobado polo Consello escolar para 

ser incorporado á Programación Xeral do curso. 

No comezo de curso axustaranse normas específicas anexas a este 

Protocolo de tal xeito que se vaian adecuando á realidade do Centro 

segundo as necesidades que vaiamos observando e sempre coa 

aprobación do Consello Escolar. 

 

gándose aos coidadores dos autobuses.  Estes alumnos son 
susceptibles de que se impoña –segundo diversas circunstancias- a 
realización de determinada actividade de xeito obrigado. 
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Os alumnos que non fan uso do servizo de transporte pero teñen dereito 
ao mesmo, deben asinar unha folla con esa información, asinada polos 
pais, onde se informa ao centro que non usarán o transporte , ben en 
todo o seu percorrido ou ben no traxecto de regreso ao fogar. Sen esa 
comunicación escrita, o alumno será entregado sempre a coiadora do 

autobús escolar. 
 
 
 

 
 
 

FUNCIONAMENTO DA ACTIVIDADE ESCOLAR 15:20-16:20 
 
Lembramos as seguintes cuestións respecto á actividade escolar que se 
ofrece despois do xantar en horario de 15,20 a 16,20 horas: 
 
a)É únicamente unha actividade aberta aos usuarios do servizo de 
comedor escolar, e só é obrigada para os alumnos usuarios do servizo 
que tamén son usuarios do transporte escolar. En consecuencia, tódolos 
alumnos de transporte necesariamente realizarán a actividade ofertada 
ao mediodía (Predeporte e Deporte de Base, Multideportes ou Taller de 
Estudio). 
b)O alumnado usuario de comedor escolar –que non sexa de transporte 
escolar- terá actividade se cumplimentou en tempo e forma a ficha de 
inscripción entregada vai xa algún tempo. O alumnado non inscrito terá 
que ser recollido ás 15,20 horas polos lugares habituais de saída 
(E.Infantil e alumnado con irmáns en E. Infantil polo vestíbulo principal; 
resto de alumnado polo portalón da Avenida de Bergantiños). 
c)No Taller de Estudio só permanecerán os alumnos de 3º,4º,5º e 6º de 
E. Primario que non estean apuntados a actividade e funcionará este 
Taller co regulamento e protocolo do que xa informamos polo que a 
asistencia ao mesmo está comprometida co comportamento e 
aproveitamento do Taller por parte do alumno. 
d)A actividade de Predeporte e Deporte de Base adicada a alumnado de 
E. Infantil e 1º e 2º de E. Primario terán actividade os martes, mércores, 
xoves e venres, polo que o alumnado non usuario de transporte que 
estea inscrito nesta actividade terá que ser recollido os luns as 15;20 
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horas polos lugares habituais.O alumnado destas etapas educativas que 
sexa usuario de transporte será atendido os luns ata as 16,20 polo 
persoal colaborador de comedor. 
e) O alumnado de 3º,4º,5º e 6º de E. primario terá actividade de 
Multideporte os luns, mércores e venres, podendo facer uso o resto dos 

días do Taller de estudio sempre baixo o Protocolo antes citado. 
f)O alumnado de E. Infantil tralo remate do seu xantar e antes da saída 
para casa ou do comezo das actividades (franxa horaria entre as 14:55 
e as 15:20) atoparase atendido polo persoal colaborador de comedor no 
Ximnasio B ou no patio de E. Infantil. 
g)O alumnado que acude a actividades, sexa da etapa educativa que 
sexa, terá a súa saída as 16:20 horas polo portalón da Avenida de 
Bergantiños, agás os alumnos de transporte que serán entregados 
como sempre polo lugar habitual. A entrega deste alumnado e a súa 
atención tralo remate do xantar será exclusivamente competencia dos 
monitores de actividades agás o alumnado de transporte que será 
entregado ao persoal do centro (colaborador de comedor e/ou 
profesores) ao rematar as actividades para o seu traslado aos 
autobuses. 
h) A actividade non podera ser interrompida polo que se hai que recoller 
a un alumno deberá facerse antes do comezo da actividade ou no 
remate da mesma. 
i) a oferta de actividade está regulada polo acordó de Conselo escolar 
que establece a realización conxunta entre a asociación do ANPA e 
outra entidad eco fin da organización e que figura no anexo adxunto. 

 
 

 
 

GARDAS DE TARDE 
 

A partir do 1 de outubro comeza o horario de permanencia polas tardes 
de todo o profesorado. Ben é certo que as actividades extraescolares 
non teñen aínda comezado pero o autobús xa vai saír ás 16,30 horas 
polo que cómpre atender a Biblioteca Escolar e o Taller de Estudio. 
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Como ben sabedes o Taller de estudio vai funcionar de 15,30 a 16,20 
horas no Comedor Escolar. Este ano, como acordamos en Claustro e 
para un mellor aproveitamento do seu obxectivo, unicamente funcionará 
o Taller para alumnos/as de 3º,4º,5º e 6º nivel de E. primario. O 
alumnado doutros niveis terá que asistir obrigadamente ao patio, á 

Biblioteca Escolar ou –en caso de chuvia- aos espazos asignados ao 
efecto. Unha vez comecen ás actividades extraescolares terán que 
asistir á actividade gratuita de multideporte que se realizará de 15,30 a 
16,20 para todos os alumnos de E. Infantil e 1º e 2º de E. primario. 
Namentras non comezan as actividades (cremos que vai ser un retraso 
de 15 días) o alumnado de E. Infantil e 1º e 2º será custodiado nesa 
hora polo persoal colaborador de comedor e entregado as 16,20 horas 
para a súa saída ben polas portas (portalón Avda. Bergantiños ou 
vestíbulo principal)  ou no caso de transporte polo portalón da “zorra”. 
 
Lembramos que no Taller de estudio haberá un parte de control sobre o 
comportamento do alumnado que os profesores de atención deberán 
cumplimentar. Co obxecto de que todos/as os profesores que pasemos 
por alí teñamos unha mesma liña de actuación é necesario que todos/as 
insistamos en cumprir coas mesmas normas e criterios: 

 Non se pode cambiar de sitio na mesa agás causas máis 
que xustificadas (traballos de grupo) ou indicacións 
propostas polo profesorado de garda para facilitar a orde. 

 Non debemos permitir ir ao WC agás nos primeiros ou nos 
últimos cinco minutos ou causas xustificadas. 

 No Taller de estudio realízanse exclusivamente tarefas 
relacionadas co traballo de aula ou lecturas. 

 O alumno/a que desexe alguna aclaración deberá erguer a 
man e esperar que algún profesor se achegue ata él. 

 Durante o tempo do Taller resulta obrigado o silencio. O 
alumno que remate o seu traballo poderá realizar outras 
tarefas relacionadas coa materia escolar (repaso de 
contidos, estudio, etc…) ou poderá asistir á Biblioteca 
Escolar. 

 Non poderá permanecer no Taller nengún alumno/a que non 
pertenza a 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primario nen o persoal 
colaborador de comedor.  
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 O alumno pode solicitar do profesor de Garda traballo 
individualizado relacionado co seu nivel de ensino para 
realizar nese tempo. 

 O profesorado de garda non pode permitir nengún tipo de 
alteración á orde e ao silencio. 

 En caso de conductas reiteradamente negativas deberán ser 
recollidas no Parte de Seguimento do Taller que cada día 
será entregado á Xefatura de Estudios. 

 
Lembremos que o alumnado que non cumpra coas normas pode perder 
o dereito de asistencia ao Taller de Estudio pero insitamos tamén que a 
orde, control e axeitado funcionamento do Taller depende en grande 
parte de nos mesmos e de que teñamos todos unha liña coherente de 
actuación. 
 
Por outra banda resulta prioritario que sexamos escrupulosamente 
puntuais co comezo da garda, xa que o persoal colaborador de comedor 
ten instruccións de levar ao alumando de E. Infantil e 1º e 2º ás 15,29 
minutos,  polo que as 15,30 horas deberá estar funcionando en plena 
orde tanto a Biblioteca como o Taller. Nese senso insistimos na 
necesidade de que sexamos tamén moi escrupulosos coas gardas de 

tarde, de tal xeito que se temos prevista unha ausencia por algún 
motivo, fagamos o posible por cambiar con algún compañeiro/a a garda 
de modo que non quede descoidada a vixiancia. Igualmente insistir que 
o Taller debe ser rematado entre as 16,20 e 16,25, pois debemos insistir 
en darlle uns minutos para que a mesa, o chan e os espazos queden 
completamente recollidos e as cadeiras ben colocadas. A partir de ese 
momento e segundo os xeitos de saída, deberemos conducir ao 
alumnado de transporte, ao alumnado de “casa” polo seu portalón, e 
alumnado máis cativo polo vestíbulo principal (igual que en anos 
anteriores) e en colaboración co persoal colaborador de comedor, aínda 
que lembremos que o alumnado de transporte debe ser custodiado 
exclusivamente por nós ata a porta de saída. 
 
Resulta fundamental que a persoa que en cada quenda custodie a 
Biblioteca cumpra fielmente coas normas que desde a mesma se 
establecen para evitar o desorde e a perda de traballo de todos aqueles 
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que están a traballar para o funcionamento axeitado da Biblioteca 
Escolar. 
 
  Posteriormente á entrega as 16, 30 horas, lembramos tamén que o 
profesorado de garda ten que estar localizado (sala de profesores ou 

Biblioteca) por canto ten que atender o teléfono e desempeñar a 
representación e custodia do centro.  
 
Normalmente a Dirección do Centro permanecerá no centro polas 
tardes, pero en caso de non atoparse un membro do Equipo Directivo e 
ante unha dúbida por un feito grave debemos chamar por teléfono aos 
móbiles dos membros do Equipo.  
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PARTE DE FUNCIONAMENTO 

BIBLIOTECA 
 
PROFESORES: 
 

 
DATA 
 
 
 

LUGAR: 
 

 
ALUMNADO  

 
1.- 
 
 

 
2.- 
 
 

 
3.- 
 
 

 
4.- 
 
 

 
5.- 
 
 

 
OBSERVACIÓNS 

 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

179 

 
PARTE DE FUNCIONAMENTO 

TALLER DE ESTUDIO 
 
PROFESORES: 
 

 
DATA 
 
 
 

LUGAR: 
 

 
ALUMNADO  

 
1.- 
 
 

 
2.- 
 
 

 
3.- 
 
 

 
4.- 
 
 

 
5.- 
 
 

 
OBSERVACIÓNS 

 

 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

180 

 

 

 

 
3. Relacións coa ANPA 

Tratarase de que as funcións que veñen establecidas no punto 2 do 
Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21-10-96) poidan levarse a 
cabo coa máxima garantía. En todo caso, o Centro cumprirá 
estrictamente coa legalidade e tenderá as canles necesarias para un bó 
entendemento entre a ANPA e o conxunto de membros da Comunidade 
Educativa. En todo caso, a Dirección do centro manterá mensualmente 
unha xuntanza coa Presidencia do ANPA para informar dos aspectos 
máis relevantes da vida educativa e da comunidade.  Esa xuntanza terá 
lugar os martes en horario de mañá. 
 
Igualmente participará apoiando e colaborando coa excursión de Fin de 
Escolaridade, coa Festa de Fin de Curso e con todas aquelas 
actividades conxuntas que acorden deseñar de forma conxunta a ANPA 
e mailo Centro.  
 
Igualmnente a Dirección do centro acodirá, se é convidado e as 
circunstancias o permiten, a todas as charlas, asambleas ou xuntanzas 
na que a ANPA requira a súa presenza a fin de dar conta e información 
necesaria a todos os pais que o soliciten. 
 
Igualmente o centro participará activamente coa ANPA na organización 
de xuntanzas, charlas e todos aqueles actos que sexan de interés para 
a Comunidade Educativa. 
 

 
G.4. Relacións con outras entidades 

 
 
O Consello Escolar do CEIP FOGAR acodou o emprego de instalacións 
polo Patronato Deportivo Municipal para a realización de diversas 
actividades deportivas. Igualmente acordou colaborar co Concello na 
realización de diversos programas no eido educativo como Carballo 
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Saudable, participàción nos actos da Concellería de educación e 
Cultura, Semana do Libro, Programa de Apertura de centros, etc... 
Igualmente o alumnado de 6º nivel realizará actividades de integración 
con alumnos de Discapacidade, e o c entro fomentará as actividades 
con colectivos que traballen a coeducación e a diversidade. 

 
Igualmente se desenvolvera coa asociación VIEIRO un programa de 
Habilidades Sociais e Hábitos saudables de Vida e respeto e Tolerancia 
en 5º e 6º nivel durante todo o primeiro trimestre nunha sesión semanal 
en cada aula. 
 
Igualmente o centro fomentará, apoiará e desenvolverá –en 
colaboración coa ANPA- a escola de Educación para Pais e nais de 
VIEIRO nunha sesión semanal (os luns). 
 
Do mesmo xeio queda aberta a participación en todos os actos que 
poidan ser de interés para a formación do alumnado con calquera 
entidade, dándose conta con anticipación as familias e contando coa 
súa autorización. 
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LIBROS DE TEXTO 

E MATERIAIS 

CURRICULARES 
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Neste apartado facemos constar os materiais e libros de texto que 

se establecen, segundo o que establece a lexislación, no anexo IV e 

que foron publicados en xuño do 2016 e que se expoñen en 

diversos medios para o seu coñecemento, entre eles a páxina web 

do Centro e que foron enviados en circular a todalas familias así 

como expostos no taboleiro do Centro. 

 

 

Igualmente lembramos que respecto ao uso de materiais e libros de 

texto se atende ao regulado na lexislación de Fondo Libros e 

Axudas adquisición material curso 2016-17. 

 

Ver Anexo IV 
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PLAN DE TRABALLO PARA A BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP 

FOGAR 

CURSO 2016 – 2017 

 

 INTRODUCCIÓN. 

A biblioteca escolar do CEIP Fogar atópase dentro do edificio, 

na planta baixa e ao lado das estancias que albergan os 

servizos administrativos. Está debidamente sinalizada para 

todo o colexio. 

 O espazo físico da biblioteca é, de aproximadamente uns 90 

metros cadrados e consta dunha sala con diferentes zonas: 

zona de lectura no chan, onde se desenvolven actividades de 

contacontos; zona de préstamos e devolucións (dous 

ordenadores) e a zona propiamente de biblioteca con catro 

mesas múltiples, para realizar tarefas de lectura, consulta ou 

traballo de grupos. 

 

 As tarefas que se levarán  a cabo durante este curso son: 
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20. Ampliación do espacio ( estantes) para acoller 

novos fondos así como habilitación dun espazo e 

recursos dixitais para consulta do alumnado. 

21. Selección nas estanterías dos lugares axeitados 

destinados aos fondos citados seguindo a Clasificación 

Decimal Universal. 

22. Revisión da guía de normas para garantir unha 

boa organización e  funcionamento dentro do centro. 

23. Instrucción ao profesorado do Equipo de Biblioteca 

no manexo do programa MEIGA instalado na biblioteca 

para a xestión de todo o relacionado con ela 

(catalogación, carnés para o alumnado, profesorado e 

persoal non docente, servizo de préstamo e 

devolución…) 

 

 OBXECTIVOS XERAIS. 

A Biblioteca Escolar do noso colexio ten como obxectivo 

xeral convertirse nun centro de recursos para a ensinanza e 

aprendizaxe, o que implica garantir o acceso á información, o 
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desenvolvemento das competencias e o apoio ás tarefas 

docentes xunto co fomento da lectura. 

 Debe ser o lugar que impulse e promova actividades que 

faciliten a mellora da comprensión lectora estimulando o 

hábito da lectura, a necesidade de ler desde idades 

temperáns e favorecendo a aparición dunha boa relación 

entre o alumnado e o libro, así como un lugar de intercambio 

de experiencias lectoras.  

 Debe posibilitar e alentar o crecemento lector do alumnado 

dunha maneira continuada, abrindo camiño a diferentes 

modos de lectura. 

          No presente curso preténdese asimesmo impulsar 

dende a Biblioteca un proxecto de traballo común para todo o 

Centro que se centrará no coñecemento e respecto da 

diversidade. 

 

 

 PLAN DE TRABALLO DA BIBLIOTECA PARA O CURSO 

2016 – 2017. 
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As actuacións que nos propoñemos levar a cabo son: 

◦ Formación, entre o profesorado do centro, dun equipo 

de apoio á Biblioteca para poder alcanzar os obxectivos 

propostos para a aprendizaxe e coñecemento dos 

recursos que a Biblioteca ofrece e as posibilidades de 

aproveitamento. 

◦ Formación, entre o alumnado voluntario de 5º e 6º dun 

equipo de apoio como axuda ao profesorado en 

actividades específicas e durante os recreos. 

◦ Expurgo dos fondos que consideramos non apropiados 

por razóns de antigüidade, desfase ou mal estado. 

◦ Decoración do espazo físico. 

◦ Asignación a cada titoría dun horario fixo de uso 

quincenal. Podendo acudir fóra dese horario previo 

aviso. 

◦ Continuación coa informatización dos fondos. 

◦ Colocación de “etiquetas” e “tixolos” nos fondos para 

garantir o recoñecemento e lugar de colocación de 

forma sinxela. 
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◦ Elaboración dos carnés do novo alumnado para poder 

realizar o préstamo. 

◦ Desenvolvemento de actividades que potencien o 

Proxecto Lector e o fomento da lectura, así como as 

relacionadas con celebracións e efemérides. 

◦ Apoio aos programas nos que o centro participe durante 

o curso. 

◦ Desenvolvemento do proxecto “VIVO NUN MUNDO 

DIVERSO”. 

 

 

4. TAREFAS ORGANIZATIVAS E DISTRIBUCIÓN ENTRE OS 

RESPONSABLES DA XESTIÓN DA BIBLIOTECA. EQUIPO DE 

APOIO. 

 

 A cargo da Biblioteca estarán as profesoras  Mª Josefa 

Pacoret Balsa e Ángeles García Varela que realizarán as 

seguintes tarefas: 
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 Elaborar, xunto co equipo de apoio, o plan de uso da 

Biblioteca e colaborar coa posta en marcha do 

Proxecto Lector. 

 Informar ao claustro de profesorado das actuacións 

da biblioteca e canalizar as súas demandas. 

 Realizar o tratamento técnico dos fondos, selección e 

adquisición. 

 Atender as peticións do profesorado e doutros 

sectores da comunidade educativa. 

 Definir a política de préstamo e organizar a utilización 

de espacios e tempos. 

 Recoller, tratar e difundir a información cultural. 

 Atender ás persoas usuarias da biblioteca durante as 

horas asignadas pola Xefa de Estudos. 

 Coordinar ao equipo de apoio, tanto do profesorado 

como do alumnado. 

 

Por outra banda, a biblioteca conta cun Equipo de Apoio 

formado por profesorado do centro: 
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Montserrat Castro Trigo 

Lorena Fernández Pombo (Laura Méndez Pintos) 

Mª Carmen García Varela 

Ermitas Gesto Pallas 

Patricia Lago Martínez 

                Rosario Mato Ramos 

María Salcines Martínez  

Sonia Veira Rodríguez 

Estefanía Sánchez de la Fuente 

Mª Victoria Bértola Vázquez 

Ángeles Trigo Fernández 

Ledicia Solla Pena 

Mª Ángeles García Varela 

Mª Josefa Pacoret Balsa 

Mª José Facal Díaz 

Ángeles Pacoret Rodríguez 

 

 

 O Equipo de Apoio encargarase de : 
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 Apoiar ás responsables da Biblioteca nas tarefas 

organizativas e dinamizadoras. 

 Seleccionar materiais de traballo e recursos para o 

profesorado e o alumnado. 

 Atender ás persoas usuarias da biblioteca no horario 

asignado pola Xefa de Estudos do centro. 

 

 

 

 

 

 

5. SERVIZOS DA BIBLIOTECA ESCOLAR. NORMAS DE BO 

USO. 

 A biblioteca do centro permanecerá aberta  durante todos os 

periodos lectivos. Terase en conta que só poderá ser atendida polo 

persoal colaborador durante os recreos e no horario asignado (ver 

anexos). Nos demais períodos poderá ser utilizada coa 

responsabilidade do profesorado que a ela acuda e  sempre previo 
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aviso.  

 Tamén permanecerá aberta durante o período de estudo do 

alumnado que usa o sevizo de comedor (de 15:20 a 16:20) sempre 

que haxa un profesor/a  acompañante (profesor/a de garda). As 

normas serán as mesmas que durante a mañá. 

 Os servizos que presta a biblioteca son: lectura e consulta no 

propio espazo, préstamo, información… 

 Todas as actividades que se realicen colocaranse no taboleiro 

situado ao lado da porta da Biblioteca. 

Cada membro da Biblioteca poderá, co seu carné, levar un 

libro e devolvelo nun prazo máximo de 15 días, podendo facer o 

cambio antes, se o realiza no recreo no horario asignado. 

Tamén se realizará o préstamo de aula. Cada aula dispón dun 

carné e o titor/a poderá coller en préstamo 25 libros durante un 

mes. Neste caso a responsabilidade do seu coidado e distribución 

recaerá no propio titor/a. 

Todos os préstamos e devolucións deberán ser anotados na 

aplicación MEIGA de xestión de bibliotecas. As devolucións serán 

depositadas nunha caixa debidamente sinalada para posteriormente 
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ser colocadas polo alumnado colaborador. 

Todo o material da Biblioteca debe ser coidado con esmero, 

evitando o seu deterioro. 

O incumprimento das normas de funcionamento así como o 

uso indebido dos fondos conlevará a aplicación de medidas 

correctoras reflexadas no RRI. 

As persoas que retrasen a devolución poden ser sancionadas 

coa retirada do carné durante tantos días como se sobrepase o 

período autorizado. 

Cando se produza un deterioro serio e inxustificable ou a 

pérdida dalgunha obra, será necesario, mediante previa 

comunicación ás familias,  que abonen ao centro o valor do 

exemplar que se repoña ou que se encarguen da súa reposición. 

 

 

6. DIFUSIÓN E CIRCULACIÓN DA INFORMACIÓN 

RELACIONADA COS SERVICIOS E PROGRAMAS LEVADOS A 

CABO DESDE A BIBLIOTECA. 

 O taboleiro de anuncios, situado no exterior da Biblioteca, 
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será un medio de difusión de normas, efemérides, actividades… 

relacionadas coa Biblioteca do centro. 

 Tamén se utilizarán  circulares ou notas informativas 

colocadas polos corredores do colexio. 

Faranse intervencións das responsables da Biblioteca en 

claustros ou en calquera lugar que se requira para clarexar dúbidas 

que poidan xurdir sobre o uso e disfrute da Biblioteca.  

O blogue da Biblioteca tamén será utilizado para a 

información. 

A organización e funcionamento da Biblioteca será incluida na 

PXA. 

 

 CONTRIBUCIÓN DA BIBLIOTECA AO FOMENTO DA 

LECTURA. 

Actividades previstas para este curso: 

 Visitas á Biblioteca Municipal. 

 Concurso de contos ou pequenos relatos orixinais e 

ilustrados polo alumnado. 
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 Acompañamento lector, onde o alumnado de máis idade 

lerá contos ao máis cativo. 

 Contacontos. 

 Recomendacións e exposicións literarias. 

 Celebracións de efemérides. 

 Actividades relacionadas co Día do Libro, Día das Letras 

Galegas…en colaboración cos equipos de actividades 

extraescolares, Normalización Lingüística… 

 

 PROXECTO “VIVO NUN MUNDO DIVERSO” 

Dende a Biblioteca e co apoio do Equipo Directivo, tratarase de 

desenvolver un proxecto de formación do alumnado 

encamiñado á concienciación da diversidade dos seres 

humanos e o respecto por todas as súas manifestacións. 

O obxectivo  é que @s alumn@s advirtan as vantaxes das 

diferencias, o enriquecimento socio-cultural, as posibilidades 

que ofrece ter visións distintas; para transmitirlles actitudes de 

tolerancia, respecto e solidariedade. En definitiva, trataremos 

de estimular a capacidade de dialogar, de mirar sen prexuícios, 
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de poñerse no lugar do outro e, en consecuencia, de formar 

persoas máis comprometidas cos seus semellantes. 

 

O desenvolvemento do proxecto abarcará diversos aspectos: 

coeducación, diferentes culturas, diversidade na identidade 

sexual, distintas formas de organización social (especialmente 

referido á familia), persoas con necesidades especiais, etc. 

 

Levarase a cabo durante todo o curso e en todos os niveis a 

través dos seguintes recursos: 

 Lecturas recomendadas para a aula que aborden a 

temática a tratar. 

 Cortos e películas seleccionadas por niveis. 

 Celebracións de efemérides relacionadas co proxecto: 

Día do Autismo,  Día da diversidade sexual, Día da 

muller… 

 Charlas e obradoiros relacionados cos temas tratados. 
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 RECURSOS MATERIAIS E ECONÓMICOS. 

Ao longo do curso intentaremos ir dotando á nosa Bblioteca 

de novos fondos, repoñer os deteriorados co uso… de acordo 

coas disponibilidades presupostarias do centro. 

 Entre os fondos a adquirir terase en conta as propostas 

e peticións que faga o profesorado e o alumnado do centro. 

Buscarase tamén impulsar a celebración de obradoiros, 

contacontos, e demais recursos que estimulen as facetas 

científicas e creativas do alumnado. 

 

 

 SEGUIMENTO DA BIBLIOTECA. 

Ao rematar o curso farase unha Memoria Anual do 

funcionamento da Biblioteca, así como unha autoavaliación do 

Plan de traballo. 

 Faremos reunións mensuais do Equipo para ver como 

se vai desenvolvendo o Plan e revisar ou reparar na medida do 

posible os erros que se poidan cometer. Iremos anotando 
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aspectos positivos e mellorables para, ao remate do curso, facer 

a avaliación de obxectivos e incorporalos para o próximo curso. 

 

Carballo, outubro 2016 
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Cómpre precisar que, agás a ruta de Bertoa, todas as demáis rutas 

co colexio rematarán o seu uso no curso 2016-17, por canto as 

zonas correspondentes non són da influencia do Centro desde o 

curso 2011-12. A única empresa autorizada pola Consellería para a 

realización desas rutas é a empresa AUTOS QUEIJEIRO S.L., 

aínda que a autorización de vehículos e matrículas non chegará ao 

centro ata mediados do primeiro trimestre. En todo caso, agás 

causas excepcionais comunicadas pola Dirección do Centro, 

soamente se recepcionará e entregará alumnos de transporte a 

vehículos da devandita empresa e os seus respectivos coidadores. 

 

Lembremos que se entende por transporte escolar o traslado de 

alumnado desde o lugar onde reside oficialmente ata onde estea 

establecido o centro onde está escolarizado o devandito alumno. 

Consecuentemente nengún alumno/a -agás causas excepcionais e 

autorizacións excepcionais- poderán facer uso do transporte en 

rutas  distintas ás súas nen subir nen baixar en paradas que non 

sexan aquelas que lle correponden oficialmente.  

 

Os autobuses de transporte escolar deben contar necesariamente 

cun coidador/a. Esta será a persoa encargada da entrega do 

alumnado ao chegar ao recinto escolar e da recepción do alumnado 

no momento da saída do recinto escolar. En nengún caso a entrega 

ou a recepción poderá facerse entre outros adultos; sempre será 
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entre a coiadora do autobús e o personal do Colexio encargado 

desa tarefa (o persoal do colexio poderá variar segundo se 

establecerá na PXA). Esta entrega e recepción farase sempre no 

lugar indicado a tal efecto; no caso do alumnado do centro no 

momento da saída do colexio no Portalón sito na Vila de Noia.No 

caso da entrada no centro, o alumnado de E. Primario será 

recepcionado polo profesorado nese mesmo lugar, namentras que o 

alumnado de E. Infantil terá que ser conducido polo coidador do 

autobús ata o vestíbulo principal do Colexio (Rúa Vila de Ordes) e 

alí será recepcionado por profesorado do centro ou persoal do 

centro específico encargado desa custodia. 

 

O encargado de manter a orde, coidado, atención e seguridade no 

transporte durante o traxecto do mesmo é o coidador. En 

consecuencia, este poderá trasladar á Dirección do Centro as 

queixas sobre o comportamento de calquera alumno e 

necesariamente poderá aplicarse o RRI pola súa conducta e 

actitude, por canto o transporte e unha continuación do centro 

educativo. 

 

A normativa de transporte determina que os autobuses chegarán ao 

centro entre 10 antes da hora de entrada e saída. Desde ese intre o 

portal de recepción estará aberto para que entren os alumnos 

transportados de E. Primaria. Ese portalón será aberto polo 

conserxe ou equipo directivo do centro entre 10 antes 
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(exclusivamente ese portalón; o portalón de entrada do reto do 

alumnado, tanto en E. Infantil como en E. Primaria -2 portalóns- 

serán abertos 5 minutos antes da entrada do colexio (agás o 

primeiro e segundo día de comezo de curso escolar). 

 

  Respecto aos alumnos de E. Infantil que fan uso do servizo de 

transporte serán entregados, como xa dixemos, polas coidadoras 

no vestíbulo principal do centro (entrada Rúa Vila de Ordes s/n) 

onde se recollerán e se sentarán nos bancos habilitados a ese 

respecto e estarán vixiados por un membro do colexio, establecido 

nas quendas de vixiancia (que se entregarán a comezos do curso), 

o cal dous minutos antes do toque de serea deberá conducilos á 

zona de E. Infantil, ao traverso do pasillo interior do colexio.  

 

Queremos facer constar que os alumnos de E. Primaria de 

Transporte escolar teñen orde, e así se comunicará en circular de 

comezo de curso aos pais/nais, de -unha vez que entran no patio do 

recinto- incorporarse ao lugar de custodia onde haberá profesorado 

encargado da súa recepción e custodia tal como se sinala na 

lexislación vixente, e posteriormente -4 minutos antes do toque de 

serea- deberán incorporarse ás ringleiras sinaladas en cada entrada 

ás aulas.  

 

Só estes alumnos/as estarán recepcionados  e custodiados (a 

recepción farase polo portalón da Avda. de Bergantiños alcumado 
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da “zorra”) polo profesorado sinalado nas quendas e guiado para a 

súa custodia ata os lugares sinalados. Polo tanto o resto de 

alumnos (os que non son transportados), se entran no recinto antes 

das 9,30 (nunca antes das 9,25 minutos) deberán estar atendidos 

polos seus respectivos proxenitores.  

 

Por mor das obras de adecuación do entorno do Chorís, os 

autobuses comezarán o curso  facendo entrega do alumnado 

pola Vila de Ordes, na entrada principal do colexio, nunha zona 

habilitada a tal efecto e sendo todos introducidos no colexio 

pola porta principal. Manterase así este procedemento ata o 

remate das obras e tralo informe da Alcaldía. 

 

No intre do toque da serea, en concreto cinco minutos antes, cada 

profesor de portas e escaleiras abrirá a porta de entrada ao edificio 

e coidará do axeitado orde das ringleiras e do inicio da subida ás 

aulas e pasillos. 

 

Respecto da saída, os nenos transportados serán entregados polos 

coidadores do comedor e o profesorado das quendas as 16,27 

horas aós coidadores do transporte no portalón da Vila de Noia 

exclusivo de transporte. Aqueles nenos que renuncien  

puntualmente ao transporte na viaxe de ida ou de volta por causas 

familiares ou persoais, deberán entregar renuncia e comunicación 

asinada polos seus pais da incidencia e das causas xustificadas 
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que motivan a mesma á Dirección do Centro, informando tamén aos 

coidadores de transporte. De non ser así, o alumno será entregado 

ao servizo de transporte. Resulta prioritario sinalar que os luns a 

entrega as 16,27 será realizada exclusivamente polo persoal 

colaborador de comedor, por canto o profesorado ten de 16,00 a 

17,00 horas as xuntanzas estabrecidas na PXA. O resto dos días a 

entrega do alumnado compete exclusivamente ao profesorado 

encargado da vixianza segundo as quendas establecidas, sendo 

posible se así se reclama a axuda e colaboración do persoal de 

comedor e conserxería. 

 

Igualmente, o resto de alumnos de transporte teñen a obriga de 

entrar sen dilación no centro, non poidendo voltar a sair, como así 

se transmitiu en comunicación a alumnos e pais que figura no 

rexistro de saida do Centro, e como se fará igualmente a comezos 

do vindeiro curso escolar. No intre da saída, teñen a obriga do 

mesmo xeito de dirixirse sen dilación ao autobús que sempre estará 

a carón da saida, sen que os alumnos teñan que cruzar nengún 

espacio aberto nen abandoar a beirarúa. Estes alumnos irán 

sempre en ringleira e por destino (isto é,a grupados os de cada 

destinado concreto, segundo autobuses). Os alumnos, queda 

constancia, que se entregan na mesma porta de saída do centro á 

rúa ás coidadoras de transporte. En caso de que non estivera a 

coidadora de transporte ou non estivera o autobús, os alumnos non 

sairán do centro sendo custodiados polo persoal de comedor, 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


 

                                                         r/ Vila de Ordes s/n 15100  Carballo (A Coruña) 

                                                                   981700294   Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

C.E.I.P. FOGAR                                           

  
 

 

 

 
 

206 

profesores ou membros do equipo directivo ou conserxe. De non 

aparecer a coidadora de autobús, o persoal do centro deberá 

informar á Dirección do Centro que comunicará o protocolo a seguir 

nese caso. 

 

Por outra banda o comportamento no transporte escolar poderá ser 

tamén obxecto de corrección e sanción desde o propio centro, 

aplicándose aquelo que se contempla no RRI. 

 

Existirá unha folla de reclamación no centro no que se fará constar 

todas aquelas alteracións que se produzan no normal 

desenvolvemento do servicio coas datas e descripción do 

incumprimento para o seu envío e comunicación á delegación 

Provincial. 

 

Igualmente queda completamente prohibido a entrada de alumnos 

ou adultos que non lles corresponda este servicio namentras dure a 

realización do mesmo. Serán os conductores e coidadores os 

responsables de evitar esta intromisión e de comunicar tales feitos a 

esta Dirección.  

 

No intre de que cheguen a esta dirección as follas de itinerario para 

o presente curso escolar, tramitarase á delegación e ás propias 

empresas unha relación nominal dos alumnos/as e as paradas que 

lle corresponden a cada ruta e autobús. Esa rlación nominal estará 
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tamén suxeita á chegada ao centro das autorizacións excepcionais 

que se teñen solicitado para determinado tipo de alumnado do 

centro. 

 

Os alumnos de transporte, tralo servizo de comedor, estarán na 

sala de estudio ou na Biblioteca, con posibilidade tamén de 

realización de actividades de tempo libre e de uso da sala de 

audiovisuais. Ao remate deste período serán acompañados polo 

persoal que atende o comedor ou profesorado ata os autobuses, 

abrindose nese intre a porta de saída do colexio e entregándose 

aos coidadores dos autobuses.  Estes alumnos son susceptibles de 

que se impoña –segundo diversas circunstancias- a realización de 

determinada actividade de xeito obrigado. 

 

Os alumnos que non fan uso do servizo de transporte pero teñen 

dereito ao mesmo, deben asinar unha folla con esa información, 

asinada polos pais, onde se informa ao centro que non usarán o 

transporte , ben en todo o seu percorrido ou ben no traxecto de 

regreso ao fogar. Sen esa comunicación escrita, o alumno será 

entregado sempre a coiadora do autobús escolar. 

 

Lembramos que os pais/nais teñen a obriga de recoller ao 

alumnado nas paradas de regreso do colexio, e en caso de non ter 

sido recollidos se dan instrucción saos coidadores para que sexan 

trasladados de novo ao centro, onde un membro do Equipo directivo 
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se fará cargo deles ata que se atope a algún familiar que se faga 

responsable do mesmo ou se dea conta á autoridade pertinente. 
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PROCOTOLO DE FUNCIONAMENTO DO SERVICIO 

COMPLEMENTARIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 

 

 

 

 

O Presente Protocolo de Funcionamento do Servicio de Comedor 

escolar, elaborado polo Equipo Directivo, forma parte integrante da 

programación xeral do Centro e ten como obxectivo establecer as 

condicións e características deste servicio en función da nova 

normativa (decreto 132/2013 do 1 de agosto; Instruccións 1/2016 da 

Secretaría xeral do 01 de xuño), así como regulamentar as normas, 

actividades, funcionamento que van afectar ao uso deste servicio 

por parte de alumnos/as, persoal colaborador, cociñeiras, Dirección 

do centro, etc... 

 

A) Característica do Servicio 

1.- A Modalidade do servicio que ofrecerá o centro vai ser de 

Xestión Directa (artigo 2º.1. a do Decreto 132/2013).  

2.- A apertura e peche do servicio vai vir fixado pola normativa 

de calendario escolar e abranguirá desde o primeiro día 

lectivo ata o derradeiro. En todo caso, o comedor funcionará 
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sempre baixo as mesmas condicións, agás cando concurran 

especiais circunstancias (graves deficiencias, averías 

salientables de material de cociña, ausencia de traballadores, 

etc...) tomando a decisión máis lóxica o equipo Directivo 

consultada a mesma coa autoridade educativa. Igualmente, e 

cando concurran outras ou as mesmas condicións, e cando o 

recinto de comedor si sexa utilizable, poderá suprimirse o 

servicio con autorización da Administración educativa ou 

podera o menú estabrecido ser sustituido por outro frío que 

reuna unhas mínimas condicións alimenticias e nutricionais. 

3.- A clasificación do comedor e o persoal laboral virá 

determinado pola Consellería estando á marxe 

completamente o centro deste labor. A categorfía do comedor 

virá estabrecida polo número de comensais usuarios e será 

susceptible de cambio de categoría en función do número de 

prazas autorizadas pola Consellería. 

4.-Os usuarios do servicio de Comedor serán sempre 

nomeados polo consello escolar, e sempre baixo os criterios 

que estabrece a normativa legal, e avisadas as familias co 

tempo razoable para facilitar unha incorporación paseniña 

segundo as necesidades do servicio. Lembremos que 

corresponde ás comunidades educativas dos centros, 

representadas polos respectivos consellos escolares, a 

organización, administración e xestión económica dos 

comedores escolares xestionados pola consellería 
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competente en materia de educación. 

5.- Os representantes legais do alumnado poderán solicitar 

praza, en nome do seu representado, en calquera momento, e 

presentando obrigadamente a documentación necesaria a fin 

de valorar a súa selección. En caso de non presentar esa 

documentación non se lle valorará segundo nengunha 

preferencia. 

6.- A adxudicación de prazas vacantes, de existir, se fará por 

parte do Consello Escolar mediante a baremación de 

solicitudes e documentación acreditada e en función dos 

apartados que estabrece a lexislación 

7.- O persoal de atención ao alumnado do servicio será 

nomeado entre os membros da Comunidade Educativa que 

voluntariamente presenten a súa solicitude ante o Consello 

Escolar. Na actualidade, e ante a ausencia de profesores, 

será persoal non docente quen se encargue desta tarefa. Ese 

nomeamento implica que esa tarefa non poderá abandonala a 

non ser por causa xustificada e sempre con coñecemento e 

autorización da Dirección do Centro. 

8.- As súas tarefas e características no desempeño deste 

labor veñen determinadas pola lexislación existente. 

9.- Así mesmo, o  encargado do comedor así como o 

secretario e Director do Centro cumprirán coas funcións que 

se regulan na mesma normativa e informarán trimestralmente 

ao consello Escolar da súa xestión. A xestión económica do 
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comedor escolar, ademáis de constar nos rexistros da 

actividade económica que están establecidos con carácter 

xeral para todos os centros docentes públicos de Galicia, 

constará nunha conta específica par tal fin.Así mesmo 

levarase un rexistro de ingresos e un rexistro de gastos do 

servizo de comedor, cuxa xustificación será presentada cada 

trimestre e cada curso escolar, xunto coas facturas e demais 

documentos acreditativos dos ingresos percibidos e dos 

gastos realizados, polo director do centro ao servizo territorial, 

unha vez arpobada polo consello escolar. 

10.- Garántese a todos os usuarios a tramitación da 

gratuidade e bonificacións económicas ao servicio segundo a 

normativa legal e sempre que os titores ou pais presenten en 

prazo e forma axeitada a documentación necesaria que se lle 

requira para tramitar esa axuda. De non facelo así, 

entenderase que se renuncia á devandita gratuidade ou axuda 

e polo tanto entrarán como suxeitos obrigados ao pagamento 

integro dos presos públicos fixados pola administración.. 

 

 

B) Funcionamento do servicio. 

 

1.- O servicio funcionará nunha única quenda de 14,,30 horas a 

15,20  horas. Os cambios de horarios na xornada implicarán tamén 

un cambio horario no uso do servicio. Fomentarase que antes da 
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entrada ao comedor os alumnos realicen os necesarios hábitos de 

hixiene e que no remate do xantar tamén complementen a hixiene 

bucal necesaria. Contemplase como posibilidade unha entrada 

anterior dos alumnos de E. Infantil para facer máis doado o seu 

proceso de xantar. 

 

2.-  O servicio de comedor ten como obxectivos os seguintes: 

 Fomentar a convivencia escolar. 

 Proporcionar unha educación nutricional; facilitando unha 

alimentación adecuada, proporcionando unha comida  

adaptada as esixencias de idade de cada neno/a e 

complementaria da alimentación familiar. 

 Fomentar o espírito de colaboración e de responsabilidade 

dos distintos sectores da Comunidade Educativa. 

 

3.-Os alumnos e alumnas están obrigados a manter unha conducta 

apropiada no comedor escolar, da mesma maneira que en calquera 

outra actividade das que se desenvolven no Centro. Teñen as  

seguintes obrigas: 

 Respecta-la hora de entrada no comedor. 

  Segui-las indicacións que en cada momento lles fagan as 

persoas encargadas da súa vixilancia ou o persoal de cociña. 

  Coida-los utensilios e material, procurando non deterioralo 

intencionadamente. 

 Ser educados e mante-las normas comúns de hixiene durante 
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o transcurso da comida. 

  Procurar manter un nivel de ruído adecuado. Mentres se 

come só se pode falar cos compañeiros da mesa propia e sen 

elevar excesivamente o ton de voz. 

 Queda prohibido erguerse da mesa sen o permiso expreso da 

persoa adulta responsable da mesa. 

 O alumnado non pode cambiar do lugar asignado sen permiso 

da persoa adulta . 

 Cando un alumno precise chamar a atención da persoa 

colaboradora encargada da mesa farao sempre erguendo a 

man, pero nunca alzando a voz. 

 O alumno/a encargado de repartir a comida farao sempre de 

xeito proporcional ao número de comensais. 

 O alumnado probarán todos os menús para aprender a comer. 

 O alumno/a que considere que non vai comer dese prato 

pedirá que se lle sirva só unha pequena cantidade do mesmo, 

non podendo rexeitar ningún prato agás casos excepcionais 

de alerxias, intolerancias ou outras debidamente xustificadas. 

 Ningún alumno/a poderá empezar a comer mentres toda a 

mesa non fora servida. 

 Baixo ningún concepto un alumno/a poderá axudar a comer a 

outro /a se non conta coa autorización da persoa 

colaboradora. En todo caso, vaise priorizar a tarefa de 

atención dos alumnos maiores aos máis cativos a fin de 

fomentar os hábitos de responsabilidade, a sociabilización e o 
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compañerismo. 

 Antes de saír procurarán que a súa mesa quede limpa  e sen 

desperdicios polo chan. No caso de habelos, ocuparanse de 

recollelos. 

 Cando o persoal colaborador solicite silencio, inmediatamente 

se deixarán as conversas. 

 Ninguén se moverá do seu sitio ata que a encargada/o dea a 

orde de que se pode comezar a poñer as cadeiras no seu sitio 

e saír ordenadamente. 

 Semanalmente haberá un grupo de alumnos/as voluntarios de 

3º Ciclo de primaria que axudarán a poñer a mesa nos 

recreos e a axudar no que fora necesario. 

 Cando algún alumno/a non cumpra estas normas poderá ser 

sancionado polo persoas colaborador, ben sacándoo do 

comedor  ou ben axudando a recoller cando todos teñan 

rematado. Será, se así se considera necesario, anotado no 

parte de faltas do comedor. 

 As infraccións de caracter moi leve a esta normativa serán 

corrixidas polo persoal colaborador no propio momento, en 

canto as restantes faltas pasarán a ser resoltas mediante un 

procedemento idéntico ao que se segue con respecto as faltas 

cometidas no resto do tempo escolar tendo a mesma 

consideración. En casos reiterados de alteración de conducta, 

a dirección do Centro, a instancias do persoal colaborador, 

poderá elevar ao Consello escolar a proposta de separación 
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ou perda do servicio para determinados alumnos. A perda do 

dereito á asitencia do comedor será unha sanción que poderá 

impor o propio Director, coa aprobación dos membros do 

Consello Escolar, e será imposta sempre co informe 

redactado onde se faga constar as alteracións conductuais 

amosadas en reiterada ocasións. 

 Os pais ou titores teñen a obriga de avisar de calquera alerxia, 

ou calquera outro problema de saúde que teña relación coa 

comida. A determinación das alerxias e a imposibilidade de 

inxerir determinados alimentos terá que documentarse e 

xustificarse, con rexistro de entrada no centro, ante a 

Dirección do Colexio e deberán ver cubertas e asinadas por 

un facultativo, onde constara o seu selo e número de 

colexiado. Igualmente poderá establecerse lugares 

específicos para os laumnos alérxicos ou con intolerancias a 

fin de que poidan ser mellor atendidos polo persoal 

colaborador e se extreme a vixiancia sobre a súa comida.  

 Respecto da entrada ao comedor escolar terase en conta o 

seguinte: 

En atención ao estabrecido respecto á incorporación do 

alumnado de Ed. Primaria ao comedor escolar queremos 

facer constar o seguinte: 

a)Cando toque a serea ao mediodía, únicamente saíran os 

alumnos que non son usuarios de servizo de comedor.  

b) O alumnado usuario de servizo estará custodiado polo 
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profesor/a que teña clase na última sesión do día con ese 

grupo. 

c) Se un profesor/a ten garda de escaleira/patio entregará o 

alumnado de servizo de comedor escolar do grupo que lle 

correspondía ao grupo ou nivel máis próximo á súa aula.  

d)O profesorado especialista tamén participará desta quenda, 

incluso o profesorado con alumnado de NEAE, compartindo a 

vixiancia co grupo do alumno correspondente. 

e) O alumnado usuario do servizo, unha vez que xa saíu o 

resto do alumnado, poderá ter permiso para acudir ao WC e 

asearse se así o solicita. 

f) Os alumnos serán conducidos polos corredores interiores 

ata a porta lateral de comedor (corredor do elevador) onde 

haberá dous pais colaboradores de comedor na porta de 

acceso ao comedor os cales indicarán como sentar aos 

alumnos.  

g) Os alumnos que na derradeira sesión teñan E.Física tamén 

serán conducidos polos seus profesores ata a mesma porta 

pero atravesando o patio. 

h) Unha vez realizada a entrega, a responsabilidade de 

atención deste alumnado corresponderá exclusivamente ao 

persoal de vixiancia do comedor escolar ata o comezo do 

Taller e as actividades as 15,30 horas. 

i) O alumnado de E. infantil será recollido polos colaboradores 

de comedor as 14,15 horas e trasladados polo interior do 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


 

                                                         r/ Vila de Ordes s/n 15100  Carballo (A Coruña) 

                                                                   981700294   Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

C.E.I.P. FOGAR                                           

  
 

 

 

 
 

219 

colexio aos seus respectivos lugares iniciándose xa o período 

de xantar para este alumnado. Os alumnos deberán ser 

reunidos polo profesorado de apoio de E. Infantil ou do xeito 

que dictamine o ocumento NOF desta etapa educativa. 

 

4.- O persoal colaborador terá os seguintes cometidos: 

 O persoal colaborador regulará a entrada ordenada no 

comedor , mantendo o silencio e orde a entrada e saída do 

local. 

 Non permitirá que o alumnado cambie de sitio de xeito 

indiscriminado, e velarán por que cumpran as obrigas 

anteriormente definidas. 

 Recolleran e serviran aos alumnos de Primaria e E. Infantil e 

ademais terán que poñer as mesas para o alumnado de 

Secundaria. 

 Cada persoa colaboradora estará a cargo dun mesmo número 

de mesas, agás o persoal específico que atenderá mesas de 

E. Infantil, tendo como misión a de atender e controlar aos 

comensais das mesmas.Cada semana rotarán de sitio. 

 Vixiarán o tempo libre posterior a comida todos os luns, sendo 

tamén os encargados de facer as entregas do alumnado tanto 

as 15,30 horas como as 16,30 horas. O resto de días, o 

persoal colaborador terá a vixiancia específica de 15,30 a 

16,30 do alumnado de E. Infantil e 1º Ciclo de E. primaria. 

 A entrega de alumnado ao remate do comedor, as 15,20 
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horas, será do seguinte xeito;  

o Alumnado de E. Infantil e con irmáns en E. Primaria; 

entrega polo vestíbulo principal do colexio. 

o Resto do alumnado; polo portalón da Avenida de 

Bergantiños.  

A entrega do alumnado que sae polo portalón non será persoal 

como no caso de E. Infantil, pero se algún alumno/a non fora 

recollido deberá ser custodiado polo persoal ata a localización dos 

pais ou titores legais. A falta de puntualidade reiterada na recollida 

do alumnado dará lugar a creación dun informe que se remitirá ao 

consello escolar e ao servizos sociais, podendo perderse o dereito 

ao servizo. 

A entrega as 16,25 será do mesmo xeito pero ademáis farase 

tamén a entrega do alumnado de transporte pola portalón alcumado 

“da zorra”. 

 Ademáis o persoal colaborador terá coma outras funcións 

aquelas que contempla a normativa legal respecto a esta 

figura educativa. 

 O taller de estudio que funcionará de 15,30 a 16,25 

unicamente poderá ser utilizado por alumnado de 3º,4º,5º e 6º 

nivel de E. Primaria. Paralelamente ao taller de estudio 

funcionará a Biblioteca escolar para os mesmos niveis. 

Ambolos dous espazos serán atendidos de martes a venres 

polos profesores nas quendas de vixiancia que se estabrezan 

a tal efecto. O taller de estudio ten coma finalidade fomentar e 
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facilitar no alumnado a realización de tarefas complementarias 

que tivera ordeado o titor ou o afianzamento dos conceptos e 

capacidades que se están traballando no aula, e 

consecuentemente se necesitan unha serie de condicións 

para que eses obxectivos se cumplan axeitadamente: 

o Deberá existir silencio durante o tempo de traballo 

o Os alumnos non poderán cambiar de sitio agás causas 

excepcionais xustificadas (realización dun traballo 

conxunto, etc…). 

o Os alumnos faran uso do WC preferentemente ao 

comezo do Taller, agás causas xustificadas. 

o No remate do Taller quedará todo recollido e o as 

mesas e chan completamente limpas. 

o Ante unha dúbida erguerase a man para ser atendido 

polos profesores. 

o Farase fincapé no aproveitamento didáctico e curricular 

dese tempo non permitindo outro tipo de actividades. 

o O alumnado que incumpra a orde e as normas 

establecidas poderá ser sancionado e poderá perder o 

dereito ao uso do servizo. 

o Haberá un parte de Taller que deberá cumplimentarse 

diariamente e onde se anotarán as incidencias para 

darle traslado á xefatura de estudos. 

Respecto da asistencia á Biblioteca escolar se establecen as 

normas de uso que rexen este espazo. Os alumnos que incumpran 
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esas normas tamén serán informados no Parte de Taller. 

 

C)Outros 

 

1.- As instruccións 1/2015  do 01 de  xuño  regulará os prezos 

máximos de referencia, os complementos por servizos, a 

documentación que ten que aportar o alumnado beneficiario de 

axudas, etc... e a aportación e xeito de pago dos alumnos 

contribuintes, así como outros aspectos e igualmente teremos en 

conta todo aquelo que se cita no decreto 132/2013. 

2.- Tentarase en todo momento, especialmente cos máis cativos, 

realizar actividades no tempo de lecer ao ire libre, como xeito 

saudable de integración, agás naqueles casos que a climatoloxía o 

impida para o que se ocuparán espacios interiores do centro 

(audiovisuais, aulas de psicomotricidade, etc…). O menú será único 

para todos os usuarios do servizo de comedor escolar, agás nos 

casos de alumnos que padezan calquera tipo de intolerancia ou 

alerxia alimentaria, xustificada mediante certificado médico. Nestes 

casos, o consello escolar de cada centro autorizará que se sirvan 

menús adaptados ás súas necesidades, ou, sé é o caso, que se lles 

faciliten os medios necesarios para a conservación e consumo de 

menús proporcionados polas familias. 

3.- O pagamento mensual dos prezos públicos e das tarifas pola 

utilización do comedor escolar producirase entre o 1 e o 20 do mes 

seguinte ao da prestación do servizo, na forma e maneira que 
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establece a lexislación 

4.- Calquera apartado que non poidera aparecer reflectido neste 

protocolo de funcionamento será tratado segundo a normativa legal 

existente que regula o servizo. 

5.- Anualmente este protocolo será analizado, estudiado, reformado 

se fora necesario, e oído o Claustro, aprobado polo Consello 

escolar para ser incorporado á Programación Xeral do curso. 

No comezo de curso axustaranse normas específicas anexas a este 

Protocolo de tal xeito que se vaian adecuando á realidade do 

Centro segundo as necesidades que vaiamos observando e sempre 

coa aprobación do Consello Escolar. 

 

 

NORMAS COMEDOR ESCOLAR 

Ademáis do Protocolo de Funcionamento do Comedor Escolar que 

a todos se vos enviou pasamos a lembrar algunas normas esenciais 

de organización do Comedor Escolar co obxecto de que sexamos 

quen facilitar o seu funcionamento e organización. 

O alumnado de E. Infantil, segundo o listado que se foi actualizando 

nestes últimos días e que vai ser usuario do servizo ao longo de 

todo o curso escolar, deberá ser concentrado entre as 14,10 horas 

e as 14,15 horas polo profesorado de Apoio de E. Infantil na 

Biblioteca de E. Infantil. Ás 14,15 horas ese alumnado será recollido 

polo persoal colaborador de comedor escolar que atende a estes 

rapaces para ser trasladado ao comedor escolar.  
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O alumnado de E. Primario usuario de comedor Escolar  na súa 

saída ás 14,30 horas deberá ser trasladasdo polos corredores 

interiores do centro ata o comedor escolar, sendo o profesor 

responsable da súa entrada no comedor. 

O alumnado de E. Infantil e 1º Ciclo de E. primario que é usuario de 

transporte realizará, tralo xantar, unha actividade gratuita cos 

monitores das actividades extraescolares. O alumnado de comedor 

deses tramos educativos pero que non é usuario de transporte 

poderá tamén realizar a actividade ou en caso contrario deberá ser 

recollido polos seus pais/nais as 15,30 horas nos lugares habituais 

de recollida do mediodía. 

O alumnado de 2º e 3º Ciclo de E. Primario tamén poderá realizar 

unha actividade ou acudir á Biblioteca ou ao Taller de estudio. O 

incumprimento das normas en calquera deses lugares implicará a 

perda do dereito á asistencia aos mesmos e polo tanto deberá ser o 

alumno recollido polos seus pais/nais ás 15,30 horas. En caso de 

incumprimento das normas por parte dun alumno transportado 

poderá supor á perda do dereito ao uso do transporte ou a sanción 

correspondente imposta ao traverso do Regulamento de Réxime 

Interno. 

O titor/a que teña coñecemento de que un alumno/a usuario do 

servizo de comedor escolar non vai facer uso do servizo nun día 

concreto deberá comunicalo á Dirección do Centro, ou no seu 

defecto, a calquera membro do Equipo Directivo. 

O comedor escolar debe ser un espazo educativo e polo tanto o 
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inadecuado comportamento dun alumno/a poderá supor, que trala 

información correspondente trasmitida polo persoal colaborador de 

comedor,  que o titor/a teña que actuar tamén en función da 

corrección necesaria aos nosos alumnos/as. 

 

 

Facemos constar como salvedade que segue aberto o prazo 

para solicitantes de colaboradores no Comedor escolar ao non 

cumprirse cos solicitantes anteriores o cupo necesario para a 

atención ao servizo sendo necesario recurrir á colaboración 

voluntaria de algúns colaboradores que xa estiveron no curso 

anterior, pese a prohibición expresa que se establece na 

lexislación neste eido. A ese respecto, e tamén atendendo á 

lexislación, se ten solicitado autorización expresa da Xefatura 

Territorial para a colaboración deste persoal namentras segue 

aberto o prazzo ata o 20 de decembro do persoal colaborador a 

fin de cubrir esas vacantes que provisionalmente están 

cubertas polo persoal do curso pasado. 
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PROPOSTAS  
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Atendendo as conclusións que se debatiron na Memoria de fin de 
Curso e as enquisas sobor do funcionamento do Centro, 
propoñemos ao longo deste curso unha serie de iniciativas 
tendentes e mellorar o labor do Centro e integrar na medida do 
posible as inquedanzas de grande parte da Comunidade Educativa. 
Son medidas de tipo organizativo, curricular, informativo, de xestión 
de recursos, de mellorar no eido docente pero tamén nas 
infraestructuras e de innovación didáctica e curricular, así como de 
formación e tranmisión de información.  
 
 
a)Continuar con novos instrumentos de formación permanente no 
centro; 
De feito no curso pasado apostamos pollos PFPP con dous 
itinerarios directamente relacionados con dous aspectos moi 
salientables e vencellados ao centro e a actualidade educativa. Por 
unha banda as Competencias Clave e a adaptación do traballo 
metolóxico á LOMCE; por outra banda a atención á diversidade e a 
incorporación de materiais e recursos neste eido, en especial o 
Método ABN, pois na actualidade o Centro caracterízase por ser un 
centro de referencia polo labor do D. de Orientación e do 
profesorado especialista na materia e polo alto número de 
alumnado de NEAE e a diversidade de etioloxía. Este ano seguimos 
na mesma liña, afondamos no eido do desenvolvemento das 
Competencias e igualmente afondamos tamén na idea da 
modernización metodolóxica e da diversidade, incorun feito 
fundamental que é a Educación Emocional e a formación en 
sentimentos e valores, elemento esencial da coeducación. 
 
b) Desenvolvemento dos programas específicos (TIC, P. Lector, 
Biblioteca), dando un novo pulo ao comezado en anos anteriores,  
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c)Implantar en todos as aulas as novas tecnoloxías, e facilitar o 
acceso como ferramenta de traballo aos profesores e alumnos. 
Nese senso, queremos rematar coa instalción de pizarras dixitais 
nas aulas de especialidade que aínda non contan con ela (aulas de 
PT e AL, ximnasios). Igualmente estamos a mellorar a liña de 
acceso á Rede; adaptación de novos equipos; modernización de 
tecnoloxías, difusión e maior utilización do Abalar Móbil, etc… 
Tamén pretendemos lograr a sustitución da zona WIFFi en E. 
Infantil por cableado . 
 
 
d)Activación dos programas de adecuación e tránsito do E. Infantil a  
Primario e a secundario. Este ano, en colaboración co IES, 
tentaremos facer algunhas actividades conxuntas de carácter lúdico 
e didáctico. 
 
e)Adecuación de espazos do centro; Pintado de muros e 
participación no proxecto “Derrubando Muros”; reforma conserxería; 
mellora de espazos abertos; instalación pasarela en portalón novo; 
pintado aulas E. primaria. 
 
 
f) Intervir na mellora e adecuación dos sistemas de control e 
puntualidade do alumnado. 
 
h) Sinalar axeitadamente o Plan de Evacuación, e comezar os 
simulacros. 
 
i) Participar nos programas do FOGGA e Unión Europea sobre 
consumo de froita ecolóxica natural e na Consellería do Medio 
mariño sobre consumo de peixe fresco.  
 
k) Afrontar os arranxos máis urxentes de carpintería e electricidade. 
 
l) Participar nos Programas Contrato na modalidade de Programa 
de Acompañamento e Reforzo. 
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m) Organizar os sistemas de puntos informáticos. 
 
n) Mellorar os equipos informáticos das aulas. 
 
ñ) Levar a cabo a implantación da reforma educativa do xeito máis 
activo e sereno posible, ao tempo que facilitar a todo o Claustro a 
súa formación neste campo e ao resto da Comunidade Educativa a 
información suficiente. 
 
o) Establecer o correo electrónico coma canle fundamental e básica 
de comunicación urxente. Enviar todos os documentos que se vaian 
a debatir, perviamente por esta canle para que todo o profesorado 
poida consultalos. 
 
p) Participar en programas educativos complementarios; Programa 
de facenda, programa de Tiralle da Lingua, Correlingua, Programa 
Prensa na escola, e calquera outro que aprobe Claustro e Consello 
escolar. 
 
q) Adecuar os accesos e portas de entrada ao centro, colocación 
portas antipánico. Incorporar dentro do plan de reforma do espazo 
do Chorís as necesidades de accesibilidade do centro. 
 
r) Establecer un clima de maior diálogo e comunicación entre 
Equipo Directivo e profesorado. 
 
s) Reforma do PEC 
 
 
t) Creación de campaña de formación na diversidade e 
interculturalidade así como coeducación. 
 
u) Mellorar e aumentar as experiencias formativas entre membros 
da comunidade educativa. 
 
v) Calquera outra que poida xurdir e sexa reclamada e aprobada 
polo Claustro e Consello. 
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AVALIACION  
INDIVIDUALIZADA 
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 A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, modificada 

pola Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da 

calidade educativa, establece no seu artigo 20.3 que os centros 

docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos os 

alumnos e alumnas ao finalizar o terceiro curso de educación 

primaria, segundo dispoñan as administracións educativas, e no seu 

artigo 21 establece que, ao finalizar o sexto curso de educación 

primaria, se realizará unha avaliación individualizada a todos os 

alumnos e alumnas, na cal se comprobará o grao de adquisición da 

competencia en comunicación lingüística, da competencia 

matemática e das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así 

como o logro dos obxectivos da etapa.  

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

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia no artigo 12 prevé a realización das avaliacións 

individualizadas a todos os alumnos e as alumnas ao rematar o 

terceiro curso de educación primaria e ao rematar o sexto curso de 

educación primaria, e establece que para a avaliación utilizaranse 
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como referentes os criterios de avaliación e os estándares de 

aprendizaxe avaliables que figuran nos seus anexos I, II e III.  

O Real decreto 1058/2015, do 20 de novembro, regula as 

características xerais das probas da avaliación final de educación 

primaria establecida na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, e no artigo 4 dispón que o deseño, aplicación e 

corrección das probas corresponde ás administracións educativas 

competentes, que deben garantir as condicións adecuadas de 

aplicación e cualificación destas.  

De acordo co calendario de implantación establecido na disposición 

derradeira quinta da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a 

mellora da calidade educativa, na disposición derradeira primeira do 

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

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia, e na disposición derradeira primeira do Real decreto 

1058/2015, do 20 de novembro, polo que se regulan as 

características xerais d Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, corresponde implantar a avaliación final de educación 

primaria no curso 2015/16.  

O Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a 

estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria, no artigo 22 atribúelle á Dirección Xeral 

de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, entre 

outras competencias e funcións, a organización de probas 
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específicas que deriven da normativa xeral ou específica, nos niveis 

educativos non universitarios de Galicia.  E en atención a todo isto 

se establecen as as probas da avaliación final de educación 

primaria  

 
A realización da proba terá como escenario, características, 

disposición e forma todo aquelo que se reflicta nas disposicións 

legais citadas, e as novas disposicións creando unha Comisión de 

coordinación da avaliación que aparecerá reflexada e aprobada na 

Programación Xeral e que queda constituida do seguinte xeito: 

 
Director: Fernando Garea Vidal 
Xefa de Estudos: Angeles Pacoret Rodríguez 
Xefa do Departamento de Orientación: Paula Cordero Fandiño 
Titora de 3º nivel: Clarisa Rosato Carballido 
Titor 6º Nivel: Ignacio Pereira Navaza  

 
 
Esta comisión queda constituida desde o intre da aprobación 
deste documento e permanecerá segundo se establece na 
lexislación que desenvolverá a avaliación individualizada do 
ano 2017.  
 
No conxunto de medidas de mellora na competencia 
matemática estableceronse as seguintes: 
a)Introducción de actividades en todos os niveis de mellora, 
afianzamento e desenvolvemento do cálculo mental e de 
axilidade do ritmo operacional  mental. 
b) Achegamento ao razonamento matemático; introducción de 
actividades lúdicas complementarias como xeroglíficos, 
sudokus, prácticas de razonamento lóxico e matemático, 
ordenacións e seriacións. 
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c)Progresivo desenvolvemento do coñecemento de formas e 
medidas, espacios e figuras. 
Todos estes aspectos se recolleron nas Programacións de 
Aula no actual curso escolar 2016-17  e se están a levar a 
cabo, segundo nivel de dificultade e gradación de ritmos 
cronolóxicos, en todos os cursos académicos. 
En 1º e 2º de EP se cita explícitamente que na procura da 
mellora matemática vaise aplicar: 
Traballo no cálculo mental empregando métodos como o 
Quinzet. 
Proponse tamén a reducción de ratio, que sería necesaria 
para poder desenvolver máis axeitadamente os programas 
específicos de afianzamento da competencia matemática. 
 
Respecto ao eido da competencia lingüística, onde os 
resultados obtidos estaban por riba da medida para o noso 
grupo ISEC, acordamos seguir insistiendo nas tarefas e 
desenvolvemento que nos permitan afianzar e mellorar estes 
bos resultados: 

A) Continuación do programa do Plan Lector e coodinación 
coa dinamización de Biblioteca escolar. 

B) Introducción do programa da prensa na escola, coa 
participación de diversos niveis  no mesmo. 

C) Apoio a programas e actividades do eido lingüístico tales 
como o Teatro Lido, Tiralle da Lingua, participación en 
concursos de narracción, etc... 

D) Apoio a programas de actividade escrita e 
desenvolvemento da expresión escrita. 

E) Traballo en conxunto co departamento de Orientación para o 
deseño de actividades, en colaboración cos profesores de 
A.L., de actividades de refozo e afianzamento de aqueles 
alumnos nos que se detecten problemas de acceso á 
lectoescritura. 

F) Valoración da expresión escrita e oral como estímulo esencial 
tamén no tratamento e introducción das novas tecnoloxías. 
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Actividades 
complementarias 
en xornada de 
tarde segundo o 
proxecto de 
xornada única de 
mañá 
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Segundo o sinalado no P.X.U.M  e como se recolle na Orde do 
29 de maio do 2008 pola que se establece o procedemento para 
a implantación da xornada lectiva en sesión única de mañá ou 
mixta nas escolas de E. Infantil e primaria, establecemos o 
calendario e oferta de actividades  que se sinalan no artigo 3 da 
citada orde. Un plan específico, que como cita textualmente a 
Orde, “será elaborado polo equipo directivo, coa colaboración da 
persoa responsable das actividades extraescolares, e será 
aprobado polo consello escolar do centro dentro da 
programación xeral anual do centro.  
 
Este plan oferta actividades gratuitas e de pago, en diversos días 
da semana, e cubre todas as horas que a lexislación estabrece 
para cumprir cos requisitos de xornada.  
 
VER ANEXO VI 
 
 
En todo caso, cómpre salientar que o centro oferta a Biblioteca 
todos os días, agás os luns, en horario de 15,30 horas a 16,30 
horas, e igualmente se oferta un taller de estudio, vixiado por 
profesores, que funcionará igualmente en horario de 15,30 horas 
a 16,30 horas. Haberá unha hora de actividades gratuitas, de 
15,20 a 16,20 horas e que se rexira baixo o seguinte protocolo 
de funcionamento: 
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FUNCIONAMENTO DA ACTIVIDADE ESCOLAR 15:20-16:20 
 
Lembramos as seguintes cuestións respecto á actividade escolar 
que se ofrece despois do xantar en horario de 15,20 a 16,20 horas: 
 
a)É únicamente unha actividade aberta aos usuarios do servizo de 
comedor escolar, e só é obrigada para os alumnos usuarios do 
servizo que tamén son usuarios do transporte escolar. En 
consecuencia, tódolos alumnos de transporte necesariamente 
realizarán a actividade ofertada ao mediodía (Predeporte e Deporte 
de Base, Multideportes ou Taller de Estudio). 
b)O alumnado usuario de comedor escolar –que non sexa de 
transporte escolar- terá actividade se cumplimentou en tempo e 
forma a ficha de inscripción entregada vai xa algún tempo. O 
alumnado non inscrito terá que ser recollido ás 15,20 horas polos 
lugares habituais de saída (E.Infantil e alumnado con irmáns en E. 
Infantil polo vestíbulo principal; resto de alumnado polo portalón da 
Avenida de Bergantiños). 
c)No Taller de Estudio só permanecerán os alumnos de 3º,4º,5º e 6º 
de E. Primario que non estean apuntados a actividade e funcionará 
este Taller co regulamento e protocolo do que xa informamos polo 
que a asistencia ao mesmo está comprometida co comportamento e 
aproveitamento do Taller por parte do alumno. 
d)A actividade de Predeporte e Deporte de Base adicada a 
alumnado de E. Infantil e 1º e 2º de E. Primario terán actividade os 
martes, mércores, xoves e venres, polo que o alumnado non 
usuario de transporte que estea inscrito nesta actividade terá que 
ser recollido os luns as 15;20 horas polos lugares habituais.O 
alumnado destas etapas educativas que sexa usuario de transporte 
será atendido os luns ata as 16,20 polo persoal colaborador de 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


 

                                                         r/ Vila de Ordes s/n 15100  Carballo (A Coruña) 

                                                                   981700294   Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

C.E.I.P. FOGAR                                           

  
 

 

 

 
 

238 

comedor. 
e) O alumnado de 3º,4º,5º e 6º de E. primario terá actividade de 
Multideporte os luns, mércores e venres, podendo facer uso o resto 
dos días do Taller de estudio sempre baixo o Protocolo antes 
citado. 
f)O alumnado de E. Infantil tralo remate do seu xantar e antes da 
saída para casa ou do comezo das actividades (franxa horaria entre 
as 14:55 e as 15:20) atoparase atendido polo persoal colaborador 
de comedor no Ximnasio B ou no patio de E. Infantil. 
g)O alumnado que acude a actividades, sexa da etapa educativa 
que sexa, terá a súa saída as 16:20 horas polo portalón da Avenida 
de Bergantiños, agás os alumnos de transporte que serán 
entregados como sempre polo lugar habitual. A entrega deste 
alumnado e a súa atención tralo remate do xantar será 
exclusivamente competencia dos monitores de actividades agás o 
alumnado de transporte que será entregado ao persoal do centro 
(colaborador de comedor e/ou profesores) ao rematar as 
actividades para o seu traslado aos autobuses. 
h) A actividade non podera ser interrompida polo que se hai que 
recoller a un alumno deberá facerse antes do comezo da actividade 
ou no remate da mesma. 

O Equipo Directivo 
 
 
 
 

 
Durante todo o tempo de actividades haberá unha quenda de 
gardas de profesorado polas tardes que terán a custodia do 
centro e funcionarán baixo o seguinte resumo de normas. 
 

GARDAS DE TARDE 
 
A partir do 1 de outubro comeza o horario de permanencia polas 
tardes de todo o profesorado. Ben é certo que as actividades 
extraescolares non teñen aínda comezado pero o autobús xa vai 
saír ás 16,30 horas polo que cómpre atender a Biblioteca Escolar e 
o Taller de Estudio. 
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Como ben sabedes o Taller de estudio vai funcionar de 15,30 a 
16,20 horas no Comedor Escolar. Este ano, como acordamos en 
Claustro e para un mellor aproveitamento do seu obxectivo, 
unicamente funcionará o Taller para alumnos/as de 3º,4º,5º e 6º 
nivel de E. primario. O alumnado doutros niveis terá que asistir 
obrigadamente ao patio, á Biblioteca Escolar ou –en caso de 
chuvia- aos espazos asignados ao efecto. Unha vez comecen ás 
actividades extraescolares terán que asistir á actividade gratuita de 
multideporte que se realizará de 15,30 a 16,20 para todos os 
alumnos de E. Infantil e 1º Ciclo de E. primario. Namentras non 
comezan as actividades (cremos que vai ser un retraso de 15 días) 
o alumnado de E. Infantil e 1º Ciclo será custodiado nesa hora polo 
persoal colaborador de comedor e entregado as 16,20 horas para a 
súa saída ben polas portas (portalón Avda. Bergantiños ou vestíbulo 
principal)  ou no caso de transporte polo portalón novo da Vila de 
Laxe. 
 
Lembramos que no Taller de estudio haberá un parte de control 
sobre o comportamento do alumnado que os profesores de atención 
deberán cumplimentar. Co obxecto de que todos/as os profesores 
que pasemos por alí teñamos unha mesma liña de actuación é 
necesario que todos/as insistamos en cumprir coas mesmas 
normas e criterios: 

 Non se pode cambiar de sitio na mesa agás causas 
máis que xustificadas (traballos de grupo) ou indicacións 
propostas polo profesorado de garda para facilitar a 
orde. 

 Non debemos permitir ir ao WC agás nos primeiros ou 
nos últimos cinco minutos ou causas xustificadas. 

 No Taller de estudio realízanse exclusivamente tarefas 
relacionadas co traballo de aula ou lecturas. 

 O alumno/a que desexe alguna aclaración deberá 
erguer a man e esperar que algún profesor se achegue 
ata él. 

 Durante o tempo do Taller resulta obrigado o silencio. O 
alumno que remate o seu traballo poderá realizar outras 
tarefas relacionadas coa materia escolar (repaso de 
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contidos, estudio, etc…) ou poderá asistir á Biblioteca 
Escolar. 

 Non poderá permanecer no Taller nengún alumno/a que 
non pertenza  a 3º, 4º, 5º e 6º de E. Primario nen o 
persoal colaborador de comedor.  

 O alumno pode solicitar do profesor de Garda traballo 
individualizado relacionado co seu nivel de ensino para 
realizar nese tempo. 

 O profesorado de garda non pode permitir nengún tipo 
de alteración á orde e ao silencio. 

 En caso de conductas reiteradamente negativas 
deberán ser recollidas no Parte de Seguimento do Taller 
que cada día será entregado á Xefatura de Estudios. 

 
Lembremos que o alumnado que non cumpra coas normas pode 
perder o dereito de asistencia ao Taller de Estudio pero insitamos 
tamén que a orde, control e axeitado funcionamento do Taller 
depende en grande parte de nos mesmos e de que teñamos todos 
unha liña coherente de actuación. 
 
Por outra banda resulta prioritario que sexamos escrupulosamente 
puntuais co comezo da garda, xa que o persoal colaborador de 
comedor ten instruccións de levar ao alumando de E. Infantil e 1º 
Ciclo ás 15,29 minutos,  polo que as 15,30 horas deberá estar 
funcionando en plena orde tanto a Biblioteca como o Taller. Nese 
senso insistimos na necesidade de que sexamos tamén moi 
escrupulosos coas gardas de tarde, de tal xeito que se temos 
prevista unha ausencia por algún motivo, fagamos o posible por 
cambiar con algún compañeiro/a a garda de modo que non quede 
descoidada a vixiancia. Igualmente insistir que o Taller debe ser 
rematado entre as 16,20 e 16,25, pois debemos insistir en darlle 
uns minutos para que a mesa, o chan e os espazos queden 
completamente recollidos e as cadeiras ben colocadas. A partir de 
ese momento e segundo os xeitos de saída, deberemos conducir ao 
alumnado de transporte, ao alumnado de “casa” polo seu portalón, 
e alumnado máis cativo polo vestíbulo principal (igual que en anos 
anteriores) e en colaboración co persoal colaborador de comedor, 
aínda que lembremos que o alumnado de transporte debe ser 
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custodiado exclusivamente por nós ata a porta de saída. 
 
Resulta fundamental que a persoa que en cada quenda custodie a 
Biblioteca cumpra fielmente coas normas que desde a mesma se 
establecen para evitar o desorde e a perda de traballo de todos 
aqueles que están a traballar para o funcionamento axeitado da 
Biblioteca Escolar. 
 
  Posteriormente á entrega as 16, 30 horas, lembramos tamén que o 
profesorado de garda ten que estar localizado (sala de profesores 
ou Biblioteca) por canto ten que atender o teléfono e desempeñar a 
representación e custodia do centro.  
 
Normalmente a Dirección do Centro permanecerá no centro polas 
tardes, pero en caso de non atoparse un membro do Equipo 
Directivo e ante unha dúbida por un feito grave debemos chamar 
por teléfono aos móbiles dos membros do Equipo.  
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AULA DE 
CONVIVENCIA 
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ESTE PROXECTO ESTÁ PARALIZADO NESTE INTRE ATA A DECISIÓN 

QUE SE TOME NA REDACCIÓN FINAL DO PLAN DE CONVIVENCIA DO 

CENTRO. EN TODO CASO, PRESENTAMOS O AULA POR SE PODE SER 

SUSCEPTIBLE DA SÚA APERTURA AO LONGO DO CURSO ESCOLAR. 

1. OBXECTIVOS DA AULA 

 Mellorar o clima de convivencia no centro en todos os espazos escolares 

(aulas, corredores, patios,…) 

 Crear espazos novos para aprender a resolver conflitos de maneira 

pacífica, reflexiva, dialogada e transformadora. 

 Preparar un espacio que proporcione ao alumnado as condicións 

idóneas para reflexionar e traballar sobre a súa conduta. 

 Ensinar ao noso alumnado aprenda a responsabilizarse das súas 

propias accións e das súas consecuencias. 

 Contribuír a desenvolver actitudes cooperativas, solidarias e de 

respecto. 

 Axudar ao noso alumnado a adquirir unha boa disposición cara as 

tarefas escolares, compensando as necesidades que impiden a algúns 

nenos/as a súa integración escolar. 

 

 

2. CRITERIOS DE DERIVACIÓN DO ALUMNADO 

Existirán dous procedementos para derivar ao alumnado á Aula de 

Convivencia: 

 De carácter inmediato, no que o profesorado que o derive o faga no 

mesmo momento no que xurda o conflito, ou na seguinte sesión. Neste 

caso seguiranse os seguintes criterios: 

 O número máximo de sesións que permanecerá un alumno/a  

nunha xornada escolar será de tres. 
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 Aquel alumnado que, coas súas condutas, estean impedindo de 

forma grave o desenvolvemento das actividades lectivas e o 

exercicio do dereito á ensinanza e aprendizaxe. 

 Motivos polos que si se poderán derivar alumnos/as á Aula de 

Convivencia: 

 Pelexas e /ou ameazas entre compañeiros. 

 Falta de respecto cara o mestre/a ou cara os propios 

compañeiros/as (insultos, enganos, burlas, malas 

contestacións,…) 

 Interromper constantemente a clase con 

comentarios axenos ao desenvolvemento da 

mesma. 

 Comportamentos homófobos, xenófobos, 

racistas,etc. 

 Búsqueda intencionada da expulsión. 

 Necesidade de falar ou tranquilizar ao alumno/a. 

 

 

 De carácter programado (a posteriori), no que se derivará ao alumnado 

cando a falta sexa de carácter grave ou cando xa teña ido alomenos 3 

veces derivado á Aula de Convivencia. Neste caso, o alumno/a será 

derivado (dacordo co Titor/a e Xefatura de Estudos) durante unha ou 

varias xornadas completas (ata 4), en lugar da expulsión do centro. 

Poñeráselle data de maneira que permita organizar todas as tarefas que 

vaia a realizar durante esas xornadas.  

O alumnado non poderá abandonar a Aula de Convivencia, só nos 

períodos de recreo, onde se consensuará si pode ou non baixar ao patio. 

No caso de decidir que non pode disfrutar do tempo de ocio, 

permanecerá en Xefatura. 
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Non se derivarán casos nos que se poida resolver o conflito con 

actuacións dentro da aula. 
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3. CRITERIOS PEDAGÓXICOS 

Os criterios pedagóxicos para a atención educativa do alumnado na aula de 

convivencia son: 

 Compartir cos demais. 

 Rexeitar a violencia. 

 Escoitar para atender e aprender. 

 Resolución de conflitos de maneira pacífica. 

 

4. PROGRAMACIÓN DAS ACTIVIDADES PARA FAVORECER UN 

PROCESO DE REFLEXIÓN NO ALUMNADO 

 Todos os ciclos deixarán actividades para os alumnos/as por curso, 

tanto de carácter académico como de orientación e reflexión. 

 O Departamento de Orientación deixará na aula actividades 

relacionadas coas habilidades sociais, de escoita, de autocontrol, etc. 

 

 

5. PROTOCOLO DE DERIVACIÓN 

 

O profesorado que derive a un alumno/a deberá: 

 

 Cubrir o informe de envío á Aula de Convivencia (anexo 1). Haberá 

copias en cada titoría e na propia aula. 
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 Encargar un traballo relacionado coa materia que se está a traballar 

nese momento.  

 Chamarase á Xefatura, a Dirección ou a Orientación para que a persoa 

que esta dispoñible nese momento o acompañe á Aula de Convivencia. 

 

 

O alumnado que se derive deberá: 

 

 Entregar o informe do profesor que o envía. 

 Cumprimentar a ficha de reflexión (anexo 2). 

 Realizar as tarefas encargadas polo profesor/a que o derivou. 

 Ao rematar a sesión, o alumno/a voltará á súa aula con normalidade, 

acompañado polo mestre/a de garda da Aula de Convivencia, salvo que 

se decida o contrario. 

 

O mestre/a da aula de convivencia deberá: 

 

 Recoller información do profesor/a que o envía e rexistralo no anexo 3 

(rexistro de asistencia do alumnado á AC) 

 Intentar reflexionar co alumno/a sobre o motivo de por que está alí. 

 Explicar ao alumnado a ficha de reflexión e axudarlle a cubrila. 

 Desenvolver algunha actividade relacionada coa vivencia ou as tarefas 

encargadas polo profesor/a que o derivou. 
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6. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

 

 Por parte do profesorado que deriva un alumno/a á Aula de Convivencia, 

si non é titor/a, informará ao titor/a sobre o comportamento do alumno/a. 

Ao final da xornada, informarase ás familias telefonicamente. 

 

 Por parte do profesorado da Aula de Convivencia, ao rematar a xornada 

comprobará que a aula queda ben pechada e os documentos de 

derivación a bo recaudo. 

 

 Por parte da Xefatura de Estudos, informará e citará ás familias do 

alumno/a que tivese que asistir a esa Aula de Convivencia tres veces. 

 

 Por parte da Comisión da Aula de Convivencia, o coordinador/a da 

Comisión recollerá todos os rexistros e medidas que se levasen  ao 

longo dunha semana. 

Nas diferentes reunións da Comisión de Convivencia, estudaranse as 

medidas levadas cos alumnos/as e  realizarase un seguimento deles. 

 

 

7. HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA AULA DE CONVIVENCIA 

 

 De luns a venres, de 9:30 h. a 14:30 h. Neste curso, no tempo de recreo 

non podemos cubrir ese tempo. 
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 Neste período de proba e de posta en funcionamento da Aula de 

Convivencia, a Orientadora será a encargada de abrir e deixar pechada 

a aula. 

 Cando finalice cada hora de permanencia na AC, o profesor/a 

encargado será o responsable de que quede en perfecto estado de orde 

e limpeza. 

 

A continuación presentamos o horario de gardas na Aula de 

Convivencia: 

 

 

 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

      

      

      

 patio 
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8. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DO PROFESORADO PARA A AC 

 

 Aqueles que voluntariamente estén dispostos a resolver deste xeito os 

conflitos. 

 Os asignados  polo Equipo Directivo, en función das necesidades do 

centro. 

 

 

 

 

 

9. LISTADO DO PROFESORADO CON HORARIO DE DEDICACIÓN 

 

 Comisión da Aula de Convivencia 

 

Esta Comisión está formada polos profesores que se citan a continuación: 

 

 Fernando Garea Vidal - Director 

 Ángeles Pacoret Rodríguez – Xefa de Estudos 

 Manuel Puente Martínez - Secretario 

  Xefa do Departamento de Orientación 

 

Será a encargada de redactar as normas da aula, recollendo as suxestións de 

todo o claustro, así como velar polo cumprimento das mesmas. 
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10. INSTALACIÓNS E MATERIAL PARA O FUNCIONAMENTO 

DA AULA DE CONVIVENCIA 

 

Contarase para este fin, e de maneira provisional, coas antigas instalación do 

CEFORE, na 1º planta do edificio. 

A aula dotarase pouco a pouco do material necesario para poder exercer 

axeitadamente a función á que está destinada (material informático, 

bibliografía, biblioteca de aula, materiais educativos,…) 

Posto de que non se trata de resolver unha situación puntual, senón máis ben 

de prever posibles circunstancias problemáticas, e dado que tamén os motivos 

de derivación poden ser variados, iremos dotando á aula de materiais escritos 

diversos (autocontrol, relacións interpersoais, rendemento académico,…) 

 

O material que estará na aula será elaborado ou facilitado polo Departamento 

de Orientación. En canto ao traballo de tipo académico, pedimos por favor aos 

diferentes ciclos, que aportedes fichas, libros, e materiais que pensedes poden 

ser de axuda. 

 

A tarefa que se prescriba en cada caso, será realizada polo alumno/a baixo a 

supervisión do profesor/a encargado nese momento.
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11. PROCEDEMENTOS E TEMPOS DE COORDINACIÓN E AVALIACIÓN 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Coordinación 

 

 A Comisión de Coordinación da Aula de Convivencia reunirase 

semanalmente.  

 

 O profesorado de garda da Aula de Convivencia reuniranse coa 

Comisión mensualmente. 

 

Avaliación 

 

 Ao final de curso, e sempre e cando sexa necesario, o profesorado 

avaliará a Aula de Convivencia para intentar mellorar e introducir 

posibles modificacións. 

 

 

12. CONCLUSIÓN 

 

Esta é unha programación para a posta en marcha da Aula de Convivencia. 

Todas as propostas e valoracións que nos fagades chegar serán benvidas. 

 A revisión a finais de curso desta proposta, estará enriquecida pola posta en 

práctica e o proxecto final estará definido para comezar o próximo curso 

2017/2018 ou no actual curso escolar, sempre e cando se dictamine dentro do 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


 

                                                         r/ Vila de Ordes s/n 15100  Carballo (A Coruña) 

                                                                   981700294   Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

C.E.I.P. FOGAR                                           

  
 

 

 

 
 

254 

novo Plan de convivencia que se está a realaborar a necesidade de contar con 

este recurso 

 

AULA DE CONVIVENCIA  

ANEXO 1 

Ficha de derivación á Aula de Convivencia 

 

 DATOS DO ALUMNADO 

 

APELIDOS: 

 

NOME: 

 

GRUPO: 

 

 DATOS DO PROFESOR/A QUE O ENVÍA 

 

APELIDOS: 

 

NOME: 

 

ESPECIALIDADE: 

 

DATA:              

 

HORA: 

 

 MOTIVOS POLO QUE É DERIVADO /A 

 

 

 TAREFAS A REALIZAR POLO ALUMNO/A 
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AULA DE CONVIVENCIA  

ANEXO 2 

Reflexión para o alumnado 

 

Por favor, cubre atentamente os datos que se che piden: 

 

APELIDOS: 

 

NOME: 

 

GRUPO: 

 

 Que pasou para que tiveses que vir á Aula de Convivencia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Que conseguiches actuando desa maneira? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Que consecuencias tivo o meu comportamento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


 

                                                         r/ Vila de Ordes s/n 15100  Carballo (A Coruña) 

                                                                   981700294   Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

C.E.I.P. FOGAR                                           

  
 

 

 

 
 

256 

 

 

 Como te sintes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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 Como pensas que se sinten o teu profesor /a  e os teus 

compañeiros/as agora? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 Como pensas que poderías solucionar este problema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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AULA DE CONVIVENCIA  

ANEXO 3 

Informe do profesor/a de garda 

 

O profesor/a de garda realiza un breve resumo de cómo se desenvolveu a 

sesión, si o resultado é negativo ou positivo. As tarefas para a mellora da 

convivencia que realizou e o traballo encargado para facer neste tempo de 

reflexión. 
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AULA DE CONVIVENCIA  

ANEXO 4 

Rexistro de control de asistencia 

 

Data: 

 

  

ALUMN@ 

 

CURSO 

 

PROFESOR/A 

QUE O DERIVA 

 

MOTIVO 

 

PROFESOR/A 

DE GARDA 
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O proxecto do aula de convivencia quedará 
paralizado parcialmente ata que o Plan de 
Convivencia que se está a redactar introduzca o 
seu funcionamento e sexa aprobada a súa 
estructura, adecuación e actividade. 
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SECCIONS 
BILINGÜES 
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Un ano máis ao abeiro da Orde de 12 de maio do 2011 e trala 
ratificación de Consello Escolar e Claustro de profesores 
continuamos coas sección bilingües en 3º EP. 
Como se establece no propio artigo 2º da Orde se organiza a 
materia, neste caso a materia de Plástica en todas as clases 
dese nivel, dentro do enfoque de AICLE/CLIL. A organización da 
sección conta cunha figura de coordinador e participan a 
totalidade de profesionais de lingua estranxeira coas que conta o 
Centro. Como se establece tamén na norma, antes do 01 de 
outubro, se remiten á Dirección Xeral de Educación, Formación 
profesional e Innovación Educativa a cifra total de alumnado que 
cursa a sección. 
 
O profesorado que participa na sección é na súa totalidade 
profesorado de lingua inglesa, incluidas no departamento 
específico, os cales referimos a continuación. 
-María Angeles Pacoret Rodríguez. 
-Ana María Rodríguez Domínguez (quen exercera de 
coordinadora) 
-Patricia Lago Martínez (quen exercerá ao tempo de 
coordinadora).  
 
Serán funcións do profesorado coordinador: 
–Realizar o seguimento semanal e a coordinación do equipo de 
profesores/as que forman parte do programa de seccións 
bilingües e levantar acta dos temas tratados e dos acordos 
adoptados. 
–Coordinar a elaboración do proxecto lingüístico e do currículo 
integrado no marco do proxecto educativo de centro. 
–Participar nas actividades formativas do profesorado e propoñer 
novas actividades. 
–Participar na elaboración de materiais específicos, revisar e 
trasladar ao equipo directivo as programacións iniciais e 
memorias finais. 
–De ser o caso, titorizar a persoa nativa de apoio ao programa. 
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Semanalmente, todos os VENRES, haberá unha xuntanza das 
persoas integrantes da sección xunto coa Xefatura de Estudos 
para facer o seguimento do programa. 
 
O profesorado implicado elabora un programa de actividades a 
comezos de curso que incorpora a esta PXA como anexo e 
comprométese a elaborar unha memoria final, así como a un 
seguimento trimestral, aportando unha valoración coincidindo cos 
períodos avaliativos didácticos establecidos no curso. 
 
Na memoria final de curso, que deberá entregarse antes do 30 
de xuño á Dirección do centro para ser remitida con 
posterioridade antes do 05 de xullo á xefatura Territorial deberá 
contar co visto e prace da Inspección Educativa. 
 
Igualmente, atendendo ao establecido, tense solicitado e 
concedido pola Administración unha auxiliar de conversa para a 
sección que básicamente traballará co alumnado implicado na 
devndita sección.  Dentro das funcións da persoa auxiliar de 
conversa. Citamos as seguintes: 
a) Posibilitar a práctica da conversa oral na lingua estranxeira 
obxecto de estudo do alumnado. 
b) Achegar o alumnado e o profesorado á cultura do país onde 
se fala a lingua estranxeira, mediante a presentación de temas 
de actualidade e actividades lúdicas. 
c) Proporcionar un modelo de corrección fonética e gramatical na 
lingua estranxeira correspondente. 
d) Colaborar co profesorado na elaboración de materias 
didácticos na lingua estranxeira correspondente. 
e) Colaborar nas actividades e nos proxectos internacionais nos 
que participe o centro. 
f) Apoiar ao alumnado cos medios informáticos ou audiovisuais 
necesarios para a mellora da lingua oral. 
g) Calquera outra relacionada coa lingua estranxeira obxecto de 
estudo, que lle sexa encomendada pola Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. 
 
En principio se guindo coas recomendacións da Administración e 
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aínda que estamos aínda á espera da incorporación definitiva do 
auxiliar (pois as dúas persoas designadas non poideron 
incorporarse, a actualmente vence de designarse a unha terceira 
persoa) tentaremos fixar o horario concentrado en tres días co fin 
de facilitar a realización doutras actividades paralelas para esta 
persoa, e deseñará un programa de actividades entre o 01 de 
outubro e o 31 de maio. Igualmente o centro facilitará a súa 
integración, deseñando un programa de acollemento e atención. 
  
Como tamén establece a lexislación, o auxiliar de conversa en 
colaboración coa coordinadora da sección elaborará unha 
proposta de boas prácticas como mostra do seu traballo no 
centro. 
Igualmente teñen que elaborar, quince días antes de finalizar o 
período de presenza no centro educativo, unha memoria na que 
consten as actividades desenvolvidas no citado centro e a súa 
repercusión no proceso de ensino e aprendizaxe da lingua 
estranxeira obxecto de estudo. 
 
O Equipo directivo establecerá os procedementos que garantan 
a coordinación e titorización da persoa auxiliar de conversa, e 
elaborará o horario semanal, en consenso co coordinador ou 
coordinadora e co profesorado que vaia ser apoiado pola persoa 
auxiliar de conversa. Igualmente, velará polo cumprimento do 
horario das persoas auxiliares. 
No caso de que a persoa auxiliar estea compartida con outro 
centro, os respectivos equipos directivos deberán coordinarse 
para establecer o horario, tendo en conta que nunca deberá 
acudir no mesmo día a máis dun centro. 
 
O equipo directivo do centro remitirá Dirección Xeral de 
Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa a 
certificación para a concesión mensual da axuda económica que 
percibirá a persoa auxiliar de conversa. 
 
O equipo directivo do centro informará e remitirá á Dirección 
Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 
Educativa a memoria realizada pola persoa auxiliar de conversa 
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ao finalizar a súa actividade. Así mesmo, ao finalizar o curso 
escolar, o director remitirá o informe realizado polo coordinador 
ou coordinadora sobre a actuación da persoa auxiliar de 
conversa á Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 
e Innovación Educativa. Ao remate da súa actividade o secretario 
do centro entregará ao auxiliar un certificado do labor 
dsenvolvida no centro (entendendo que deberán ser un máximo 
de 12 horas semanas). 
 
Finalmente e como se sinala no artigo 11º, establecemos nesta 
PXA que trimestralmente farase unha avaliación do auxiliar e das 
súas actividades desenvolvidas no aula e no centro nas xuntas 
de avalaición e no informe do coordinador e da sección. 
Igualmente a Xefatura de Estudos cubrirá unha taboa de 
valoración que se fará chegar tamén as familias implicadas na 
sección para que estas valoren o traballo realizado polo auxiliar. 
Finalmente na enquisa final do Centro que se adxunta tamén 
como anexo se incorporarán os ítems específicos que valoran o 
labor da sección e do auxiliar. De todo elo sacaransen as 
conclusións e propostas de mellora que se deberán incorporar á 
Memoria Final do Curso. 
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PROGRAMACIÓN SECCIÓN 
BILINGÜE 2016-2017 

 

 

 

PROGRAMME 
 
 

 OBJECTIVES 
 EVALUATION CRITERIA 
 FIRST TERM PROGRAMME 
 SECOND TERM PROGRAMME 
 THIRD TERM PROGRAMME 

 
 
OBJECTIVES 

 
 Analyzing objects and elements in one’s inmediate 

surroundings. 
 Carrying out works of art that develop one’s fine psychomotor 

skills. 
 Discovering different materials and gradually increasing one’s 

skills at using them. 
 Expresing ideas and feelings in an original way, by means of 

the visual arts and creativity. 
 Demonstrating confidence in oneself and in one’s ability to 

carry out work in this area. 
 Discovering what are the most important elements of one’s 

cultural heritage. 
 
 
 
EVALUATION CRITERIA 
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 Identifying and describing some basic characteristics of the 
visual messages one sees in one’s surroundings. 

 Communication through the elements that make up our visual 
language. 

 Using one’s own art as a means of expression as well as for 
communicating one’s values. 

 Using materials and tools correctly. 

 Showing an interest in the expressive qualities inherent in 
various materials. 

 Demonstrating confidence in oneself when one is working on 
visual arts. 

 Appreciating and respecting one’s own work and the work of 
others. 

 Appreciating art that forms part of one’s cultural heritage. 
 
 

FIRST TERM PROGRAMME 

 
First term Project: The Energy of the Sea 

 
 

 Objectives 
 

 To acquire the new vocabulary used in the work unit. 

 To develop creative ability when creating the painting. 

 To apply appropriate procedures when taking care of 
working tools 

 To develop confidence in one’s own abilities in making 
creative artworks. 

 

 Contents 

 

 Concepts 
 

◦ Hot and cold colours. 
◦ Wax crayons. 
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◦ Colour as a binding compositional element. 
◦ Visual texture in works of art. 

 

 Procedures 
 

 Acquiring the vocabulary used in the work unit. 

 Using wax crayons. 

 Colouring using various tones of the same colour. 

 Creating neat artworks. 
 
 
 

 Attitudes 
 

 Showing interest and making an effort to use vocabulary 
from the work unit. 

 Taking pleasure and showing interest in creating a work 
of art. 

 Showing care when using and maintaining working tools. 

 Showing concern for the correct way to share the 
material. 

 
 

24. Evaluation criteria 

 
1. To use vocabulary from the work unit when talking to the 

teacher and classmates. 
2. To use materials and working tools appropriately. 
3. To clear away in the appropriate places. 
4. To show initiative and confidence in one’s own abilities 

when carrying out tasks. 
 

25. Cross-curricular themes 

 
1. Moral and Civic Education. All the topics that are dealt 

with in the unit allow for the development of an 
appreciation and admiration of artistic efforts in society 
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reached by women. Besides, rules when participating in 
festivals or celebrations are a good choice to educate 
children. 

 
2. Health Education. Using a variety of tools and materials 

encourages thinking about the correct use of these tools 
to prevent accidents. 

 

 Unit aims 

 
◦ The first aim  in this unit is to familiarize children with the 

idea of the energy and how we can get that energy 
without damaging the planet. The sea is a good element 
to know about it and at the same time it provides a great 
quantity of new vocabulary. 

 
 
 

 Reinforcement and Extension activities 

 

 Reinforcement activities. They are designed to 
consolidate children’s understanding.  

Resources and materials: Scissors, crayons, cardboard… 
 
Vocabulary: Can I have pencil, scissors, crayon…?. Here it is. 

Thank you, you are welcome. How do you say ……… in English?. 
Painting, sea horse, shark, energy, ocean… 
 
 
SECOND TERM PROGRAMME 

 
Second term Project: Recycling, Reusing and Reducing 
 

 Objectives 

 
 To acquire vocabulary used in the projects. 
 To get into contact with this terms and their meaning. 
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 To apply appropriate procedures in taking care of 
working tools. 

 

 Contents 

 

 Concepts 
 

 Importance of a neat work of art. 

 Celebrating art by means of art. 

 Recycling, Reusing, Reducing. 
 

 Procedures 
 

 Observing proportions. 

 Recycling, Reusing and Reducing in terms of Art. 
 

 Attitudes 
 

 Showing effort and interest when using vocabulary from 
projects. 

4 Making an effort to understand and express the correct 
use of the different elements in our planet. 

 
 

 Evaluation criteria 

 

 To use the vocabulary from the projects. 

 To clear up and clean working tools and put them away 
in the appropriate places. 

 
  Cross-curricular themes 

 
 Social Education. The activities related to not to 

destroy the natural environment give the children the 
opportunity of develop respect and responsibility about 
it. 
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 Unit aims 

 

 This project aims to familiarize children with the 
environment. This makes them feel responsible. We try 
to get everyday life close to our pupils. 

 

 Reinforcement and Extension activities 

 
Reinforcement activities refer to worksheets about how the 

children can recycle, reuse and reduce. 
Extension activities aim to broaden and enrich children’s 
knowledge through the use of a variety of skills and techniques so 
as to appreciate the importance of the Art in our lives. 
 
 
Resources and materials: Acrylic paint, cardboard, foam 
cardboard… 
Vocabulary: Can I go and wash my hands?, neat, recycle… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
THIRD TERM PROGRAMME 

 
Third term Project: The Energy of the Sun 

 
 Objectives 

 

 To acquire the vocabulary used in the Project. 

 To develop fine motor skills when making artwork. 

 To express our feelings and memories by means of art.  
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 To familiarize with the idea of the Sun as a source of 
Energy for our planet. 

 

 Contents 

 
1. Concepts 

 

 The Sun and the planets. 

 Colour as a technique itself. 

 Neatness. 

 Line, shape and colour. 

 Mixed techniques 

 Expression of one’s feelings by means of art. 
   
     2. Procedures 
 

 Colouring. 

 Using a range of mixed techniques. 

 Studying and reproducing some famous paintings. 

 Reproducing the Sun and the Planets in abstract works. 
 

 Attitudes 
 

◦ Showing effort and interest when using vocabulary from 
the projects. 

◦ Paying attention to the different techniques used to 
create a work of art. 

◦ Valuing one’s own works and those of others.  
 
 

 
 
 

 Evaluation criteria 

 

 To use vocabulary from the book and projects when 

talking to the teacher and classmates. 
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 To apply “plane colours” in the reproduction of a 
painting. 

 To apply “lines” in colouring. 

 To clear up and clean working tools and put them away 
in the appropriate places.  

 

 Cross-curricular themes 

 
Moral and Civic Education. When children share material they are 

conscious of the importance of caring for it. And they respect each 
other. Besides, rules when participating in festivals or celebrations 
are a good choice to educate children. 
 

 Unit aims 

 
In this term, children will become familiar with the changes that 
occur in the transformation of a work of art into an abstract work. In 
addition, they will begin to appreciate the value of figurative works of 
art. They will be provided with artistic techniques for representing 
perspective, eventually becoming familiar enough to understand and 
use them in their own work. 
They will come to understand the importance of the image and, 
within this context, the role that line, form and colour play in the 
artworks. 
 

 Reinforcement and Extension activities 

 
Reinforcement activity: Activity designed to encourage children to 
speak about themselves and express their own feelings.  
 
Resources and materials 

Scissors, glitter glue, wax crayons, felt tips…  
 
Vocabulary: Vocabulary related to the main project. 
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PROGRAMA DE SEGUEMENTO DO AUXILIAR DE CONVERSA 

 

Durante o curso académico 2016-2017 o CEIP Fogar contará coa 

presencia dun auxiliar de conversa grazas ao Plan Galego de 

Potenciación das Linguas Estranxeiras. Dito Plan trata de dotar de 

auxiliares lingüísticos a aqueles centros que sexan  plurilingües ou 

que impartan seccións bilingües. 

A auxiliar adxudicada para este curso, Elizabeth Lee (de 

Washintong State)  incorporarase ao centro o 1 de outubro de 2016 

e finalizará o seu labor o 31 de maio de 2017. O seu horario laboral 

consta de 12 horas semanais (agrupadas de luns a mércores) e os 

niveis aos que apoiará abarcan de 2º a 5º de E.P. 

 Martes Mercores Venres 

9:30 10:25    

10:25 11:20    

11:20 12:15    

 RECREO RECREO RECREO 

12:45 13:40    

13:40 14:30    

 

Os coordinadores das seccións bilingües, reunidos semanalmente 

co resto do profesorado implicado, velarán polo bo funcionamento 

do apoio prestado polo auxiliar. Para isto teranse en conta os 

seguintes criterios: 

- Asistencia regular e puntualidade. 

- Participación en reunións de coordinación co resto do 

equipo plurilingüe para poder preparar as actividades 

con antelación. 
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- Colaboración para o reforzo das destrezas orais do 

alumnado. 

- Fomento do interese do alumnado pola lingua e cultura 

do seu país de orixe. 

- Achega de recursos didácticos, especialmente material 

auténtico do seu país.  

- Boa relación co alumnado e profesorado e integración 

na vida do centro. 
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OUTROS ASPECTOS: 
 

-Acórdase tamén recoller nesta PXA a renovación que será elevada 
ao consello Escolar da cesión de instalacións do Centro ao ANPA e 
a agrupación que organiza as actividas extraescolares fora do 
horaro lectivo, para a realización de actividades diversas. A partir 
dese intre o Centro non se pode considerar responsable daquelo 
que poida acontecer. 
 
-Igualmente recóllese o acordo coa asociación VIEIRO, para 
desenvolver ao longo do actual trimestre un programa de educación 
en valores e educación para a vida nos cursos de 5º e 6º de E. P. 
 
-Tamén se recolle nesta PXA a aprobación dentro do Consello do 
funcionamento do Programa Concilia en horario de 7,00 de mañá a 
9,30 horas durante todo o curso escolar, incluidos os períodos 
vacacionais se fora meter, sempre baixo o seguimento e auspicio da 
Concellería correspondente. 
 
-Igualmente se establece a participación co Auxiliar de Conversa . 
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PLAN XERAL 
DE 

AVALIACIÓN 
DO CENTRO 
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Dentro do Plan Xeral de Avaliación do 
centro contamos con varios recursos que 
imos seguir a desenvolver. 
 
Un primeiro elemento esencial van ser  a 
instalación e difusión dos buzóns de 
suxerencias tanto en orientación como na 
Dirección do centro. A finalidade dos 
mesmos é insistir na posibilidade de 
trasladar peticións, suxerencias, queixas ou 
outros temas da forma máis anónima e 
sinxela. 
 
Igualmente un segundo chanzo será a 
entrega das enquisas avaliativas que 
pasamoa a presentar e onde se valoran 
diversos aspetos da organización do centro, 
do organigrama do memso, das 
necesidades formativas, dos aspectos a 
mellorar ,etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


 

                                                         r/ Vila de Ordes s/n 15100  Carballo (A Coruña) 

                                                                   981700294   Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

C.E.I.P. FOGAR                                           

  
 

 

 

 
 

279 

ANÁLISE DO EQUIPO DIRECTIVO 
1. Si  2. Non 3. Ás veces   

INDICADORES 1 2 3 
1. Realiza as súas funcións con eficacia.    
2. Respecta as decisións tomadas polos diferentes órganos 

(Claustro, Consello Escolar,…) 
   

3. Fomenta a participación do centro en actividades con 

organizacións e institucións do seu entorno. 
   

4. Impulsa e potencia propostas innovadoras no centro.    
5. Promove procedementos de avaliación das distintas 

actividades e organización do centro. 
   

6. Apoia e da pulo a plantexamentos de mellora educativa e 

proxectos de formación continua do profesorado. 
   

7. Estimula os sistemas de apoio continúo ao alumnado e 

promove criterios de atención á diversidade. 
   

8. Coordina a elaboración do Proxecto de Centro, do Plan 

Anual e da Memoria Final. 
   

9. Cando un profesor/a ten conflitos con alumnado ou 

familias, síntese apoiado polo Equipo Directivo. 
   

10. Solucionan ben e con rapidez os problemas do centro.    
11. As relacións co profesorado son boas e fluídas.    
12. Os despachos de Dirección, Xefatura e Secretaría están 

abertos sempre para calquera consulta, dúbida, etc. 
   

DIRECCIÓN 
13. A Dirección, normalmente, segue un modelo dialogante e 

de consenso nas súas actuacións. 
   

14. A Dirección facilita información e coordina a participación 

dos diferentes sectores da comunidade educativa. 
   

15. A Dirección favorece a convivencia no centro e garante a 

adopción de medidas preventivas e correctoras. 
   

16. A Dirección apoia, promove e estimula experiencias, plans 

e proxectos educativos e de formación no Centro. 
   

17. En suma, a Dirección realiza eficazmente as súas funcións.    
XEFATURA DE ESTUDOS 
18. O profesorado recibe o apoio que require da Xefatura de 

Estudos cando se presenta algún problema. 
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INDICADORES 1 2 3 
19. Coordina, dirixe e organiza os sistemas de apoios 

educativos e amosase aberta á estimular á atención á 

diversidade. 

   

20. A Xefatura de Estudos elabora o horario xeral do centro e 

vela polo seu cumprimento. 
   

21. A Xefatura de Estudos organiza a atención e o coidado do 

alumnado nos períodos de recreo e nas actividades non 

lectivas. 

   

22. En suma, a Xefatura de Estudos realiza eficazmente as 

funcións que ten encomendadas. 
   

SECRETARÍA 
23. A Secretaría ordena e custodia os documentos do centro, e 

ten a documentación actualizada e dispoñibles os 

expedientes para a consulta do profesorado. 

   

24. A Secretaría ten actualizado o inventario do centro.    
25. A Secretaría realiza unha xestión transparente dos ingresos 

e gastos do centro. 
   

26. En suma, a Secretaría exerce as dúas funcións con eficacia.    
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Indica brevemente os aspectos positivos e o que pensas que se pode 

mellorar e de que maneira con respecto ao Equipo Directivo. 

O POSITIVO O MELLORABLE ALTERNATIVAS 
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CUESTIONARIO SOBRE O 

FUNCIONAMENTO DO CENTRO 
1. Si  2. Non  3. Ás veces  

INDICADORES 1 2 3 
1. O profesorado participa de maneira activa na toma de decisións.    
2. Estou satisfeito/a  coa comunicación existente entre o profesorado.    
3. O Departamento de Orientación atende axeitadamente ás 

necesidades e intereses do alumnado con NEAE. 
   

4. É axeitado o grao de atención do Departamento de Orientación co 

alumnado. 
   

5. É axeitado o grao de atención do Departamento de Orientación co 

profesorado. 
   

6. É axeitado o grao de atención do Departamento de Orientación 

coas familias. 
   

7. A Aula de Convivencia permite mellorar situacións problemáticas 

co alumnado. 
   

8. No meu nivel educativo as actuacións responden a un plan anual 

de traballo. 
   

9. No meu nivel establécense criterios metodolóxicos comúns.    
10. No nivel defínense criterios, procedementos e instrumentos de 

avaliación. 
   

11. No nivel defínense procedementos concretos para recuperar ao 

alumnado con dificultades e atender á diversidade. 
   

12. No nivel faise un seguimento das programacións e, no seu caso, 

realízanse as modificacións necesarias. 
   

13. As reunións de nivel son realmente reunións de traballo eficaces e 

produtivas para a miña práctica docente. 
   

14. O centro ten unha actitude aberta e receptiva para realizar 

actividades extraescolares. 
   

15. Consideras que as actividades extraescolares resultan interesantes 

para a maior parte do alumnado. 
   

16. As actividades complementarias e extraescolares están ben 

planificadas. 
   

17. As instalacións do centro permiten desenvolver as actividades 

programadas con eficacia. 
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18. A organización e o funcionamento do centro posibilitan o traballo 

ordenado e eficaz. 

 

   

INDICADORES 1 2 3 
19. A secretaría/administrativa do centro funciona adecuadamente.    
20. A conserxería funciona con eficacia.    
21. O centro está limpo e o servizo de limpeza cumpre as súas tarefas 

con eficacia. 
   

 

PREGUNTAS ABERTAS 
 

Realiza propostas de mellora concretas e realistas para o próximo curso en calquera dos 

ámbitos: convivencia, xestión, organización, académico,etc. 

 

 Cales son, na túa opinión, os aspectos máis negativos do centro? 

 

 

 

 

 Cales son, na túa opinión, os aspectos máis positivos do centro? 

 

 

 

 

 

 Fai cantas suxestións se che ocorran e que sirvan para mellorar diversos aspectos 

do centro. 
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Estas enquisas cubriranse e os resultados son 
trasladados a toda a Comunidade educativa ao 
tempo que se establecen as conclusións e sacan 
as propostas de mellora que axudan a establecer 
canles de novas actuacións. 
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PROGRAMAS 

DE 
FORMACIÓN 
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PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO 

PARA O CURSO 2016/17 

Dende hai varios anos o Centro está a apostar pola formación 

permanente do profesorado en centros como ferramenta de mellora 

das competencias docentes e da práctica profesional do seu 

claustro. 

Os sucesivos plans de formación xurden como intento de dar 

resposta ás necesidades do centro, contribúen ao desenvolvemento 

do traballo en equipo do profesorado e á aplicación práctica nas 

aulas da formación recibida. 

O plan de formación previsto para o curso 2016/17 desenvolverá 

duas liñas de traballo: 

1) Programación, desenvolvemento e avaliación de 

competencias clave segundo os novos currículos. Nesta liña 

enmárcase o itinerario formativo “AS COMPETENCIAS NA 

AULA” que constará de duas actividades formativas: curso – 

“As nosas tarefas”-  e seminario – “Creadores de tarefas 

integrais”. 

2) Convivencia escolar e clima da aula. Relacións coas familias. 

Nesta liña proponse como itinerario formativo “EDUCANDO 

AS EMOCIÓNS… ENSINANDO CON EMOCIÓN” que 

constará dunha actividade formativa na modalidade de 

seminario. 

O equipo de formación, responsable da execución do plan, queda 

constituido polos seguintes membros: 
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- Director do centro: FERNANDO GAREA VIDAL 

- Xefa de Estudos: MARÍA DE LOS ÁNGELES PACORET 

RODRÍGUEZ 

- Profesorado coordinador dos itinerarios formativos: 

MARÍA GARCÍA GERPE, coordinadora do Itinerario 1, Educando 

emocións…Ensinando con emoción 

CARMEN ANDRADE CALVO, coordinadora do Itinerario 2, As 

competencias na aula 

ITINERARIO FORMATIVO 1: EDUCANDO 

EMOCIÓNS…ENSINANDO CON EMOCIÓN 

No contexto actual no que a educación é entendida cun carácter 

integral, isto é, aquela que asume como finalidade a de garantir o 

pleno desenvolvemento da personalidade dos nenos e nenas, non 

cabe dúbida que a actividade educativa debe atender os aspectos 

emocionais da persoa. 

O DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o 

currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 

Galicia así o recolle de xeito explícito entre os obxectivos da 

Educación Primaria:  

Artigo 3. m) 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. 

O anterior implica a inclusión da Educación Emocional no 
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exercicio da práctica docente. Bisquerra1 (2005) define a Educación 

Emocional como un proceso educativo, continuo e permanente, que 

pretende potenciar o desenvolvemento das competencias 

emocionais como elemento esencial do desenvolvemento integral 

da persoa, con obxecto de capacitala para a vida, coa finalidade de 

aumentar o benestar persoal e social. 

Desde o noso centro, o profesorado manifesta estar concienciado 

da necesidade de traballar a educación emocional nas aulas, a 

propia realidade das mesmas demanda respostas neste eido, sen 

embargo, recoñécense carencias formativas e de recursos que 

permitan abordar o traballo das emocións de forma intencionada e 

sistemática co alumnado. 

Xurde así a proposta dun itinerario formativo cos seguintes 

obxectivos: 

a) Espertar o valor da conciencia emocional como instrumento 

esencial da aprendizaxe social. 

b) Aprender técnicas de traballo para a formación emocional. 

c) Valorar a integración emocional como elemento esencial da 

convivencia. 

Os contidos vinculados a actividade formativa serían: 

a) Competencia emocional e conciencia emocional. 

b) Autoestima e regulación emocional. 

c) Habilidades sociais e habilidades para a vida. 

Están inscritos como participantes no Seminario un 22% dos 
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integrantes claustro. 

A actividade formativa vinculada ao Itinerario 1 será na modalidade 

de Seminario, con 40 horas de duración total, das que un 30% está 

previsto que sexan de docencia, impartidas por relatores externos 

ao Centro, nas instalacións do colexio. 

As actividades vinculadas ao desenvolvemento do Seminario 

quedan programadas entre os meses de xaneiro e maio do 2017, 

considerando que antes do 6 de xuño haberá que presentar unha 

memoria do desenvolvemento da formación.  

 

ITINERARIO FORMATIVO 2: AS COMPETENCIAS NA AULA 

Dende o curso escolar 2014-2015 comezóuse a traballar no deseño 

de unidades didácticas integradas co fin de integrar as 

competencias clave no currículo, polo que dende o claustro se 

considerou convinte continuar con este traballo, pois non só se 

acabará de implantar a LOMCE na Educación Infantil e Primaria, 

senón que tódalas concrecións curriculares que se levarán a cabo a 

nivel de centro e, polo tanto, a práctica educativa, deberán 

axustarse ao traballo competencial. 

OBXECTIVOS: 

 Coñecer a relación existente entre os diferentes elementos do 

currículum e as tarefas, como ferramentas para traballar as 

competencias clave na aula. 

 Coñecer diferentes tipos de tarefas que se poden levar a cabo 

nas aulas, especialmente de educación infantil. 
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 Adquirir ferramentas metodolóxicas que permitan a 

planificación de tarefas na aula, partindo de actividades e 

exercicios orientados cara a un produto final socialmente 

relevante. 

 Coñecer experiencias reais de tarefas levadas a cabo nas 

aulas de Educación infantil e primaria. 

 Coñecer diferentes técnicas para a organización e 

planificación das tarefas e para a súa posta en práctica nas 

aulas, como o traballo cooperativo. 

 Aceptar a necesidade de “reorganizar” as actividades e 

exercicios que xa se fan nas aulas, para integralos en tarefas 

cunha perspectiva metodolóxica baseada no traballo con 

competencias clave. 

 

 CONTIDOS: 

 As competencias clave e as tarefas 

 Diferentes tipos de tarefas a levar a cabo na aula. 

 A estrutura dunha tarefa: actividades e exercicios. 

 Diferencias e similitudes entre a posta en práctica de tarefas 

nas aulas de infantil e primaria. 

 As tarefas e a súa planificación para “varias áreas” e “varias 

competencias”. 

 Ferramentas de planificación das tarefas e para a posta en 

práctica nas aulas. 

 As tarefas, os diferentes elementos do currículum, e as 
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interrelacións entre os mesmos. 
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EXCURSION FIN 
DE 

ESCOLARIDADE 
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Como é norma e costume nos últimos anos, tamén vaise 
realizar a excursión de Fin de Escolaridade do alumnado de 
6º de EP como xeito de despedida da súa etapa educativa 
no Centro. 
As características desta excursión son as seguintes: 
-Será organizada polos pais/nais do alumnado de 6º de EP 
podendo ceder a organización e atención da excursión a 
unha empresa autorizada, cal foi nestes últimos anos a 
agrupación XIRIA e ao seu conxunto de monitores. 
- O centro poderá colaborar en todo aquelo que se demande 
pero o profesorado, agás interés particular dalgún membro 
que así o manifeste no Claustro, non participará da súa 
organización nen acompañará ao alumnado á excursión. 
-As datas escollidas para a excursión serán as que 
corresponden coa última semana de xuño, fora do  horario 
lectivo, e rematado o curso escolar, posteriormente ao 23 de 
xuño, a fin de que a mesma non interrompa o normal 
desenvolvemento do curso e da actividade formativa do 
alumno. 
-O centro, en canto coñeza datas, horarios, relación de 
participantes, etc… enviará á Inspección educativa e a 
Xefatura territorial todos eses datos para comunicar o feito e 
solicitar o permiso consecuente. 
-Esta actividade será aprobada polo Consello escolar e o 
Claustro de profesores nas xuntanzas ordinarias dos 
órganos pertinentes. 
.-O centro e o seu equipo Directivo non se responsabiliza de 
nada que poida acontecer no desenvolvemento desa 
actividade. 
 
--A xuntanza na que os pais/nais de 6º tomarán a 
decisión sobre a organización da Excursión terá lugar 
na Biblioteca do Centro o xoves día 20 de outubro do 
2016. 
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EXCURSIÓN FIN DE CURSO 6º PRIMARIA 

RESERVA PRAZA 
 

Don/Dona_______________________________________________ con 

D.N.I. nº__________, pai/nai/titor de 

______________________________________do curso 6º_____,  do CEIP 

FOGAR, desexa facer reserva previa de praza na Excursión de Fin de 

Curso organizada por Escolas Balonmán Xiria, sendo coñecedor/a e 

aceptando as condicións fixadas. 

 

Teléfono contacto:_________________________ 

Correo electrónico:_____________________________________________ 

 

Asinado: 

 

 

 

______________________, a ___ de Outubro de 2016 
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ACHEGAS 
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ACHEGAS PXA EDUCACIÓN INFANTIL: 

PERSOAS TITORAS E ESPECIALISTAS: 

En 4º nivel, as titoras, son as seguintes:  

4ºA: Teresa Montáns. 

4ºB: Sonia Veira. 

4º C: Paula Bartolomé. 

No 5º nivel, as persoas titoras, son: 

5ºA:  Rebeca Míguez. 

5ºB:  Ángeles Trigo. 

5ºC:  Roberto Hernando. 

No 6º nivel, as titoras, son: 

6ºA: Belén Rodríguez. 

6ºB:  Sonia Ordóñez. 

6ºC:Tamara Barral. 

Nos 3 niveis contamos coas mestras de apoio María Amparo Souto, 

Laura Méndez e Ledicia Solla. O mestre especialistas en Educación 

Física, José Amado dará 1 sesión semanal de psicomotricidade 
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que, no 4º nivel, complétase con outra sesión semanal que dará  

María Amparo Souto. Ademais, Laura Méndez dará 1 sesión de 

música e Ledicia Solla  1 de Informática-Novas tecnoloxías. A 

mestra especialista de Relixión católica é María Victoria Bértolo. 

 

ALUMNADO NEAE:  

De entre todo o alumnado da Educación Infantil, hai varios alumnos 

e alumnas que presentan necesidades específicas de apoio 

educativo e outros que están en proceso de valoración. A meirande 

parte deles conta con apoio de especialistas ded AL e PT e co 

apoio dos coidadores, distribuido segundo se establece dende o 

Departamento de Orientación xunto coa Xefatura de Estudios. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: 

As actividades complementarias e extraescolares que o equipo de 

educación infantil ten previsto realizar ao longo do curso, son as 

seguintes: 

 4º nivel: 

- Visita á Granxa “O Ventoso” en Laracha prevista para o 16 de 

maio. 

 5º nivel: 
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- Visita escolar á Biblioteca Rego da Balsa, prevista para o martes 

11 de outubro. 

- Saída ao cine no final do 1º trimestre. 

- Visita ao Museo de Belas Artes de A Coruña durante o 2º 

trimestre.  

- Visita ao Museo de Arte Contemporáneo (MAC) situado en A 

Coruña.  

 6º nivel:  

- Visita escolar á Biblioteca Rego da Balsa, prevista para o martes 

14 de outubro. 

- Saída ao cine no final do 1º trimestre. 

- Visita á casa do mel no 2º trimestre. 

- E unha saída no 3º trimestre á Cabanas de Bergantiños.  

Estas actividades poden ser modificadas en función das 

necesidades do alumnado e das aulas que vaian xurdindo ao longo 

do curso, así como por algunha anulación debida a causas 

imprevistas.  
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Período de 
Adaptación 
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Curso2016-2017                                                                  Carballo, 9 de setembro 2016 

 

Queridas familias de 4º nivel de 

Educación Infantil, 
 

As profesoras dámosvos á benvida e comunicámosvos que somos conscientes da importancia do 
paso que ides dar. 

Algúns viredes tranquilos e con ganas de comezar, pero outros (iso tamén é normal) 

viredes recelosos e con un pouco de angustia, igual que algúns nenos. 

É o noso desexo axudarvos a superar o trance da forma menos traumática posible e por iso 

esta escola ten elaborado un Período de Adaptación do alumnado do centro 
 (12 a 23 de setembro).  

 

Dadas as características do centro e dos alumnos rogámosvos que esteades na porta de 

saída uns minutos antes do horario fixado, pendentes da saída dos vosos fillos e sen obstruir 
a porta nin a rampa. 

A partir de agora, se tendes algunha dúbida ou xorde algún problema ou simplemente 

tendes necesidade de falar sobre o voso fillo/a, estamos a vosa disposición. 
 As titoras, 
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DEBEMOS RECORDAR QUE 
  Hai unha serie de aspectos e unha serie de normas que deberíamos ir traballando dende a casa cos 
nenos/as: 

       Deitalos cedo e sempre á mesma hora. 

     Ir disminuíndo o tempo ante o televisor. Evitar programas agresivos, non todos os debuxos valen. Mellor xogar, 
ver contos ou facer puzzles. 

    Non usar a escola como ameaza ou castigo, nin identificala só con traballo. 

     Non sobreprotexelo/a. Darlle os mimos e a atención propias da idade pero non consentilo/a nin dicirlle a todo 
que si. 

    HÁBITOS para facerse maior e autónomo :  
-   espirse, vestirse, abotoarse, desabotoarse 

-hábitos de hixiene e limpeza do corpo: lavarse a cara, os dentes, aprender a limpar os mocos,  ……. 

-hábitos de orde: recoller un xogo antes de sacar outro. Compartir    cousas. 

ALIMENTACIÓN: 

-Non darlles comida triturada e retirar biberón e chupete  
-Comida sana: non moitas golosinas. 

LINGUAXE: 
- Ensinarlle a pedir as cousas por favor e dar as grazas. 

- Saudar: bos días, boas tardes, boas noites, adeus, …… 
-Esperar turno para falar e escoitar aos demais. 
-Conversar moito con eles, lerlle contos . 

-Falarlles linguaxe adulta e non coma se fora un bebé. Nomear as cousas correctamente.  

-Repetirlle ben as palabras cando as pronuncia mal e dicirlle que o intente dicir ben él. 
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NO COLE 

Procura que a asistencia á escola sexa o máis rutinaria posible ata que teña superada a adaptación: realizar os mesmos 

preparativos, chegar á escola á mesma hora e recollelo puntualmente. 

Despidete do neno/a de maneira efusiva pero corta e dille ata logo cun sorriso. 

Non acapares á profesora a hora de entrada, dille o que necesites de forma escueta: enfermidades do neno/a, cambios de 
horario ou de persoa que ven a recollelo. 

Decirlles que deben ser obedientes ante persoas adultas, mestres ou persoal responsable del. 

 
 

VALORACIÓN DOS TRABALLOS ESCOLARES 
Normalmente os nenos/as poñen moito esforzo e interese nos traballos escolares. 

Ao ser tan pequenos non manteñen a atención durante un período demasiado longo. 

Na clase imos facer moitas cousas nas que participan o alumnado (exercicios colectivos, xogos, 

cancións) e que non se ven fóra, isto faise antes de realizar unha ficha individual. Na casa veredes o 

que o neno/a consigue por si mesmo. 

Os traballos individuais vannos levar para a casa e vailles facer moita ilusión.  Debedes poñervos a 
miralos con calma e folla por folla, e esperar que vos conte o que fixeron en cada un deles. 

Os traballos debedes valoralos positivamente. Non os despreciedes nin deixedes que ninguén os 
infravalore. 

Se ides gardando os traballos veredes como pouco a pouco van progresando. 

Ollo! Se algunha vez tirades os traballos, non o fagades diante dos nenos. 
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REUNIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO COAS FAMILIAS DOS NENOS DE 3 ANOS 
 Presentación 

Somos as titoras dos nenos de 3 anos  

Paula ( PATIÑOS), Sonia (XIRAFAS), Teresa (ENANITOS) 
Mestres de apoio ( Amparo,ledicia, lorena ( substituta           ) 

Mestra de inglés (     ) 

Mestra de relixión ( vicky) 
Mestre de psicomotricidade ( Pepe) 
 

 Teléfonos 

Moi importante un teléfono de contacto, sempre operativo, e tamén moi importante gravar o 

teléfono do cole no voso télefono 
 

 Entradas e sáidas 

Entrada e sáida polo patio de infantil . Colocaranse en filas enfrente da rampa e 

subirán de últimos para o hall onde pecharemos as portas  
 
 
 
 
 Puntualidade 

É primordial tanto nas chegadas como nas saídas. Cando cheguedes tarde a recoller 

ao neno/a avisade e no caso de que non cheguedes a tempo deberedes recoller ao 

neno/a en dirección. Se non vides buscar neno/a: Fotocopia DNI e Firmar   

Chamar ao colexio se é un imprevisto. 
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NON SE ENTREGA A NINGÚN NENO/A SEN 

AUTORIZACIÓN 

 

 Roupa e calzado 

Cómoda e que lles permita autonomía para ir ao cuarto de baño. Mellor chándal 

con goma na cintura. Nada de petos, cinturóns … o calzado con velcro 

Non se cambiará a ningún neno/a, chamamos á casa para que veñan cambialo 
 
 
 
 
 
 Merendas 

Marcade a bolsa da merenda co nome, non mochilas con rodas  A modo orientativo 

merendas axeitadas( un botellín de auga) 

 

  Luns     Lácteos  

 Martes     Bocadillo pequeno 

 Mércores   Froita 

 Xoves        Galletas 

 Venres      libre (non chuches) 

      
 Enfermidades 
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É necesario que non manden aos nenos/as ao cole cando estean enfermos pola súa propia 
seguridade e a dos demais 
Os pais deben comprometerse a notificar as enfermidades que padecen os seus fillos, sobre 
todo no caso de enfermidades contaxiosas. 
 

 Aniversarios 

Celebramos de forma conxunta os cumples na aula. Tede en conta que hai nenos 

alérxicos.. 
 

 Xoguetes 

Os nenos/as son responsables deles, tanto se se perden como se rompen. Só 
para o patio. Implica compartilos. Non mandedes os nenos/as con obxectos  

pequenos que podan meter na boca nin xoguetes de pezas pequenas. 
 Maleta viaxeira 

Ao longo do curso mandaremos unha maleta con algúns traballos dos nenos/as que 

vaiamos facendo na escola e solicitamos a implicación das familias ( recordando que 

sempre é voluntario) 
Esa maleta ten que volver ao día seguinte e con todo en perfecto estado. Hai que 
ensinarlles a coidar as cousas de todos.  

 Autorizacións 

Para a imaxe e para saídas. 

 Saídas 

As saídas escolares teñen moita importancia dentro do noso traballo educativo pois 

representan unha fonte de experiencias sobre o medio que rodea ao neno/a, polo 

tanto é conveniente que todos os  nenos/as asistan a estas saídas 
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HORARIO PARA O PERÍODO DE ADAPTACIÓN 
 LUNS  12   

10.OO h  a  11.30 h GRUPO A 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO B 

 MARTES  13   

10.OO h  a  11.30 h GRUPO  C 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO  D 

 MÉRCORES  14   

10.OO h  a  11.30 h GRUPO A 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO B 

 XOVES  15  

10.OO h  a  11.30 h GRUPO C 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO D 

 VENRES  16   

10.OO h  a  11.30 h GRUPO A, C 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO B,D 

 

 

 

 

 

 

 LUNS  19   

10.OO h  a  11.30 h GRUPO C,A 

12.30 h   a  14.00 h GRUPO D,B 

 MARTES  20   

10.OO h  a  11.30 h GRUPO A,C 
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12.30 h   a  14.00 h GRUPO B,D 

 MÉRCORES  21   

10.30 h  a 13.00 h  TODOS (GRUPOS A,B,C,D) 

 XOVES  22   

10.30 h  a 13.00 h  TODOS (GRUPOS A,B,C,D) 

 VENRES  23   

10.30 h  a 13.00 h  TODOS (GRUPOS A,B,C,D) 

 LUNS  26  SETEMBRO 

TODOS EN HORARIO COMPLETO 
 
 
 GRUPO A: 

 

 GRUPO B: 

 

 GRUPO C: 

 

 GRUPO D: 
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ANEXOS 
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ANEXO I 
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CURSO 2016-17 
AGRUPAMENTOS. 

CARACTERÍSTICAS E 
CRITERIOS 
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Segundo a lexislación vixente, os centros educativos posúen 
niveis de autonomía curricular e organizativa (ver ROC), e dentro 
deses niveis e facultades, inclúese a distribución dos alumnos 
nun curso en diferentes grupos. Esta agrupación pode facerse 
segundo varios indicadores e incluso potenciando un indicador 
sobor doutro sempre que non erosionen os dereitos do alumno/a 
e sempre e cando se manteñan as estimacións de calidade, 
equidade e beneficio do alumno/a e grupo. 
 
Existen varios criterios como: 
a)Equilibrio entre grupos de nenos e nenas. 
b)Orde alfabética 
c)Hetereoxeneidade do alumnado e equilibrio entre os grupos. 
d)Xeito aleatorio 
 
En todo caso, e primando a atención ao alumnado de NEAE que 
consideramos debe ser prioritario, e tralo informe conseguinte do 
Departamento de Orientación, podemos establecer que os 
alumnos de asignación preferente son aqueles que entren baixo 
este baremo (polo tanto con decisión por escrito do D. de 
Orientación de inclusión en grupo determinado en atención ás 
especiais características que potencian a súa socialización e 
desenvolvemento global), potenciando deste xeito a súa 
incorporación ao grupo aula máis axeitado e conveniente para a 
súa integración, socialización e desenvolvemento das súas 
competencias e capacidades por riba de calquera outro criterio 
(isto é, número de alumnado, equilibrio de sexos, orde alfabética, 
hetereoxeneidade, etc). 
 
Posteriormente calquera dos demáis criterios poderán ser 
elementos, independentes ou con varios criterios xuntos, de 
sustentar as formas de agrupación do alumnado nos distintos 
niveis. Preferiblemente enténdese que deberíase traballar con 
todas esas ferramentas pois cremos fondamente que nese 
equilibrio está a máis axeitada e xusta agrupación.  
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En concreto, consideramos que o Claustro debe ser o órgano 
que opine sobre este tema e que propoña ao equipo Directivo a 
fórmula de agrupación máis consecuente co gallo de obter o 
mellor rendimento e favorecer a máxima integración do 
alumnado de forma xeral, aínda que como establece a lexislación 
é esta –o establecemento e estructuración de grupos-  unha 
competencia exclusiva do Equipo Directivo. 
 
E por iso que no comezo do curso escolar pasado acordamos 
revisar e avaliar a fórmula de agrupamento e o momento en que 
o facíamos (especialmente este último elemento) tomando a 
decisión que correpondera en atención aos criterios pedagóxicos 
e de funcionamento que tiveramos observado. 
 
As decisións de carácter xeral sobre metodoloxía didáctica, 
criterios para o agrupamento de alumnos e organización espacial 
e temporal de actividades conforma un  elemento esencial do 
proxecto curricular do centro (ver artigo 49, ROC) e 
necesariamente terá que verse reflexado na PXA. 
 
Para o presente curso escolar, o centro determinou que se ía 
realizar nova agrupación de alumnado cando este remate a 
etapa de E. Infantil. En todo caso, e tal e como se acordo en 
Claustro no curso pasado, neste curso escolar 2016-17 
determinaronse novas agrupacións para os niveis seguintes: 
-Inicio de E. infantil 
-Inicio 1º nivel 
-Inicio 3º nivel 
-inicio 5º nivel  
 
 
En toda a etapa de E. Infantil manteranse os grupos existentes 
(agás casos excepcionais que deberán ser xustificados 
documentalmente e con Informe favorable da Xefatura de 
Estudios, do Departamento de Orientación e aviso e aprobación 
última da Inspección Educativa). E igualmente en 2º nivel, 4º 
nivel e 6º nivel manteranse os grupos existentes no curso 
anterior respectivamente en 1º nivel, 3º nivel e 5º nivel.   
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A agrupación en E. Infantil (inicio ou 4º de E. Infantil) farase 
atendendo aos criterios de madurez (idade), equidade nenos-
nenas, así como aqueles condicionamentos establecidos polo 
Departamento de Orientación respecto a alumnado de NEAE ou 
outro suxeito a súa atención prioritaria. 
 
Os alumnos de novo ingreso agruparanse segundo o estricto 
número de alumnado por aula e grupo, de tal xeito que unha 
nova incorporación se producirá sempre no grupo con menor 
número de alumnos e, en caso de igualdade, polo grupo inicial 
(A, B, C, D). As excepcións a esta regra virán determinadas 
polos informes determinantes do Departamento de Orientación e 
atendendo a criterios xustificados pensando sempre no benestar 
do alumnado. Tamén se terá en conta para o agrupamento ou 
cambios os informes médicos de Organismos Oficiais que 
recomenden outro grupo, a decisión da Inspección Educativa e a 
proposta razonada e aceptada pola Comisión de Convivencia 
dese cambio.  
 
Respecto da soilictude xeral ou individual de agrupamentos ou 
de inclusión ou exclusión nun grupo dun alumno/a poderase 
contemplar a posibilidade de cambios en calquera nivel sempre e 
cando existan casos excepcionais que deberán ser xustificados 
documentalmente e que conten con Informe favorable da grupo 
de profesores do nivel, da Xefatura de Estudios, do 
Departamento de Orientación e aviso e aprobación última da 
Inspección Educativa e que necesariamente terán que ver con 
causas moi graves derivadas de problemas psicolóxicos graves, 
de problemas de grave adaptación e socialización ou de acoso 
escolar moi grave e sin que resultasen posibles nen eficaces 
outras medidas correctoras anteriores que deberían ser tomadas 
antes do cambio de grupo. 
 
O alumnado no tránsito de E. Infantil a E. primario serán 
agrupados atendendo aos seguintes criterios: 
a)Equilibrio entre grupos de nenos e nenas. 
b)Orde alfabética 
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c)Hetereoxeneidade do alumnado e equilibrio entre os grupos. 
Neste caso, este último criterio virá determinada polo informe do 
profesorado de E. Infantil é a súa recomendación a prol dunha 
forma concreta de agrupamento entre eles. 
 
As excepcións a esta norma tamén virán determinadas polas 
causas antes citadas e sempre baixo a premisa, informe e 
recomendación do Departamento de Orientación do Centro, da 
que quedará sempre constancia por escrito. Igualmente quedará 
constancia por escrito das recomendacións establecidas polo 
profesorado anterior no caso de novas propostas de agrupación. 
 
Respecto ao alumnado repetidor, este será distribuido 
equitativamente entre todos os grupos sempre baixo o criterio de 
inclusión, homoxeneidade e heteroxeneidade de grupos e outros 
aspectos pedagóxicos. Os informes existentes no expediente do 
alumnado poderán ser un elemento esencial de determinación 
para a agrupación. 
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ANEXO II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


 

                                                         r/ Vila de Ordes s/n 15100  Carballo (A Coruña) 

                                                                   981700294   Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

C.E.I.P. FOGAR                                           

  
 

 

 

 
 

318 

ACTIVIDADES, HORARIOS E INSTALACIÓNS 

  
Horario 15:15 - 16:15 

   
Actividades 

     

 
Luns Martes  Mércores Xoves Venres 

Educación 

Infantil   Predeporte 1 Predeporte 1 Predeporte 1 Predeporte 1 

1º Ciclo Primaria   Predeporte 2 Predeporte 2 Predeporte 2 Predeporte 2 

2º Ciclo Primaria   Multideporte/Xadrez   Multideporte/Xadrez   

3º Ciclo Primaria   Multideporte/Xadrez   Multideporte/Xadrez   

      
Instalación 

     

 
Luns Martes  Mércores Xoves Venres 

Educación 

Infantil   Ximnasio A Ximnasio A Ximnasio A Ximnasio A 

1º Ciclo Primaria   Pavillón, pista 1-2 
Pavillón, pista 

1-2 Pavillón, pista 1-2 Pavillón, pista 1-2 

2º Ciclo Primaria   Pavillón, pista 3/Aula 8b   
Pavillón, pista 3/Aula 

8b   

3º Ciclo Primaria   Pavillón, pista 3/Aula 8b   
Pavillón, pista 3/Aula 

8b   

      

  
Horario 15:30 - 16:30 

   
Actividades   

    

 
Luns Martes  Mércores Xoves Venres 

Educación 

Infantil         Baile  

1º Ciclo Primaria         Baile  

2º Ciclo Primaria         Baile  

3º Ciclo Primaria         Baile  

      
Instalación 

     

 

Luns Martes  Mércores Xoves Venres 

Educación 
Infantil         

Aula 
Psicomotricidade 

1º Ciclo Primaria         

Aula 

Psicomotricidade 

2º Ciclo Primaria         
Aula 

Psicomotricidade 

3º Ciclo Primaria         
Aula 

Psicomotricidade 

      

  

Horario 16:15 - 17:15 

   
Actividades   

    

 

Luns Martes  Mércores Xoves Venres 

Educación 
Infantil   Patinaxe Predeporte Patinaxe Predeporte 

1º Ciclo Primaria   Patinaxe Predeporte Patinaxe Predeporte 

2º Ciclo Primaria Patinaxe   Patinaxe     
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3º Ciclo Primaria Patinaxe   Patinaxe     

      
Instalación   

    

 

Luns Martes  Mércores Xoves Venres 

Educación 
Infantil   Ximnasio A Ximnasio A Ximnasio A Ximansio A 

1º Ciclo Primaria   Ximnasio A Ximnasio A Ximnasio A Ximnasio A 

2º Ciclo Primaria Pavillón   Pavillón     

3º Ciclo Primaria Pavillón   Pavillón     
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PREDEPORTE 1 

 

 

OBXECTIVOS: 

 

Coñecer e practicar gran variedade de xogos e actividades 

lúdicas. 

Desenvolver as habilidades básicas 

Adquirir hábitos de hixiene corporal 

Desenvolver a imaxinación 

Favorecer o gusto pola actividade física coma medio de 

utilización do tempo de lecer. 

Coñecemento das diferentes articulacións e partes do noso  

corpo 

Estimular a creatividade do neno 

Estimular o traballo en grupo e a comunicación 

Conseguir que o xogo sexa a ferramenta principal para que o 

neno poida expresar sensiblemente o aprendido. 

Estimular a capacidade de expresar emocións, sensacións e 

vivencias. 

Adquirir coñecementos e recursos para poder afronta na práctica 

escolar e cotiá o aprendido. 

 

METODOLOXÍA: 
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Esta actividade é o inicio da práctica do exercicio físico nun 

ambiente lúdico e distendido, combinando actividades lúdicas e 

formativas, tendo sempre coma meta  a formación integral. 

O participante desenvolvese nun ambiente de liberdade, aprende 

a responsabilidade, a autodisciplina, a consideración polos 

demais.  

Cada sesión terá unha estrutura básica que contemple a curva 

da fatiga do neno, segundo as idades, combinando actividades 

relaxadas con dinámicas máis activas. 

Basearase na interacción cos alumnos para conseguir a través 

do movemento unha maior participación e desinhibición. Os 

métodos a utilizar serán: 

Xogos expresivos de deshibición e xogos dramáticos. 

Traballos de mimeses en torno a personaxes e situacións 

creadas. 

 

PREDEPORTE 2 

 

 

OBXECTIVOS: 

 

1. Divertirse 

2. Aprendizaxe dos comportamentos e valores a través do 

deporte, tales como o compañerismo, respecto ao nivel de 
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aprendizaxe e capacidades dos compañeiros, respecto ao 

monitor, traballo en equipo, solidarizade 

3. Respecto polo material 

4. Inicio no coñecemento das normas e regras básicos dos 

diferentes deportes 

5. Favorecer a capacidade de autosuperación 

6. Desenvolver habilidades físicas básicas relacionadas co 

deporte en xeral tales como carreira, saltos, lanzamentos, 

golpeo, recepcións. Para favorecer posteriormente o 

desenvolvemento de habilidades máis específicas 

relacionadas con cada deporte. 

7. Desenvolver de hábitos tempranos de actividade física 

coma medio para mellorar a saúde e ocupar o tempo de 

lecer. 

 

 

METODOLOXÍA: 

 

As sesións levaranse a cabo na medida do posible mediante a 

aprendizaxe cooperativa. Desta forma, os logros nos diferentes 

exercicios que se realicen, dependerán dun bo traballo en equipo 

e en menor medida das capacidades individuais. Deste modo 

favorecemos a axuda entre os compañeiros 

Os monitores terán en todo momento presente o principio de 

aprendizaxe individualizado tendo en conta os distintos niveis de 
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desenvolvemento motor e aprendizaxe dos alumnos así coma as 

súas diferentes capacidades. Deste xeito cada neno progresará 

acorde as súas posibilidades respaldado pola atención do 

monitor e o respecto dos seus compañeiros. 

 

 

 

MULTIDEPORTE 

 

 

 

OBXECTIVOS: 

 

1. Divertirse 

2. Crear hábitos saudables 

3. Aprender a respectar as normas e regras de xogo, aos 

compañeiros... 

4. Axudar a potenciar ou corrixir comportamentos e actitudes: 

aumentar a autoestima, aprendera a traballar en grupo, 

supera a timidez, controlar emocións. 

5. Coñecer as regras do xogo 

6. Mellorar a técnica e táctica individual 

7. Coñecera a estratexia e táctica do xogo. Conceptos 

básicos 
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METODOLOXÍA: 

 

A ensinanza será individualizada. Cada monitor traballa tendo en 

conta o propio ritmo de cada xogad@r, por diferentes causas: 

aptitude, carácter, resposta da actividade, déficit de madurez 

deportiva.. 

O xogad@r é o protagonista da sesión. 

 

 

Tamén se terá en conta o principio de multilateralidade, 

favorecendo un desenvolvemento global das habilidades 

motrices, evitando unha especialización demasiado precoz dos 

alumnos en calquera deporte. 

 
 
 
 
PATINAXE 
 

 

OBXECTIVOS: 

 

1. Divertirse 

2. Aprendizaxe dos comportamentos e valores a través do 

deporte, tales como o compañerismo, respecto ao nivel de 
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aprendizaxe e capacidades dos compañeiros, respecto ao 

monitor, traballo en equipo, solidarizade 

3. Respecto polo material. 

4. Aumentar o equilibrio dinámico. 

5. Coñecer as figuras técnicas básicas do patinaxe. 

6. Favorecer a capacidade de autosuperación. 

7. Desenvolver hábitos deportivos coma medio para mellorar 

a saúde e ocupar o tempo de lecer. 

 

 

METODOLOXÍA: 

 

As sesións levaranse a cabo na medida do posible mediante a 

aprendizaxe cooperativa. Desta forma, os logros nos diferentes 

exercicios que se realicen, dependerán dun bo traballo en equipo 

e en menor medida das capacidades individuais. Deste modo 

favorecemos a axuda entre os compañeiros 

Os monitores terán en todo momento presente o principio de 

aprendizaxe individualizado tendo en conta os distintos niveis de 

desenvolvemento motor e aprendizaxe dos alumnos así coma as 

súas diferentes capacidades. Deste xeito cada neno progresará 

acorde as súas posibilidades respaldado pola atención do 

monitor e o respecto dos seus compañeiros. 
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XADREZ 
 

 

OBXECTIVOS: 

 

1. Difundir o xadrez na comunidade escolar. 

2. Utilizar as súas virtudes pedagóxicas coma medio 

educativo. 

3. Fomentar o achegamento social e intelectual. 

4. Desenvolver habilidades cognitivas coma a concentración 

a axilidade mental e a capacidade de análise. 

 

 

METODOLOXÍA: 

 

Desenvolver pequenas leccións sobre aspectos do xadrez que 

permitan adquirir as técnicas básica a partir das cales construír o 

xogo. As leccións se estruturarán por niveis tendo uns exercicios 

de autoavaliación final.  

Iniciar no movemento das pezas, comezando polas torres para 

pasar ao alfil. A seguinte peza será a raiña, cabalo, peón e rei. 

Vincular os diferentes movemento de xeito progresivo con cada 

unha das figuras. 
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BAILE 
 

 

OBXECTIVOS: 

 

1. Desenvolver a participación e integración entre nenos e 

nenas, fomentando así a coeducación 

2. Desenvolver e incentivar a capacidade creativa e expresiva 

dos alumnos. 

3. Axudar á consecución da desinhibición, a través das 

formas xogadas. 

4. Experimentar alegría mediante o compoñente lúdico dos 

bailes de salón, mellorando o estado anímico. 

5. Adoptar hábitos posturais que incidan positivamente sobre 

a saúde e a calidade de vida. 

 

 

METODOLOXÍA: 

 

Para desenvolver o contido utilizarase unha metodoloxía global, 
intentando de todas as formas, que sexa o participantes o propio 
protagonista da aprendizaxe, evitando que se sinta coma mero 
repetidos de estruturas rítmicas definidas. Utilización de danzas 
colectivas e formas xogadas. Exercicios desbloqueantes, de busca 
do ritmo con distintas músicas e desprazamentos.  
O importantes é conseguir que o participante teña experiencias de 
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movemento distintas ás que desenvolve na súa vida cotiá.  
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ANEXO   III 
 
 
 

 
 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


 

                                                         r/ Vila de Ordes s/n 15100  Carballo (A Coruña) 

                                                                   981700294   Fax: 981758203 
ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo 

C.E.I.P. FOGAR                                           

  
 

 

 

 
 

330 

 
 

AUTORIZACIÓNS PARA O  CEIP FOGAR 
 
Don/Dona _______________________________ con DNI _____________, e con domicilio na 

rúa _____________________________________ localidade ______________ e C.P. _____ 

do Concello de Carballo; como pai/nai/titor/titora  de 

______________________________________________ 

AUTORIZO ao profesorado do CEIP FOGAR ás seguintes cuestións: 

 AUTORIZACIÓN DA IMAXE: Á publicación da imaxe do meu fillo/a na páxina web do 

centro e aqueles outros recursos educativos relacionados co CEIP FOGARI (blogues, revista 

escolar, ponencias,...), así como na difusión das actividades do centro nos medios de 

comunicación. 

Estes recursos serán en todo caso de carácter universal, gratuíto e aberto, estando suxeito, 

exclusivamente, a un uso educativo non comercial. As accións, produtos e utilidades derivadas 

da súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún tipo de lucro. 

 

 AUTORIZACIÓN SAÍDAS ESCOLARES: Concedo así mesmo a miña autorización para 

todo tipo de saídas e actividades complementarias que se realicen durante a escolarización do 

meu fillo/a neste centro  

(Todas as actividades serán comunicadas os pais/nais por escrito) 

 

 AUTORIZACIÓN PARA ATENCIÓN MÉDICA: Comprométome a comunicar á 

Dirección do centro a información sobre a saúde do meu fillo con respecto a: 

1. Toda enfermidade contaxiosa no mesmo momento no que lle sexa diagnosticada. 

2. As reaccións alérxicas graves a alimentos ou medicamentos  (axuntando informe 

médico).  

No caso de que o meu fillo/a sufra unha enfermidade importante, comprométome a 

presentar ao Director/a o informe confidencial do meu fillo/a, asemade , telo informado 

de calquera evolución relacionada coa súa patoloxía.  

Autorizo á Dirección do centro CEIP FOGAR e os acompañantes a tomar as 

medidas oportunas para o traslado e tratamento do meu fillo/a. Esta autorización é 

valida para todas as saídas e viaxes escolares nas que puidera participar. 

 

En Carballo, a  12   de setembro de 2016 

Asdo.: 

 
_______________________________ 
Pai/nai/titor 
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ANEXO  IV 
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OUTUBRO 
 
 

Para os seguintes meses consultar en 
páxina web do Centro. 

 

MARTES 01 MÉRCORES 02 XOVES 03 VENRES 04 

FESTIVIDADE  Rebeca Miguez 
Ángeles Trigo 

Roberto Hernando 

Teresa Montáns 
Sonia Veira 

Paula Bartolomé 

Nacho Navaza 
Fina Pacoret 

Ángeles García 

MARTES 08 MÉRCORES 09 XOVES 10 VENRES 11 

Maribel Trigo 
Charo Mato 

Lolita Cotelo 

Pablo Barge 
Mª Carmen Domínguez 

María Paz 

Ermitas Gesto 
Carmen García 

María Salcines 

Clarisa Rosato 
Dolores Villar 

Vicky Bertolo 

MARTES 15 MÉRCORES 16 XOVES 17 VENRES 18 

Elena Trigo 
Carmen Mart. Barb. 

María J. Facal 

Alberto Calviño 
Raquel García 

Elena Pena 

Montse Trigo 

Emilia Vázquez 
Patricia Corderí 

Lorena Ares 

Anara López 

Ana Rodríguez 
Patricia Lago 
Jorge Blanco 

MARTES 22 MÉRCORES 23 XOVES 24 VENRES 25 

José Amado 

Juan Ramón 
Toni Fraga 

Silvia Lozano 

Cris Bestilleiro 
Orientación 

Emilio González 

María Rodríguez 
Vanessa Rdguez. 

Claudina Pacoret 

Fanny Sánchez 
Carmen Andrade 

MARTES 29 MÉRCORES 30   

Fernando Garea 
Ángeles Pacoret 

Manuel Puente 

Lorena Fdez. 
Amparo Souto 

Ledicia Solla 

  

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceipfogarcarballo


PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL . CURSO 2016/2017 
Ceip FOGAR.Vila de Ordes s/n. 15100 Carballo.// ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es// 
Tfno: 981700294// Fax: 981758203// http://centros.edu.xunta.es/ceipfogar 

 

 
 

333 

 
 
 

ANEXO  V 
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FONDO LIBROS 
PROCEDEMENTO 

Informamos a partir do seguinte documento do procedemento a 
seguir para facer a entrega, control, seguimento do Fondo Libros de 
3º,4º,5º e 6º de E. Primaria. 
 
 

a) Entrega en 4º e 6º  
 

Os titores de 4º e 6º de E. Primaria recollerán das aulas pertinentes 
(as aulas que no curso anterior pertencían a 4º e a 6º) os lotes de 
libros existentes. Segundo os lotes correspondentes e atendendo ás 
listaxes existentes na aplicación segundo os asignados pola 
Consellería en función da renda a cada alumno/ en cada titoría 
farase a entrega do correspondente libro ou libros. Os libros serán 
selados polo titor e cubrirase a folla de control que aparece a pé 
deste documento entregando copia da mesma á Dirección do 
Centro. Se houbera libros sobrantes nos lotes serán entregados ao 
centro e se faltaran libros tamén será comunicado a fin de atender 
aqueles que o Centro debe adquirir na asignación Complementaria. 
 
Os titores son os encargados de velar polo control, seguimento e 
entrega final dos libros en perfecto estado, de tal forma que son 
eles os responsables de solicitar das familias a reposición dos libros 
que se extravíen, deterioren ou queden inutilizados. 
 
Os titores son os encargados de comunicar ás familias a 
necesidade de forrar os libros e poñer unha pegatina no exterior do 
libro, enriba do forro, co nome e curso do alumno. 
 
 
Cuberta a folla de control dos libros entregados será depositada 
copia da mesma na dirección do Centro, quen a fin de curso, 
encargará á Comisión pertinente o control de existencias no Fondo 
en perfectas condicións. 
 
 

b) Entrega en 3º e 5º 
 

Os titores comprobarán nas listaxes existentes da apliación Fondo 
Libros o alumnado da súa titoría e o número de libros asignados así 
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como a que materia corresponde. 
 
 
A partir do martes, día 13 de setembro, as titorías –co seu titor- 
serán chamadas á Biblioteca do centro para facer a entrega persoal 
dos lotes de libros a cada alumno atendendo á listaxe que cada titor 
teña de cada alumno da súa titoría. 
 
Os libros serán selados polo titor e cubrirase a folla de control que 
aparece a pé deste documento entregando copia da mesma á 
Dirección do Centro. Se houbera libros sobrantes nos lotes serán 
entregados ao centro e se faltaran libros tamén será comunicado a 
fin de atender aqueles que o Centro debe adquirir na asignación 
Complementaria. 
 
Os titores son os encargados de velar polo control, seguimento e 
entrega final dos libros en perfecto estado, de tal forma que son 
eles os responsables de solicitar das familias a reposición dos libros 
que se extravíen, deterioren ou queden inutilizados. 
 
Os titores son os encargados de comunicar ás familias a 
necesidade de forrar os libros e poñer unha pegatina no exterior do 
libro, enriba do forro, co nome e curso do alumno. 
 
 
Cuberta a folla de control dos libros entregados será depositada 
copia da mesma na dirección do Centro, quen a fin de curso, 
encargará á Comisión pertinente o control de existencias no Fondo 
en perfectas condicións. 
 
Lembramos que é responsabilidade dos pais/nais e dos seus 
fillos/as o coidado, mantemento en perfecto estado, e entrega 
no seu momento dos libros que recibiu do Fondo, 
comprometéndose á reposición dos mesmos no caso de que a 
Comisión avaliadora considere que presentan desperfectos ou 
que se extravíen ou danen.  
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ANEXO VI 
 
 
 

mailto:ceip.fogar.carballo@edu.xunta.es//


 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


