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1. CONCRECIÓN ANUAL DO PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO 

 

Modificación do PE 

 

- Introducíronse cambios nos documentos que forman parte da parte 

curricular do PE (Plan de Convivencia e NOF como consecuencia da posta en 

marcha do proxecto E-dixgal). 

- Actualizouse o POAT. 

o Os documentos anteriores actualizados estarán dispoñibles na web do centro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/taxonomy/term/154%20157%201

61%20162 

 

Obxectivos específicos para o curso 2019/2020 

 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
para o curso 2019-20 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

RECURSOS 
DISPOÑIBLES 

TEMPORALIZACIÓN 

Equipo directivo    

Potenciar a formación do 

profesorado 

Solicitude actividades 

de formación (cefore e 

Proxecta) 

Plataforma de teleformación, 

plan de formación do centro, 

plataforma proxecta. 

Setembro - 

outubro 

Potenciar a formación do 

alumnado en novas tecnoloxías 

Iniciación do proxecto 

e-dixgal 

Equipamento da consellería Todo o curso 

Elaboración do Plan de 

Igualdade. 

Reunións equipo 

directivo – DO 

Recursos humanos e 

lexislación relacionada 

Setembro - 

outubro 

Actualizar o plan de 

autoproteccióntras a creación de 

novos espazos no centro 

Revisión do plan Recursos humanos e 

lexislación relacionada 

Todo o curso 

Mellora do equipamento do 

centro 

Revisión do mobiliario 

dos espazos comúns 

Mobiliario das diferentes 

aulas, peticións á xefatura 

territorial/ inspección e ao 

concello. Recursos humanos 

e económicos do propio 

centro. 

Setembro 

Dotar unha aula de PDI  Recursos económicos Orzamento anual Primeiro 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/taxonomy/term/154%20157%20161%20162
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipillaverde/taxonomy/term/154%20157%20161%20162
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
para o curso 2019-20 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

RECURSOS 
DISPOÑIBLES 

TEMPORALIZACIÓN 

do centro trimestre. 

Solicitar ao concello 

aparcadoiros para bicis no 

entorno do centro 

Solicitude ao concello Solicitude ao concello Todo o curso 

Facer un reparto de 

actividades por trimestres 

para evitar a concentración 

destas no último trimestre. 

Reparto de actividades 

por trimestres 

Xefe do equipo de 

Actividades extraescolares 

Setembro – 

outubro 

Mercar unha rede de 

protección para colocar 

arredor do patio exterior 

solicitando a colocación 

desta ao concello 

Solicitudes ao 

concello. Recursos 

propios 

Orzamento do centro Todo o curso  

Solicitar o illamento térmico 

do edificio para evitar perdas 

de calor da calefacción. 

Solicitudes á 

consellería 

 Todo o curso 

Insistir na Solicitude de 

amaño das perigosas 

humidades no chan do 

pavillón. 

Solicitudes á 

consellería e ao 

concello 

Colocación e conos para 

evitar o paso do alumnado á 

metade do pavillón na que hai 

zonas inutilizables. 

Setembro- 

outubro-… 

Solicitar a colocación dun 

ascensor no edificio 

principal. 

Solicitudes á 

consellería 

Solicitudes á consellería Todo o curso 

Continuar con unha xestión 

económica transparente. 

Non se realizarán 

pagos en efectivonen 

mediante talóns.  

Todos os pagos se farán a 

través da entidade bancaria e 

directamente aos provedores. 

Todo o curso 

CCP    

Revisión e actualización dos 

documentos do centro. 

Reunións mensuais Lexislación educativa Setembro –

Novembro 

Establecer propostas para 

coordinar as probas de 

avaliación nun mesmo nivel. 

Reunións mensuais Lexislación educativa Todo o curso  

Equipo de biblioteca    
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
para o curso 2019-20 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

RECURSOS 
DISPOÑIBLES 

TEMPORALIZACIÓN 

Capacitar ao profesorado e 

ao alumnado dos cursos 

superiores na xestión dos 

préstamos. 

Reunións de formación 

Esplicación ao 

alumnado por parte do 

profesorado do equipo 

Formación interna no centro Segundo e 

terceiro 

trimestres 

Seguir usando o sistema 

Meiga. 

Instalar o aplicativo no 

ordenador da biblioteca 

Chamar a opac-meiga Dende outubro 

Dinamizar a biblioteca 

escolar 

As incluidas no 

proxecto; as propias 

das conmemoracións; 

as ofertadas por 

editoriais,… 

Orzamento da biblioteca e 

orzamento do plambe 

Todo o curso 

Desenvolver o proxecto do 

Plambe 

As incluidas no 

proxecto 

Proxecto presentado, 

apartado no orzamento do 

centro, recursos asignados. 

Todo o curso 

Equipo de actividades 

complementarias e 

extraescolares 

   

Coordinación das saídas e 

actividades didácticas. 

Reunións mensuais Lexislación educativa Todo o curso  

Establecer propostas para as 

conmemoracións e 

celebracións do centro.  

Reunións mensuais Lexislación educativa Todo o curso  

Organizar as actividades  Reunións cos titores Horario de liberación 

semanal 

Todo o curso 

Avaliar as actividades. A través da ficha de 

avaliación. 

Modelos doutros anos. Todo o curso 

Departamento de orientación    

Revisión e modificación se 

procede do PAD aprobado o 

curso pasado 

Reunións do DO, 

equipo directivo e 

profesorado 

Lexislación vixente 1º-2º trimestre 

Revisión e actualización do 

PAT 

Reunións DO e titores Orientadora e  titorías 1º trimestre 

Incorporar no PAT Realización de Sociogramas, titora e 1-2º trimestre 
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
para o curso 2019-20 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

RECURSOS 
DISPOÑIBLES 

TEMPORALIZACIÓN 

actividades para analizar o 

clima de aula 

sociogramas orientadora 

Previsión do alumnado que 

precisa atención de PT e AL 

para o curso seguinte e 

propostas de mellora 

Realización de 

informes 

Reunións do DO 3º trimestre 

Valorar as necesidades do 

alumnado 

Reunións cos titores, 

observación do 

alumnado, realización 

de programas 

individualizados 

Titores, familias, PT, AL Todo o curso 

Equipo de dinamización da 

lingua galega 

   

Elaborar a revista escolar División e reparto do 

traballo,  maquetado, 

elaboración da revista 

dixital. 

Orzamento do centro para 

materiais, traballo nas 

distintas áreas e cursos. 

Todo o curso 

Participar no calendario 

Estiño 

Colaborar na elaboración 

do calendario. 

Traballo coa asociación, 

recursos de educación 

artística plástica. 

1º 2º trimestre 

Animais terrestres de Galicia Traballo de investigación 

e divulgación. 

Informáticos, biblioteca. Todo o curso 

Animais acuáticos de Galicia. Traballo de 

investigación e 

divulgación. 

Informáticos, biblioteca. Todo o curso 

Aves e paxaros de Galicia Traballo de 

investigación e 

divulgación. 

Informáticos, biblioteca. Todo o curso 
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Programación do período de adaptación para o curso 2019-2020 

S
e

te
m

b
ro

 2
0

1
9
 

 
Nenos/as de 3 anos: 
Durante o período de adaptación os 
nenos/as asistirán ao colexio en 
catroquendas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pais e Nais: 
Nos primeiros días de setembro terá lugar unha 
reunión co equipo docente de ensino infantil, 
onde se lles dará o horario dos nenos en período 
de adaptación, coñecerán ao titor/a do seu fillo/a 
e daráselles información por escrito de datos 
importantes relacionados co colexio. Durante o 
período de adaptación as familias manterán 
entrevistas individualizadas coa orientadora e 
coas titoras. 
 

M
a

rz
o

 

2
0

2
0
 

Realizarase unha xornada de portas abertas para que os pais/nais que desexen coñecer o 
centro antes de decantarse pola preinscripción ou non do seu fillo/a teñan a 
oportunidade de visitar o centro e preguntar polo proxecto educativo 

X
u

ñ
o

 2
0

1
9
 

Alumnado: 
 
Realizarán unha primeira visita os 
alumnos de novo ingreso 
acompañados polos seus pais/nais 

 
Pais e Nais: 
 
Terán unha breve reunión informativa co 
profesorado sobre o período de adaptación 
Daráselles, así mesmo, unha información por 
escrito sobre determinados aspectos relativos á 
escolarización dos seus fillos/as. 

 
 

 

Concreción anual do Plan de Convivencia 
 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 
para o curso 2019-20 

ACTIVIDADES 
PREVISTAS 

RECURSOS 
DISPOÑIBLES 

TEMPORALIZACIÓN 

Seguimento do plan de 

convivencia 

Reunións mensuais Calendariode reunións Todo o curso 

Elaborar o plan de igualdade Reunións do equipo de 

orientación e CCP 

Calendario de reunións Primeiro 

trimestre 
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Participación no plan director  Charla informativa Plan director da policía 

nacional 

Solicitude no 

Primeiro 

trimestre 

Revisar a organizacción 

das gardas de recreo e por 

en marcha propostas de 

mellora da igualdade e 

convivencia nos distintos 

espazos 

Vixiar polo uso 

compartido dos 

espazos. 

Reunións do equipo Todo o curso 

Reunir a comisión de 

convivencia no CE unha 

vez por trimestre 

Valorar os casos que 

así o requiran 

Reunións trimestrais Todo o curso 

Promover desde a comisión 

de convivencia e a 

asociación de nais e pais 

actividades informativas e 

formativas para nais e pais 

en relación cos temas de 

convivencia e igualdade. 

Reunión coa ANPA Orzamento do centro Todo o curso 

 

 

 

Concreción anual do Plan Xeral de Atención á diversidade. Estratexias 

metodolóxicas e organizativas de atención ao alumnado con NEAE 
 

Sinalar que este curso debido a chegada de novo alumnado os recursos 

humanos dispoñibles para a atención de alumnado con NEAE víronse 

mermados considerablemente ao ter que atender individualmente a mais 

alumnado co mesmo profesorado.   

Actividades de inicio de curso: 

Cando  un  titor/a  se  fai  cargo  dun  grupo  novo,  reunirase  durante  a primeira  

quincena  de  setembro  coa  titora  ou  titor  anterior,  se  é  que  está presente,  

se  non  revisará  o  expediente  de  cada  alumno  para  recadar información, 

consultará tamén a información que está  no Xade, para coñecer as 

características do  grupo e individuais do curso que vai a titor/a. 



P. X. A  CEIP  Illa Verde                                   Curso 2019/2020 11 de 46 

 

 

 

Ó  mesmo  tempo  o  DO.  achegará  información  sobre  o  alumnado  que conte 

con informe psicopedagóxico  ou outro tipo de informe, ben do DO ou do EOE., 

se os hai, trasmitindo esa información relevante ao titor/a. 

Criterios xerais para a atención á diversidade do alumnado: 
O profesorado, logo de completar o horario co seu grupo, e ate as 25h horas 

lectivas adicará a/as horas restantes a apoios, quedando nese horario a 

disposición da organización do DO para a atención do alumnado que precise 

reforzo.Estes reforzos faranse dentro da aula. Intentarase que un  mesmo  

alumno/a  sexa  atendido  polo  menor  número  posible  de profesorado. 

Os apoios ao alumnado con NEAE  efectuaranse tanto dentro como fóra  da  

aula  ordinaria,  segundo  as  necesidades  de  intervención  e as posibilidades 

organizativas. 

Priorizarase o traballo nas áreas instrumentais. 

Como  norma  xeral,  o  alumnado  con  necesidades  educativas  máis 

importantes, recibirá maior número de horas de apoio. 

Cando  o  permita  a  organización  do  centro,  os  apoios  realizaranse  en 

horas que non sexan de especialidades. 

Sempre que se poida, procurarase adaptar o horario de clase ordinaria,  

exceptuando o das especialidades, para facilitar traballar a mesma área co 

alumnado que queda en clase e co que se apoio fóra. 

Ó remate de cada curso, de cara á organización do seguinte, levarase a cabo  

unha  previsión  sobre  a  cantidade  de  horas  de  apoio  para  os escolares, en 

función das necesidades. 

 

Estratexias metodolóxicas: 
Os alumnos con n.e.e. son atendidos por mestres e mestras especialistas en 

P.T. e AL.,nos casos en que necesitan A.C.I. ou naqueloutros nos que por algún 

problema específico necesiten  unha atención individualizada. 

Realízanse R.E. con outros alumnos/as que o necesitan en determinadas 

materias por parte de cada titor e mestres/as de área e por parte dos 

especialistas de PT e AL sempre e cando teñan dispoñibilidade no seu horario. 

Estas tarefas enmárcanse dentro dunha actuación eminentemente lúdica 

estimulando tódalas posibilidades dos alumnos/as que precisan de axuda 
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individualizada, de maneira que eles mesmos se interesen por contar coa nosa 

colaboración. Deste xeito reciben  apoio puntual sobre o  que se está a facer co 

grupo clase, de acordo coas indicacións da titora ou titor correspondente e da 

orientadora do Centro. 

 

Estratéxias Organizativas: Estratexias organizativas 

 

As alumnas e alumnos con n.e.e. permanecen integrados nogrupo-clase, 

prestándolles reforzo educativo e/ou apoios dentro ou fóra da aula, de 

conformidade coas: súas necesidades ou características. 

Unhas veces son os mestres de P.T., A.L. os que acoden á aula a apoiar e 

reforzar a este alumnado e outras veces son estes alumnos/as os que se 

desplazan fóra da aula a recibir a atención individual izada por parte destes 

especialistas e mestres de apoio; respectando sempre o tempo de integración do 

alumno/a na súa clase ordinaria. 

 

Por isto confecciónanse horarios adecuados, segundo o alumnado que haxa que 

atender e as necesidades detectadas. Estes horarios poden variar ao longo do 

curso, en función do alumnado e das necesidades. 

 

A atención individualizada que se lles presta a estes alumnos/as fóra da súa aula 

ordinaria, realizase en diferentes dependencias do Centro como son a aula de 

A.L., aulas de PT e a "aula" de Alternativa/Relixión no edificio anexo. 

 

Medidas específicas de atención ao alumnado procedente do estranxeiro. 
 
No momento que chega unha familia cun alumno/alumna ó centro é recibido por 

algún membro do equipo directivo que asesora á familia dos pasos a seguir para 

cumprimentar a documentación de matriculación e demais aspectos de 

funcionamento do Centro. No caso de que non coñezan o galego e o 

castelán, facilitaráselles a información por escrito traducido ó seu idioma. 

Empregaranse  de ser o caso as Guías de comunicación básica xa Xunta 

de Galicia 
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http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/learningobject/2011/12/

12/08a424076ca7d10df4d3141251e07471.pdf 

e as guías do sistema educativo galego en varios 

idiomashttp://www.edu.xunta.gal/portal/node/3658 

 

A principal responsabilidade da atención do alumnado estranxeiro recae 

sobre o profesorado das distintas áreas que imparte docencia ó alumnado e, de 

xeito particular, sobre o titor que tamén realizará a coordinación na relación coas 

familias. 

O titor/a debe ser o referente máis directo do alumno/a recen chegado, de 

xeito que este saiba que pode acudir sempre a el cando teña algunha dúbida ou 

dificultade. 

O titor/a procurará que todo o equipo docente que lle dá clase ao neno/a 

teña a máxima información académica deste novo alumno/a e coñeza as 

decisión tomadas sobre a traxectoria educativa.Ademais completará a avaliación 

inicial realizada polo DO, contemplando a exploración das experiencias, 

intereses e vivencias do alumno/a, para o que utilizará procedementos e 

instrumentos de avaliación a autoavaliación variados: observación, probas orais, 

probas escritas... 

 

Este curso, debido á incorporación de alumnado que descoñece as linguas 

oficiais da comunidade solicitaremos á xefatura provincial autorización para a 

creación dun grupo de adquisición de linguas. 

 

Atención ao alumnado que necesita reforzo. 
 

Logo de detallar e analizar  a necesidade de atención a determinados alumnos, 

estableceranse os horarios de atención os mesmos por parte do profesorado do 

centro. Xaora e logo das necesidades de prosoal derivadas da atención a 

alumnado con NEAE e alumnado estranxeiro, apenas quedan horas para a 

realiación de reforzos por parte doutros mestres polo que loitaremos pola 

ampliación do cadro de persoal especialmente no que atinxe a atención de 

NEAE. 

http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/learningobject/2011/12/12/08a424076ca7d10df4d3141251e07471.pdf
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/content_type/learningobject/2011/12/12/08a424076ca7d10df4d3141251e07471.pdf
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/3658
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Estratexias metodolóxicas. 

A metodoloxía empregada será a máis adecuada en cada caso, para  a mellor 

atención deste alumnado; co obxecto de lograr o maior desenvolvemento posible 

das súas capacidades, tomando como ¡premisa  a  máxima integración dos 

alumnos na vida do centro. Tamén se procurará que na escota o pasen ben e 

lles resulte acolledora . 

Procurarase que as familias se impliquen co colexio no desenvolvemento das 

capacidades destas  nenas e nenos. 

Nesta implicación conxunta procura mos que todo se transforme nunha suma de 

esforzosque rematarán beneficiando ao alumnado en cuestión. 

 

 

Addenda do proxecto lingüístico e actividades a desenvolver para o 

fomento e dinamización da lingua galega. 
 

 Segundo datos atopados en documentos do centro nos últimos anos as 

porcentaxes de uso do galego mostran un descenso no uso do noso idioma  

CURSO 2014/2015: CURSO 2015/2016: CURSO 2016/2017: CURSO 2018/2019: Datos 
recollidos da enquisa ás 
familias  do proxecto 
lingüístico 

 Cas te lán :62 %  C a s t e l á n :  4 6 % Castelán: 65,3% Relaciónanse en castelán 98,6%  

Galego: 34% Galego: 46% Galego: 28,5% R e l a c i ó n a n s e  e n  g a l e g o n 1 . 4 % 

Bilingües: 4% Bilingües: 8% Bilingües: 6,2% Bilingües: % 

 Actividades a desenvolver para o fomento e dinamización da lingua galega 

Participaremos en todas as conmemoracións do centro con actividades  tales 

como: 

• Estudo da historia dosa animais de galicia 

• Elaboración de vilancicos e panxoliñas cando chegue o tempo das regueifas e 

das coplas para os maios. 

• Intercambio epistolar con outros centros 

• Exposición dos traballos sobre os animais. 
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• Contacontos. 

• Participación no ca lendario "Estiño" 

• Elaboración da revista escolar "Recunchos Verdes". 

• E todas as iniciativas que poidan xurdir ao longo do curso e que sexan 

consideradas idóneas para o enriquecememo de dito proxecto.  

Lingua na que se imparte cada materia: 

Educación infantil:  

Lingua materna predominante 

4ºA Castelán 4ºB Castelán 

5ºA Castelán 5ºB Galego 

6ºA Castelán 6ºB Castelán 

 

o O profesorado de EI empregará na aula a lingua materna predominante 

entre o seu alumnado, facendo uso da outralingua cooficial coobxectivo 

de avanzar de cara a normalización das dúas linguas entre o seu 

alumnado. 

Lingua a empregarnas áreas de EP: 

CURSO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 Gale

go 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

Gal

ego 

Cast

elán 

CCNN 2  2  2  2  2  2  

CCSS 3  2  3  2  2  2  

EF  2 2   2  2 2  2  

EM 1  1  1  1  1  1  

E 

Plástica 

1  1  1  1   1  1 

Galego 4  4  4  4  4   4 

Castelán  4  4  4  4  4 4  

Matemá

ticas 

 5  5  4  4  5  4 

Valores/

Rel 

 1  2  1  1  1  1 

TOTAL 11 12 12 11 11 11 10 11 11 11 11 10 
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 A Área de libre configuración non está incluída dado que neste 

momento é “afondamentonaslinguas” polo que non ten un idioma 

asociado. 

TOTAIS 

Galego 66 

Castelán 66 

 

 

TAREFAS EXTRAESCOLARES 

Criterios xerais para o uso das tarefas extraescolares 
De acordo coa disposición adicional terceira do Decreto 105/2014 do 4 de 

setembro que regula as tarefas extraescolaresincluímos dentro desta 

programación xeral anual, e segundo o marco de autonomía pedagóxica e 

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

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

adecuado desenvolvemento das competencias clave do alumnado segundo os 

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

progresividade ao longo da etapa educativa. 

Establecemos os criterios xerais tendo en conta un adecuado encaixe na vida 

das familias, de xeito que se facilite a participación activa das mesmas na 

aprendizaxe e a adecuada conciliación da vida persoal e familiar, con respecto 

aos tempos de lecer do alumnado. Ao tempo fomentarase a responsabilidade 

dos alumnos e alumnas na súa formación e a súa autonomía, en liña cunha 

cultura do esforzo e do traballo. 

Establecemos os criterios xerais sobre o uso das tarefas extraescolares na 

etapa de Educación Primaria para aqueles mestres que fagan uso das mesmas: 

 Existirá unha boa coordinación entre o profesorado que imparte 

docencia no mesmo grupo a través das reunións de nivel e de ciclo de tal xeito 

que a carga de traballo sexa equitativa e non excesiva. 

 Os titores fixarán criterios con respecto ás áreas que imparten e en 

coordinación cos mestres especialistas de xeito que non acumulen tarefas 

extraescolares de distintas áreas nun mesmo día. 

 Terase en conta que a preparación das diversas probas, controis ou 

Volver a INICIO CTRL+ click 
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exames supoñen en  si mesmo unha tarefa extraescolar. 

 Evitarase que nunha mesma data haxa máis dunha ou dúas probas. De 

aí a coordinación mencionada no punto 1. 

 Procurarase que as probas de avaliación se realicen nas primeiras 

horas da mañá e que haxa coordinación entre os grupos do mesmo nivel. 

 As tarefas extraescolares terán como obxecto tanto fomentar a responsabilidade 

do alumnado na súa formación como a súa autonomía, en liña cunha cultura do 

esforzo e do traballo. Tendo en conta sempre un adecuado encaixe na vida 

familiar 

 

2ORGANIZACIÓN DO CENTRO 

Días non lectivos 

Segundo o artigo 7 punto 2 da ORDE do 20 de xuño de 2019  
2. Nos centros en que unha ou as dúas festas laborais de carácter local a que se 
refire o punto anterior non coincidan con días de clase, os consellos escolares, 
os consellos sociais ou, na súa falta, os responsables dos centros de menos de 
tres unidades poderán solicitar, segundo proceda, un ou dous días non lectivos, 
que deberán preverse na programación xeral do centro,.....   
 

O CEIP Illa Verde, logo de consensualocos demais CEIPs da localidade acorda 

solicitar á xefatura territorial, como non lectivos, os días 20 de marzo e 4 de 

maio de 2020. 

 

Cadros de organización pedagóxica 

 

 

Adscrición a Equipos 

García Paz, Miguel Ángel 1º,2º,3º,4º, 5ºB Extraescolares-
Coordinador 

Diego Fernández Torres 1ºA-Coo Normalización-
Coordinador 

Rodríguez Luna, Mónica 3 anos A Normalización 

Gómez Rodríguez, Mº Elvira 3 anos B Normalización 

Núñez Fontal, Elvira 5 anos A Normalización 

Pérez Sánchez, María Jesús 1ºB Normalización 

Martínez Díaz, Ana Isabel 2ºC Normalización 

Núñez Díaz, María Jesús 3ºA Normalización 

Rivera López, Carlos 5ºB (5ºA) Normalización 
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Mazaira Rodríguez, Mª Carmen 6ºA Normalización 

Rodríguez Lorenzo, Manuel 6ºB Normalización 

Concepción Álvarez Prieto   Normalización 

PeñaPortomeñe, Ángel 5ºA Innovación-
Coorinador 

Vidal Vegas, María Teresa 5 anos B Innovación 

Méndez Álvarez-Cedrón, Ana Mª Apoio Innovación 

IsabelBarbara García Vásquez 2ºA Innovación 

Fontela García, María Luisa 2ºB (5ºA) Innovación 

Ánxela Álvarez Sestelo 4ºA Innovación 

Vázquez Vázquez, JoséLuis 4ºB Innovación 

Vázquez  Fernández, Carlos 6ºA/B, 5ººA Innovación 

Otero Fernández, Mª Carmen   Innovación 

Campos Rodríguez, Ángela   Innovación 

Fernández García, Mercedes Pilar 3ºB Biblioteca-
Coordinadora 

Prado Pérez, Elva 4 anos A Biblioteca 

Moreira Graña, Marta 4 anos B Biblioteca 

Gómez Souto, Ana María Apoio Biblioteca 

López Fernández, Manuel 4º,5º,6º,2ºC Biblioteca 

Silvia Sánchez Vázquez EI,1º,2ºA2ºB,3º Biblioteca 

Silva Castro, Isabel 4ºB, EM Biblioteca 

Rodríguez Arias, Clara   Biblioteca 

Martínez Castro, Josefa   Biblioteca 

 

 

 
Equipo de Infantil   

Rodríguez Luna, Mónica 3 anos A 

Gómez Rodríguez, Mº Elvira 3 anos B 

Prado Pérez, Elva 4 anos A 

Moreira Graña, Marta 4 anos B COORDINADORA 

Núñez Fontal, Elvira 5 anos A 

Vidal Vegas, María Teresa 5 anos B 

Gómez Souto, Ana María Apoio 

Méndez Álvarez-Cedrón, Ana Mª Apoio 

 
1º ciclo   

Diego Fernández Torres 1ºA- COORDINADOR 

Pérez Sánchez, María Jesús 1ºB 

IsabelBarbara García Vásquez 2ºA 

Fontela García, María Luisa 2ºB (5ºA) 

Martínez Díaz, Ana Isabel 2ºC 
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Sánchez Vázquez Silvia Inglés 

García Paz Miguel Ángel EF 

 

 

 
2º ciclo   

Núñez Díaz, María Jesús 3ºA 

Fernández García, Mercedes Pilar 3ºB 

Ánxela Álvarez Sestelo 4ºA COORDINADORA 

Vázquez Vázquez, JoséLuis 4ºB 

Silva Castro, Isabel 4ºB, EM 

Concepción Álvarez Prieto REL 

 

3º ciclo   

Peña Portomeñe, Ángel 5ºA 

Rivera López, Carlos 5ºB (5ºA) 

Mazaira Rodríguez, Mª Carmen 6ºA 

Rodríguez Lorenzo, Manuel 6ºB COORDINADOR 

Vázquez  Fernández, Carlos 6ºA/B, 5ºA 

Manuel López Fernández Inglés 

 

 
Equipo de Orientación   

Otero Fernández, Mª Carmen Orientadora 

Campos Rodríguez, Ángela PT 

Rodríguez Arias, Clara PT 

Martínez Castro, Josefa AL 

Moreira Graña, Marta COORDINADORA - EI 

Fernández Torres, Diego  COORDINADOR 1ºC 

Álvarez Sestelo, Ánxela COORDINADORA – 2ºC 

Rodríguez Lorenzo, Manuel COORDINADOR – 3ºC 

 

 
CCP   

Moreira Graña, Marta EI  

Diego Fernández Torres 1º Ciclo  

Ánxela Álvarez Sestelo 2º Ciclo 

Rodríguez Lorenzo, Manuel 3º Ciclo  

PeñaPortomeñe, Ángel XE 

Vázquez  Fernández, Carlos Dir 

Otero Fernández, Mª Carmen Or 

Campos Rodríguez, Ángela PT 

Rodríguez Arias, Clara PT 
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Martínez Castro, Josefa AL 

 

 

Programación e calendario das reunións dos órganos de 

coordinación docente 

 

Comisión de 

coordinación pedagóxica 
1º martes lectivo de cada mes 

Equipo de dinamización 

lingüística 
3º martes lectivo de cada mes 

Equipo de actividades 

complementarias e 

extraescolares 

Unha ao trimestre e cos respectivos titores sempre que sexa 

preciso para organizar as actividades propias do equipo. 

Equipo de formación e 

innovación 
3º martes lectivo de cada mes 

Equipo de biblioteca 3º martes lectivo de cada mes 

Equipo de ciclo de 

Educación Infantil 
2º martes lectivo de cada mes 

Equipo de 1º ciclo 

primaria 
2º martes lectivo de cada mes 

Equipo de 2º ciclo 

primaria 
2º martes lectivo de cada mes 

Equipo de 3º ciclo 

primaria 
2º martes lectivo de cada mes 

Departamento de 

Orientación 
4º martes lectivo de cada mes 

As reunións mensuais cando cadren en festivo faránse con carácter 

extraordinario o martes seguinte ao remate da reunión que toque ese 

martes. 
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Plan de actuación dos órganos colexiados 

 

O calendario de reunións será polo menos de tres por curso, facendo 

coincidir a primeira co inicio do curso e a última co remate do mesmo. Tanto o 

Consello Escolar como o Claustro de profesores reuniranse tantas veces como 

se estime oportunas, sempre que os convoque o seu presidente ou o solicite un 

terzo, polo menos, dos seus membros. 

O horario dos claustros será preferentemente os martes ás 17:00 horas. 

Os Consellos Escolares celebraranse en día e hora que posibiliten a 

asistencia detodos os membros, preferiblemente os martes ás 18:30h.  

 

Claustro  - AprobacióndosaspectosdocentesdaPXA. 

- Postaenmarchademecanismosparaamelloraderesul

tados das avaliacións. 

- Aprobacióndeprotocoloseoutradocumentación. 

- Traballarenproldamelloradacalidadeeducativaenliñaco

aanálisederesultadosdas avaliaciónsdiagnósticaefinal 

Consello Escolar Aprobación de documentos, do uso de instalacións por 

parte da comunidade, do orzamento anual, das normas 

de convivencia. 

 

 

Plan de actuación do equipo directivo 

O plan de actuación do equipo directivo estará baseado no consenso, e 

natolerancia para a toma de decisións e no traballo de xeito coordinado e 

colaborativo para o desempeño das súas funcións. 

Un dos obxectivos do equipo directivo será lograr o maior concordia, 

colaboración e benestar de todos os membros da comunidade educativa, 

atendendo na medida do posible ás necesidades de cada persoa. 
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Por outra banda tentarase que os espazos de traballo estean o máis 

ordenados e acolledores posible, para que se poida traballar a gusto. 

 

Reunións Martes 16:00 h - Reunións de coordinación do equipo directivo nos 

días sinalados no cadro da páxina seguinte sempre que non haxa 

titoría. 

Actuacións Ao marxe das outras funcións que lle son propias e tamén de actuar 

ante os imprevistos que poidan xurdir, as cuestións básicas no 

presente curso para a Equipa Directiva serán crear as condicións 

favorables para:  

- Unha vez consultado o Claustro e posterior aprobación informar ao 

Consello Escolar sobre a P.X.A. 

 - Facilitar que o claustro e mailo consello escolar coñezan os 

orzamentos e gastos logo da súa presentación á Comisión 

Económica. 

- Elaborar a memoria de fin de curso.  

. - Xestionar como obras prioritarias: 

• Amaño das humidades do pavillón. 

• Colocación dunha rede de protección no patio e no pavillón. 

• Renovar os ordenadores das titorías. 

 • Continuar coas xestións encamiñadas a tentar lograr que se permita 

ao centro utilizar a zona verde contigua ao edificio anexo nos recreos.  

• Solicitar á xefatura territorial e neste orde de prioridades: Amaño das 

humidades do pavillón , adecentaros aseos do edificio principal, poñer 

un ascensor, reparar o chan de tres aulas de infantil. 

Solicitar ao concello: pintar varias aulas. 

 

 

 

Volver a INICIO CTRL+ click 
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Horario lectivo do centro 

Horario lectivo De mañá De tarde 

Luns 9:00 a 14:00 h  

Martes 9:00 a 14:00 h 16:00 a 18:00 (titorías e 

coordinación docente) 

Mércores 9:00 a 14:00 h  

Xoves 9:00 a 14:00 h  

Venres 9:00 a 14:00 h  

 

Distribución horaria por sesións:  

- 1ª sesión: de 09:00 a 10:10 (inclúe 15 minutos de lectura diaria) 

- 2ª sesión: de 10:10 a 11:00  

- 3ª sesión: de 11:00 a 11:50  

- recreo  : de 11:50 a 12:20  

- 4ª sesión: de 12:20 a 13:10  

- 5ª sesión: de 13:10 a 14:00  

 

En Educación Infantil a distribución horaria non é ríxida dado o 

carácter globalizado no que se imparten as áreas do seu currículo.  

 

Horario de atención do equipo directivo do centro 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
9:00-

10:10 

J. Luis  
 

J. Luis 
 

Carlos 
 

Gelo 
Carlos 

 

J. Luis 
 

10:10-

11:00 

Carlos 

 

 Carlos 
 

Carlos 
 

 

11:10-

11:50 

Carlos 
 

Gelo  Gelo 
 

J. Luis  
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12:20-

13:10 

 Gelo 
 

 J. Luis J. Luis 
 

13:10-

14:00 

Carlos Gelo Carlos J. Luis 
Gelo 

Gelo 
 

 

Horario do tempo de lecer  

 

Horario do tempo 

de lecer 

E. Infantil E. Primaria 

Maña: 11:50 – 12:20 Maña: 11:50 – 12:20 

Tarde: -- Tarde: -- 

   

Quendas de profesorado encargado da vixiancia dos recreos 

O s espazos de garda do recreo de primaria están repartidos en sete zonas 

segundo o seguinte esquema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O profesorado encargado da vixiancia repártese  en tres quendas de xeito 

que cada tres días repite o mesmo grupo. Os integrantes de cada grupo, cada 

vez que lles toque garda de recreo vixiarán a zona seguinte á que lles tocou na 

quenda anterior de xeito que cada sete quendas terán pasado por tódolos postos 

de vixiancia. O Grupo C da táboa seguinte ten mais integrantes porque algúns 

deles, de xeito rotativo farán garda tamén para compensar o número de horas de 

Volver a INICIO CTRL+ click 
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garda de recreo nos patios de infantil, ao ser mais numeroso este grupo farán 

menos gardas en primaria respecto aos outros dous pero tamén farán gardas 

nos recreos de infantil quedando compensado o numero de horas entre tod@s a 

final de ano. 

 

 

Quendas de vixiancia no recreo do profesorado de primaria 

 

RECREOS PRIMARIA 
A CLARA 

ISABEL 
CARMEN MAZAIRA 

MANOLO FI 
SABELA 

CARMEN OTERO 

B MANOLO 
MERCEDES 

CARLOS RIVERA 
J. LUIS 

Mª LUISA 
MIGUEL 

C DIEGO 
CHUS 
ANA 

SILVIA 
ÁNGELA 
CONCHI 

GELO 
Mª JOSÉ 

Mª JESÚS 
ÁNXELA 

 

 

As gardas de recreo de infantil faranas diferentes mestres segundo se trate do 

edificio principal ou do edificio anexo de xeito que os mestres titores dun ou 

doutro edificio farán as gardas co seu alumnado.  

 

 

 

 

GARDAS RECREO E.I. 
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PRINCIPAL 
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Elvira Tere Marta Tere Ana 

Tere Marta Ana Marta Elvira 

 Ana  Elvira  

 

 

GARDAS RECREO E.I.  

ANEXO 
 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Ana  Elva Ana  Elva Ana  

Elvira Elvira Elva Elvira Mónica 

 Mónica  Mónica  
 

 

 

 

Horario de apoios en aula e grupo de adquisición de linguas 

 
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

     

 ISABEL 
(grupo 

adquisición 
linguas) 

ANA Apoio 3ºA  
 

CARMEN M. 
(grupo 

adquisición 
linguas) 

ISABEL 
(grupo 

adquisición 
linguas) 

MANOLO 
FI 

(Apoio  
5ºB) 

MANOLO 
Apoio 4ºA  

 MANOLO FI 
Apoio 5º B 

CARLOS R. 
(apoio 6º B) 

  CAMEN M. (grupo 
adquisición linguas) 

 Mª JESÚS 
(Apoio 2ºA)  

 ANXELA 
(Apoio 2ºB ) 

Mª JESÚS (apoio 
4ºB) 
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Quendas de profesorado encargado da vixiancia do transporte 

escolar 

Horario LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

De: 

 

Ata: 
Non hai servizo de transporte escolar 

De: 

 

Ata: 

 

Plan de organización e coordinación das tarefas do persoal non 

docente 

 

A dirección, executa o seguinte plan de organización das 

tarefas do persoal de administración e servizos. 

Coidadora, conserxe e limpiadoras, estarán supervisadas 

polo director do centro, en función das obrigas de cada posto de 

traballo. 

Para asATEs establecéuselle un horario semanal de tarefas a  

desenvolver con  cada escolar  que precisa da súa axuda. Dentro da súa 

xornada pode dispordos 30 minutos de pausa de conformidade co punto 4 do 

artigo 18 do V Convenio colectivo único da Xunta de Galicia (DOG. do 3 de 

novembro de 2008). Ademais realizanapoios nas seguintes aulas e horas. 

 

CONSERXE: SaladinaPenelas Regueiro. 

AUXILIAR ADMINSITRATIVO: BenjamínBargueirasLago  

COIDADORAS: María JosefaRegueiro Lamas, MargalidaAlbonsRoselló 



 

HORARIO ATE 1 e 2 

HORAS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9-10:10 

MªJosé: Cargo de P.F.R 
e S.T.R 
Margalida: Recolle a 
D.F.M+ aseo 
Todos son levados á 
clase correspondente. 
D.F.M con Ángela 
P.F.R a clase con 
Sabela, con Margalida. 
(Saída para ir ao baño 
con D.F.M) 

MªJosé: recolle a 
P.F.R 
Margalida: recolle 
e acompaña a 
D.F.M+aseo 
 
D.F.M: PT 

Mª José: Recolle a 
P.F.R e S.T.R. 
S.T.R recibe apoio 
de Ana M. . P.F.R 
está con Mª José 
Margalida: Recolle 
a D.F.M+aseo. 
Quédase con P.F.R 
na clase. 
 
D.F.M: PT 

Mª José: recolle a 
P.F.R e S.T.R. 
S.T.R apoio de 
Ana M. P.F.R está 
con Mª José 
Margalida: 
Recollida e aseo 
con D.F.M. 
 
D.F.M:PT 

Mª José:Recollida 
de P.F.R e S.T.R. 
S.T.R apoio de Ana 
M. P.F.R está con 
Mª José 
Margalida: 
Recollida e aseo de 
D.F.M. D.F.M-
Inglés 
 
 
P.F.R: PT 

10:10-11 

Mª José: acompañar a 
P.F.R a clase de Ángela. 
Margalida:  Acompañar a 
clase a D.F.M e estar con 
el. 
S.T.R: AL 

MªJosé: Libre 
Margalida: Libre 
 
D.F.M:AL 
P.F.R: PT 

Mª José: Libre 
Margalida:D.F.M 
 
P.F.R: PT 
S.T.R: AL 

Mª José: Libre 
Margalida:D.F.M 
Inglés 
 
P.F.R: PT 
S.T.R: AL 

Mª José:S.T.R 
(colocala na 
cadeira, 
acomppañala, 
darlle de beber…) 
Margalida: Libre 
S.T.R: PT 

11-11:50 

MªJosé: Estar con S.T.R. 
Margalida: Estar con 
P.F.R 

MªJosé: Libre 
Margalida: Libre 
 
D.F.M: PT 
P.F.R:AL 

Mª José: con S.T.R 
ata o recreo 
Margalida:D.F.M e 
P.F.R xuntos 

Mª José:P.F.R EF 
Margalida: Libre 
 
D.F.M: PT 

Mª José: con S.T.R 
ata as 12.30 
 
D.F.M+P.F.R:AL 
S.T.R: PT 1ª media hr: S.T.R 

PT 
2ª media hr: D.F.M 
PT 
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1ª media hr: D.F.M 
AL 

P.F.R e D.F.Msaen 10 
min antes para merendar 

P.F.R e D.F.M saen 
10 min antes para 
merendar 

P.F.R e D.F.M saen 
10 min antes para 
merendar 

P.F.R e D.F.M 
saen 10 min antes 
para merendar 

P.F.R e D.F.M saen 
10 min antes para 
merendar 

11:50-12:20 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:20-13:10 

MªJosé: Relixión con 
P.F.R. 
Margalida: EF con D.F.M 
S.T.R:PT 

MªJosé:acompaña 
a EF a P.F.R 
Margalida: D.F.M 
aseo+ PT 

MªJosé:P.F.R 
Margalida: EF con 
D.F.M 

Mª José:S.T.R 
Margalida:D.F.M 
 
P.F.R: AL 

Mª José: libre 
Margalida:D.F.M 

13:10-14 

Mª José: Música con 
P.F.R 
Margalida: Relixión con 
D.F.M 
S.T.R: PT 

MªJosé: Libre 
Margalida:P.F.R 
 
D.F.M:PT 

Mª José: Libre 
Margalida: Libre 
 
D.F.M: PT 
P.F.R: AL 

Mª José:S.T.R 
Margalida:D.F.M 
 
P.F.R: PT 

Mª José:P.F.R 
Margalida:D.F.M 
(con Ángela PT) 

 

 

 S.T.R non acude ao centro os martes, e os mércores e venres despois do recreo tampouco. 

 As especialistas e coidadoras notan que a D.F.M e a P.F.R case non lles queda moito tempo de recreo xa que lles leva 

moito tempo merendar. Por iso recomendamos que saian 10 minutos antes das correspondentes clases, teñan máis 

tempo para a merenda e poidan aproveitar todo o tempo de recreo. 

 Tratando de controlar o momento do aseo de D.F.M, tratarase de ir ao baño con el á media hora de chegar ao centro, e 

dúas horas despois, arredor das 11.30. Polo que por exemplo, os luns a primeira hora, P.F.R quedará na clase ao cargo 

da titora nun ratiño ,para que Margalida vaia ao aseo con D.F.M. 



 

A conserxe incorporase ao centro ás 08:30 horas e remata ás 14:30 horas, 

logo pola tarde de 17:30 a 18:30 horas ven a pechar definitivamente o centro.Os 

martes está pola tarde de 15:45 a 18:30. Entre as súas tarefas está prestar 

atención ao funcionamento da calefacción, ás entradas e saídas dos escolares, 

e doutro persoal no horario escolar, prestar atención a un uso adecuado das 

diferentes dependencias do recinto escolar, velar porque persoas alleas ao 

centro ou del non ocasionen desperfectos no exterior dos dous edificios, solicitar 

ao Concello tarefas de mantemento das instalación ou arranxo das anomalías 

que vaian xurdindo. 

 

As tres limpadoras comezan as súas tarefas ao rematar as clases, de 

15:00 a 22:00 horas de luns a venres e logo algúns sábados de 08:00 a 12:00 

horas, para que á sesión de mañá seguinte se atopen tódalas dependencias 

debidamente hixienizadas. 

 

Plan de utilización das instalacións do centro 

Criterios para o uso das Instalacións Escolares por parte de entidades ou 

persoas alleas á Comunidade Educativa. 
 

 

 Para utilizar as instalacións por parte dos diversos sectores da comunidade 

educativa: pais de alumnos, grupos de profesores,...  requirirase a aprobación 

por parte do director/a logo da solicitude previa por escrito cunha antelación 

mínima de tres días, segundo o punto 9 da Orde do 22 de xullo de 1997 pola 

que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das 

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG. 02-

09-97). 

 Para o uso de entidades ou persoas alleas á comunidade educativa 

solicitarase ao/á Director/a do centro a través do modelo de solicitude 

correspondente que, tralo informe do Consello Escolar, tramitará esta petición á 

Xefatura Territorial que resolverá o que proceda. Excepcionalmente a Dirección 

poderá conceder permisos de uso de instalacións coa conseguinte notificación 

na primeira reunión do Consello Escolar, posterior a dita autorización. 
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 Ao remate do uso das instalacións, estas deberán quedar no mesmo 

estado de orde e limpeza en que se atoparon ao inicio. 

 Condicións de uso por persoas alleas: 

o Non ceder o centro para ningunha actividade que non sexa 

de carácter educativo e/ou deportivo agás no caso en que  algún 

organismo superior así o ordene ou se considere de interese sociocultural 

(períodos electorais, ...). Nos casos en que se ceda, que non ocasione 

alteración no normal funcionamento do mesmo nin condicione o uso do 

mesmo por parte dos mestres/mestras para a preparación de traballo, 

cursos de formación..., e sempre e cando haxa unha persoa que se 

responsabilice da limpeza e posibles desperfectos que se puidesen 

ocasionar. 

 

o A día de hoxe están solicitadas as instalacións do centro fóra 

do horario escolar para as seguintes actividades: 

 

Solicitante En calidade de: Uso instalacións Datas Días Horas 
Andrés 

LucaPesantez 

622199306  

697397218 
 

Particular Polideportivo 01/09/2018  
30/06/2019 

Sábados 17:00h 
18:00h 

Dorotea Paz 
Cortiñas 

ANPA Ximnasio (ensaio do coro 
de pais/nais 

Periodo 
lectivo  

Mércores 17:30h 
18:30h 

Dorotea Paz 
Cortiñas 

ANPA Sala multiusos 

Aula 5º infabtil 

Pavillón 

Hall do Edif  de Infantil Anexo 

Periodo 
lectivo  

Luns a venres 16:00 a 
18:00h 

 
Rafael Ferro 
Parga Rafael 
672010767 

 
Presidente ADC 
Fonte do Rei 

 
Fútbol sala 

3/09/2019     
22/06/2020 

Luns a venres  
 

de 18 a 

20:00h 

e de 

21:30 a 

23:30h 

  
Pablo Castro 
López 

Escola luguesa de 
xadred 

Polideportivo, pista  
exterior e aseos. 

22 ao 26 de 

xuño 

29 de xuño 

a 24 de 

xullo 

31de agosto 

ao 7 de 

setembro 
 

- 9-14h e 

de 15 a 

23h 
 

Volver a INICIO CTRL+ click 
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Solicitante En calidade de: Uso instalacións Datas Días Horas 

Jesús Castro 
López Jesús 
Castro López 
619101308   
 

Encargado de 
deportes na USC 

Polideportivo 15/09/2018 
30/06/2019 

Martes e xoves 20:00h 
21:30h 

Roberto Casal 
Ferreira 

Xerente da 
empresa 
Alimentación 
Saudable 

Ximnasio, pistas 
polideportivas, pavillón 

Tódolos días 
lectivos. 

De luns a 
venres 

14:00h 
a 
16:00h 

      

 

 

Criterios para o uso por parte da ANPA.: 
o Cando o seu fin sexa o propio das súas funcións, non se altere o 

normal funcionamento do centro nin se condicionen as posibles actividades 

de formación ou reunións de traballo das/os mestras/es. A Asociación tería 

que  responsabilizarse da limpeza e posibles desperfectos 

 

Plan de autoprotección 

De acordo co recollido no Decreto 171/2010, do 1 de outubro, sobre plans de 

autoprotección na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 21/10/2010), o CEIP 

Illa Verde non está na obriga de elaborar plan de autoprotección por non ter: 

- un uso docente especialmente destinados a persoas discapacitadas 

físicas ou psíquicas ou a outras persoas que non poidan realizar unha 

evacuación polos seus propios medios. 

- unha altura de evacuación igual o superior a 28 m 

- unha ocupación igual o superior a 1.000 persoas. 

 

 

3.PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 

Actividades complementarias 
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A. Conmemoraciónsrecollidas na  ORDE do 20 de xuño de 2019 pola 

que se aproba o calendario escolar para o curso 2019/20 nos 

centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

a. De conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de 

abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gays, 

transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, para favorecer a 

visibilidade e integrar de forma transversal a diversidade afectivo-sexual, 

os centros docentes sostidos con fondos públicos realizarán actividades 

específicas próximas ás datas de celebracións internacionais relacionadas 

co recoñecemento efectivo do dereito destas persoas. 

b. Solicítaranse as actividades que anualmente oferta Afundación, así 

coma o plan director da policía nacional, actividades de educación 

vial ofertadas polo concello así coma outras actividades 

relacionadas co currículo e que puntualmente se vaian ofertando. A 

día de hoxe están programadas as seguintes: 

 

INICIO FIN Cadro de reunión e actividadescomplementarias e extraescolares 

con datafixa 
TIPO 

02/09/19  Claustroadscrición  

02/09/19 06/09/19 Composiciónequipos / revisión das programacións  

09/09/19  Claustroordinario  

11/09/2019  Inicio de clases  

03/10/19  Reuniónfamilias de EI Reunión 

17/09/19  17/19/24 e 26 de set, Xadred Actividade 

04/10/19  Proxecta PDC Reunión 

07/10/19  Plan de formación en centros  

08/10/19  Reunión  CCP 1ºs martes de cadames Reunión 

15/10/19  Reuniónequipos de ciclo 2ºs martes de cadames Reunión 

15/10/19  Reuniónfamilias de 1º e 2º EP Reunión 

16/10/19  Reunión familias de 3º e 4º EP Reunión 

17/10/19  Reunión familias de 5º e 6º EP Reunión 

22/10/19  ReuniónDinamización, formación e innovación e biblioteca 3ºs 

martes de cadames 
Reunión 

22/10/2019  Claustro (PXA, días non lectivos) Reunión 

24/10/2019  Policíaautonómca  EI 6º Actividade 

22/10/2019  Consello Escolar (PXA, días non lectivos) Reunión 



P. X. A  CEIP  Illa Verde                                   Curso 2019/2020 34 de 46 

 

 

 

29/10/19  Reunión DO 4ºs martes de cadames Avaliación 

28/10/19  Teatro 5º e 6º EP TROYA  

31/10/2019  Día non lectivo: Dia do ensino Vacacións 

01/11/2019  Día non lectivo: Todosos Santos Vacacións 

06/11/19  Plan director 5º e 6º EP Actividade 

20/11/2019  Celebración: Día Universal da Infancia Celebración 

25/11/2019  Celebración: DíaInternacional contra a Violencia de Xénero. Celebración 

02/12/2020  3º EP VisitaaoConcello Actividade 

2-9/12/19  conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de 

Galicia 
Celebración 

06/12/2019  Día non lectivo: Constitución  

03/12/19  Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

 
Celebración 

10/12/19  Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 

Celebración 

16/12/2019 19/12/2019 1ª Avaliación  

16/12/2019 19/12/2019 1ª Avaliaciónentrega de notas  

21/12/2019  Entreganotas 1ª avaliación  

21/12/2019 07/01/2020 VACACIÓNS NADAL  

16/01/20  Teatro 5º e 6º EP “Alice adventure” Actividade 

28-29/01/20  Claustrocontas  

28-29/01/20  CE contas  

30/01/20  Día Escolar da non Violencia e da Paz Celebración 

24/02/2020 26/02/2020 Vacacións de ENTROIDO  

27-28/02/20  Teatro EI “O lobo e a Lúa” Actividade 

08/03/2020  Celebración: DíaInternacional da Muller. Celebración 

09/03/2020 13/03/2020 Celebración: Semana da Prensa Celebración 

12/03/2020  6º EP - Sotavento Actividade 

15/03/20  Día Mundial dos Dereitos do Consumidor Celebración 

20/03/20  Non lectivo: día de libredisposiciónsolicitado a XT  

30-31/03/20  2ª Avaliación  

03/04/20  Entreganotas 2ª avaliación  

04/04/20 13/04/2020 VACACIÓNS SEMANA SANTA  

07/04/20  Día Mundial da Saúde Celebración 

 

20/04/20 

 

24/04/2020 

 

Celebración: Semana do libro 
Celebración 

28/04/2020  CCP Abril  

01/05/2020  Non lectivo: Festa do Traballo  
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04/05/2020  Non lectivo: día de libredisposiciónsolicitado a XT  

09/05/20  Día de Europa. Celebración 

02/05/2020  Celebración: DíaInternacional contra o Acoso Escolar Celebración 

04/05/2020  Non lectivo: día de libredisposición  

11/05/2020 15/05/2020 Celebración: Semana das LetrasGalegas  

05/06/20  Día Mundial do MedioAmbiente Celebración 

15-16/06/20  3ª Avaliación  

21/06/20  3ª Avaliaciónentrega de notas  

 

 

Cadro de reunión e actividades complementarias e extraescolares sen data concretada 

 

Educación Infantil 

3 anos Non se programan saídas 

4 anos Museo/Biblioteca/Teatro 

5 anos Teatro, S Paio de Narla e Formigas 

1º ciclo Ed. Primaria 1º Fabrica de queixos / Visita ao HULA/ Avifauna  

2º Torre de Nuñez / Museo / S Paio de Narla 

2º ciclo Ed. Primaria 3º Concello/ Castro Viladonga/ Progreso 

4º Aula de produtos lácteos/ Museos romanos/ Concello 

3ª ciclo Ed. Primaria 5º O veral, Sogama, Celeiro 

6º Tramo do camiño/ Mazo de Sta Comba / Excursión de final de etapa se fose 

o caso 

 

 
Asimesmo solicitouse a Lucentunm a actividade gratuita de baile moderno para 

os venres de 16 a 17 h 

 

Actividades Extraescolares 

- Excursión de final da etapa, 6º curso. (Se é o caso, a partir do 15 de 

xuño) 
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Actividades propostas pola ANPA e polo concello de Lugo 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DO CONCELLO 

 Baile tradicional galego  

 Patinaxe  

Estas actividades son 

gratuítas. (Previa inscrición) 

  

OUTROS SERVIZOS 

 Escola Aberta:   

o Almorzo e proxecto educativo de 7:30 h. a 9:00 

h. (Concello de Lugo)  

o Comedor Escolar: 14:00 a 16:00 h. (Concello 

de Lugo)  
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4. Plan de potenciación e organización da relación coas familias. 

Cada titor terá, como mínimo, unha reunión ao principio do curso coas familias 

dos seus alumnos. Aparte, convocará todas aquelas que considere oportunas. A 

hora de atención ás familias dos alumnos por parte do profesorado será os 

martes de 16 a 17 horas previa petición do pai/nai ou citación do profesor titor/a. 

 Mantéñense contactos ó longo do curso co IES Sanxillao, sobre todo de cara a 

incorporación nese centro dos alumnos que rematan a Educación Primaria. 

 

 

Propostas específicas para o presente curso 

- Uso da axenda escolar como medio habitual de comunicación entre o 

mestre e as familias. 

- Emprego do correo electrónico para envío de información xeral. 

- Envío de circulares ás familias con información puntual do seu interese. 

Ademais do boletín trimestral, comunicación puntual, escrita ou mediante 

entrevista persoal para asuntos de interese relacionados coa educación 

dos seus fillos. 

- Facilitar as instalacións do centro para a realización de actividades 

organizadas polas familias. 

- Establecer e manter relacións de diálogo coa ANPA. 

 

Reunións colectivas 

 

ETAPA NIVEIS DATA DAS REUNIÓNS 

INFANTIL 4º,5º e 6º 3 de outubro ás 16:00h 

PRIMARIA 1º e 2º 15 de outubro (16h e 17h respectivamente) 

3º e 4º 16 de outubro (16h e 17h respectivamente) 

5º e 6º 17 de outubro (16h e 17h respectivamente) 
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Entrevistas individuais coas familias: 

Alumnado de 4º de EI, no mes de xuño reunión xeral para informar do curso 

seguinte e durante o período de adaptación reunións individuais con cada 

familia. 

Resto de cursos, na hora de titoría os martes de 16:00 a 17:00h 

 

Información por escrito ás familias sobre o resultado da avaliación. 

  Data de entrega de boletíns 

1ª avaliación 
16 e 17 de decembro ás 16:00 

21/12/2019 

2ª avaliación 30 e 31 de marzo ás 16:00                  03/04/2020 

3ª avaliación 16 e 17 de xuño ás 16:00                    19/06/2020 

 

5.PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS E PLANS 
Plans proxecta: 

1. Proxecto Deportivo de Centro Secretaría Xeral para o Deporte 

 

PFPC 

 Seminario “A inclusión educativa a través das STEM ” 20h 

 Seminario“Introducción ao EVA Edixgal” 20h 

 Seminario” Traballo por proxectos e biblioteca escolar” 20h 

 Curso de formación: “ Fundamentos de Moodle” 10h 

 Grupo de traballo: “Integrar a perspectiva maker de xeito transversal no 

proxecto educativo do centro” 20h 

 

BIBLIOTECA 
Obxectivos marcados no proxecto do Plambe....: 

-Apoiar e facilitar a consecución dos obxectivos do Proxecto Educativo do Centro 

e dos programas de ensino.  

-Crear e fomentar no alumnado o hábito e gusto de ler, de aprender e de 

empregar as bibliotecas ao longo da súa vida; é dicir facilitar a formación 

permanente.  
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-Ofrecer oportunidades de crear e empregar a información para adquirir 

coñecementos, comprender, desenvolver a imaxinación e entreterse, prestando 

especial atención ao alumnado que esté en situación de desvantaxe social.  

-Ensinar ao alumnado as habilidades para ser crítico e empregar a información 

correctamente en calquera soporte, formato ou medio, é dicir educación 

documental.  

-Proporcionar acceso aos recursos locais, rexionais, nacionais e mundiais que 

permitan ao alumnado pórse en contacto con ideas, experiencias e opinións 

diversas.  

-Organizar actividades que favorezan a toma de conciencia cultural e social.  

-Proclamar a idea de que a liberdade intelectual, o acceso á 

información eo respeto polo traballo dos 

autores sonindispensables paraconseguir unha cidadanía responsable 

e participativa.  

-Promover a literatura, así como tamén os recursos e os servizos da biblioteca 

escolar dentro e fóra da comunidade educativa.  

-Impulsar a elaboración e desenvolvemento do Plan Lector de Centro, que se 

concretará cada curso na PXA, no que a biblioteca e o seu uso terán un papel 

fundamental para adquirir competencias lingüísticas, habilidades no uso da 

información e consolidar o hábito de lectura.  

-Ampliar as posibilidades do uso pedagóxico da biblioteca do centro e convertela 

nun centro neurálxico de actividades, organizándoa e actualizándoa.  

-Dar a coñecer a biblioteca escolar, a organización dos fondos pola CDU (unha 

vez que estén catalogados todos os fondos documentais) e as distintas seccións 

en que están distribuídos.  

-Capacitar ao alumnado para o uso autónomo da biblioteca escolar, e por 

extensión, doutras bibliotecas. Realizar neste sentido unha formación de 

usuarios, que queda pendente para o vindeiro curso escolar  

-Desenvolver proxectosdocumentais nos que terán que consultar diferentes 

fontes,  informativas (enciclopedias, dicionarios, libros informativos, internet...), 

seleccionar e criticar a información e construír autonomamente o coñecemento.  

-Promover a lectura de todo tipo de textos.  
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-Implicar ao alumnado en actividades de dramatización para unha posterior 

representación na biblioteca.  

-Fomentar a implicación das familias, da ANPA e concello nas diferentes 

actividades de dinamización da lectura que se están levando a cabo no centro.  

-Potenciar e levar a cabo proxectos de traballo comúns para todo o Centro.  

 

Funcionamento: 
En canto á organización teranse en conta os seguintes aspectos:  

- Cada mestre conta cunha hora reservada para o seu curso dentro do 

horario escolar. Este dato terase en conta á hora de planificar os horarios. 

Ademais contase cunha táboa onde cada mestre reserva o seu uso para días 

puntuais.  

A biblioteca ábrese todos os días para uso do alumnado no momento do 

recreo (de 11.50 a 12:20) e polas tardes á par coas actividades extraescolares 

de 16:00 a 18:00h. 

-En canto ó funcionamento a biblioteca conta con normas que todos 

os membros do Centro coñecen e están expostas no taboleiro que hai a entrada 

da mesma. 

 

Plan anual de lectura (Decreto 105/2014, artº 18): 
INTRODUCIÓN 

O programa de lectura ven determinado pola necesidade de dar resposta ás 

novas esixencias que se plantexan no sistema educativo. 

Intentamos conseguir que o alumnado do noso centro se caracterice por ser 

lectores e lectoras eficientes e, polo tanto, pretendemos neles certos aspectos 

como: 

o Comprensión dos contidos. 

o Lectura rítmica, acompasada, fluída e con velocidade axeitada 

o Uso funcional da capacidade lectora na súa actividade diaria. 

o Estimulación e fundamentación dun hábito lector. 

o Adquisición do vocabulario. 

o Mellora da ,expresión oral e escrita. 

o Interese pola lectura como medio de diversión e actividade de  ocio. 
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Por todo isto contemplamos a biblioteca como un centro de recursos materiais e 

intelectuais, unha infraestrutura necesaria para a innovación e o desnvolvemento 

curricular e como un  centro de extensión cultural. Debe converterse mm recurso 

de cambio para a innovación e a mellora da intervención nos procesos de 

ensino-aprendizaxe, integrado na práctica educativa  cotiá, converténdoa nun 

auténtico centro de recursos, documentación e información que apoie o labor 

docente e a autoaprendizaxe do alumnado, que desenvolva programas globais 

de promoción lectora, de formación en técnicas documentais e investigación, de 

educación en habilidades da información e que contemple o apoio ó alumnado 

con dificultades de calquera tipo. 

A nivel da xestión técnica e de organización da mesma é importante: 

• Sinalar axeitadamente os espazos. 

• Clasificar os fondos tendo como referencia a CDU. 

• Estudar novas necesidades que xurdan. 

 

ACTIVIDADES 

 Creación e mantemento do mural da biblioteca. 

 Intercambio de libros na biblioteca. 

 Manter bibliotecas de aula. 

 Préstamos de libros do alumnado entre si na aula. 

 Campañas de fomento da lectura na aula. 

 Apertura da biblioteca no horario de lecer (11:50 a 12:20).  

 Hora de lectura diaria na aula marcada no horario. 

 

6.AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA 

 

Accións de mellora derivadas da análise de resultados da avaliación 

individualizada de terceiro de EP 
Para definir as accións prioritarias, derivadas do análise dos resultados que se 

desprendan do Informe da avaliación e encamiñadas ao establecemento de 

accións de mellora, no presente curso 2019/2020, constitúese a Comisión de 

Coordinación da avaliación do Centro integrada por: 

• Director  

• Xefe/a de estudos  

Volver a INICIO CTRL+ click 
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• Orientadora  

• Coord. do 2° ciclo Ed primaria 

• Coord. do 3° ciclo Ed primaria  

 

A comisión será a encargada de realizar unha primeira aproximación aos 

resultados que se desprendan do informe da avaliación e de propoñer achegas 

sobre posibles actuacións en relación ao mesmo. Terá como funcións 

específicas: 

a) Análise dos resultados. 

b) Diagnóstico da situación. 

c) Proposta de accións de mellora. 

- Respecto ao currículo. 

- Respecto á práctica docente. 

- Respecto doutros factores 

 

 

Guía de intervención para a mellora, elaborada a partir da análise dos 

resultados. 
 

Recibidos os resultados da avaliación individualizada de 3ºEP informarase ás 

familias. 

 Estes resultados non son significativos xa que so unha parte do alumnado 

realizou as probas. 

Os datos obtidos da avaliación do proceso de ensino e aprendizaxe nos servirán 

para analizar, valorar e reorientar as actuacións encamiñadas ao 

desenvolvemento do currículo da etapa. 

3º PRIMARIA 

Realizaron a proba 19 de 50 alumnos/as. 

Os resultados non poden ser suficientemente significativos dado o escaso 

número de escolares que fixeron a aproba para a adopción de medidas 

específicas. 

6º PRIMARIA 

Non se realizou a proba muestral no noso centro en 2019 
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 Reunións de niveis e proposta de accións a desenvolver. 

 Dinamizar actividades e proxectos que traballen as ciencias e as 

matemáticas. 

 Facer probas de avaliación por competencias. 

 

7.ORGANIZACIÓN DE SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 

 

Transporte escolar: 
 

Este colexio non dispón de servizo de transporte escolar 

Comedor escolar: 
 

O centro non xestiona o servizo de comedor 

 

8. PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO 

 

A avaliación do centro, que se reflectirá na Memoria Final de curso, pretende 

determinar o nivel de calidade das actividades educativas postas en marcha así 

como os resultados que das mesmas se derivan. A calidade implicará que os 

recursos dispoñibles, os procesos seguidos e os efectos alcanzados, oferten 

unha resposta coherente co establecido na presente PXA. 

Ao longo do curso farase un seguimento do grao de consecución dos obxectivos 

e actividades establecidas na PXA e proceder, se é preciso, á súa modificación. 

Este seguimento farase por medio da Comisión de Coordinación Pedagóxica 

que proporá, de ser preciso, os reaxustes necesarios. 
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ANEXO I - Relación de libros de texto 

 

RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2019/2020 

 

CENTRO: CEIP.  “ILLA VERDE”  CÓDIGO: 27016728 

LOCALIDADE: LUGO PROVINCIA: LUGO 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 ANOS.-    GRUPOS   A/ B 

Área Autor Título Editorial 
Ano 

publi 
ISBN 

Lingua da 

edición 

Global Manuela Corrales Nuba 3.1. Dimensión Nubaris Edelvives 2014 
978842638273-

3 
Castelán 

Global Manuela Corrales Nuba 3.2. Dimensión Nubaris Edelvives 2014 
978842638274-

0 
Castelán 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS .- GRUPO A 

Área Autor Título 
Editori

al 

Ano 

publ 
ISBN 

Lingua da 

edición 

Global M. Corrales Moli 4.1. Dimensión Nubaris 
Edelviv

es 
2012 

978842638277-

1 
Castelán 

Global M. Corrales Moli 4.2. Dimensión Nubaris 
Edelviv

es 
2012 

978842638278-

8 
Castelán 

Global 
Aurora Usero 

A 
Letrilandia nº1- Libro de lectura 

Edelviv

es 
2004 

978842635583-

6 
Castelán 

  

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ANOS .- GRUPO B 

Área Autor Título Editorial 

An

o 

pub

l 

ISBN 
Lingua da 

edición 

Global M. Corrales Moli 4.1. Dimensión Nubaris Edelvives 
201

2 

978841516531-

6 
Galego 

Global M. Corrales Moli 4.2. Dimensión Nubaris Edelvives 
201

2 

978841516532-

3 
Galego 

Global 
Aurora Usero 

A 
Letrilandia nº1- Libro de lectura Edelvives 

200

4 

978842635583-

6 
Castelán 

  

EDUCACIÓN INFANTIL 5 ANOS  .- GRUPOS A/B 

Área Autor Título Editorial 
Ano 

publi 
ISBN 

Lingua da 

edición 

Global M. Corrales Aris 5.1. Dimensión Nubaris Edelvives 2012 
978842638281-

8 
Castelán 

Global M. Corrales Aris 5.2. Dimensión Nubais Edelvives 2012 
978842638282-

5 
Castelán 

Global 
Aurora Usero 

A. 
Letrilandia nº1- Libro de lectura Edelvives 2004 

978842635583-

6 
Castelán 

 

 

PRIMEIRO  DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Área Autor Título 
Editoria

l 

Ano 

publ 
ISBN 

Lingua da 

Edición 

Matemát Equipo Editorial 
Mat. 1º. Saber Hacer 

Mochila Ligera 

Santillan

a 
2014 978846802017-4 Castelán 

Lengua Equipo Editorial Lengua 1º Saber Hacer Santillan 2014 978846801857-7 Castelán 
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Mochila Ligera a 

Gal-Na-

So 

A.Brandi 

F./A.Guerra C. 
Estrelamar 1º tri 

Santillan

a 
2014 843130098899-6 Galego 

Gal-Na-

So 

A.Brandi 

F./A.Guerra C. 
Estrelamar 2º tri 

Santillan

a 
2014 843130098964-1 Galego 

Gal-Na-

So 

A.Brandi 

F./A.Guerra C. 
Estrelamar 3º tri 

Santillan

a 
2014 9788498724140 Galego 

Relixión 

Católica 

M.Varela 

Crespo y otros 
Religión Católica 1. Amistad Anaya 2018 978846984006-1 Castelán 

Val. S.C * Equipo Editorial 
Valores Sociales y Cívicos 

1º 

Santillan

a 
2014 978846801493-7 Castelán ** 

Música Varios Música Melodía (Galego) 
GaliNov

a 
2010 978849737222-0 Galego 

Plástica * José Mª Álvarez 
Plástica  1  Galego – 

Caderno 
Anaya  978846784716-1 Galego 

Inglés 
Brendon Dunne 

Robin Newton 

Go! 1-Student´s  Book 

(Pack)  

Go! 1 Activity  Book (Pack) 

Richmon

d 

 

2018 

 

978846682920-5 

978846682960-1 
Inglés 

*Non mercar ata falar co titor/a do próximo curso              ** Non hai libro en galego. 

 

 SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Área Autor Título 
Editoria

l 

Ano 

publi 
ISBN 

Lingua da 

edición 

Lengua Varios 
Lengua 2. Primaria. Mochila 

ligera. Saber hacer 

Santillan

a 
2015 978846802546-9 Castelán 

Matemat Varios 
Matemáticas 2. Primaria. 

Mochila ligera. Saber hacer 

Santillan

a 
2015 978846802547-6 Castelán 

Lingua 

Nat. Soc. 

Teresa G. 

Ruíz/A.Guerra C. 
Estrelamar, 1º, 2º e 3º trim. 

Santillan

a 
2015 

843130093936-3 

843130093934-9 

978849972947-3 

Galego 

Relixión 

Católica 

M.Varela Crespo 

y otros 
Religión Católica 2. Amistad Anaya 2018 978846984009-2 Castelán 

 

Val. S.C. 

* 

Varios 

Valores Sociales y Cívicos 2. 

Primaria. Mochila ligera.  

Saber crecer 

Santillan

a 
2015 978846801495-1 Castelán ** 

Música Varios Música Melodía (Galego) 
GaliNov

a 
2015 978849737238-1 Galego 

Plástica * José  Mª  Álvarez Plástica 2 Galego – Caderno Anaya  978846787705-2 Galego 

Inglés 
Brendon Dunne 

Robin Newton 

Go! 2-Student´s  Book (Pack) 

Go! 2 Activity  Book (Pack) 

Richmon

d 

 

2018 

 

978846682624-2 

978846682594-8 
Inglés 

*Non mercar ata falar co titor/a do próximo curso.            ** Non hai libro en galego. 

 

 

 TERCEIRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Área Autor Título Editorial 

An

o 

pub

l 

ISBN 
Lingua da 

edición 

Matemát. Varios Aprender es crecer Anaya 
201

5 

978846788574-

3 
Castelán 

Lingua Varios Proxecto Celme S. M. 
201

4 

978849854420-

6 
Galego 

Lengua Varios ProyectoSavia S. M. 
201

4 

978846756995-

7 
Castelán 

Inglés  
Tiger 3 Act A Pack 2015 

Tiger Pb 2014 
Macmillan 

201

5 

201

4 

978023047547-

2 

978023047631-

8 

Inglés 

C. Natu. Varios Proxecto Celme S. M. 
201

4 

978849854427-

5 
Galego 

Relixión 

Católica * 
Valero Crespo Religión Católica 3º Anaya 

201

5 

978846788393-

0 
Castelán 

Música Varios Música Melodía (Galego) GaliNova 201 978849737223- Galego 



P. X. A  CEIP  Illa Verde                                   Curso 2019/2020 46 de 46 

 

 

4  7 

Plástica *  Aprender a crecer Anaya  
978846784950-

9 
Galego 

Val. S. 

C.* 
Varios ProyectoSavia S. M. 

201

4 

978846757065-

6 
Castelán 

C. Socia. Varios Aprende a crecer Anaya 
201

5 

978846787064-

0 
Galego 

Cuaderno

s 
Varios Ortografía 5 e 6 La Calesa 

199

9 

848105089X 

84881050903 
Castelán 

    *Non mercar ata falar co titor/a do próximo curso. 
 

CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Área Autor Título Editorial 
Ano 

publi 
ISBN 

Lingua 

da 

edición 

Matemát. Varios Aprender es crecer Anaya 2015 978846787781-6 Castelán 

Lingua Varios Proxecto Celme S. M. 2015 978849854526-5 Galego 

Lengua Varios ProyectoSavia S. M. 2015 978846757538-5 Castelán 

Inglés  
Tiger 4 Act A Pack 2015 

Tiger 4 Pb 2014 
Macmillan 

2015 

2014 

978023047548-9 

978023047633-2 
Inglés 

C. Natur. Varios Proxecto Celme S. M. 2015 978849854528-9 Galego 

R. 

Católica * 

Valero 

Crespo 
Religión Católica 4º Anaya 2015 978846788395-4 Castelán 

Música Varios Música Melodía (Galego) GaliNova 2015   978849737239-8 Galego 

Plástica * Varios Aprender a Crecer Anaya  978846788025-0 Galego 

Val. S. 

C.* 
Varios ProyectoSavia S. M. 2015 978846784716-1 Castelán 

C. Soci. Varios Aprender a Crecer Anaya 2015 978846788021-2 Galego 

Cuaderno

s 
Varios Ortografía 7 e 8 La Calesa 1999 

978848105091-2 

978848105092-9 
Castelán 

    *Non mercar ata falar co titor/a do próximo curso. 

 

 QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Libros do PROGRAMA E-DIXGAL 

 

 SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Área Autor Título Editorial 

An

o 

pub

l 

ISBN 
Lingua da 

edición 

Matemát. Equipo Editorial  Matemáticas 6 . – Saber Hacer Santillana 
201

5 
978846803033-3 Castelán 

Lingua E. Editorial Lingua 6. Aprender é crecer. Anaya 
201

5 
978846783511-3 Galego 

Lengua E. Editorial Lengua 6- Aprender es crecer Anaya 
201

5 
9788469806524 Castelán 

Inglés  
Tiger 6 Act A Pack 

Tiger 6 Pb 

Macmilla

n 

201

5 

978023043146-1 

978023043143-0 
Inglés 

C. Natu. E. Editorial Ciencias Naaturais Santillana 
201

5 
978849972587-1 Galego 

C. Soci. E. Editorial Ciencias Sociais Santillana 
201

5 
978849972440-9 Galego 

R. 

Católica * 
Valero Crespo Religión Católica 6º Anaya 

201

5 
978846788404-3 Castelán 

Música Varios Música Melodía (Galego) GaliNova 
201

5 
978849737220-4 Galego 

Plástica * J. M. Álvarez Plástica 6. Caderno Anaya  978846783529-8 Galego 

Val. S.C.   Non libro.     

     *Non mercar ata falar co titor/a do próximo curso.                      

 


