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1. Datos Xerais do Centro.

Denominación: CEIP Manuel Respino

Titularidade: Público

Nº código de centro: 32011755

Municipio (Localidade): A Rúa de Valdeorras.

CP: 32350

Tfno: 988.310.631

Fax: 988.310.631

Enderezo: Avda. De  Vilela 34

Provincia: Ourense

Enderezo electrónico: ceip.manuel.respino@edu.xunta.es

Páxina Web: http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmanuelrespino/

Nivel ou Especialidade Composición
xurídica

Composición
real

Profesorado
compartido

Educación infantil 4 5
Ensino primario 7 7
Pedagoxía Terapéutica 1 1
Audición e Linguaxe 0 1 1
Música 1 1
Inglés 1 1
Francés 0 0
Educación Física 1 1
Relixión 1 1 1
Orientación 1 1 1
TOTAL 17 19 3

Nº Alumnado Infantil Nº Alumnado Primaria Total Alumnado.
70 134 204
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2. Obxectivos Xerais.

1.  Conseguir  unhas  relacións  positivas  na  comunidade  educativa  e  o  seu  entorno,  sendo 

solidarios, e rexeitando calquera discriminación por razón de sexo, clase social, crenzas, raza,...

2. Promover traballo en grupo, aceptando as normas, reglas e decisións tomadas.

3.  Preparar  ao  alumnado  para  participar  activamente  na  vida  social  e  cultural  fomentando 

actitude crítica e responsable.

4. Valorar e respectar o contorno natural e social contribuíndo á súa defensa e conservación.

5. Promover un autoconcepto real no alumnado, formando unha imaxe axustada que lles permita  

xestionar o fracaso de xeito positivo.

6. Fomentar o espírito crítico do alumnado en especial fronte a publicidade e o consumo.

7. Promover na comunidade educativa o coñecemento, estudo, recreación e transmisión das 

diversas manifestacións da cultura popular de carácter inmaterial.

8. Motivar o alumnado cara a aprendizaxe valorarando o esforzo realizado.

9. Implicar ás familias na mellora dos hábitos do alumnado, en canto a alimentación, descanso, 

actividade física... para promover un estilo de vida saudable.

E a corto prazo pretendemos:  

• Implicar  ás  familias  na  importancia  da  puntualidade  do  noso  alumnado,  para  favorecer  a 

dinámica e o traballo no Centro.

• Orientar toda a actividade da nosa comunidade educativa (profesores/as, alumnos/as, familias 

e personal non docente) para que se desenvolva nun clima de convivencia  basada na práctica 

de  distintos  valores  como:  respecto  á  diversidade,  tolerancia,  empatía,  solidaridade...;  para 

establecer  así  un  contexto  educativo  axeitado  que  permita  que  tódolos  membros  da  nosa 

comunidade educativa poidan exercer os seus dereitos sen esquecer os seus deberes.

• Continuar na mellora das  instalacións do  noso centro. 

• Potenciar os plans que se levan a cabo no centro como seña de identidade, implicando a todos 

na  participación, o que repercute na mellora da calidade .
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• Levar a cabo labores de prevención, detección e atención das posibles necesidades educativas 

que os alumnos/as poidan presentar.

• Fomentar o coñecemento e respecto das diferenzas individuais e culturais dos alumnos/as 

como algo positivo.

• Contribuír á axeitada interacción entre os integrantes da comunidade educativa: profesores/as, 

alumnos/as e pais/nais, así como entre a comunidade educativa e o contorno, asumindo o papel 

de mediación, e, se fai falta, de negociación ante os conflitos que poidan xurdir.

• Contribuír á personalización da educación atendendo a todos os aspectos do ser humano e 

favorecendo  a  integración  das  distintas  aprendizaxes  e  coordinando  a  acción  dos  distintos 

axentes educativos.

•  Concenciar as familias de que o uso dos servizos comlementarios de Comedor e Transporte é 

voluntario , e ambos teñen normas específicas de funcionamento.

• Implicar as familias da importancia dunha dieta variada e saudable que facilita o xantar no 

comedor escolar .

•  Concienciar ás familias usuarias do transporte escolar, da obligación de uso diario e respectar 

as normas establecidas para este servizo.

• Continuar  o  cuidado  e  mantemento  do  horto  escolar,  como  actividade  significativa  e 

fomentando a actividade coperativa  e de respeto ao medio ambiente.

• Contribuir á educación integral do alumnado fomentando hábitos saudables e prevención da 

obesidade participando en programas escolares tales como: Froita Fresca, charlas de Sanidade 

sobre consumo e alimentación e hixiene buco-dental.

• Fomentar e consolidar unha participación activa do alumnado en actividades de biblioteca e de 

lectura.

• Manter e mellorar a colaboración e cooperación con órganos representativos (Concello, E.O.E.,  

I.E.S. Cosme López, C.E.I.P. O Bolo, C.F.R. de O Barco, La Gallina Azul, servizos da bisbarra,  

U.A.C, Biblioteca Municipal, etc).

• Fomentar o uso do galego de xeito espontáneo.
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3. Estratexias metodolóxicas e organizativas de atención ao alumnado con NEE.

  PROGRAMA ANUAL DE ORIENTACIÓN E ACCIÓN TITORIAL

EQUIPO DE PROFESORES
Orientadora: Mª Elena López Rodríguez

P. T.:Natividad Carracedo López.

A.L.: Patricia García Arias.

I. INTRODUCIÓN
  

A presente programación comprende un conxunto integrado de actividades, que afectan 

a  todos os núcleos do sistema educativo, co fin de axudar  aos  alumnos e alumnas  na  

adquisición do coñecemento de si mesmos e do mundo no que se desenvolven.

Para a súa elaboración tivéronse en conta os seguintes aspectos:

•     as necesidades do alumnado  e os seus contextos.

•     a especificación de obxectivos avaliables.

•     os recursos tanto humanos como materiais dos que dispoñemos.

     A partir de aí organizamos as actividades que levaremos a cabo no presente curso, dándolle  

a suficiente flexibilidade xa que poden xurdir  novas condicións ou/e  novas necesidades.

II. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS

  Unha das finalidades primordiais desta Programación e do traballo que levará a cabo o 

Departamento  de  Orientación  para  o  curso  2017/18,   é  contribuír  á  mellora  da  calidade 

educativa e á individualización da ensinanza.

     Para iso levaremos a cabo unha serie de accións establecendo unha priorización das 

mesmas en función das necesidades detectadas e dos contextos nos que nos atopamos.

Os  datos  sobre  as  necesidades  existentes  no  presente  curso  foron  obtidos  de  diversos 

documentos:
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-     A Memoria Anual.

-    Os informes psicopedagóxicos.

-    Os informes dos especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe.

-    A información transmitida polo persoal docente dos centros.

Unha vez feita a análise destas necesidades, enmarcamos as actuacións que se levarán 

a cabo,  dentro dos seguintes ámbitos:

1.   Actuacións que teñan como obxecto a Atención á Diversidade presente no centro.

2.  Actuacións dirixidas a apoiar o  Proceso de ensino-aprendizaxe: seguimentos individuais, 

prevención  de  dificultades  na  aprendizaxe  e  no  desenvolvemento  da  personalidade, 

adaptación da resposta educativa a cada necesidade, etc.

3.   Actuacións que teñan como eixo o desenvolvemento do Plan de Acción Titorial. 

4.   Actuacións en relación á promoción da convivencia e á resolución pacífica de conflitos.

5.  Actuacións que promovan unha maior participación e implicación das familias na educación 

dos seus fillos e fillas.

6.   Actuacións para acadar a colaboración con outros Departamentos de Orientación da zona, 

o Equipo de Orientación Específico  provincial,  e con diferentes organismos: Servizos Sociais, 

Servizos Sanitarios, etc.

     Atopándonos no comezo do curso, este apartado da Programación poderá variar ao longo  

do mesmo e así será reflectido na Memoria Anual do Departamento de Orientación.

III. PLAN DE ACTIVIDADES
     A Orientación é un elemento inherente á propia educación que persegue a finalidade de 

promover  e  facilitar  a  atención  individualizada.  Trátase  dun  proceso  que  inclue  a  toda  a 

comunidade educativa, que comeza desde a escolarización do neno/a e remata ó finaliza-las 

ensinanzas non universitarias. E por tanto un proceso global que integra aspectos relativos ao 

desenvolvemento persoal os procesos de ensino, aprendizaxe e á toma de decisións.

Partir  dun  concepto  de  Orientación  coma  este,  vainos  permitir  axustar  a  axuda 

pedagóxica  ás  necesidades  educativas  do  alumnado  e  para  iso  seguiremos  un  modelo 

denominado Orientación por programas de Intervención Global.  Os  programas aos que dá 

cabida este modelo son os seguintes:
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III A.- Plan de atención á diversidade (P.A.D)
III B.- Plan de Acción Titorial (P.A.T)
III C.- Plan de Orientación Académica e Profesional (P.O.A.P)

     A través do desenvolvemento dos mesmos, pretendemos:

1.   Ofrecer unha resposta educativa nos distintos ámbitos interrelacionados dos tres plans.

2.  Favorecer o desenvolvemento das capacidades xerais de todos/as os/as alumnos/as dando 

resposta  ao  mesmo  tempo  ás  alumnas  e  alumnos  con  necesidades  especificas  de  apoio 

educativo.

3.  Mellorar  as  condicións  xerais  do  contexto  educativo  co  fin  de  previr  problemas  de 

aprendizaxe.

Así mesmo implicaremos nesta tarefa a todos os sectores que forman a comunidade 

educativa: profesorado, pais, nais, institucións do contorno,etc.

     Para acadar estes e outros obxectivos que expoñemos a continuación,  levaremos a cabo  

diversas actividades que presentamos divididas nos tres Plans.

III A.- Plan de atención á diversidade (P.A.D)
     Este Plan de Apoio permítemos  articular diferentes medidas de atención á diversidade que  

favorezan o desenvolvemento do alumnado, tanto no ámbito social como no individual.

Neste sentido pretendemos acadar os seguintes obxectivos:

1.   Velar polo cumprimento dos principios de Igualdade, Inclusión e Normalización, mediante o 

traballo diario e o apoio tanto aos alumnos e alumnas como ao profesorado.

2.   Evitar fenómenos indesexables como os de abandono, fracaso e inadaptación escolar.

3.   Fixar criterios para atender e dar resposta á heteroxeneidade de capacidades, intereses e  

motivacións do alumnado.

4.   Detectar problemas de aprendizaxe e poñer en marcha medidas de reforzo.

5.   Cooperar cos titores na elaboración de adaptacións curriculares para aqueles alumnos/as  

que as necesitan.

6.  Organizar espazos e tempos que faciliten a atención á diversidade.

7.  Colaborar na adecuación de materiais de asesoramento e apoio ao profesorado.
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8. Avaliar  conxuntamente  co  profesorado  o  desenvolvemento  de  programas  e  de  medidas 

adoptadas ao longo do curso.

     Para acadar estes obxectivos levaremos a cabo dous tipos de actividades globais que na  

práctica  desglosarémolas noutras máis específicas e que iremos realizando ao longo do curso. 

Son as seguintes:

 Asesoramento  directo  ao  profesorado  para  o  desenvolvemento  das 
correspondentes medidas de atención á diversidade.

1.1.- Participar nas reunións de revisión do PE   achegando información sobre medidas de  

atención á diversidade.

1.2.- Reunións de titoras/es e equipos docentes para fomentar a comunicación entre os distintos 

profesores que interveñen nun mesmo grupo de alumnos/as.

1.3.- Proporcionar apoio e asesoramento respecto aos procesos de ensinanza-aprendizaxe na 

realidade educativa na que se atopa o profesorado.

1.4.- Reunións  informativas  co  profesorado  para  reflexionar  sobre  respostas  educativas  e 

criterios metodolóxicos que podan previr dificultades de aprendizaxe: distribución de tempos,  

agrupamentos, organización de espazos, etc.

1.5.- Establecemento dunha proposta de organización de reforzos a través da observación de 

cales son as necesidades prioritarias e o axuste de horario do profesorado.

 1.6- Participar no desenvolvemento do Plan de Convivencia (Decreto 85/07).

2. Atención prioritaria ós alumnos/as que presentan necesidades específicas de apoio 
educativo.
2.1- Análise dos posibles alumnos que teñen o risco de presentar dificultades de aprendizaxe.

2.2.-  Observación  directa  e sistemática dun alumno/a  ou grupo de alumnos/as  na aula,  co 

obxectivo de obter información complementaria para asesorar ao profesorado.

2.3.- Realizar entrevistas coa familia para completar o proceso de detección de necesidades.

2.4.- Realizar a avaliación psicopedagóxica daquelas alumnas/os que se considere preciso.

2.5.- Remitir á/ao alumna/o a outros especialistas para a realización de exploracións específicas 

complementarias cando sexa preciso.
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2.6.- Orientacións ás familias para que asuman responsabilidades na educación dos seus fillos 

e fillas. 

2.7.- Implicar ás nais e pais nas actividades de reforzo e apoio educativo.

  Unha posible temporalización deste plan sería a seguinte:

- Setembro:  actualización  da  base  de  datos  de  alumnos  con  necesidades  específicas  e 

colaboración co Xefe de Estudos na correcta definición do alumnado con necesidades de apoio 

e  reforzo.  No  1º  trimestre:  Distribución  de  horas  de  apoio  do  alumnado  con  necesidades 

educativas, revisión de informes de valoración psicopedagóxico, seguimento de casos, recollida 

e estudo de demandas, realización de avaliacións psicopedagóxicas e no caso de que algún 

alumno precise elaboración de AC plantexar  a súa elaboración.

- 2º  trimestre:  seguimento  e  evolución  dos  alumnos  de  necesidades  educativas, 

revisión/modificación horarios de PT e AL, seguimento das medidas de axuste e continuación de 

estudo de novas demandas e avaliacións que fóran  necesarias. Ademáis unha vez que as Acs  

realizadas veñen aprobadas comprobar a súa aplicación nas aulas.Levar a cabo se fora preciso 

algunha flexibilización (mes de abril).

-  3º trimestre: seguimentos en especial a alumnos/as que teñen AC e os que  rematan a etapa 

educativa de Primaria e comezaran unha nova no IES, elaboración de dictámenes.

III B.- Plan de Acción Titorial  (P.A.T).
     O  Plan  de  Acción  Titorial  é  o  documento  marco  no  que  se  recolle  a  organización  e  

funcionamento das titorías  que se van realizar nos centros.

A súa  posta  en  práctica  recae  sobre  os  profesores  titores,  e  contan  coa  coordinación  da 

Xefatura de estudos e coa colaboración de Departamento de Orientación. 

Neste Plan, o  equipo docente, coordinado pola titora ou titor, e asesorado polo Departamento 

de Orientación, selecciona as estratexias  máis axeitadas para o desenvolvemento do mesmo.

Levarase a cabo ao longo de todo o proceso educativo, de xeito individual ou colectivo, sendo a 

función máis importante, tanto para a titora ou titor como para o/a orientador/a, a de poñer os  

medios  para  garantir  que  todo  o  alumnado,  en  función  das  súas  necesidades,  teña  a 

oportunidade de “aprender a pensar”.

     Nesta mesma liña están os obxectivos que pretendemos acadar e que son os seguintes:

1.  Contribuír ao desenvolvemento integral do/a alumno/a tanto no seu ámbito individual como 

social.
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2.  Optimizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe, asesorando aos/ás titores/as sobre os 

mesmos, contribuíndo á personalización da educación.

3.  Orientar aos pais e nais na súa labor educativa.

4.  Procurar estratexias que favorezan a educación para a convivencia.

5.  Colaborar coa Xefatura de Estudos e coordinar as súas respectivas actuacións no relativo 

ao desenvolvemento do P.A.T.

Así mesmo este Plan concrétase nas diversas actividades que levaremos a cabo como 

son:

•   Colaborar e asesorar na concreción do P.A.T. para cada grupo de alumnos/as e para 

cada alumno/a.

•   Proporcionar materiais e recursos ás titoras/es  sobre técnicas de estudo, coñecemento 

e avaliación do alumnado, estratexias de intervención ante situacións problemáticas, etc.

•  Intervir  directamente  con  algúns  alumnos/as  cando  o  solicite  o  titor  e/ou  o  equipo 

educativo.

•   Previr e detectar dificultades nas aprendizaxes instrumentais e escolares, equipando ao 

alumnado coas estratexias e hábitos máis axeitado.

•   Propoñer xunto cos titores a realización de actividades para desenvolver nos alumnos 

actitudes sociais positivas: asertividade, autoconfianza, empatía, tolerancia, respecto.

•   Establecer xunto coa titora ou titor entrevistas e xuntanzas coas familias para informar 

sobre a evolución académica do seus fillos/as e implicalos nas actividades de reforzo e 

apoio escolar.

III C.- Plan de Orientación Académica e Profesional (P.O.A.P)
     Este Plan será levado a cabo por parte de todo o equipo docente sendo a súa finalidade a de  

levar  ao  alumnado  á  reflexión,  autocoñecemento  e  valoración  das  propias  capacidades, 

motivacións e intereses, así como o  coñecemento de toda a oferta educativa e laboral para que 

poidan facer eleccións óptimas no futuro.

     Con el pretendemos acadar os seguintes obxectivos, dirixidos especialmente ao último nivel  

de Educación Primaria:
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•  Elaborar  e  proporcionar  materiais  encamiñados  a  informar  ao  alumnado  sobre  as 

posibilidades de estudo e a utilización das técnicas de estudo para mellorar o seu proceso de 

aprendizaxe.

•    Manter entrevistas cos alumnos que o precisen para apoialos na súa toma de decisións.

•    Proporcionar ao alumnado e ás familias información sobre as diversas opcións educativas 

e profesionais na situación actual.

•   Coordinarse co equipo de orientación da E.S.O para realizar o transvase de información 

sobre os alumnos co obxecto de seguir coa labor orientadora.

Para acadar estes obxectivos poñeremos en práctica as seguintes  actividades:

1.  Ofrecer  ampla  información  ao  alumnado  e  ás  familias  sobre  a  estrutura  do  sistema 

educativo: opcións, itinerarios, axudas...; e sobre as distintas técnicas de estudo para facilitar 

as aprendizaxes do alumnado.

2.   Asesorar e formar ao profesorado nas actividades que demanden.

3.  Intervención directa co alumnado para a aplicación de cuestionarios de exploración de 

intereses, aptitudes, valores.

4. Reunións  coas  familias  informándoas  sobre  a  formación  que  están  recibindo  os  seus 

fillos/as.  

CONTRIBUCIÓN DO POAP O DESARROLLO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS
As  competencias  básicas  son  aquelas  que  permiten  poñer  o  acento  en  aqueles 

aprendizaxes  que  se  consideran  imprescindibles,  desde  un  plantexamento  integrador  e 

orientado a aplicación de saberes adquiridos desarrollados ao finalizar o ensino obligatorio para 

poder lograr a realización persoal incorporandose a vida adulta de maneira satisfactoria e ser  

capaz de desarrollar un aprendizaxe permanente o longo da vida.

A inclusión  das competencias básicas no currículo  ten varias finalidades:  Integrar  os 

diferentes aprendizaxes incorporados nas diferentes materias, permitir os alumnos integrar os 

seus aprendizaxes e utilizalos de maneira efectiva cando lle resulten necesarios en diferentes 

situacións e contextos.

Asimesmo, a programación de actividades que contemplan este plan e a orientación nos 

procesos  de  ensinanza-aprendizaxe  contribuen  o  desarrollo  da  maioria  das  competencias 

claves establecidas na LOMCE, a saber:
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•  Competencia  en  comunicación  lingüística:  Aspectos  relacionados  co  desarrollo  de 

habilidades para  establecer  vínculos,  expresar  e  autorregular  pensamentos,  emocións  e 

conductas e tamen a integración do alumnado.

•  Competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía:Implica  a 

orientación e apoio no proceso de aprendizaxes.

• Competencia  dixital:  Implica  a  coordinación  ,  orientación  e  seguimento  do  proceso 

académico.

•  Competencia para aprender a aprender: Implica dispoñer de habilidades metacognitivas.

● Competencias  Sociais  e  cívicas:  Fai  posible  comprender  a  realidade  social  en 

que se vive, convivir, cooperar,etc.

•  Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor: Adquisición da conciencia e aplicación de 

valores e actitudes como o autoconocimiento e a autoestima, control emocional, auto-crítica, 

toma de apuntes...

•   Conciencia y expresiones culturales: Resaltar os aspectos orientadores da educación,  

atendendo o contexto real no que vive o alumno, favorecendo a adquisición de aprendizaxes 

conectados co entorno.

IV. CRITERIOS DE AVALIACIÓN.

Como indicadores da avaliación utilizaremos os seguintes aspectos:

•   Adecuación das distintas actividades ás necesidades dos destinatarios.

   As actividades programadas que se realizaron.

•   Consecución das metas ou obxectivos previstos inicialmente nas actividades realizadas. 

   Adecuación e suficiencia dos recursos dispoñibles.

   Grao de participación das persoas implicadas.

•   Adecuación da temporalización prevista.

•   Conclusión e propostas de mellora.
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ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS  E ORGANIZATIVAS DE  ATENCIÓN AO ALUMNADO 
CON NEAE. ADSCRITO A AULA DE APOIO: MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR

-   NIVEIS DE INTERVENCIÓN DA MESTRA DE APOIO.  

-   PROGRAMAS A DESENROLAR NO PROXECTO DAS AULAS DE APOIO.  

-  MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR PROPOSTAS PARA A ATENCIÓN ÁS NEAE  

-  BIBLIOGRAFÍA.  

1.NIVELES DE INTERVENCIÓN DA MESTRA DE APOIO.

Tres niveles de intervención:

1.Apoio ao Centro, concretado en:

  Participación  na elaboración  dos proxectos  educativos:  PXA,  Programacións de Nivel,  

Programacións de Aula, Documentos de adaptación e reforzo cando procedese o seu deseño.

  Colaboración coa CCP (Comisión de Coordinación Pedagóxica) para actuación respecto ao 

alumnado con NEAE.

  Elaboración dos horarios dos alumnos e alumnas con NEAE  en colabo ración cos titores e  

titoras e asesoramento do D.O.

  Colaboración co resto de profesionais que actúan en relación  ao alumnado adscrito á 

atención da aula de apoio: Orientadora, Asistente social, Psicóloga no Barco de Valdeorras...

  Organización e xestión da aula de apoio do Centro: docencia directa sobre ós alumnos  e 

alumnas.

2.   Apoio aos titores e titoras:

•   Elaboración conxunta dos documentos de  Adaptacións curriculares e Reforzo Educativo .

•   Apoio metodolóxico e bibliográfico.

•   Colaboración co fin de orientar as  respostas pedagóxicas ás diferentes NEAE.
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3.  Apoio aos /ás alumnos e alumnas.

1.   Realización dos programas a seguir en cada caso.

2. Intervención  directa  proporcionando  o  reforzo  pedagóxico  nas  condicións  que  se 

establezan oportunamente nos informes psicopedagóxicas, nos documentos de adaptación e 

reforzo e nos proxectos educativos.

3.   Avaliación da evolución do alumno ou alumna en colaboración co titor ou titora.

4.   Información ás familias.

5.   Atención docente directa a este alumnado.

➢  PROGRAMAS A DESENVOLVER NO PROXECTO NAS AULA DE APOIO  ( P.T. e A.L.).  

Programas de reforzo madurativo.

Desenrolo psicomotor, perceptivo e da linguaxe oral. 

Desenrolo socio-afectivo en tempo escolar.

Programas de recuperación das técnicas básicas.

Dificultades en lectoescritura e aprendizaxes matemáticas.

Programas de reforzo nos hábitos e técnicas de estudio  :  
Técnicas de traballo intelectual, técnicas lectoescritoras (velocidade, composición, lectura 

crítica);  reforzo  das  capacidades  básicas  (atención,  concentración,  memorización, 

razoamento).

3.  MEDIDAS  DE  FLEXIBILIZACIÓN  CURRICULAR  PROPOSTAS  PARA   ATENCIÓN  ÁS 

NEAE..

1.  NAS ACTIVIDADES: elaborar actividades que sexan susceptibles de seren abordadas con 

diferentes niveis de competencias; seleccionar actividades para cada contido, de xeito que as 

poidan facelos alumnos e alumnas con NEAE;  deseñar  actividades que supoñan o traballo 

cooperativo de alumnos e alumnas con diferentes niveis de competencia; establecer actividades 

de libre elección polo alumnado; establecer actividades en diferentes entornos físicos.
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2.  NA METODOLOXÍA:  seleccionar  estratexias  didácticas  que   sendo  axeitadas  para  os 

alumnos e alumnas que presenten NEAE,  resultan  beneficiosas para o  conxunto  da clase;  

Priorizar estratexias que favorezan a experiencia directa, a reflexión e a expresión por parte das  

alumnas e alumnos; Potencia-la cooperación entre alumnado con NEAE e aqueles e aquelas 

que non as teñan; Presentalos contidos mediante diversas linguaxes, de xeito que permitan 

chegar con facilidade ós alumnos ou alumnas que presenten NEAE ; Empregar estratexias con 

forte motivación intrínseca e abundantes reforzos; Dar máis prioridade ás estratexias docentes 

que centran a atención da actividade escolar no grupo.

3. NA  AVALIACIÓN:  Asegura-la  avaliación  inicial  ó  comezo  de  cada  proceso  de 

ensinanza/aprendizaxe tratando de indaga-los coñecementos previos dos alumnos e alumnas 

antes de comezar; Normalizala práctica da avaliación no contexto de aula para permitir unha 

atribución máis axustada dos logros e fracasos; Seleccionar instrumentos de avaliación variados 

que resulten axeitados ó contexto e ás NEAE  que no mesmo se presenten; Aplicar un esquema 

de  avaliación  máis  a  fondo  fronte  ás  dificultades  de  aprendizaxe  antes  de  solicitar  unha 

avaliación  psicopedagóxica;  Introduci-la  autoavaliación  e  a  avaliación  entre  compañeiras  e 

compañeiros;  deseñar  actividades  nas  que  a  propia  realización  por  parte  dos  alumnos   e  

alumnas implique a avaliación dos aprendizaxes feitos.

4.  NOS  CONTIDOS:  adecua-los  contidos  seleccionados  nas  programacións  de  Nivel  ás 

peculiaridades das diferentes aulas e de xeito especial ás NEAE que poidan existir; Definir con 

precisión os contidos que resulten mínimos en cada unidade didáctica; Estructura-los contidos 

de modo que sexan abordables polos alumnos e alumnas da aula que presenten as NEAE.

5.NOS OBXECTIVOS:  adecua-los  obxectivos  seleccionados nas programacións de ciclo  ás 

peculiaridades  de  cada  aula;  Definir  con  precisión  os  obxectivos  didácticos  que  resulten 

mínimos en cada unidade didáctica;  introducir  obxectivos  referidos ao nivel  dos alumnos e 

alumnas con NEAE.
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Aula de Audición e Linguaxe

ÍNDICE

1)  Introdución

2)  Avaliación Inicial.

3) Obxectivos Xerais.

4) Competencias Clave.

5) Actividades.

6)  Metodoloxía.

7)  Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (ANEAE). 

8)  Recursos persoais, materiais e organizativos.

9) Temporalización (secuenciación das actuacións).

10) Avaliación Final.

1)   Introdución

Neste curso escolar  a praza de Audición e Linguaxe (AL)  continúa a ser compartida, 

sendo o CEIP “O Bolo” o centro co que itinera esta especialista,  asistindo ao CEIP Manuel 

Respino tres días a semana (luns, martes e xoves), sendo este o centro base, e dous días ao 

CEIP “O Bolo” (mércores-venres).

2)    Avaliación Inicial

Parto, como cada novo curso, da  Función Avaliadora  como  primeiro compoñente do  

proceso de intervención, punto básico para a toma de decisións, e a súa vez, mecanismo de 
control  da  súa  eficacia.  A elaboración  dun  plan  de  evaluación  conleva  plantexarse  unhas 

preguntas (Miller) cuxas respostas suporán establecer uns obxectivos, determinar os contidos 
e  seleccionar as  técnicas,  instrumentos  e  procedementos  de  avaliación  así  coma  de 

recursos, metodoloxía, etc.
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A avaliación é unha ferramenta de investigación e reflexión, e un elemento de debate 

profesional,  unha  decisión  colectiva  sobre  as  propostas  didácticas  e  sobre  a  resolución  de 

problemáticas que aparecen na vida da aula e centro, polo que debe contemplar ademais do 

proceso  de  ensino-aprendizaxe  do  alumnado,  a  avaliación  da  práctica  docente  e  da  propia  

formulación curricular, concretando a través das súas distintas fases (inicial - continua - final) as 

necesidades que se vaian plantexando. Ten, polo tanto, un carácter global, referido ao conxunto 

de capacidades expresadas nos obxectivos xerais do centro e das áreas, formativo, regulador,  

orientador,  autocorrector  e  continuo,  ao  proporcionar  información  constante  que  permitirá 

mellorar tanto os procesos como os resultados da intervención educativa.

A nivel  centro  e  contexto  os  instrumentos  de  avaliación configúranse  nas  distintas 

reunións da CCP, do DO, nas propias reunións de avaliación trimestrais..., así como nos criterios 

marcados no PE, Programacións Didácticas de Nivel e dentro deste nos PCEs, PA, PAT, PXAD e 

PO recollidos na PXA, que permitirán concretar as propostas de mellora e/ou necesidades a 

priorizar.

En canto ao proceso de avaliación do  alumnado  terei en conta as distintas FASES da 

mesma:

Avaliación  Inicial:  con  valor  diagnostico-preventivo.  Unha  vez  detectadas  as 

necesidades,  ben  dende  o  ámbito  médico  -  familiar  (diagnóstico  previo  de  discapacidade 

auditiva, motórica, Trastornos do Espectro Autista (TEA), Trastornos por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH)...) ou a través do titor/a (articulo 13° da Orde do 27 de decembro de 2002, 

que  recolle  que  ao  comezo  do  seu  escolarización  todo  o  alumnado  será  obxecto  dunha 

avaliación inicial, na que, ademais dos aspectos previstos na Orde do 25 de xuño de 2009 pola  

que regula a avaliación do 2° ciclo Educación Infantil e na orde do 23 de novembro de 2007 pola 

que se regula a avaliación en educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia,  e Orde 

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

educación  primaria  na  Comunidade  Autónoma  de  Galicia. se  recollerá  a  detección  das 

Necesidades Educativas Especiais) serán obxecto dun proceso de valoración destas a través 

dunha  avaliación psicopedagóxica  (art.  3°  da  Orde do 31 de outubro  de 1996),  que será 

levada a cabo pola Xefa do DO do centro e/ou EOE se é o caso, segundo se recolle na Orde do 

24  de  xullo  de  1998.  Partindo  de  ambas  as  dúas  avaliacións,  como mestra  de  Audición  e 

Linguaxe  realizarei  unha  avaliación  máis  específica  das  competencias  comunicativas  e 
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lingüísticas, para concretar as necesidades no ámbito da comunicación e da linguaxe, a través 

de  distintas  técnicas  (observación  directa  e  sistemática),  procedementos  (probas  non 

estandarizadas, mostras da linguaxe verbal, escalas de desenvolvemento) e instrumentos (tests 

estandarizados).

Avaliación Continua:  cun valor formativo que acompaña todo o proceso de formación 

cunha  función  reaxustadora.  Ao  longo  do  curso  e  de  forma  continua,  recorrerei  a  distintas 

técnicas  (fundamentalmente  a  Observación  Directa,  xa  seña  discreta,  específica  e/ou 

estructurada),  instrumentos de avaliación  (fichas de rexistro, axenda de clase, gravacións en 

audio...) e reunións co profesorado implicado e familia, para analizar os progresos e dificultades 

do  alumnado,  co  fin  de  axustar  a  nosa  práctica  educativa  que  estimule  o  proceso  de 

aprendizaxe.  Os obxectivos establecidos na nosa programación,  tomando como referencia a 

Orde do 25 de xuño de 2009 pola que regula a avaliación do 2° ciclo Educación Infantil e a Orde 

do  23  de  novembro  de  2007,pola  que  se  regula  a  avaliación  en  Educación  Primaria  na 

Comunidade  Autónoma  de  Galicia  e  a  Orde  do  9  de  xuño  de  2016  pola  que  se  regula  a 

avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia e constitúen o referente inmediato da avaliación continua, debendo ser ademais de 

continua, correctiva e criterial.

Avaliación Sumativa-Final.  Completa o desenvolvemento do programa. Esta avaliación 

realizada por todos os profesionais implicados nos procesos de ensino - aprendizaxe e a través 

dos mesmos recursos que para o seguimento, analiza o grao de cumprimento dos obxectivos 

formulados inicialmente, que se valoraron, ao mesmo tempo, de forma continúa e progresiva, co 

obxectivo de adaptar as intervencións, en posteriores períodos educativos, ao nivel alcanzado, 

así como a introdución das modificacións oportunas.

As conclusións desta avaliación, en relación ao programa en si quedarán recollidas na 

Memoria Final do Departamento de Orientación. No referido ao alumnado recolleremos os datos 

relativos ao proceso de avaliación inicial  e continua,  e reflexarémolos nos distintos informes 

trimestrais,  expresado  en  termos  cualitativos,  en  referencia  aos  progresos  alcanzados  ou 

dificultades atopadas.
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3)      Obxectivos Xerais

Atendendo ao marco lexislativo que recolle as nosas funcións como mestras de apoio (Artigo 

84° do Decreto 374/1996 do 17 de outubro), membro do Departamento de Orientación (Decreto 

120/1998 do 23 de abril, Orde do 24 de xullo de 1998 que amplía o Decreto 120/1998 e artigo 

19° da Orde do 27 de decembro do 2002) e revisando a nosa práctica diaria, xunto cos datos 

desprendidos da avaliación inicial, estas poden situarse nos seguintes niveis:

A nivel Centro e Aula, que implica tamén o contexto:

·    Participación  na  elaboración  e  revisión  dos  distintos  documentos  de  centro, 

incorporando obxectivos e estratexias que faciliten a comunicación e a prevención de alteracións 

da linguaxe oral e escrita.

·    Colaborar coa CCP na elaboración do plan de actuación con respecto ao ANEAE.

·   Coordinarnos cos profesionais externos (logopedas, psicólogos..., etc) ao centro que 

atenden ao noso alumnado.

·    Orientar e asesorar ao titor/a e profesorado que imparta docencia ao ANEAE en 

relación ás adaptacións metodolóxicas e organizativas da aula (PA) e materiais didácticos.

·    Avaliar en coordinación co titor/a e a familia o progreso do ANEAE.

·   Colaborar  na  identificación  das  Necesidades  Educativas  Especiais  a  través  da 

observación nos contextos de aprendizaxe.

·    Desenvolver programas de atención temperá con carácter preventivo e compensador. 

Iste  obxectivo  fai  referencia a etapa de Educación Infantil  e  a  prevención de alteracións da 

linguaxe e fala, así como a detección temperá.

·    Participar na elaboración das adaptacións curriculares en colaboración co titor/a e no 

seguimento e avaliación destas.

·   Cooperar  cos  membros  do  Equipo  de  Orientación  Específico  (EOE)  no 

deseño, desenvolvemento e avaliación de programas específicos.

A nivel individual co Alumnado:

·    Participar  na avaliación psicopedagóxica e no deseño e programas de atención á 

diversidade.
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·     Intervir  directamente  co  alumnado  desenvolvendo  Programas  de  Intervención 

Específicos.

·   Coordinarnos e participar co titor/a nas diferentes avaliacións.

·   Informar e colaborar coas familias, establecendo canles de comunicación fluidas.

4)    Competencias básicas

O  currículo  é  o  marco  que  ha  de  servir  permanentemente  de  referencia  á  nosa 

intervención comunicativa - lingüística que como calquera intervención no seo escolar, ten que 

contemplarse en aras á consecución dos obxectivos curriculares e, consecuentemente, a suma 

distes e dos contidos curriculares establecidos no Decreto 330/2009 do 4 de xuño que establece 

o currículo Educación Infantil  e Decreto 105/2014 do 4 de Setembro que establece o currículo  

Educación Primaria, concretados nas distintas Programacións Didácticas de Ciclo de Educación 

Infantil  e  Primaria  do  centro,  á  adquisición  das  competencias  clave,  sendo  a  consecución 

destas o que ha de dar coherencia a cada unha das actuacións cos nosos alumnos/as nun 

marco común de referencia.

A contribución a ditas competencias, pode concretarse, entre outras, nas seguintes:

·   COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

·    Utilizar a voz e o corpo como instrumentos de expresión e comunicación.

·   Elaborar textos escritos e orais aplicando as normas básicas das distintas 

linguas (léxicas, ortográficas, de puntuación, de acentuación e gramaticais).

·    Adquirir unha terminoloxía específica por áreas e ser rigoroso no seu emprego.

·   COMPETENCIA  MATEMÁTICA  E  COMPETENCIAS  BÁSICAS  EN  CIENCIA  E 
TECNOLOXÍA

·   Aplicar estratexias persoais de resolución de problemas lóxicos.
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·      COMPETENCIA DIXITAL

·   Utilizar, de forma guiada, a biblioteca e as tecnoloxías da información e a 

comunicación para obter, seleccionar e elaborar informacións de diferente tipo.

·    Elaborar mensaxes (en papel ou electrónicos) dirixidos a outros compañeiros 

como forma de comunicación, de relacionarse cos demais e de utilización das 

tecnoloxías da información e a comunicación.

·   Utilizar as tecnoloxías da comunicación e a información para ter unha visión 

actualizada da actividade científica.

·    Saber utilizar un ordenador de forma básica.

·     COMPETENCIAS SOCIAIS E CÍVICAS

·     Desenvolver habilidades de cooperación.

·  Ter  respecto  e  actitude  de  escoita  nas  intervencións  individuais  dos 

compañeiros.

·    Coñecer, valorar e gozar do contorno natural, social e cultural, fomentando a 

súa conservación.

·   Comprender a realidade da pluralidade social  actual  coa que convivimos e 

aprender a respectarnos, sen discriminar a ninguén.

·   Desenvolver actitudes de diálogo e de resolución de conflitos.

·    Aceptar e elaborar normas de convivencia.

·     CONCIENCIA E EXPRESIÓNS CULTURAIS

·   Rechazar actitudes e estereotipos lingüísticos discriminatorios.

·   Valorar  o  corpo  e  a  voz  nas  actividades  de  canto,  movemento,  danza  e 

dramatización, desenvolvendo a sensibilidade necesaria para aprecialo.
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·    Coñecer e valorar as manifestacións culturais do noso contorno.

·    COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
· Aprender  a  ter  capacidade  autocrítica,  reflexionando  sobre  o  esforzo  e  logros 

conseguidos.

·    Desenvolver técnicas para aprender, organizar, memorizar e recuperar a información.

·    Reflexionar sobre o que e como se aprendeu.

·   Adquirir  conceptos esenciais ligados ao noso coñecemento natural para incorporar 

información proveniente da propia experiencia ou de escritos ou audiovisuais.

·    Adquirir procedementos de análise de causas e consecuencias.

·    SENTIDO DE INICIATIVA E ESPÍRITO EMPRENDEDOR.
·    Adquirir habilidades para a prevención e resolución pacífica de conflitos que poidan 

xurdir ao formar parellas, grupos, quendas de xogo...

·    Fomentar a práctica de respecto das normas cívicas e de educación viaria.

·    Tomar  decisións  desde  o  coñecemento  dun  mesmo  (no  ámbito  escolar  e  nas 

actividades de ocio).

·   Participar na construción de solucións.

5)    Actividades

Tendo en conta  os  obxectivos que se perseguen,  levarei  a  cabo distintas  actividades 

relacionadas co centro, o contexto e o alumnado, que poden considerarse prioritarias para que a 

miña programación se desenvolva satisfactoriamente.

Como membro do  Centro  e, polo tanto,  da súa organización, asistirei  ás reunións de 

coordinación  que  se  establecerán  dentro  do  horario  de  obrigada  permanencia  no  centro 

destinado a actividades non lectivas (Decreto 374/1996 do 17 de outubro, Orde do 22 de xullo e  

Orde de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e 

laboral docente), recollidos nesta PXA.
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Como membro do Departamento de Orientación, a  priorización  das miñas actividades 

terá como referencia as instrucións que aparecen reflectidas na Circular 18/2007 que dende as 

Direccións  Xerais  de  Ordenación  e  Innovación  Educativa  e  de  Formación  Profesional  e 

Ensinanzas Especiais se ditaron para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias  

dos  servizos  de  orientación  educativa  e  profesional  das  ensinanzas  escolares  así  como  a 

Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación pola que 

se  ditan  instruccións  para  coordinar  as  actuacións  e  establecer  as  accións  prioritarias  dos 

servizos de Orientación Educativa e Profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

No referido ao  contexto  as miñas actuacións enfocaranse a establecer  e  fomentar  a 

colaboración e implicación das familias  ,   así como facilitarlles información sobre o programa de 

intervención, pautas e orientacións... semanalmente, no horario establecido para a súa atención, 

e de xeito periódico cos profesionais externos ao centro: membros do EOE, gabinetes externos 

do ámbito da psicoloxía e logopedia...

A  nivel  alumnado,  xunto  coa  atención  directa aos  alumnos/as  con  Necesidades 

Educativas Especiais, ao longo deste curso escolar, levarei a cabo entre outras:

·    Avaliación Inicial das competencias comunicativas e lingüísticas do ANEAE.

·  Deseño,  desenvolvemento  e  avaliación  de  Programas  de  Intervención  Específicos  co 

alumnado con necesidades na comunicación e a linguaxe.

Estas actividades prioritarias, serán obxecto de reflexión e sometidas a un proceso avaliador 

continuo instrumentalizado nas diferentes reunións de coordinación citadas.

6)    Metodoloxía

Asumindo  o  principio  de  Inclusión,  a  metodoloxía  basearase  nos  Principios 

Psicopedagóxicos  referidos  por  un  lado  ao  proceso  de  aprendizaxe  ,   polo  que  sería  global, 

favorecendo  a  conexión  entre  os  intereses  do  alumnado  e  o  contexto  ambiental,  activa, 

funcional,  que potencie a  construción  de  aprendizaxes significativas  e o desenvolvemento de 

estratexias  que contribúan y  autorregulación  das aprendizaxes,  a  través  dunha  aprendizaxe 

cooperativa que fomente o interese, a autoestima, a motivación intrínseca, favorecendo actitudes 

positivas cara ao estudio, a cohesión grupal, a participación ...
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No  referido  aos  principios  de  ensino  ,   dirixidos  a  potenciar  a  autonomía  persoal  do 

alumno/a, os mestres/as actuarán como guía ou mediadores para facilitar  a construción das 

aprendizaxes. No proceso de ensino, en relación a nosa práctica docente, é necesario potenciar 

a colaboración interprofesional e o ensino en equipo.

Fundamental  será  a  participación  familiar,  de  forma  significativa,  no  proceso  de 

planificación e seguimento do proceso de ensino-aprendizaxe dos seus fillos/as.

Así mesmo teremos como referencia os principios metodolóxicos que recolle o Decreto 

330/2009 do 4 de xuño para Educación Infantil e o Decreto 105/2014 do 4 de setembro para 

Educación Primaria.

A organización da aula de Audición e Linguaxe, debe estar nun contexto máis amplo de 

intervención, apoiando un enfoque metodolóxico interactivo que se caracterice por:

·    Priorizar o ensino natural da linguaxe fronte ao ensino en contextos illados.

·    Desenvolver técnicas de ensino natural como o Ensino Incidental.

·    Incrementar o uso de técnicas de motivación e "reforzadores naturais".

·    Desenvolver a comunicación como base da linguaxe e vinculación co pensamento.

·   Propoñer maior diversidade de actividades de ensino - aprendizaxe, como acontece en 

interaccións comunicativas naturais.

  ·   Potenciar un maior protagonismo á familia, mestres/as e compañeiros/as, fronte á incidencia 

da especialista da linguaxe.

·    Organizar e preparar o ámbito educativo (agrupamentos dos alumnos/as, espazos comúns, 

materiais curriculares de centro, criterios temporais e os recursos educativos) que amplíen o 

número de contextos de ensino, relativizando a importancia dá aula de Audición e Linguaxe.

Para  abordar  os  distintos  aspectos  da  comunicación  e  a  linguaxe  con  cada  un  dos 

alumnos/as  obxecto  de  intervención  empregaremos,  ademais  destes  principios  xerais,  unha 

metodoloxía concreta, que se recolle en cada unha das programacións individuais.
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7)    Alumnado

O feito de que a especialista de AL non asista todos os días ao centro fai que teñamos 

que plantexarnos unha reagrupación das necesidades e nalgúns casos, reducción de sesions 

ante  a  imposibilidade  horaria,  tendo  que  priorizar  as  necesidades  permanentes  frente  as 

transitorias ou temporais.

Na actualidade, vanse atender as necesidades xa existentes e todas aquelas que vaían 

xurdindo ao longo do curso. Polo que reciben atención na Aula de Audición e Linguaxe (tendo 

como referencia o Decreto 374/1996 e a Orde do 27 de decembro do 2002 e o Decreto 229/11, 

do 7 de decembro, que regula a Atención a Diversidade na nosa Comunidade Autónoma), o 

seguinte alumnado:

· 1  alumna  de  6º  de  Educación  Infantil  con  necesidades  educativas  asociadas  a 

Síndrome de Down (SD).

·  6 alumn@s de 1º de Educación Primaria con necesidades educativas asociadas a 

alteracións na linguaxe oral (orgánicas e funcionais).

· 3 alumn@s de 2º de Educación Primaria con necesidades educativas asociadas a 

alteracións da linguaxe oral (orgánica / funcional) e escrita.

· 1  alumno de 3º  de  Educación  Primaria  con  necesidades educativas  asociadas  a 

alteracións da linguaxe escrita.

· 1  alumno de 4º  de  Educación  Primaria  con  necesidades educativas  asociadas  á 

discapacidade auditiva (DA).

·   5 alumnos/as de 5º de Educación Primaria con necesidades educativas asociadas a 

alteracións da linguaxe oral e linguaxe escrita.

8)   Recursos persoais, materiais e organizativos.

Denomínanse recursos "o conxunto de axudas pedagóxicas de tipo persoal, organizativo, 

técnico ou material, que facilitan que os alumnos/as alcancen os fins xerais da educación".

Dentro  dos  recursos persoais contemplamos os  propios  do  centro  educativo,  entre 

outros:
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·    O titor/a, como máximo responsable da Atención á Diversidade.

·    Profesorado de apoio: mestras de PT e AL.

·   A Orientadora.

·    Os compañeiros e compañeiras de aula.

·    Persoal non docente (conserxe).

    ·   O propio alumno/a como recurso, coas súas características e as súas potencialidades. En 

canto aos recursos persoais  externos ao centro, atópanse  ACTIVIDADES, entre outros:

   ·   Centro de Formación e Recursos (CFR), pola necesidade de formación permanente do 

profesorado (Decreto 245/99 do 29 de xullo).

   · Equipo de Orientación Específico. xa que a súa intervención supón que se consensúen 

todas as fases da atención ao alumnado: diagnóstico, priorización de actuacións-dotación de 

recursos humanos e materiais, metodoloxía...

   ·   Inspección Educativa (asesoramento técnico-pedagóxico).

·     Outros profesionais  (Pediatra,  Otorrino, Foníatra,  Psicólogo e Logopeda externos ao 

centro, ...).

·   Servicios Sociais, etc.
No  que  se  refire  a  recursos  materiais,  ademais  dos  recursos  ordinarios  do  centro, 

recurriremos tanto o de elaboración propia (taboleiros de sopro, paneis para a discriminación  

auditiva...) como ao existente do mercado referido a Audición e Linguaxe - e tendo moi presente  

o importante papel que xogan as  TICs, e o ordenador co seu grande abano de posibilidades, 

encontrando numeroso software educativo, xa que constituense no noso traballo como:

-    potente recurso xa que ofrece un entorno e situación controlable e predecible,

-   unha estimulación multisensorial (visual),

-   capacidade de reforzo e motivación alta, favorecendo a atención, e

-    posibilitan o traballo autónomo.

Entre os  recursos organizativos  xunto cos  documentos xerais  do Centro  (PE, NOF, 
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Programacións  Didácticas  de  Nivel,  PAD,  PA,  PXA...)  e  os  do  DO  (PO  e  PAT),  atópase  a  

organización das actividades de ensino - aprendizaxe  ,   aspecto moi relacionado coa metodoloxía 

e o tipo de contidos e obxectivos a desenvolver.  A organización de actividades na aula, ten  

detrás  unha  concepción  educativa  concreta  e  un  xeito  diferente  de  organizar  os  recursos 

humanos e materiais.  Baseándonos niso, valoraremos a idoneidade da intervención de xeito 

individual ou en pequeno grupo, debendo ter en conta, os aspectos a traballar, características e 

necesidades dos alumnos/as. A este respecto, o Art. 83° do Decreto 374/1996 do 17 de outubro  

e o Art. 19° da Orde do 27 de decembro de 2007, recollen que estas intervencións levaranse a 

cabo, normalmente, dentro da aula onde se atope escolarizado o alumno/a xunto co resto dos 

compañeiros/as do seu grupo pero que, en función das necesidades do alumnado e en casos 

excepcionais  debidamente  previstos  nas  Adaptacións  Curriculares  Individualizadas  (ACI) 

poderán facerse intervencións diferenciadas, debidamente temporalizadas fóra da aula, durante 

un tempo que non exceda a terceira parte da xornada escolar.

Así mesmo, a organización do espazo inclúe a disposición do mobiliario e distribución de 

espazos dentro da aula: iluminación, rincóns, espazos de xogos, lecturas, etc., xa que unha boa 

distribución do espazo permitirá flexibilidade de uso, polivalencia,  que favoreza o traballo co 

alumno/a de forma individual, en grupos, que permita actividades formais e informais e liberdade 

de movemento. Sendo as propostas diversas e adaptadas aos intereses da franxa de idades do 

alumnado usuario da aula.

No referido aos recursos curriculares, atendendo á Orde do 6 de Outubro de 1995, pola  

que se regulan as adaptacións do currículo  nas ensinanzas de réxime xeral,  estas medidas 

poden ser o Reforzo Educativo (RE) ou as Adaptacións Curriculares (AC). Do alumnado que é  

obxecto de intervención pola miña parte cursan con Reforzo Educativo como medida ordinaria 

de atención á diversidade.

·    Temporalización (secuenciación das actuacións).

Esta Programación está deseñada para curso escolar 2017/18.

O seu comezo considérase como un tempo de acollida, no que se produce a adaptación-

integración, tanto para o alumnado coma para o profesorado e familias, sendo este tamén o 

momento no que se organiza o traballo a nivel de centro. Durante este primeiro mes de setembro 

levaremos a cabo unha serie de actuacións destinadas á organización do noso traballo como 
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son, entre outras, revisar os informes do alumnado que foi obxecto de intervención por parte do 

especialista  de  Audición  e  Linguaxe,  así  como  os  informes  psicopedagóxicos,  expediente 

académico dos alumnos/as, revisión da Memoria Final do Curso anterior que nos achegarán as 

propostas de mellora a contemplar o presente curso, reunións cos titores/as, valorar a aqueles 

alumnos/as  aos  que  se  lles  detecten  Necesidades  Educativas  Especiais,  colaborar  na 

organización dos horarios...

Nun  segundo  momento,  baseándonos  na  avaliación  inicial,  diseñaremos  e 

implementaremos os programas de intervención específicos para cada ANEAE e os xerais para 

todo o alumnado, as coordinacións periódicas cos titores/as e familia, seguimento da evolución 

do alumnado, participación nas reunións de avaliación...

Será no último mes de curso cando se leve a cabo a avaliación final do alumnado e a 

valoración e reflexión de todos os aspectos que contén este plan a través da Memoria Final de 

Curso.

En canto á temporalización das necesidades na aula de Audición e Linguaxe, esta será 

diferente dependendo das necesidades de cada caso concreto, que irán dende dúas ata catro 

sesións semanais, cun tempo de duración variable e nas que se desenvolverán as actividades 

propostas para a consecución dos obxectivos marcados a longo e/ou a curto prazo. No caso do 

alumnado con necesidades de carácter permanente a intervención levarase a cabo durante todo 

o curso mentres naquel alumnado que presente necesidades de tipo temporal ou transitorias a 

súa permanencia na aula vai depender de moitas variables como o tipo de necesidade, a súa 

evolución, da correcta adecuación do noso traballo ou programación as súas necesidades....

Deste xeito, o noso horario para o presente curso terá en conta que o tempo establecido 

obedece a criterios de flexibilidade e axustarase ás necesidades que poidan xurdir.

·    Avaliación Final.
No  referido  ao  alumnado  será  a  avaliación  continua,  en  base  ao  principio  de 

sistematicidade,  o  que  permitirá  ir  modificando,  engadindo  ou  adaptando  as  actividades  e 

obxectivos  propostos,  en  base  a  avaliación  inicial,  as  súas  características  individuais. 

Trimestralmente  se lles enviará as familias -así mesmo aos titores/as- un  informe  no que se 

recollan  os  contidos  traballados  e  os  progresos  que  se  vaían  producindo  e/ou  dificultades 
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observadas. Sendo nos criterios de avaliación establecidos nas programacións individuais os 

que permitirán unha valoración en conxunto da intervención, na avaliación  final,  referidos ao 

alumnado en si e a implementación do programa, o que nos posibilitará determinar as propostas 

de mellora no caso de ser necesario continuar coa intervención.

Así  mesmo,  durante  o  desenvolvemento  do  curso,  levando  a  teoría  do  programa  á 

práctica e produto da reflexión e da avaliación continua a través das reunións dos equipos de 

coordinación docente, irán xurdindo distintas propostas de mellora en relación aos obxectivos 

establecidos  no  programa  inicial  e  a  aqueles  que  se  considera  necesario  traballar  para  o 

seguinte curso. Polo que, en canto a nosa programación anual, na avaliación final contemplarase 

a valoración do meu traballo:

·    a nivel do alumnado en base o grao de obxectivos alcanzados por istes, tanto a nivel 

individual recollidas nas programacións individuais, coma nos programas xerais (PPAA),

·    a nivel centro instrumentalizada nas reunións de CCP e DO e grao de coordinación cos 

recursos humanos do centro (titores/as, Pts...) 

· a nivel contorno no grado de colaboración e implicación das familias e coordinación cos 

recursos externos (logopeda, EOE...), cuxas conclusións quedarán recollidas na Memoria 

Final do DO na que se concretarán as propostas de mellora para o vindeiro curso.

Aula de Pedagoxía Terapéutica

     1. AVALIACIÓN DAS NECESIDADES DO CONTEXTO, DO CENTRO E DO 
ALUMNADO

2. TEMPORALIZACIÓN DAS ACCIÓNS
3. OBXECTIVOS XERAIS 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

5. CONTIDOS 

6. METODOLOXÍA 

7. ACTIVIDADES 

8. RECURSOS 

      9.AVALIACIÓN
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1. AVALIACIÓN DAS NECESIDADES DO CONTEXTO, DO CENTRO E DO ALUMNADO

Previsión inicial de alumnos/as que recibirán unha atención máis individualizada ao longo 

do curso 2017– 2018:

 6º curso de Ed. Infantil........................ 1 alumna con necesidades educativas asociadas a 

S.D. (Permanece un ano máis no nivel; fexibiliza.) 

 1º  curso  de  Ed.  Primaria……………..  5  alumn@s;  3  deles  con  RE  (lectoescritura, 

razoamento e comprensión); 2 alumn@s repetidores RE (apoio dentro da aula). Unha das 

alumnas incorpórase ao grupo este curso. 

 2º curso de Ed. Primaria………………2 alumn@s con RE (un con reforzo na área de LC, 

outro non ten adquirido o proceso lectoescritor). 

 4º curso de Ed. Primaria…………….. 3 alumn@s con RE nas áreas de LC e Matemáticas. 

 5º curso de Ed. Primaria……………..4 alumn@s; un caso con Aci (1º EP), outro con RE 

na área de Matemáticas, un con necesidades educativas permanentes (TEA) e outro con 

RE na área de LC e Matemáticas. 

 6º curso de Ed. Primaria……………..1 alumn@ con RE nas áreas de Matemáticas e LC. 

Modalidades de Apoio que se prevé realizar no centro.

Modalidade 1  Apoio na aula ordinaria.

Modalidade 2  Apoio fóra da aula ordinaria.

A intervención educativa centrarase fundamentalmente nas dificultades de aprendizaxe 

que presentan os alumnos/as. Atopamos principalmente, dificultades nas instrumentais básicas, 

nas  habilidades  sociais,  na  adquisición  dos  hábitos  de  estudo  e  traballo,  nas  capacidades 

básicas(atención, memoria e razoamento), problemas de conduta, etc. Dificultades que impiden 

a adquisición das aprendizaxes curriculares propias da súa idade, propiciando a adopción de 

medidas de reforzo e as adaptacións precisas para dar resposta as citadas necesidades, as 

cales podemos resumir en:
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-  Necesidade  dunha  atención  individualizada  e  adaptada  ao  seu  nivel  de  competencia 

curricular.

- Necesidade dunha adaptación positiva na aula e no centro en xeral.

- Necesidade dun fomento na motivación extrínseca e intrínseca.

- Necesidade da adquisición das aprendizaxes básicas.

- Necesidade dunha correcta relación alumnado/familia e centro/familia.

2.- TEMPORALIZACIÓN DAS ACCIÓNS 

Dende a  lexislación  existente  propóñense  diferentes  formas  de  organizar  a  resposta 

educativa ofrecida aos alumnos/as con necesidades ou dificultades de aprendizaxe. Na Orde 6 
de  outubro  de  1995,  diferénciase  entre  Reforzo  educativo  e  Adaptación  Curricular 

Individualizada,  como  medidas  (ordinaria  e  extraordinaria)  de  atención  á  diversidade, 

engadindose na  Orde do 27 de decembro de 2002  outras medidas, como os agrupamentos 

flexibles e as intervencións especificas.

Na  maioría  dos  casos  as  intervencións  levadas  a  cabo,  realizaranse  fóra  da  aula 

ordinaria.

Para atender a estes alumnos está previsto actuar da seguinte maneira:

- Apoio directo na aula de Pedagoxía Terapéutica.

O apoio realizarase fundamentalmente dentro da aula ordinaria, saíndo das súas aulas 

de referencia para recibir apoio en pequeno grupo ou individualmente, nos casos previamente 

establecidos,  onde  se  reforzarán  as  habilidades  básicas,  autonomía  persoal  e  aquelas 

dificultades sinaladas nos seus informes psicopedagóxicos.

- Apoio indirecto.

Elaborando  actividades,  materiais,  axustados  ás  necesidades  dos  alumnos,  para  ser 

empregados nas súas aulas de referencia e colaborando na identificación das necesidades e na 

avaliación do proceso, xunto cos demais profesionais implicados. Asesorando ás familias e ao 

profesorado en relación con estes alumnos.

Ao  longo  do  curso  faranse  as  modificacións  precisas  para  ir  axustando  a  resposta 

educativa ás características individuais de cada alumno/a.

O número de sesións asignadas a  cada alumno/a  variará  en función  dos resultados 

acadados,  polo  tanto  será  flexible,  tendo  en  conta  as  necesidades  que  vaian  xurdindo.  A 

duración das sesións será de 50, 55 ou 65 minutos segundo o horario do centro.
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3.- OBXECTIVOS XERAIS
► Crear un ambiente relaxado e adaptado aos alumnos/as.

► Reforzar e mellorar o desenvolvemento do alumnado dentro do proceso E-A.

► Establecer nexos entre a aula ordinaria e a aula de apoio.

► Coordinarse cos mestres/as especialistas cando as necesidades así o precisen.

► Contactar coa familia para intercambiar opinións e orientala sobre hábitos e normas en 

liñas a traballar paralelamente co centro.

► Intercambiar opinións e información co Departamento de Orientación.

► Colaborar cos mestres, tanto titores como de área, na elaboración das ACIs daqueles 

alumnos/as que as precisen. 

4.- COMPETENCIAS CLAVE
No  marco  da  proposta  realizada  pola  Unión  Europea  e  de  acordo  coa  lexislación, 

identifícanse sete competencias clave:

1.- Competencia en comunicación lingüística.

2.- Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

3.- Competencia dixital.

4.- Aprender a aprender.

5.- Competencias sociais e cívicas. 

6.-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.

7.-Conciencia e expresións culturais. 

De forma máis concreta para a adquisición das Competencias clave plantéxanse os 
seguintes obxectivos:

• Utilizar o vocabulario e a linguaxe en xeral para expresar opinións orais.

• Poñer en práctica os coñecementos ortográficos e gramaticais.

• Empregar a lingua para recibir e dar información de feitos e vivenzas persoais a nivel  

oral e escrito.

• Valorar, comprender e/ou ler adiviñas, poesías, cancións, textos da cultura popular.

• Manexarse na realización de actividades no campo dixital.
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• Manexar os números para comunicar informacións sinxelas.

• Coñecer o significado das operacións, relacionalas e empregalas en situacións cotiás.

• Utilizar a xeometría na propia vida.

• Incorporar termos matemáticos en xeral ao vocabulario persoal.

• Aplicar os conceptos temporais no día a día (reloxo, calendario…).

• Coñecer a aplicar as nocións e os coñecementos relacionados co mundo físico.

• Saber tomar decisións sinxelas e aplicar a iniciativa persoal na escola, como base a un 

posterior desenrolo da autonomía adulta.

• Valorar as realizacións propias e alleas.

• Ter un coñecemento positivo de si mesmo (intereses, limitacións persoais, calidades 

intelectuais).

• Aprender a solicitar axuda para a realización do traballo na aula e no contexto escolar.

• Adoptar unha actitude de superación constante e de mellora.

• Sentir o desexo e o gusto facer as cousas ben.

5.- CONTIDOS
►   Alumndo  de  RE  con  e  Dificultades  na  lectura,  comprensión  e  expresión  escrita, 

Disortografías e Disgrafías

- Afianzamento da conciencia fonolóxica: asociación grafía-fonema; grafema, sílaba, palabra.

-Lectoescritura de trabadas e mixtas.

- Lectura, escritura e construcción de palabras, frases e textos. Traballar erros comúns como: 

separacións e unións indebidas na frase...

- Ortografía natural e normas ortográficas.

- Caligrafía: tamaño, direccionalidade, precisión da forma e tamaño, control do espazo.

►    Alumnado de RE con Dificultades nos Procesos Cognitivos Básicos:

-  A atención  en  tempos  curtos  (en  actividades  educativas  de  xogo,  fichas  específicas: 

localización  de  iguais,  diferenzas,  parellas,  completar  erros,  eliminar  erros,  seriacións, 
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itinerarios).

- A atención en calquera actividade curricular favorecida con subtarefas, co sinalado do máis 

salientable nos enunciados das actividades.

- Memoria, razoamento e metacognición.

►  Alumnado de RE con TEA

- Atención individualizada nas aprendizaxes curriculares.

- Comunicación: ampliación de vocabulario e da morfo-sintaxe.

- Razoamento e aprendizaxes matemáticos básicos.

- Control emocional.

- Habilidades sociais e de relación.

► Alumnado de RE na adquisiciòn da lectoescritura:

- Afianzamento da conciencia fonolóxica nos 3 ámbitos lingüísticos: fonema, sílaba e rima.

- Discriminación auditiva e visual dos fonemas e das letras.

- Iniciación á lectura de sílabas (directas, inversas, mixtas e trabadas).

- Iniciación á lectura de palabras e a frase e afianzamento.

- Correción e prevención de posibles erros de exactitude e precisión lectora, así como malos 

hábitos na velocidade e fluidez da mesma.

- O trazo libre e pautado.

► Alumnado con RE nas áreas instrumentais:

- Contidos da área de Lingua (segundo o nivel do alumno/a): comprensión e expresión oral,  

lectura comprensiva, expresión escrita, estudo da lingua: gramática, vocabulario e ortografía.

-Contidos da área de matemáticas (segundo o nivel): razoamento lóxico-matemático, cálculo, 

numeración e seriacións, resolución de problemas, xeometría, medida…

Sempre en coordinación co traballo desenvolto na aula ordinaria. 

► Alumnado con ACIs (os contemplados nas súas adaptacións):

- Área de L.C.: lectoescritura, mellora da comprensión e expresión oral e escrita (segundo o 

caso), caligrafía, ortografía natural e normas ortográficas, vocabulario (antónimos, sinónimos, 

palabras derivadas, campo semántico…), aspectos gramaticais.

-  Matemáticas:  Numeración,  operacións,  problemas e  cálculo  mental,  razoamento  lóxico-

matemático; conceptos xeométricos e orientación no espazo; a medida (o tempo, o sistema 

monetario, gráficas, peso, lonxitude e capacidade).
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- Aprendizaxe memorístico: memorización de vocabulario tanto lingüístico como matemático, 

memorización  de  conceptos,  memoria  visual  e  espacial  a  curto  prazo  a  nivel  lúdico-

pedagóxico.

► Alumnado con NEAE asociadas a S.D.:

- Motricidade grosa e fina.

- Atención e memoria.

- Conceptos básicos (espaciais, temporais, cuantitativos).

- Reforzo de contidos traballados na A.O. Inicio á Lectoescritura.

6.- METODOLOXÍA
As estratexias metodolóxicas estarán baseadas nos seguintes aspectos:

► Respeto das leis da maduración: cada neno ten o seu ritmo de aprendizaxe.

►  Conexión co nivel de desenvolvemento real e potencial dos nenos atendendo as súas 

diferenzas individuais e partindo do próximo para chegar ao alonxado.

► Significatividade e constructividade (aprendizaxe significativa de Ausubel).

► Individualidade e autonomía persoal.

► Intereses e preferencias (centros de interese de Décroly).

► Aportar estratexias psicolóxicas e instrumentais para que o alumno/a vaia incorporando e 

interioriorizando (Vigotsky).

► Actuar como mediador no proceso E-A (Bruner).

► Participación activa do alumno/a.

► Vivencias polisensoriais; sempre que sexa posible implicar os distintos sentidos e facer 

uso de diversos canles para achegar a información. (Montessory)

► Entrenamento autoinstruccional (Meichembaum).

► Secuenciación e flexibilización das aprendizaxes.

► Formación de hábitos e actitudes.

► Apoios e axudas por parte da mestra cando a dificultade así o requira; sendo reducidos e 

eliminados segundo os progresos acadados. (apoios incidenciais)

► Adaptarse aos tempos, ás veces moi lentos, que precisen os alumnos/as.

► Reforzar os logros e/ou os pasos intermedios acadados.

► Intentar conectar o proceso E-A coa realidade máis próxima ao alumno/a.
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7.- ACTIVIDADES
► Individualizadas e específicas para cada alumno/a e adaptadas as súas NEAE.

► Superables, aínda que a complexidade se incremente, o alumno/a debe sentirse capaz de 

realizalas.

► Orixinais, na medida do posible, para que resulten motivadoras e lúdicas.

►Polivalentes, que abarquen distintos campos da intelixencia:  comprensión, razoamento, 

memoria, destreza, atención, etc.

► De repaso e  reforzo para favorecer  a  aprendizaxe dos contidos e a adquisición das 

competencias básicas.

► De manipulación de materiais, como apoio ás actividades impresas ou para favorecer a 

adquisición das destrezas motrices.

► De xogo, como elemento motivador fundamental.

A realización das actividades levarase a cabo:

Unhas veces a nivel individual (maioritariamente) e outras en pequeno grupo, en parella  

por exemplo, aplicando a aprendizaxe cooperativa (cando o grupo de traballo do alumno/a e a 

proximidade do nivel de competencia curricular do grupo así o permita).

8.- RECURSOS
Materiais

Farase uso de material diverso, específico e ordinario, co que conta a aula de PT e o 

Departamento de Orientación do centro.

► Métodos de lecto-escritura: Letrilandia, Ed. Edelvives; Ven a leer, Ed. Siglo XXI...

► Material para lecto-escritura: letras móbiles, lottos de imaxes, tarxetas de vocabulario, 

cartas de plástico de imaxe e palabras nexo (Ed. Nardil), etc.

► Programas de ordenador para reforzar as áreas instrumentais (UDICOM, ALEX J-7...).

►  Fichas  das  áreas  instrumentais  para  Educación  Primaria  (material  fotocopiable  de 

editoriales varias).

►  Fichas  específicas  de  Reforzo  e  Atención  á  diversidade  (CEPE,  ICCE,  EOS, 

PROMOLIBRO, ESCUELA ESPAÑOLA, DISGRAFOS, etc.).

► Fichas de Lecturas Comprensivas e Ortografía (Ed. GEU). 

► Memoria Ortográfica Ideovisual, Ed. Yalde.

►  Material  manipulativo  para traballar  conceptos  básicos,  destrezas e cálculo:  regletas,  
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bloques lóxicos, construccións, crebacbezas, números móbiles, etc.

►  Material  variado  de  uso  múltiple:  revistas,  folletos  publiciarios  ilustrados,  tapóns  de 

plástico, marionetas, dominós, etc.

► Xogos de mesa (parchís e similares) e crebacabezas.

► Páxinas de Web con material educativo.

Humanos
Orientadora do centro,  coidador,  mestras de P.T, A.L.  (compartida con CEIP O Bolo),  

mestres especialistas, titores/as, a familia, outros profesionais e equipos externos.

9.- AVALIACIÓN

No que respecta a Etapa de Educación Infantil, a avaliación (global, continua e formativa) 

terá  como  fin  a  identificación  das  aprendizaxes  adquiridas  e  a  valoración  do  nivel  de 

desenvolvemento alcanzado, sendo a observación (directa e sistemática) a técnica principal do 

proceso.

Na  Etapa  de  Educación  Primaria  a  avaliación  será  continua,  global,  formativa  e 

integradora,  diferenciamos  tres  momentos  que,  ainda  que  sendo  distintos,  están 

interrelacionados.

Será: 

INICIAL con aqueles casos que reciben apoio por primeira vez.

CONTINUA E FORMATIVA e baseada na observación sistemática.

Contrastada e comparada co seguimento do alumno/a na aula ordinaria realizada polo 

seu mestre/a titor/a.

Dentro da aula de P.T. os contidos traballados quedan recollidos en táboas de rexistros,  

individuais  para  cada  alumno/a.  Trimestralmente  as  familias  son  informadas  a  través  dun 

informe de avaliación. 

Os criterios de avaliación na adquisición das competencias clave para os nen@s que 

reciben apoio serán os mesmos que os da súa aula de referencia.  Serán consensuados co 

mestre titor nas áreas instrumentais.

FINAL tendo  en  conta  o  seguimento  das  avaliacións anteriores,  en  función  dos  resultados 

obtidos, determinarase a consecución dos obxectivos do curso ou a promoción ao ciclo seguinte 

segundo o caso.
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4. Cadro de organización pedagóxica.

No presente curso 2017/2018 o CEIP Manuel Respino ten a seguinte estructura orgánica:

Órganos unipersoais (equipo directivo):

Directora: Mª Teresa Fernández Árias
Secretaria: Concepción Fernández Árias
Xefa de estudios: Mª Cristina Rodríguez Álvarez 

Consello escolar: Conforme a lexislación vixente.
Xunta económica: Dentro do Consello Escolar funciona a xunta económica, conforme a 
lexislación vixente.

Claustro de profesores: 
· Tres anos : Susana Pereiro López
· Catro anos A : Anisia Fernández Monjardín
· Catro anos B :  Erminda Domínguez Hervella
· Cinco anos: Orlando Carreja López
· Música Infantil: Luisa Mª Rios Rodríguez
· Inglés Infantil: Alicia Novoa Rodríguez
·  Relixión: Margarita Blanco Benéitez
· Psicomotricidade: Mª Cristina Rodríguez Álvarez
·  Apoio infantil: Mª Cristina Rodríguez Álvarez

· 1º de primaria: Alicia Novoa Rodríguez
·  2º de primaria: Vicente Rodríguez Díaz
· 3º de primaria:  Ana Isabel González López
· 4º de primaria:  Manuela Fernández Fernández 
· 5ºA de primaria:  María Dolores Rodríguez López
· 6ºA de primaria: Concepción Fernández Árias 
· 6ºB de primaria:  María Teresa Fernández Arias
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· Educación Física: Francisco Javier Herreras Valbuena
· Música Primaria: Luisa Mª Ríos Rodríguez
· Inglés 1º Primaria e plástica en inglés de 1º a 3º:  Alicia Novoa Rodríguez
· Inglés de 2º a 6º Primaria e plástica en inglés de 4º a 6º Primaria: Paula Fuciños Pérez
· Pedagoxía Terapéutica : Natividad Carracedo López 
· Audición e Linguaxe: Patricia García Arias
· Orientadora: Mª Elena López Rodríguez
· Relixión: Margarita Blanco Benéitez.

Persoal de servicios:

Conserxe: Agustín Siso Carballo
Coidador: Xosé Anxo Pérez Argibay

O centro ademáis ten constituída o ANPA:

Presidenta: Lara María Arias Fernández. 

5. Plan de actuación dos órganos colexiados.

Ø Consello Escolar:

Reunirase  como  mínimo  unha  vez  por  trimestre  e  todas  as  veces  que  se  estime 

necesario. 

 Fundamentalmente reuniranse para:

– Aprobación da PXA. Temporalización: mediados de outubro.

–  Informar da xestión económica anual. Temporalización: xaneiro.

-- Informar da xustificación da xestión económica trimestral do  comedor. Temporalización: 

unha vez ao final de cada trimestre.

– Promover  as  relacións e a colaboración escola-familia  e  fomentar  a  participación dos 

sectores e a súa formación. Temporalización: durante todo o curso.
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– Información  e  aprobación  de  distintos  plans  que  se  levan  a  cabo  no  centro. 

Temporalización: depende da convocatoria.

– Dinamizar  a  comisión  de  convivencia.  Temporalización:  unha  reunión  trimestral  e 

sempre que sexa necesaria .

– Dinamizar  a  comisión  de  biblioteca.(PlamBe)  con  todos  os  sectores  implicados. 

Temporalización: unha reunión trimestral .

-  Aprobación da memoria do curso escolar. Temporalización: mes de xuño.

Ø Claustro:

Está  formado  pola  totalidade  do  profesorado  adscrito  ao  centro,  está  presidido  pola 

directora  do  Centro:  Dona  Mª  Teresa  Fernández  Arias,  actuando  como  secretaria  Dona 

Concepción Fernández Arias.

O claustro reunirase, preceptivamente cinco veces durante o presente curso escolar, unha 

xuntanza  por  avaliación  e  as  dúas  restantes  han  de  facerse  na  1ª  semana  de  Setembro 

(organización do curso escolar) e na última de Xuño (presentación memoria e valoración do 

curso ), e de maneira extraordinaria, sempre que o convoque o director ou sexa solicitado por 

un terzo dos seus membros.

Ademáis das competencias que lle son asignadas no Regulamento Orgánico das Escolas 

de E.I. dos Colexios de E. Primaria, dáselle prioridade para o presente curso escolar:

- Concreción Curriculares das programacións a nivel ciclo en Educación Infantil e nivel

educativo en Primaria.

- Desenvolver e difundir o Plan Xeral de Atención á Diversidade.

- Potenciar o uso nas aulas de novas tecnoloxías con especial atención á formación en

TIC´s, valores e actitudes, fronte aos usos da REDE.

- Dinamizar o uso das Tic´s tanto nas aulas dixitais como na aula de informática.

-   Potenciar os procedementos e actividades programadas dende a biblioteca: PlamBe.
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- Potenciar a convivencia no Centro.

- Potenciar as relacións coa asociación de Nais e Pais.

- Fixar e coordinar criterios sobre o labor de avaliación e recuperación da aprendizaxe  

do alumnado.

- Analizar e valorar os resultados da avaliación desta P.X.A.

- Analizar e valorar os resultados da Avaliación da proba de 3º de E. Primaria, aplicando 

axustes necesarios para mellorar os resultados este ano académico.  Aplicando plans de 

actuación e reforzo según a necesidade.

  - Sensibilizar aos nenos de cara ó aproveitamento dos recursos naturais existentes.

- Fomentar hábitos, actitudes, valores, destrezas e coñecementos de respecto, coidado e 

colaboración cara ó medio que os rodea.

- Potenciar e divulgar o PEC como elemento estrutural para toda a comunidade educativa

do centro.

- Impulsar a participación das familias na vida escolar.

-  Corrixir  as  deficiencias  na infraestrutura  do colexio.  Dar  prioridade aos temas non 

curriculares para que sexan válidos para aprender a vivir en sociedade e a ser persoa e

incluilos en todas as áreas, así como na Atención Educativa / Valores Cívicos e Sociais.

-  Potenciar o Dpto. de Orientación e as súas funcións.

-  Potenciar  e  estimular  a  formación  do  profesorado  dando  especial  relevancia  a 

formación en centro. 
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Ø  Coordinadores de nivel en primaria e coordinador de ciclo de educación infantil:

A súa misión será coordinar a acción educativa do seu nivel, presidindo as reunións

preceptivas,  dinamizando o funcionamento  interno do ciclo  ou nivel  e  coordinando 

a participación nas distintas tarefas propostas.

Para o presente curso colaborarán na revisión dos documentos do Centro formulando 

a súas propostas á CCP relativas ás concrecións curriculares ademáis de formular propostas 

de  saídas,  actividades  complementarias  e  propostas  de  mellora.  Os  membros  que 

representan as diferentes titorías son:

• Coordinador de infantil: Orlando Carreja López

• Responsable de 1°  e  2º  nivel: Vicente Rodríguez Díaz.

• Responsable de 3°  e  4º nivel: Ana Isabel González López.

• Responsable de 5º  e  6° nivel: María Dolores Rodríguez López

Ø  Comisión de Coordinación Pedagóxica.

Está presidida pola directora do Centro, a Xefa de estudos e forman parte, ademáis  

do coordinador de Educación Infantil e os responsables de nivel  o seguinte profesorado:

Pedagoxia Terapéutica: Natividad Carracedo López.

Audición e Linguaxe: Patricia Garcia Arias.

Orientadora: María Elena López Rodríguez.

Responsable de biblioteca: Luisa Mª Ríos Rodriguez.

Coordinadora do E.D.L.G.: Vicente Rodríguez Díaz.

Coordinadora de Act. Extraescolares e Complementarias: Margarita Blanco Benéitez.
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Ademáis  das  funcións  encomendadas,  esta  comisión  dinamizará  cantas  actividades 

sexan precisas para levar a cabo os obxectivos propostos para este curso. Valorará todos e 

cada  un  dos  distintos  proxectos  que  se  propoñan,  sexan  de  carácter  lectivo  ou 

complementario,  presentándoos  ao  claustro  para  a  súa  aprobación,  se  fose  o  caso.  Esta  

comisión constituirá os equipos de traballo para levar a cabo os obxectivos propostos oídos o 

ciclo e niveis:

- Mellorar a coordinación entre os ciclo de infantil e niveis de primaria.

-  Apoiar  a  formación  do  profesorado  no  relativo  a  Proxectos  de  Formación  e  Grupos  de 

Traballo.

-  Potenciar as merendas saudables, cando menos, cunha froita algúns días da semana.

-  Mellorar  a  convivencia  no  Centro,  o  coidado  e  respecto  ao medio  ambiente.  Para  o  cal  

continuaremos co proxecto de Horto Escolar que nos permitirá traballar o noso contorno, e o  

seu coidado.

-  Potenciar as relación coas familias do alumnado.

-  Mellorar  a  atención  á  diversidade,  dando  resposta  axeitada  a  todas  ás  necesidades 

educativas  do  alumnado.  Asemade difundindo  e  pondo  en  marcha  o  novo  documento  de 

centro “ Plan Xeral de Atención á Diversidade”,  difundindo e aplicando aqueles apartados máis 

urxentes entre toda a comunidade educativa e concretamente entre o profesorado coa idea de 

crear cultura de atención á diversidade.

➢  Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

1)   Composición do equipo:

María Dolores Rodríguez López, Mª Anisia Fernández Monjardín, Erminda Domínguez 

Hervella,  Susana Pereiro López,  Ana Isabel  González López, Elena Cascallana Neira, 

Patricia García Arias, Paula Fuciños Pérez e Vicente Rodríguez Díaz (coordinador).

2) Actividades a realizar no ano.
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1 - Samaín: 

-  Co obxectivo de recuperar a tradición desta festa, na última semana de outubro faremos na 

entrada do colexio unha exposición de cabazas decoradas polo alumnado. 

-  Elaboración de contos de medo e leranse no salón de actos. Os gañadores levarán un 

diploma no festival de Nadal.

-   Aprenderemos unha canción  entre  todos relacionada co  Samaín,  coa colaboración  da 

mestra de música.

-  Actividades interactivas no Encerado Dixital Interactivo (EDI), que estarán a disposición no 

noso blogue.

-  O día 31 faranse actividades relacionadas:  contos de medo, baile de disfraces...

2 - Magosto:

-   Esta  é unha tradición  moi  arraigada na nosa zona,  celebraremos o magosto  o  10 de 

novembro, o EDLG porá a disposición do profesorado material para o traballo na aula. 

-  Faremos a festa no patio con castañas asadas no bombo e canción temática.

-  Xogos tradicionais nos que usaremos as castañas como elemento principal, en colaboración 

co mestre de Educación Física.

3 - Felicitación de Nadal:

-  Na primeira semana de decembro farase unha exposición de postais no taboleiro da 

entrada coa mensaxe en galego, coa participación de todo o alumnado. Destas postais 

elixiremos algunhas coas que se elaborará unha presentación en power-point e que se 

subirá á páxina do centro e ao blogue do EDLG para que serva como felicitación das 

festas para toda a Comunidade Educativa. 

-  Continuando  coa  liña  de  dar  a  coñecer  persoaxes  da  tradición  galega,  faranse 

actividades conducentes a dar a coñecer a figura do “Apalpador”.

– Elaboraremos unha guía de lectura en colaboración co Equipo de Biblioteca

4 - Xaneiro: 

Teatriño de guiñol en galego no Salón de actos.
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5 - Entroido. 

Esta tamén é unha festa con moito arraigo na zona, ainda que hai tradicións que se están 

a  perder  como  a  de  compadres  e  comadres.  Dende  o  EDLG  intentamos  recuperar  estas 

tradicións  coa  elaboración  dos  mecos.  Tamén  faremos  unha  exposición  de  caretas  na  que 

participará todo o alumnado, creación de coplas satíricas e como remate en colaboración ca 

temática da biblioteca faremos unha feira medieval aberta ás familias e despois degustación de 

doces típicos elaborados e aportados por estas.

6 - Día de Rosalía. 

O EDLG porá a disposición do profesorado material para o seu traballo na aula. O 23 de 

febreiro faremos no patio un pequeno recitado dos seus poemas, e memorizaremos un para 

cantar entre todos. Coñeceremos un pouco sobre a súa vida e obra mediante un video elaborado 

polo EDLG e faremos actividades na PDI.

7 - Marzo: 

Visita  da  contacontos  e actriz  galega Raquel  Queizás,  en  colaboración  co  Equipo de 

Biblioteca.

8 -  Abril: 

En coordinación  co Equipo de Biblioteca,  levarase a cabo un “encontro  cunha autora 

galega”, convidando á escritora burelesa Antía Yáñez Rodríguez para que ofreza aos nenos a  

súa experiencia como escritora de contos en galego para rapaces e asine o libro “O misterio de 

Portomarín” que os alumnos de 6º de Primaria van ler no segundo trimestre do curso.

9 - Letras Galegas. 

Dende o inicio de maio o EDLG porá a disposición do profesorado material sobre a autora 

homenaxeada no 2018 (María Victoria Moreno Márquez) para traballar na aula. Faremos unha 

exposición de traballos do alumnado e elexirase un día da segunda quincena de maio para facer 

no patio unha pequena homenaxe a esta autora.

10 - Maio:

Dar a coñecer aos alumnos a festividade dos maios. Probabilidade de facer un maio por 

Etapa.
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11 - Revista escolar A LAVERQUIÑA:

Ao remate  do  curso,  sacaremos á  luz  un novo  número da  nosa  revista,  coas  nosas 

mellores experiencias e inquietudes.

12 - Colaboración familia-escola:

Esta é unha actividade que desenvolvemos dende fai anos e á que daremos continuídade. 

Ofertamos ás familias e outros sectores da comunidade educativa a posibilidade de vir ao centro 

a facer unha pequena exposición de tema libre (Experiencias profesionais, natureza, cultura e 

tradición, contos ou lendas...)

13 - Campaña de fomento da lectura:

Elaboraranse carteis que inviten a ler en lingua galega e ademais en E.I. cada venres @s 

nen@s levan un libro para ler coas familias; en E.P. teñen acceso ao sistema de préstamo da 

biblioteca do centro. 

14 - Recollida de tradición oral:

Nos cursos pasados iniciamos a recollida de refráns a través do alumnado,  este ano 

continuaremos ao mesmo tempo que estamos publicando no noso blogue mes a mes os refáns, 

adiviñas, ... correspodentes.

15 - Colaboración co Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares (EACE): 

O EDLG colaborará en todas as actividades organizadas polo EACE, tales como o Día da 

Paz coas mensaxes en galego; no Día da Muller Traballadora centrarémonos en importantes  

mulleres galegas…

16 - Contidos web:

Seguiremos actualizando os contidos do EDLG na páxina web do centro e tamén usando 
o blogue “manuelrespinoengalego@blogspot.com” para difundir o noso labor dinamizador.

Ø Equipo do Departamento de Orientación.

O equipo de orientación desenvolverá as funcións e actividades contempladas no decreto

374/1996 de 17 de Outubro.
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• Coordinadora (orientadora)    : Dona María Elena López Rodríguez

• Pedagoxía Terapéutica:   Natividad Carracedo López.

• Audición e Linguaxe:   Patricia García Arias.

• Director e representante do CEIP O Bolo:   Emilio González López.

• Coordinador de infantil:   Orlando Carreja López.

• Responsable de 1° e 2º  nivel  : Vicente Rodríguez Díaz.

• Responsable de 3°  e  4º nivel:   Ana Isabel González López.

• Responsable de 5º  e  6° nivel  : María Dolores Rodríguez López

6. Plan de actuación do equipo directivo.

O equipo directivo está formado por:

Dirección: Mª Teresa Fernández Arias.

Xefatura de estudos: Mª Cristina Rodríguez Álvarez.

Secretaria: Concepción Fernández Arias.

          Este equipo directivo, ademais das funcións propias dos seus cargos que veñen definidas 

no Regulamento das Escolas de Educación Infantil e de Educación Primaria e no novo decreto  

da LOMCE, proxectan como obxectivo fundamental para o presente curso 2017-18:
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-  Facilitar a integración do novo profesorado definitivo e provisional na dinámica xeral do 

centro.

- Dinamizar os recursos humanos e materiais do centro, dinamizando os distintos sectores da 

comunidade escolar. 

- Coordinar a execución das actividades de carácter académico e extraescolar do alumnado.

- Por en marcha os distintos plans de formación que se leven no centro,  implicando o maior  

número de profesorado posible.

-  Continuar fomentando hábitos saudables a través do programa de Froita  Fresca e dos 

menús escolares.

-  Continuar  co  Plan  Director,  que neste  curso  centrarase na prevención da  violencia  de 

xénero.

- Difundir o Plan de Convivencia a toda a comunidade educativa.

- Intentar levar ao día a xestión académico-organizativa a través do sistema XADE e doutras 

aplicacións  da  Consellería.  Os  enormes  atrancos  que  presentan  habitualmente  estas 

ferramentas,  que non se preocupan en facilitar  o  traballo  administrativo  e demóranse en 

tarefas  repetitivas  con  continua  carga  de  datos,  que  podería   facilmente  mellorarse 

extrapolando datos. Pola contra adoita suceder que as reformas nestas aplicacións só serven 

para  incrementar  o  traballo  e  alimentar  unha  base  de  datos  da  Consellería,  máis  que 

xestionar  o centro educativo.  Delegar  non é cargar  o  traballo  ao teu equipo,  que xa ten 

dabondo.  Sería  necesario  dotar  aos  centro  de  persoal  administrativo,  ainda  que  sexa 

compartido entre varios centros para que realicen estas tarefas administrativas.

- Continuar  solicitando a administración pequenos arranxos e melloras nas instalacións do 

centro.    
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7.  Xornada escolar e horario do centro.
Horario xeral do centro
O centro permanecerá aberto co seguinte horario:

Setembro e  xuño: de 09:15 - 15:30 H.

➢Outubro a Maio  : 

- de 09:15 – 15:45 H.

- e de 16:00 – 18:00 H

Horario lectivo do alumnado

O  alumnado  de  Educación  Infantil  e  Primaria  terá  un  horario  de  25  horas  lectivas 

obrigatorias semanais distribuidas en cinco sesións de luns a venres, un recreo e 15 minutos de 

lectura silenciosa individual.

Setembro e  xuño: de 09:30 a 14:30 H. Outubro a Maio: 09:15 a 14:15 H.

9.30 - 10.25 H. 1ª sesión / 55 minutos. 9.15 - 10.10 H. 1ª sesión / 55 minutos.

10.25 - 11.15 H. 2ª sesión / 50 minutos. 10.10 - 11.00 H.  2ª sesión / 50 minutos.

11.15 - 12.05 H.  3ª sesión / 50 minutos. 11.00 - 11.50 H. 3ª sesión / 50 minutos.

12:05 - 12:35 H. RECREO/ 30 minutos 11:50 - 12:20 H. RECREO/ 30 minutos
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12.35 - 13.25 H. 4ª sesión / 50 minutos. 12.20 - 13.10 H. 4ª sesión / 50 minutos.

13:25 - 14.15 H.  5ª sesión / 50 minutos. 13.10 - 14.00 H. 5ª sesión / 50 minutos.

14:15 - 14:30 H.LECTURA/ 15 minutos. 14:00 - 14:15 H.LECTURA/ 15 minutos

8. Quendas de vixilancia dos recreos.

As quendas de vixilancia de recreo son rotativas, para o cal organizamos tres grupo (Grupo 

1: azul e Grupo 2: rosa e Grupo 3: verde) que alternan nos días, atendendo: o patio de infantil e 

de primaria e a biblioteca do centro que permanece no recreo aberta.

De este xeito, a organización para a primeira avaliación é a seguinte:

GRUPO AZUL GRUPO ROSA GRUPO VERDE
ERMI

ORLANDO
ANA

PATRICIA
LUISA

ANISIA
PAULA
LOLI

ELENA
NATI

MARGA
SUSANA
ALICIA

MANOLI
JAVI
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RECREOS SETEMBRO
LUNS 11 MARTES 12 MÉRCORES 13 XOVES 14 VENRES 15
LUNS 18 MARTES 19 MÉRCORES 20 XOVES 21 VENRES 22
LUNS 25 MARTES 26 MÉRCORES 27 XOVES 28 VENRES 29

RECREOS OUTUBRO
LUNS 2 MARTES 3 MÉRCORES 4 XOVES 5 VENRES 6
LUNS 9 MARTES 10 MÉRCORES 11 XOVES 12 VENRES 13
LUNS 16 MARTES 17 MÉRCORES 18 XOVES 19 VENRES 20
LUNS 23 MARTES 24 MÉRCORES 25 XOVES 26 VENRES 27
LUNS 30 MARTES 31

RECREOS NOVEMBRO
MÉRCORES 1 XOVES 2 VENRES 3

LUNS 6 MARTES 7 MÉRCORES 8 XOVES 9 VENRES 10
LUNS  13 MARTES 14 MÉRCORES 15 XOVES 16 VENRES 17
LUNS 20 MARTES 21 MÉRCORES 22 XOVES 23 VENRES 24
LUNS 27 MARTES 28 MÉRCORES 29 XOVES 30

RECREOS DECEMBRO
VENRES 1

LUNS 4 MARTES 5 MÉRCORES 6 XOVES 7 VENRES 8
LUNS 11 MARTES 12 MÉRCORES 13 XOVES 14 VENRES 15
LUNS18 MARTES 19 MÉRCORES 20 XOVES 21
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9. Programación e calendario de reunións dos órganos de goberno.

DIRECCIÓN:

• Representar ao Centro ante outras Institucións. Temporalización: todo o curso.

• Coordinar a elaboración do PXA. Temporalización: Setembro e Outubro.

• Potenciar e reorganización de recursos. Temporalización: todo o curso. 

• Colaborar coa asociación de nais e pais en actividades extraescolares. Temporalización: 

todo o curso.

• Convocar  e  presidir  o  Consello  Escolar,  o  Claustro,  a  Comisión  de  Coordinación 

Pedagógica e Orientación Educativa. Temporalización: todo o curso

• Informar e valorar co Consello Escolar o grado de cumprimento da PXA e recoller as 

súas conclusións na memoria de fin de curso. Temporalización: trimestralmente.

• Coordinar o traballo do Deseño Curricular do Centro. Temporalización: primeiro trimestre e 

Xuño.

• Coordinación  cos  Servizos  Sociais  Municipais  e  as  Familias  naqueles  casos  que 

sexan necesarios. Temporalización: todo o curso.

  

   XEFATURA DE ESTUDOS:

• Coordinar as actividades en relación co PE e a PXA. Temporalización: todo o curso.

• Organizar as coordinacións entre titores e titoras e especialistas de Apoio a NEAE. 

Temporalización: mensual.

• Coordinar as tarefas dos Equipos de Ciclos e de Niveis e dos diferententes equipos 

de dinamización. Temporalización: mensual.
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• Coordinar a acción de titores e titoras coa Orientadora do centro. Temporalización: todo o 

curso.

• Impulsar  e  coordinar  a  participación  do  alumnado  nas  actividades  do  centro. 

Temporalización: todo o curso.

• Organizar a atención e coidado do alumnado nos períodos de recreo e outras actividades 

non lectivas. Temporalización: setembro/outubro.

• Coordinar os procesos de avaliación. Temporalización: trimestralmente.

•  Rexistrar as faltas de ausencia e puntualidade do profesorado na aplicación XADE. 

Temporalización: mensualmente.

SECRETARÍA:

• Actuar como Secretaria dos órganos colexiados de goberno do centro, levantar acta das 

sesións e dar fe dos acordos co visto e prace da Directora. Temporalización: todo o curso.

• Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e os interesados co visto e prace da  

Directora . Temporalización: todo o curso.

• Xustificar o réxime económico do centro, de conformidade coas instrucións da Directora,  

realizar  a  contabilidad  e  render  contas  ante  o  Consello  Escolar  e  as  autoridades 

correspondentes. Temporalización: todo o curso.

• Difundir  a  toda  a  Comunidade  Educativa  canta  información  sobre  normativa, 

disposicións  legais  ou  asuntos  de  interese  xeral  ou  profesional  recíbase  no  centro. 
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Temporalización: todo o curso.

• Velar  polo  mantemento  e  inventariado  do  material  do  centro  en  todos  os  seus 

aspectos, de acordo coas indicacións da Directora.  Temporalización: todo o curso.

•  Xustificar  o  exercicio  económico  mediante  facturas  e  extracto  bancario  á  Comisión 

Económica. Temporalización: Xaneiro.

•   Rexistro da documentación do profesorado e do persoal non docente ( altas, baixas, 

substitucións, interinidades...) na aplicación Persoal Centros.  Temporalización: todo o curso

•  Rexistrar as faltas de ausencia e puntualidade do persoal  non docente na aplicación 

XADE. Temporalización: mensualmente.

10. Programación e calendario de reunións dos órganos de coordinación 
docente.

Xunta de avaliación: titores, especialistas, orientación e un membro do equipo directivo.

Datas de avaliación:
1° Avaliación: do 11 ao 17 de decembro.

2° Avaliación: do 12 ao 18 de marzo. 

3° Avaliación: do 11 ao 17 de xuño.
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Calendarios de reunións:

Comisión Pedagóxica Primeiro martes do mes ás 16:00 horas.
Normalización/ Extraescolares Segundo martes do mes ás 16:00 horas. 
Biblioteca Terceiro martes do mes ás 16:00 horas.
Coordinación de infantil / Niveis Cuarto martes do mes ás 16:00 horas.
Departamento Orientación co 

centro adscrito
Unha cada avaliación, os martes ás 16:00 horas.

Departamento de Orientación 

do centro
Dous martes ao mes ás 17:00 horas.

Claustro
Martes 16:00 horas, un por avaliación (mínimo). Sempre que 

sexa posible e non interfira con outras reunións.

Consello Escolar. Martes 18:00 horas, un por avaliación (mínimo.)

11.  Participación  do  profesorado  do  centro  en  programas  de  innovación 
educativa.

        Un ano mais  temos a continuidade do PFPP en centros, pero neste momento aínda non  

temos persoa coordinadora nin temática sobre o que versará.

  Dende o  curso 2014/15 empezou a funcionar o Noso Horto Escolar, incluído na rede de 

Voz Natura, con Margarita Blanco como coordinadora e todos aqueles profesores que cada  ano 

se van sumando. 

CEIP Manuel Respino.                   Plan Xeral Anual 2017-2018 55



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA

CEIP Manuel Respino 
Avda. de Vilela, 34  32350 A Rúa  (Ourense)
Tfno./Fax  988310631
Email: ceip.manuel.respino@edu.xunta.es   

Está  nun pequeno recuncho do patio (un espazo de 65 m2  )  xunto á entrada de 

profesores e é un  eixe centralizador das distintas actividades do centro. 

O Concello   colaborou na colocación de parterres do horto escolar  para facilitar  o 

traballo do alumnado. Instalouse  un composteiro, para reciclar os restos de verduras do 

comedor e as malas herbas.  Un bidón para a recollida da auga da chuvia que permite 

aproveitar a auga limpia para a rega.

 Cada ano cultivamos hortalizas, grans básicos, froitas, herbas de condimento e plantas 

medicinais.

 É un recurso e un medio para que os docentes orienten mediante o proceso de ensino 

aprendizaxe  aos  estudiantes,  en  todo  o  relacionado  co  establecimento,  desenvolvimento  e 

manexo de cultivos saudables, co fin alimenticio, educativo e recreativo.

IMPORTANCIA DE CREAR UN HORTO ESCOLAR:

A importancia  do  horto  escolar  fundaméntase  en  que  é  un  lugar  onde  se  realizan 

experiencias educativas, pero non só as experiencias sobre o crecemento das plantas que 

servirán de alimento, senón ás experiencias múltiples ligadas ao ensino-aprendizaxe que se 

desenvolve na educación diaria.

Aspectos relevantes que fan importante un horto escolar:

➢ Mellora na preparación de comidas saudables no comedor escolar con produtos do 

horto, segundo a estación e  a colleita.

➢ Ao producir alimentos no horto escolar, poden seguir todo o proceso.

➢ Convértese nun espazo de recreación,  aprendizaxe e concienciación.

➢ Promóvese o uso de productos orgánicos.

➢ Protéxese o medio ambiente e a saúde dos participantes no horto escolar.

➢ Desenvolve habilidades agrícolas na comunidade educativa.
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➢ É o medio de integración dalgúns contidos en diferentes materias do currículo facendo 

uso do horto escolar, como un recurso didáctico.

➢ Involucra aos estudiantes no cultivo de alimentos sans e nutritivos no horto escolar e 

familiar.

➢ Crea un horto sustentable e productivo usando métodos orgánicos para reducir riscos 

de contaminacións e intoxicacións por produtos químicos.

➢ Fomenta a unión de traballo cooperativo entre o grupo.

CONTIDOS DO PROXECTO.

O desenvolvemento do proxecto leva a traballar un amplo abano de contidos integrados 

nas distintas áreas do currículo do alumnado, pero facemos fincapié nos seguintes:

•  Ecosistemas naturais (agrícola).

• Relacións co medio e a natureza.

• Coñecemento de plantas, sementes e ferramentas.

• Ciclo da agua e recollida da agua de choiva.

•  Influencia do ciclo lunar no medio.

• Tratamento de residuos: compostaxe.

• Diferentes formas de cultivo.

• As plantas: características e necesidades.

• Estudo da influencia de factores ambientais no desenrolo das plantas.

• Observación e rexistro por medio de fichas de control do proceso da vida.

• Herbas aromáticas.
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METODOLOXÍA.

O  principio  básico  da  nosa  metodoloxía  é  a  acción  e  participación  dos  alumnos, 

fomentando a curiosidade, a observación e a experimentación. Pretendendo que cada un dos 

nosos  pequenos  horticultores  coñeza  e  participe  en  todo  o  proceso  dende  a  semente  á 

recollida. No proceso, o alumno vai incorporando ás técnicas, estratexias e a información que 

lle proporcionan os seus iguais e os mestres.

Favorecendo así a integración entre iguais e co adulto.

PEQUENAS TAREFAS.

- Cos primeiros froitos, crear un sementeiro para abastecernos das nosas propias sementes.

- Realizar un manual do horto escolar.

- Participar dende o horto relacionando contenidos que poidan incrementar o aprendizaxe 

dos nenos na escola, dende infantil a 6º de primaria adaptado ao nivel do alumno.

- Seguir sensibilizando aos nenos nunha conciencia do coidado da terra, incorporando 

contidos

de ecoloxía como o reciclado, a reutilización, o uso de enerxías renovables, etc.

- Fomentar uso de pequenos envases reciclados para sementar e plantar.

- Coñecer os distintos instrumentos e as súas utilidades.

- Clasificar as plantas según as estacións do ano.

- Facer pequenas sinopsis das plantas cultivadas e etiquetalas.

- Recolller e degustar os froitos no comedor escolar.

- Facer unha pequena exposición de fotografías de hortos familiares.

- Realizar un catálogo de cultivos.

- Equipación específica e necesaria para o traballo no horto.
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      -  Aprender refráns da experiencia popular.

CALENDARIO DE EXECUCIÓN E ACTIVIDADES.

Setembro
- Recollida de hortalizas de verán

- Limpeza de terreos

-Plantación de repolo rizo

- Plantación de coliflor

- Rego e coidado.

Outubro - Na aula, plantación en envases reciclados de froitos 

autóctonos: castaña, noces e landras.

-  Plantación de allos porros.

- Sementeira de nabos .

-Recollida dos últimos froitos do verán.

Novembro

- Mantemento do horto, sen malas herbas.

- Sementeira de chícharos
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Decembro

- Sementeira de allos.

- Mantemento do horto, sen malas herbas.

- Preparación de etiquetas e carteis.

Xaneiro

-    Creación de pequenos semilleiros na aula (cebolas,

tomate...).

-    Poda do matorral da framboesa.

–   Mantemento do horto, sen malas herbas.

–   Rego e coidado.

Febreiro

-  Sementeira de calabacín, pimentos, distintas variedades

de tomate, pepino, berenxena.

-  Plantación de fresas.

-  Recollida de porros.

-  Rego e coidado.

Marzo

-  Sementeira de cenorias.

-  Plantación de sementes xerminadas nas aulas: tomillo,

millo, xirasoles e leitugas.

-  Rego e coidado.
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Abril

-  Mantemento do horto, sen malas herbas.

-  Trasplante e coidado das distintas sementes e plantas.

-  Rego.

Maio

-  Sementeira de herbas aromáticas.

-  Plantación de melóns e sandías.

-  Recollida de leitugas, guisantes e tirabeques.

-  Rego e coidado.

Xuño

- Mantemento do horto, sen malas herbas.

-  Limpeza  e  preparación  das  ferramientas  para  o  próximo 

curso.

- Recolección de todos productos.

 Consideramos que todos os plans e proxectos son moi interesantes e educativos, e a 

Consellería debería asinar horas no noso horario lectivo para levalos a cabo.
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12. Libros de texto e demáis materiais curriculares establecidos no centro.

EDUCACIÓN INFANTIL

3 ANOS

PROXECTO GLOBALIZADO: SORRISOS 3 anos. Editorial SM

1º Trimestre: ISBN: 9788498546125

2º Trimestre: ISBN: 9788498546132

3º Trimestre: ISBN: 9788498546149

INGLÉS: SEN LIBRO.

MÚSICA:  Aprendo música 3 años

Editorial Santillana  ISBN: 84-294-7380-7

OPTATIVAS:

• ATENCIÓN EDUCATIVA:    SEN LIBRO

OU

• RELIXIÓN:   SEN LIBRO.

4 ANOS

PROXECTO GLOBALIZADO:  SORRISOS 4 anos. Editorial SM

1º Trimestre: ISBN: 9788498546156

2º Trimestre: ISBN: 9788498546163

3º Trimestre:  ISBN: 9788498546170
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INGLÉS:  SEN LIBRO. 

MÚSICA:  Aprendo música 4 años

Editorial Santillana  ISBN: 84-294-7418-8

OPTATIVAS:

• RELIXIÓN:   SEN LIBRO.

 OU

• ATENCIÓN EDUCATIVA:    SEN LIBRO

5 ANOS

PROXECTO GLOBALIZADO:  SORRISOS 5 anos. Editorial SM.

1º Trimestre: ISBN: 9788498546187

2º Trimestre: ISBN: 9788498546194

3º Trimestre: ISBN: 9788498546200

INGLÉS: SEN LIBRO

MÚSICA:  Aprendo música 5 años

Editorial Santillana  ISBN: 84-294-7419-6

OPTATIVAS:

• ATENCIÓN EDUCATIVA:    SEN LIBRO

             OU

• RELIXIÓN  : SEN LIBRO.
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º PRIMARIA

LENGUA 1 (Aula Activa)      Editorial Vicens Vives. ISBN : 9788468220307

MATEMÁTICAS  1º (Trimestral) SAVIA   Editorial SM. ISBN: 9788467570182 

LINGUA 1 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives. ISBN: 9788468221069

NATURAIS 1 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468234571

SOCIAIS 1 (Aula Activa)     Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468221953

INGLÉS(2): Stay Cool 1 Classbook

ISBN: 978-0-19-441312-1     Editorial Oxford.

Stay Cool 1 Book

ISBN: 978-0-19-441237-7    Editorial Oxford.

MÚSICA  :   Tempo 1 Editorial Vicens Vives.  ISBN: 9788468206561

OPTATIVAS:

• RELIXIÓN:   Religión Católica

              ISBN: 9788467876048    Editorial Anaya (en castelán)

              OU

• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 1º Savia    Ed. SM. ISBN:9788467570649
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2º PRIMARIA

LENGUA 2 (Aula Activa)      Editorial Vicens Vives. ISBN : 9788468228235

LINGUA 2 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives. ISBN: 9788468228662

MATEMÁTICAS  2º (Trimestral) SAVIA   Editorial SM. ISBN: 9788467575071 

NATURAIS 2 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468228303

SOCIAIS 2 (Aula Activa)     Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468228976

INGLÉS(2): Stay Cool 2 Classbook

ISBN: 978-0-19-441313-8    Editorial Oxford.

Stay Cool 2 Book

ISBN: 978-0-19-441238-4   Editorial Oxford.

MÚSICA: Tempo 2 Editorial Vicens Vives.  ISBN: 9788468206578

OPTATIVAS:

• RELIXIÓN:   Relixión católica

            ISBN 9788467877090. Editorial Anaya (en galego).

            OU

• VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 2º CELME  .  ISBN:9788498545159
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3º PRIMARIA

LENGUA 3 (Aula Activa)      Editorial Vicens Vives. ISBN : 9788468220529

LINGUA 3 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives. ISBN: 9788468221083

MATEMÁTICAS  3º (Trimestral) SAVIA   Editorial SM. ISBN: 9788467569988

NATURAIS 3 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468234588

SOCIAIS 3 (Aula Activa)     Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468222011

INGLÉS(2): Stay Cool 3 Classbook

ISBN: 978-0-19-441314-5     Editorial Oxford.

Stay Cool 3  Book

ISBN: 978-0-19-441239-1    Editorial Oxford.

MÚSICA: Tempo 3 Editorial Vicens Vives.  ISBN: 9788468206585

OPTATIVAS:

• RELIXIÓN:   Relixión católica

            ISBN 978-84-678-8393-0 . Editorial Anaya (en castelán)

            OU

• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 3º Savia   Ed. SM. ISBN:9788467570656
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4º PRIMARIA

LENGUA 4 (Aula Activa)      Editorial Vicens Vives. ISBN : 9788468228358

LINGUA 4 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives. ISBN: 9788468228679

MATEMÁTICAS  4º (Trimestral) SAVIA   Editorial SM. ISBN: 9788467575408 

NATURAIS 4 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468228433

SOCIAIS 4 (Aula Activa)     Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468228983

INGLÉS(2): Stay Cool 4 Classbook

ISBN: 978-0-19-441315-2    Editorial Oxford.

Stay Cool 4  Book

ISBN: 978-0-19-441240-7    Editorial Oxford.

MÚSICA: Tempo 4 Editorial Vicens Vives.  ISBN: 9788468206592

OPTATIVAS:

• RELIXIÓN:   Relixión católica

            ISBN: 978-84-6788-029-8. Editorial Anaya (en galego).

            OU

• VALORES SOCIAIS E CÍVICOS 4º CELME  .  ISBN:9788498545340
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5º PRIMARIA

LENGUA 5 (Aula Activa)      Editorial Vicens Vives. ISBN : 9788468214566

LINGUA 5 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives. ISBN: 9788468215440

MATEMÁTICAS  5º (Trimestral) SAVIA   Editorial SM. ISBN:  9788467569933

NATURAIS 5 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468234595

SOCIAIS 5 (Aula Activa)     Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468215433

INGLÉS(2):Stay Cool 5 Classbook

ISBN: 978-0-19-441235-3     Editorial Oxford.

Stay Cool 5  activity Book

ISBN: 978-0-19-441241- 4   Editorial Oxford.

MÚSICA: Tempo 5 Editorial Vicens Vives.  ISBN: 9788468206608

OPTATIVAS:

• RELIXIÓN:    SEN LIBRO

            OU

• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 5º Savia   Ed. SM. ISBN:9788467570663
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6º PRIMARIA

LENGUA 6 (Aula Activa)      Editorial Vicens Vives. ISBN : 9788468228051

LINGUA 6 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives. ISBN: 9788468216126

MATEMÁTICAS  6º (Trimestral) SAVIA   Editorial SM. ISBN: 9788467575675

NATURAIS 6 (Aula Activa) Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468228471

SOCIAIS 6 (Aula Activa)     Editorial Vicens Vives ISBN: 9788468228525

INGLÉS(2):Stay Cool 6 Classbook

ISBN: 978-0-19-441236-0    Editorial Oxford.

Stay Cool 6 activity Book

ISBN: 978-0-19-441242- 1   Editorial Oxford.

MÚSICA: Tempo 6 Editorial Vicens Vives.  ISBN: 9788468206615

OPTATIVAS:

• RELIXIÓN  :  SEN LIBRO  

            OU

• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 6º Savia   Ed. SM. ISBN: 9788467575903
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13. Programación anual de actividades complementarias e extraescolares.
  Durante o transcurso deste curso escolar temos previsto levar a cabo as seguintes 

actividades:

• Complementarias (de carácter xeral):

- Celebración do Samaín e o magosto:   organizado polo Equipo de Dinamización da Lingua

Galega.

- Celebración do Nadal: organizado polo Equipo de Extraescolares.

- Celebración do Entroido: organizado polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega.

- Día Internacional da Biblioteca. 24 de outubro:   Entrégaranse os carnets aos alumnos de

nova incorporación ao centro e ao alumnado de Educación Infantil que pasou a Educación

Primaria.

- Actividades de celebración do Día das Letras Galegas:   organizado polo Equipo de

Dinamización da Lingua Galega.

- Festa fin de curso: .organizado polo Equipo de Extraescolares.

Así mesmo, se programarán e organizarán actividades diversas, tendentes a salientar a

importancia  daquelas  conmemoracións  estipuladas  no  calendario  escolar  para  o  curso 

2017/18 dende a Consellería de Educación (ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se  

aproba o calendario escolar para o curso 2017/2018, nos centros docentes sostidos con  

fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.), sendo istas as seguintes:

ü  20 de novembro do 2017: Día Universal da Infancia.

ü 25 de novembro de 2017: Día internacional da Violencia de Xénero.

ü Do 1 ao 11 de decembro de 2017:  conmemoración  da Constitución e do Estatuto  de 

autonomía de Galicia.
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ü 3 de decembro de 2017: Día Internacional das Persoas con Discapacidade.

ü  10 de decembro de 2017: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

ü  30 de xaneiro de 2018: Día Escolar da non violencia e da Paz.

ü  8 de marzo de 2018:  Día Internacional da Muller Traballadora.

ü  15 de marzo de 2018: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.

ü  Do 5 ao 9 de marzo de 2018: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na 

aula con xornais.

ü  7 de abril de 2018: Día Mundial da Saúde.

ü  Entre o 23 e o 27 de abril de 2018: Semana do Libro.

ü  9 de maio de 2018: Día de Europa.

ü  Do 14 ao 18 de maio de 2018: Semana das Letras Galegas.

ü  5 de xuño de 2018: Día Mundial do Ambiente.

Así como todas aquelas que poidan surxir ao longo do curso escolar na propia localidade 

do centro e o seu entorno.

Tamén sinalar que o centro por terceiro ano consecutivo solicitou para os cursos de 5° e 6° 

de Educación Primaria o Plan Director, para a convivencia e mellora da seguridade nos centros 

educativos e nos seus entornos, facendo fincapé na violencia de xénero como temática que 

máis nos interesa e a súa vez nos preocupan para a adolescencia deste alumnado.

• Extraescolares:

Ø Convivencia infantil de Cholo e Nela (data pendente de confirmar).

Ø Excursión Fin de Curso para infantil a finais de curso.

Ø Excursión fin de curso  de 6° de educación primaria.

CEIP Manuel Respino.                   Plan Xeral Anual 2017-2018 71



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA

CEIP Manuel Respino 
Avda. de Vilela, 34  32350 A Rúa  (Ourense)
Tfno./Fax  988310631
Email: ceip.manuel.respino@edu.xunta.es   

Ø Saída de un día para todos os cursos de primaria.

Ø Saída á Festa de Voz Natura ao final do curso.

Ø Outras actividades que nos oferten durante o curso como:

                  - Festa fin de curso do xornal  La Región.

                  - Visita a serra da Enciña da Lastra.

                  - Teatro ou musical da Afundación (Abanca).

               - Relacionada coa temática elexida este ano no centro , tanto en biblioteca como en 

extraescolares  (época  medieval)  visitas  a  castelos  (  O Bolo,  Templarios,  Cornatel,  Torre  do 

Castro...)

                  - Etc.

POSIBLES SAÍDAS DENTRO DA MESMA  LOCALIDADE PARA INFANTIL E PRIMARIA

Ø  Depuradora, concello, parque de bombeiros, biblioteca municipal, panadería, centro de 

saúde, estacións de ferrocarril e autobuses, residencia de ancianos, supermercado, 

canceira comarcal, Correos,  envasadora de mel. 

Ø  Participar nas actividades organizadas polo Concello e a Biblioteca Municipal, axeitadas aos 

distintos niveis de idade.

Ø Saída do ciclo de Educación Infantil ao Parque de San Roque ( Outono- Primavera) e a feira na 

terceira avaliación..

Quedando sempre aberta a posibilidade doutras actividades extraescolares que poidan 

surxir ao longo do curso, e para todos os ciclos. 
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14. Plan de autoprotección /  modificacións /  a observación de que segue 
vixente.

Feito  a través dun grupo de traballo,  modificouse o pasado curso para adaptalo  aos 

cambios estructurais no edificio de Primaria. Unha vez avaliado o simulacro realizado ao final do 

curso pasado,  solicitamos a instalación no pavillón de infantil  doutra sirena para mellorar  a  

recepción do son. Neste curso colocaremos no primeiro trimestre as sinais luminiscentes para 

guiar a saída.  Ao comenzo deste mes, disparouse accidentalmente a sirena despois dun corte  

de luz, e realizouse espontáneamente sin incidentes a evacuación, polo que retomaremos unha 

evacuación no segundo trimestre.

15.  Plan  de  organización  e  coordinación  das  tarefas  do  personal  non 
docente.

O persoal non docente con que conta este centro é:

•    Persoal de limpeza dunha empresa contratada polo concello.

•    Servizo de conserxería. Un conserxe a tempo completo dependente do concello.

•    Persoal de cociña.Unha cociñeira e dúas axudantes de cociña nomeadas pola 

Consellería.

•    Un auxiliar de coidador.

O persoal de limpeza realiza o seu traballo fóra do horario escolar durante os meses do 

curso escolar.

O conserxe encargase da apertura das portas coa chegada dos autobuses e do seu 

peche despois da marcha do alumnado e profesorado.  Así mesmo de todas as funcións que 

competen ao seu cargo. O seu horario durante o curso escolar é de xornada partida de 8:30 a  

16:00 horas, co descanso para comida en metade da xornada.
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O persoal de cociña realiza o seu traballo en xornada única de 9:00 a 16:30 horas cun 

descanso para xantar.

 Da elaboración dos menús e o pedido aos proveedores encargáse o profesor Vicente 

Rodríguez Díaz, (encargado do comedor)  baixo a supervisión da directora do Centro.

O  coidador a tempo completo  no centro, encárgase das necesidades existentes neste.

16. Horario de atención ao público.

       

 -  Aínda que está fixado un horario de atención ao público, as diferentes necesidades fan que o 

equipo directivo flexibilice, e os atenda en calquer momento aínda que non sexa o fixado.
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17. Plan para a potenciación e organización das relacións da comunidade 
coa familia.

A relación  coas  familias  debe  ser  o  máis  fluída  posible.  Organizándose  desde  tres 

ámbitos diferentes pero complementarios:

• Desde o Equipo Directivo.

• Desde as titorías.

• En actividades e conmemoracións.

Desde o Equipo Directivo  a principios de curso realízase unha convocatoria a todas as 

familias en todos os niveis do noso tramo educativo co gallo de presentar o novo curso, no que 

se presenta a todo o profesorado deste centro, se salientan aspectos e novidades (programas, 

proxectos,novas actividades...), recórdanse os plazos  para solicitar transporte e comedor e  por  

último  contéstanse  as  dúbidas.  A continuación  cada  titor/a  acode  cos  familiares  dos  seus 

alumnos á aula para recordar pautas e normas básicas do centro e  fálase de como se plantexa 

o novo curso académico a nivel de ensino - aprendizaxe.

 Cada membro do equipo directivo  ademáis do horario fixado de atención ás familias,  

está a súa disposición  destas para solventar ou aclarar calquer tipo de dúbida, suxerencia ou 

petición.

A  todo o alumnado e familias de nova incorporación ao Centro  se  lles ensinan as 

instalacións e dependencias.

E a directora do centro mantén entrevistas e reunións periódicas coa  ANPA que acude ao 

Centro, solicitando información ou petición dos pais/nais.

Desde a titoría , despois da reunión xeral como falamos anteriormente cada titor e titora 

ten a reunión coas familias do seu grupo para explicar o desenvolvemento do curso escolar,  

informan da programación e das normas polas que se van rexer.

Semanalmente está establecida unha hora no horario do profesorado e do centro para 
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entrevistas coas familias coa finalidade de que teñan información puntual  no seguimento da 

actividade  escolar,  social  e  afectiva  dos  seus  fillos/as.  A   axenda  escolar  ou  libreta  de 

comunicacións será diariamente un vínculo de comunicación, especialmente para aqueles casos 

puntais e para pequenos avisos.

Con carácter trimestral todas as familias reciben un boletín informativo coas cualificacións 

obtidas durante o trimestre.

       Cada titor/a recollerá información dos distintos especialistas para informar.

Cando unha familia, por causa xustificada, non poida entrevistarse na hora de titoría os 

mestres,  poden flexibilizar a atención directa ás familias, agás en horas de atención directa ao 

alumnado.

Desde  actividades e conmemoracións  ,   consideramos que son ocasións idóneas para 

favorecer os nexos de unión entre colexio e familia, por iso son invitadas a participar, ben como 

colaboradores ou ben como espectadores, ou ambalas dúas.

Así  convídanse en celebracións como o  Festival  de  Nadal  e  o  Entroido,  ademáis  de 

algunha  convivencia  de  nenos  e  nenas,  familias  e  mestres  como  e  o  caso  de  infantil,  da 

convivencia de Cholo e Nela.

        Destacando nesta etapa de infantil, que sempre na última semana de xuño reunese ás

familias  dos nenos e nenas que comezan  o  curso  seguinte  en 4°  de  Educación Infantil  e 

dáselles  unhas pautas para  traballar  no verán a súa incorporación a escola e para que este  

cambio sexa o máis doado posible.  Así como unha xornada especial  na que se convida os 

nenos e nenas da Galiña Azul do último curso, situada anexo ao colexio, a que participen en 

actividades propostas para eles en conxunto cos nenos e nenas de 4° de Educación Infantil e 

merenden e xoguen xuntos un tempo.

Por último dicir, que todos os anos se organizan dous actos académicos con asistencia 

das  familias  correspondentes,  os  actos  de  graduación  de:  6°  de  Educación  Infantil,  como 

despedida de infantil e o paso para primaria e a graduación de 6° de Educación Primaria, como 

despedida do seu paso polo colexio.
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18. Plan de transporte escolar.

        O transporte escolar ven sendo vixiado este curso por un equipo rotatorio de catro ou cinco 

mestres. En horario de 9.00H – 9.15H/ 9.15H - 9.30H. e de 15.20H/ 16.00H (según xornada) ata  

que marchen os autobuses.

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES

Conchi Nati Luisa Cris Anisia
Ermi     Marga Loli Paula Susana

Orlando    Ana I.        Elena L. Patricia Javier
Vicente Alicia Teresa Manuela

O conserxe ademáis de abrir as portas fai un chamamento aos autobuses. Hai catro

autobuses coas seguintes rutas:

Ruta 1:  Rúa Vella, Somoza, Barxela, Santa María, Carballal e O Seixo.

Ruta 2:  Viviendas Cosme López, A Lastra e Larouco.

Ruta 3: A Torre e Petín. 

Ruta 4:  Concello e Casas Baratas.

       O transporte escolar conta ademáis cunha coidadora en cada autobús. Contamos coa 

presencia de policía municipal á s entradas e saída das clases.

      As paradas de: Rúa Vella -  Concello e A Torre, están establecidas como Paradas en 

Precario pola Administración. Por estar a menos de dous kilómetros do Centro, deberán todos 

os anos os pais ou titores solicitar a autorización de uso do autobús escolar e a súa concesión  

por un curso non lle concede dereito automático ao comedor .
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19. Regulamento da organización do comedor.

No comedor  xantan  cento  cincuenta  e  seis  comensais  diariamente.  Para  este  curso 

temos autorizados, un total de douscentos catorce alumnos comensais.  Ademais do persoal de  

cociña, directora, encargada de comedor, e persoal encargado da vixilancia, contamos tamén 

cun coidador.

O persoal encargado do Comedor do C.E.I.P.Manuel Respino está integrado por:

X     A directora do centro, Mª Teresa Fernández Arias , que supervisa o funcionamento.

X   A  encargada  de  comedor,  Vicente  Rodríguez  Díaz,  que  organiza  o  servizo  de 

comidas.

X    O persoal colaborador composto por:

X   Profesores e nais  colaboradoras,  que atenden as necesidades que xorden no 

tempo de comedor, e que velan porque se cumpran as normas. Así mesmo no tempo 

posterior de lecer no patio, ata que soe o timbre de saída  están determinadas por ratio .

X    Os nenos /as de 5° e 6° usuarios do comedor, como axudantes.

X    O persoal laboral composto por unha cociñeira e dúas axudantes de cociñeira.

Temos unha soa quenda para xantar, no seguinte horario :de luns a venres de 14:15  a  

15:20 horas.

O  persoal  colaborador  vixía  durante  as  comidas  así  como  no  período  de  tempo 

comprendido entre o remate do xantar ata a chegada dos mestres encargados do transporte e 

recollida dos alumnos, prestando especial atención aos hábitos e á convivencia do alumnado.

Temos solicitado un ano máis o  Programa de Froita na Escola pertencente ao Plan Proxecta 
da  Consellería do medio Rural e do Mar  co reparto entre os alumnos de froita no recreo, 

estando aínda pendente de concesión.

Por este motivo dende o colexio promoveremos o consumo diario de ao menos 5 racións 

de  froitas  e  hortalizas  frescas  entre  a  poboación  escolar,  tentando  ao  mesmo  tempo  de 

concienciar ao alumnado sobre os beneficios que comporta para a saúde.
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En canto ao funcionamento do servizo de Comedor, a normativa básica contémplase no 

Plan de funcionamento do mesmo, baseado no marco da Instrución 4/2017 da Secretaría 

Xeral Técnica da Consellería Ordenación Universitaria, do 30 de maio, sobre Funcionamento 

Escolares de Xestión Directa no curso escolar 2017 – 2018.

Así mesmo baséase no cumprimento das esixencias establecidas na regulamentación 
técnico-sanitaria para comedores colectivos.

Obxectivos xerais do comedor escolar 

-  O  comedor  escolar  é  un  espazo  educativo  onde  os  nenos/as  aprenden  hábitos 

alimenticios e normas de comportamento social na mesa. Este espazo permite, de 

forma efectiva e racional, aprender a comer.

-  No  Comedor  Escolar  foméntase  unha  actitude  positiva  cara  unha  alimentación 

saúdable, partindo do estímulo que xera a aceptación das comidas por parte dos 

outros compañeiros/as.

- No Comedor Escolar do CEIP Manuel Respino tentaremos :

• Potenciar  unha  oferta  apetitosa,  variada  e  de  boa  presentación,  onde  estean 

presentes factores culturais da nosa comunidade.

• Incluír  alimentos de todos os grupos para favorecer a dixestión e o contacto cos 

mesmos.

• Buscar a variación na cor, textura e métodos de cociñado.

• Valorar aspectos relacionados coa satisfacción do “comer con gusto”, de compartir e 

comunicarse.

• Proporcionar  a  toda  a  Comunidade  Educativa,  na  medida  das  posibilidades,  un 

servizo básico e cotián que facilite a conveniencia do traballo diario.

• Aproveitar  os  procedementos  establecidos  pola  Administración  para  ofrecer  un 

servizo  asistencial  a  determinados casos cun medio  socioeconómico desfavorable,  e  de 

conciliación familiar.

• Atender coa mesma eficacia en canto a servizo alimentario, educativo e da saúde, na 

medida dos recursos cos que contamos, ao alumnado con alerxias, discapacitado ou que 

proveña doutras culturas.
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Obxectivos específicos do comedor: 

-    Subministrar un menú gastronómico a mediodía equilibrado, variado e completo.

-   Promover  valores  de  respecto,  urbanidade,  valoración  do  traballo  dos  demais,  uso  de 

utensilios en función da súa estrita finalidade, aceptación mutua, compañeirismo e comprensión 

das vantaxes dunha boa relación na mesa.

-   Promover  hábitos  adecuados  en  torno  ao  servizo,  manipulación  hixiénica  dos  alimentos, 

dominio dos xestos, da voz e do propio corpo para garantir  a urbanidade adecuada no acto 

alimenticio.

-  Promover diferentes habilidades: uso específico e efectivo dos cubertos, coñecemento dos 

alimentos, das propiedades nutritivas dos mesmos e das conveniencias máis saudables.

-   Fomentar a participación nas actividades en grupo respectando ás persoas, ás normas, aos 

materiais e aos espazos.

-    Canles de información.

1. Profesorado: Taboleiros informativos, reunións...

2. Pais e nais: notas informativas, páxina Web

3. Nenos/as: Taboleiros informativos do comedor, avisos directos.

20. Plan de utilización das instalacións do centro.

Organización das dependencias do Centro que está ubicado en dous edificios:

•  No edificio antiguo ubícase:

- as aulas de tutoría de educación infantil.

- unha aula-despacho de recursos para o ciclo de educación infantil.

- dúas aula cedidas para á ludoteca.

- unha aula interactiva para educación infantil e para actividades da ANPA

- aula de música.

CEIP Manuel Respino.                   Plan Xeral Anual 2017-2018 80



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA

CEIP Manuel Respino 
Avda. de Vilela, 34  32350 A Rúa  (Ourense)
Tfno./Fax  988310631
Email: ceip.manuel.respino@edu.xunta.es   

- salón de actos.

• No edificio de Educación primaria:

- ademáis das aulas para cada titoría están ubicadas:

- aula de inglés que comparten en horario diferente as dúas profesoras especialistas

- aula de informática en horario establecido para cada titor e para actividades a mediodía

- biblioteca con horario de préstamo no recreo e para titores en horario lectivo

- aula de plástica para titores e actividades extraescolares.

- ximnasio con horario diferente para para profesor de educación física e profesora 

de psicomotricidade

-  despachos de cargos directivos e orientación

-  conserxería

No patio existen dúas zonas diferenciadas para infantil e primaria, unha zona adicada ao 

horto escolar e un areeiro para infantil.

21. Plan de actividades propostas pola ANPA.

Desde a ANPA do CEIP Manuel Respino ofertaron ao alumnado este curso académico as

siguintes actividades:

– Natación.

– Yoga en tres opcións:

1. Yoga e Mindfulness.

2. Yoga en familia.

3. Power Yoga

Só están a levar a cabo natación na Piscina Municipal de O Barco.

CEIP Manuel Respino.                   Plan Xeral Anual 2017-2018 81



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA

CEIP Manuel Respino 
Avda. de Vilela, 34  32350 A Rúa  (Ourense)
Tfno./Fax  988310631
Email: ceip.manuel.respino@edu.xunta.es   

22. Plan xeral de avaliación do centro.

Na presente P.X.A. establecemos uns obxectivos que pretendemos ao longo deste curso, 

e  que  iremos  valorando  de  forma  constante  nas  distintas  reunións  da  Comisión  de 

Coordinación Pedagóxica, e se fose o caso,  facer axustes precisos.

E  independentemente  das  valoracións  externas  que,  polos  distintos  sectores  da 

comunidade escolar, se poidan levar a cabo sobre a organización e o funcionamento do Centro, 

establécense  como  obxecto  de  seguimento  a  eficacia  e  o  grado  de  desenvolvemento  de: 

órganos  de  goberno,  órganos  de  coordinación  docente,  seguimento  do  departamento  de 

orientación,  seguimento  das  actividades  complementarias  e  extraescolares,  valoración  da 

formación do profesorado no centro e valoración dos programas en colaboración con outras 

entidades.

Ao finalizar o curso será recollido na Memoria Final o grao de cumprimento da presente 

Programación Xeral Anual, así como todo aquello salientable a nivel educativo dos distintos 

niveis e especialistas.

En canto á  avaliación individualizada de 6º de Educación Primaria, dicir que o noso 

centro  foi  un  dos  seleccionados  para  aplicar  esta  proba.  Salientar  que  a  asistencia  do 

alumnado foi escasa non sendo representativa a participación, debido ao posicionamento da 

maioría das familias fronte ao sistema de avaliación.

Na avaliación individualizada de 3º de Educación Primaria, o máis salientable tamén 

a baixa participación.

En ningunha das dúas nos chegaron os resultados a día de hoxe, cando os teñamos 

analizaremolos a pesar de non resultar ser significativos e terase en conta  a nivel de titorias. 

Para no traballo diario reforzarar as competencias deficitarias e básicas. E a nivel individual do 

alumnado traballarase e potenciaranse actividades de reforzo para comprensión e resolución 

de problemas e a súa aplicación na vida ordinaria.
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23. Programas ou plans anuais de lectura ( tendo como referente o proxecto 
lector do centro).

ÍNDICE

1-  Contextualización da programación.

2-  Competencias básicas.

3-  Obxectivos xerais.

4-   Obxectivos específicos.

5-  Estratexias metodolóxicas, organización e funcionamento previsto.

6-   Actividades:

6.1. Para a xestión e organización da BE. Formación de usuarios.

6.2. Para dinamizar a biblioteca.

6.3. Para fomentar o hábito lector.

6.4. Para mellorar a comprensión lectora.

6.5. Para o fomento da escritura.

6.6. Para a atención à diversidade.

6.7. Para as tics.
7- Indicadores de avaliación.

1.- CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN

Segundo a LOMCE a Biblioteca será un centro de referencia de recursos da lectura, da 

información e da aprendizaxe e punto de encontro entre alumnado, profesorado e familias que 

facilite a comunicación, a creatividade, as aprendizaxes e o traballo colaborativo, ademais de 

estimular os intercambios culturais do centro.

Este, xa é o cuarto curso escolar que estamos no PLAMBE e sabemos que máis recursos 

económicos, vannos permitir optimizar o uso de materiais e espazos existentes e melloralos de 

maneira  significativa  a  fin  de  que  sexa  unha  biblioteca  máis  activa  e  atractiva  que  poida 

compensar as desigualdades sociais e cubrir tódalas demandas que vaian xurdindo.

CEIP Manuel Respino.                   Plan Xeral Anual 2017-2018 83



CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 
UNIVERSITARIA

CEIP Manuel Respino 
Avda. de Vilela, 34  32350 A Rúa  (Ourense)
Tfno./Fax  988310631
Email: ceip.manuel.respino@edu.xunta.es   

Por outra banda, hai que ter en conta, que a utilización dos recursos da biblioteca supón 

un factor moi importante para o logro da competencia lingüística, do tratamento da información e 

da competencia dixital, da competencia cultural e artística e para aprender a aprender; sendo así  

mesmo, un recurso moi útil na adquisición das restantes competencias básicas.

2.- COMPETENCIAS BÁSICAS.

 •  En  comunicación  lingüística: refírese  á  utilización  da  linguaxe  como  instrumento  de 

comunicación oral e escrita, sendo clave para aprender a aprender a resolver conflitos e para 

aprender a convivir.  Isto foméntase co Proxecto Lector,  con 30 minutos diarios de lectura, a 

dinamización da biblioteca da aula e do centro, enriquecemento con vocabulario, buscando a 

comprensión lectora de textos sinxelos e mediante debates.

 • Tratamento da información e competencia dixital: consiste en dispoñer habilidades para 

buscar, procesar e comunicar información, e para transformala en coñecemento, xunto ao uso de 

diferentes soportes, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e a comunicación. 

Dentro do Plan de Introdución das Tecnoloxías da Información, tentaremos continuar 

actualizando o blogue da Biblioteca. Disporemos de acceso a internet para que o alumnado 

poida ler os resultados dun buscador, páxinas web, foros, textos convencionais…No recuncho de 

informática da BE haberá carteis con páxinas onde os alumnos poderán entrar e atoparán 

variedade de actividades de estimulación da lecto-escritura así como CD’S-rom que traballan 

este tipo de actividades. 

 • Competencia para aprender a aprender e Autonomía e iniciativa persoal:  supón iniciarse 

na aprendizaxe e ser capaz de continuar de xeito autónomo, o que traballaremos deixando na 

elección do alumnado as lecturas que mais lle gustan. Aquí entrarían os quince minutos de 

lectura silenciosa que realizamos todas as mañás das 14:00 às 14:15.

 •  A Competencia matemática, Competencia no coñecemento e na interacción co mundo 
físico, Competencia social e cidadá, xunto a Competencia cultural e artística potenciaranse 

co uso de diferentes materiais existentes na nosa Biblioteca.
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3.- OBXECTIVOS XERAIS.

• Tendo en conta que este ano o lema elexido é  Aprender a pensar  Coa Biblioteca 
Escolar, pretendemos que desde o noso colexio o lema sexa Aprender a pensar coa 
Época Medieval  implicando, para ello a todo o alumnado, profesorado e na medida do 

posible, as familias.

• Promover o gusto pola lectura, desenvolver o hábito lector e mellorar o dominio da 

comprensión lectora. 

• Utilizar a biblioteca como dinamizadora do currículo escolar e das competencias básicas.

• Continuar a desenvolver todas as actividades que viñamos realizando

ata agora e ir introducindo, outras novas sempre condicionados polo tempo e as circunstancias.

 4.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS.

1. Con respecto ao alumnado

- Mellorar a comprensión lectora e a expresión oral.

- Comprender os diferentes tipos de textos.

- Apreciar o valor dos textos literarios e utilizar a lectura como fonte de disfrute, información e 

riqueza persoal.

- Ofertar os recursos necesarios aos alumnos que o necesiten para axudar a compensar as 

desigualdades sociais e as necesidades específicas de apoio educativo.

- Crear hábitos de consulta, manexo de información e uso das novas tecnoloxías.

- Saber acceder à páxina web do colexio e ao blogue da biblioteca.

- Adquirir e afianzar hábitos de comportamento nunha biblioteca.

- Dotar ao alumnado das destrezas necesarias para facilitarlle a consulta dos fondos tanto na BE 

como na rede.

2. Con respecto ao profesorado 

- Incentivar o uso da biblioteca escolar por parte do profesorado cos seus alumnos/as como 

recurso didáctico do centro e como eixe vertebrador do Plan Lector. 
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- Fomentar a colaboración e a coordinación entre o equipo de Biblioteca o de Normalización e o 

de Extraescolares

- Implicar ao profesorado na participación das actividades promovidas dende a biblioteca.

- Informar ao novo profesorado do funcionamento da biblioteca e dos recursos que ela dispón.

- Crear bibliotecas de aula tanto nas aulas ordinarias dos nenos como nas dos especialistas(na 

aula de música, na de inglés, na de relixión ou incluso no propio ximnasio).

- Realizar reunións entre o profesorado, a ser posible, con carácter mensual. 

 3.   Con respecto a propia biblioteca  
- Publicar no blogue do colexio as distintas actividades que se realicen na biblioteca así como 

novidades, boletíns, novas, recomendacións, publicacións do alumnado …

- Elaborar guías de lectura, boletíns informativos etc, para o alumnado e as familias.

- Realizar campañas de animación á lectura. 

- Continuar co rexistro, texuelado e catalogación dos fondos do programa MEIGA.

- Seguir facendo expurgo, renovando mobiliario e mercando fondos que satisfagan as 

necesidades do profesorado, os gustos do alumnado e vaian suplindo as carencias curriculares 

que temos.

- Altas e baixas do alumnado.

- Facer e entregarlles o carnet da biblioteca, aos novos usuarios.

- Elaborar os diarios de lectura.

5.- EXTRATEXIAS METODOLÓXICAS, ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO PREVISTO.

 Horario previsto de atención específica
 O horario do equipo de apoio à Biblioteca para levar a cabo o proxecto de mellora de  

bibliotecas coa súa dedicación horaria é a seguinte:

PROFESORADO 
RESPONSABLE

ESPECIALIDADE E CURSO HORAS DE ADICACIÓN

Luisa Mª Ríos Rodríguez Especialista de música

Encargada da Biblioteca

Coordinadora do proxecto

3 horas semanais

Préstamo na hora do recreo
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Natividad Carracedo López Especialista de PT 1 horas semanal

Préstamo na hora do recreo

Francisco Javier Herreras 

Valbuena

Especialista en E. Física 2 horas semanais

Préstamo na hora do recreo

Erminda Domínguez Hervella Profesora de Infantil Préstamo na hora do recreo

Patricia García Arias Especialista de AL Préstamo na hora do recreo

* Durante toda a semana, con excepción dos martes, a biblioteca estará aberta das 16:00 

às 18:00 horas para toda a comunidade educativa.

 Funcións do Equipo

 - Dar a coñecer ao resto do profesorado as novas referentes a novidades editoriais, campañas 

de lectura, concursos, formación, etc.

 - Sinalizar convenientemente e de forma atractiva as distintas seccións da BE. 

 - Manter actualizado o blogue da biblioteca.

 -Elaborar carteis informativos, boletíns, guías…coas novidades e noticias da biblioteca.

 - Seguir facendo expurgo.

- Elaborar de novo os diarios de lectura para todos os cursos.

 -Ambientar  a  biblioteca  nas  distintas  conmemoracións  e  para  aquelas  actividades  que  se 

desenvolvan durante o curso.

 -Reunirse  un martes  de cada mes para  planificar,  revisar  e  avaliar  o  desenvolvemento  do 

proxecto modificando, se é o caso, todos aqueles aspectos que o precisen e establecendo as 

liñas de actuación.
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 -Buscar material para seguir realizando a actividade “Entretémonos coas columnas”.
 -Buscar novas formas de incentivar aos alumnos à lectura e ao uso da biblioteca.

- Estreitar a colaboración co equipo de Normalización Lingüística.

 - Elaborar o noso boletín de publicación trimestral.

 - Colocar os libros utilizados polos nenos por orde alfabético nos estantes.

-  Catalogar-rexistrar-etiquetar-colocar  os novos fondos da Biblioteca por  medio  do programa 

MEIGA.

 -Formar  parellas  entre  os  colabores de 5º  e  6º  e  preparalos  para  as  súas funcións:  facer 

préstamos  co  programa  Meiga,  amadriñamentos/apadriñamentos  lectores,  decoración  da 

biblioteca, programación de actividades, atención aos compañeiros… 

- Mercar mobiliario novo e equipamento.

- Facer novas suscripcións.

- Decidir, en función dos proxectos curriculares, a adquisición de novos fondos. Anotaremos as 

carencias de cada ciclo, curso e/ou especialidade. 

-  Desenvolver as actividades que se veñen realizando nestes anos e contempladas no plan 

lector xunto coas novas que se van introducindo segundo a dispoñibilidade horaria.

6.- ACTIVIDADES

 6.1. Para a xestión e organización da biblioteca escolar. Formación de usuarios. 

Espazo 

Físico

 Seguir creando novos espazos na biblioteca e sinalizalos. 

 Crear bibliotecas de aula en todas as clases. 

 Ambientación da biblioteca coas distintas conmemoracións. 

 Ambientación da biblioteca, das portas de acceso e dos corredores 

segundo a temática a desenvolver durante o curso. Tendo en conta que 

traballaremos este curso sobre a época medieval, o decorado xirará en 

torno aos castelos e a vida neles.
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Tratamento

mantement

o

e difusión 

dos fondos

Reparación e expurgo do fondo deteriorado.

 Catalogación co Meiga. 

 Mantemento do equilibrio do fondo. 

 Adquisición de máis fondos para Infantil, máis fondos impresos ou dixitais 

para  traballar  a  atención  á  diversidade,  para  as  diferentes  materias 

curriculares  así  como  máis  recursos  didácticos  para  o  inglés  e 

especialmente  o francés xa  que este  é  o  terceiro  ano que temos este 

idioma como materia de libre configuración.

 Adquisición de fondos relacionados coa Idade Media. 

 Edición de carteis informativos de xeito colorido e atractivo coas novidades 

recibidas.

 Edición de folletos con suxestión de lectura por idades. 

 Realizar exposicións temáticas e das novidades na BE. 

 Información por medio de carteis do acceso ao catálogo da BE a través da 

web. 
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Formación 

de usuarios
 Asamblea explicativa co profesorado novo do centro sobre a organización 

e funcionamento da biblioteca. Coma nos cursos anteriores, o profesorado 

terá que atender, a biblioteca dúas horas diarias durante a semana(das 

16:00 ás 18:00 horas) agás os martes.

 Elaboración dun horario de uso da biblioteca por titorías e especialidades.

 Elaboración  de  un  mural  con  fotos  de  todos  os  recursos  co  que  o 

profesorado pode contar na biblioteca e colgalo na sala do profesorado. 

Este mural pode completarse con algunha guía.

 Presentación na BE co alumnado de Infantil e do 1º curso dePrimaria, de 

power-points  coa  organización  e  normas  de  uso  da  biblioteca  e  dos 

fondos. Ao novo alumnado de Infantil, previamente, xa que os outros xa a 

coñecen,  levariámolo  a  visitar  a  biblioteca  do  centro  en  grupo. 

Mostrariámoslles como é, para que nos serve, que podemos atopar nela, 

onde se encontran os libros para a súa idade, os diferentes recunchos nos 

que está dividida a biblioteca, para que serven e quen os pode utilizar. O 

alumnado de Infantil e 1º ciclo realizarán, a través de fichas, unha serie de 

actividades como colorear aqueles obxectos que poden encontrar nunha 

biblioteca; darlles unha ficha cun debuxo dun libro en branco, para que 

dependendo  da  idade  poidan  simplemente  colorear  o  texuelo  da  cor 

correspondente o seu ciclo ou completen a portada inventando o título dun 

conto e fagan un debuxo alusivo ao mesmo. Outra das fichas consistirá 

nunha serie de accións e deberán tachar as que nos se poidan facer na 

biblioteca e rodear e pintar as que sexan correctas.

 Para o alumnado de 2º a 6º fariámoslles unha presentación en Power 

point coas normas de funcionamento da biblioteca, a súa organización, os 

recursos e o uso dos mesmos.  Daráselles un plano da biblioteca onde 

deberán coñecer a funcionalidade que ten cada recuncho ben escribíndoo 

no caso dos maiores ou pegando imaxes no caso dos máis pequenos.

 De 3º a 6º farán fichas relacionadas coa identificación das partes dun libro 

e dende 4º a 6º seguiremos pondo en práctica, entre alumnado de cuarto a 

sexto  curso,  os  xogos  do  scattegoris e  do  pictionary,  unha  forma 

divertida  de  coñecer  e  distinguir  nun  libro  o  título,  a/as  personaxes 
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6.2- Para dinamizar a biblioteca.

Celebración 

de 

Efemérides

Con cada conmemoración faremos diferentes actividades segundo o tempo 

dispoñible e ambientaremos a biblioteca e faranse exposicións sobre as distintas 

efemérides, cos fondos que temos nela. 

Primeiro Trimestre

- Día das bibliotecas.

- O Samaín e o Halloween.

- O magosto. 

- O Nadal.

 Segundo Trimestre -  Día da Paz 

- O Entroido

   - Semana da Prensa

Terceiro Trimestre

- Día do libro 

- Os maios 

- Día das Letras Galegas 

6.3. Para fomentar o hábito lector.

Cos

alumnos

 Hora semanal de uso da biblioteca polas titoras e especialistas. 

 Préstamo de libros na hora do recreo. 

 Préstamo de libros en horario extraescolar. 

 Uso do buzón de suxerencias. 

 Crear entre os alumnos de 6º a figura dos axudantes da biblioteca. 

 Vaille co conto o padriño/madriña cos alumnos colaboradores de ed. 5º e 6º.

  Visita a la biblioteca pública para facerse o carnet.

 A hora do conto: lectura de historias e contos inventadas polos

nenos(Halloween);  representación  dalgunha  obriña  de  teatro(Nadal) 

escenificación dalgún conto, lectura de poesías e textos (día da Paz); lecturas 

con Kamishibais;  representacións con guiñol ou encontros, coma todos os 
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anos, con algún autor. 

Que os nenos elaboren eles propios carteis de fomento da lectura.

Coas 

familias

· As  mochilas  viaxeiras:  Continuaremos,  cos  nen@s  de  segundo,  coa 

actividade das mochilas viaxeiras iniciada no curso pasado con eles.

·  O caderno viaxeiro.

· Crear un recuncho de lectura na casa.

· Contacontos.

· Levar aos nenos as librerías, bibliotecas e todo tipo de actos relacionados 

cos libros especialmente aos do noso entorno.

Boletín informativo: utilizarémolo como un medio para recomendar aos pais 

lecturas axeitadas as idades do noso alumnado.

Colaborar co ANPA nas actividades culturais que organicen. 

Escanear  e  colgar  os  traballiños  dos  nenos  na  páxina  web  do  cole  vai 

permitirnos múltiples lectores extraescolares, principalmente às familias e, a 

importancia que dean a este feito , será fundamental para animar na lectura 

aos nosos alumnos/as .Esta é unha actividade que nos permite levar a cabo 

en todas as áreas curriculares ao mesmo tempo que utilizamos as novas 

tecnoloxías.
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6.4. Para mellorar a comprensión lectora.

· Recuncho de Libriña Holmes. Libriña a nosa mascota, irá dándolles

pistas aos nen@s ata que logren atopar  a  información correcta.  Centrarémonos 

sobre a Idade Medieval  e  deberán buscar  información sobre la procedencia por 

exemplo de ditos como: “cargar co morto”, “pasar a noite en vela” ou “salvados pola 

campá” ...entre outros, que veñen precisamente daquela época.

· Seguir cos 15 minutos diarios de lectura silenciosa. Pódese introducir a variante de 

que aquelas aulas que queiran poden mandar a un par de nenos a lerlles a outros 

nenos doutros cursos, pequeniños fragmentos dalgún libro.

· Seguir coa actividade “Vaille co conto a túa madriña/padriño”. 

· Continuar coa actividade “Adopta un libro” que consiste en que

cada neno/a traía da súa casa un libro e deixalo na aula para que alguén o adopte e 

o lea.

· Continuar con suscripcións.

·Cada curso ten a súa biblioteca de aula formada ben por libros da

biblioteca ou por libros que os nen@s traen da casa.No curso de quinto de primaria 

van ler un libro por trimestre. Charlie y la fábrica de chocolate no 

primeiro;  O caderno de Edua no segundo trimestre e Palabras de Caramelo no 

terceiro.

· Creación  da figura  dos superlectors  para  que lean a  otros  niñ@s o  personas 

maiores.
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6.5. Para o fomento da escritura.

· Uso do kamishibai: pequeno teatrillo no que se va lendo o texto àvez que 

ollan para imaxen.  O kamishibai  vainos permitir  crear os nososcontos ou 

adaptar  os  clásicos  cambiando  por  exemplo  o  xénero  as  personaxes 

creando así a “caperucito rojo” ou “as tres porquiñas”.

· Realizar  correspondencia  a  través  de  e-mails.  Poderíamos comezarpor 

facelo entre os alumnos de cada aula para posteriormente facelo extensivo 

entre as distintas clases, con outros colexios ou incluso outros países.

Aquí sería importante a colaboración do profesorado de inglés.

· Elaboración de materiais relacionados coa Época Medieval.

· Creación de contos dixitais. Permítenos gravar a voz dos nenos/as. 

· Escribir nos seus diarios de lectura.

· Os corenta  principais:  No taboleiro  da  entrada da biblioteca os  nen@s 

recomendarán os seus libros favoritos.

· Creación de cómics.

· Creación de talleres de poesía.

6.6. Para a atención à diversidade.

· Visionar na biblioteca contos que traten trastornos como o tdah ou

o autismo especialmente nos cursos onde se encontran estes nenos/as

como: “Pincho el erizo se va de vacaciones”, “Trasto un campeón en la familia”, 

“Luna destaca en el colegio” “Rosalía la espía” que trata de una niña que usa 

audífono; “Aitor  aviador” un neno que ten déficit  de atención e hiperactividade; 
“Aurora locutora” trata  o tema da ceguera;  “Silvina bailarina”  unha nena con 

síndrome de Down.

· Expor os murais elaborados dende a biblioteca para conmemorar o día mundial do 

autismo,  o  día  mundial  do  síndrome  de  down,  da  sordera,  das  persoas  con 

discapacidades...
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6.7. Para as tics.

· Ter  acceso a internet para que o alumno/a poida ler  os resultados dun 

buscador, páxinas web, foros, textos convencionais…

· No recuncho de informática da BE, haberá carteis coa dirección on line 

onde  o  alumnado  poderá  entrar  e  atopar  variedade  de  actividades  dede 

estimulación da lecto-escritura. Tales como:

Ø Taller de lectura de la Junta de Castilla y León.

Ø Escrilandia el mundo de los escritores.

Ø Childtopía.

Ø Método de lecto-escritura para Infantil Orientación Andújar.

Ø El juego de los cuentos.

Ø Jueduland lecto-escritura.

ØToonDoo  en  Educ@contic  ferramenta  para  deseñar,  crear  e  compartir 

cómics

- Manter actualizado o blogue unha vez que estea creado.

-   Creación de contos dixitais. Permítenos gravar  a  voz dos nenos/as.· - 

Creación dun xornal dixital con motivo da Semana da Prensa.

-  Crear un cómic dixital.

-   Por no blogue do colexio e na páxina do centro o vídeo que fagan os 

nenos sobre formación de usuarios.

-Taller de fotografía. Exposicións.

6.8.  Actividades para realizar en torno a un tema en común: A Idade Media.

Ø Para a celebración do entroido poderíamos disfrazarnos de:

- Reis e Raíñas

- Soldados

- Bufóns
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- Titiriteiros

- Xograres

- Trovadores

- Cabaleiros

- Templarios

- Monxes

- Dragóns

- Pantasmas

O desfile, que podería ser remprazado por unha feira medieval, podería ir acompañado 

dunhas danzas medievais que se poderían levar a cabo dende a aula de música.

Ø Entre as saídas poderían efectuarse os castelos de O Bolo, os Templarios e o de Cornatel.

Ø Poderían  realizarse  torneos  de  xadrez  e  elaborar  dende  a  área  de  Plástica  algúns 

taboleiros.

Ø Visualización dalgún filme da Idade Media.

Ø Elaboración de materiais. Estas poderían ser algunhas ideas en torno 

aos cuais poderían xirar os traballos que se realizasen (caderniños, murais, powert-points, 

dicionarios terminolóxicos...

- As bibliotecas na Idade Media.

- As partes dun castelo.

- Os templarios e as cruzadas.

- Os xogos infantís.

- Os inventos

- A vestimenta.

- As armas.

- A alimentación.

- Organización da sociedade.

- O feudalismo
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7.- INDICADORES DE AVALIACIÓN.

Utilizaremos como indicadores de avaliación:

-  O grao de implicación do profesorado e alumnado nas diferentes actividades.

-  Análise dos préstamos a profesores(para uso profesional e particular).

- Análise dos préstamos ao alumnado.

- Análise do rexistro da asistencia do profesorado co alumnado à biblioteca.

-  Número de horas que a biblioteca permanece aberta.

-  Enquisas relativas à utilización da biblioteca de aula e a de centro e a hábitos 

lectores.

- Análise do grao de cumprimento das actividades programadas

24. Plan de integración das TIC.
Tendo en conta a normativa vixente un dos obxetivos fundamentais na educación é:  

“  Promover  o  uso  das  tecnoloxías  da  información  e  comunicación  na  aula  como medio 

didáctico apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe” (Orde de 

23  de  xullo,  artigo  18).  Os  contornos  virtuais  de  aprendizaxe  empregados  facilitarán  a 

aplicación  de  plans  educativos  específicos,  deseñados  polo  centro  para  a  consecución  de 

obxectivos concretos do curriculo, e deberán contribuír á extrensión do concepto de aula no 

tempo e no espazo.

Obxectivos que atinxen ao profesorado:

• Fomentar a páxina web do centro, como espazo de comunicación e de colaboración con

toda a comunidade educativa.

• Coordinar a acción do profesorado de distintas materias en relación ao traballo coas

TIC.

• Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais
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de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. Contamos cun

ordenador en cada aula de n.e.e. ( A.L. e P.T., ordenadores adicados únicamente para

estes nenos/as).

• Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir

valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida.

• Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán de

coñecemento.

• Fomentar no alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida

mediante o uso das TIC.

• Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos

nas diferentes áreas do currículo. Tales como Pipo, Trasnos Máxicos...e libros dixitais.

• Utilizar o ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación e de

expresión das propias ideas.

• Potenciar a comunicación cos seus iguais.

• Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente.

• Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: programacións,

proxectos, explicacións, actividades...

• Consultar e obter información a través das TIC, tanto para temas profesionais como

para experiencias interesantes para a nosa actividade docente.

• Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de

colaboración como a internet.

• Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de maneira que 

se constitúan nun elemento común de información e de contacto con todos axentes do 
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proceso educativo, facilitando a conexión entre eles.

• Coñecer e utilizar os recursos existentes no centro.

Obxectivos que atinxen ao alumnado:

n Seguir a completar e renovar os recursos tecnolóxicos existentes.

n Aprender o manexo básico do ordenador para facer uso dos programas axeitados, do  

CD-rom, da impresora, das imaxes.

n Coñecer programas básicos que lle sexan de utilidade no seu proceso de ensinanza-

aprendizaxe.

n Facer un bo uso dos aparatos e as normas para conservalos en bo estado.

n Desenvolver estratexias de busca de información e capacidade para interpretar e seguir 

técnicas de descubrimento guiado (Webquests).

n Utilizar técnicas de traballo intelectual para a organización e selección da información 

atopada.

n Desenvolver  estratexias  de  comunicación  diferentes  segundo  as  actividades:  chats, 

emails, blogs...

n Aprender normas de respecto nos diferentes medios, así como dos diferentes espazos.

 Materiais:

ü Unha sala de Informática que conta con 16 ordenadores.

ü Unha aula dixital na zona de infantil, que conta cun proyector, unha pizarra dixital e un 

ordenador.

ü Unha pizarra dixital situada na sala de informática e conectada a un PC portátil para 

poder usalo en calquera momento.

ü Sete aulas dixitais, dende 2º a 6º de Educación Primaria.

ü Dúas pizarras dixital situadas na aula de inglés e outra na aula de relixión e conectadas 

a PC portátil para poder usalo en calquera momento.

ü Lector e visor de imaxes e documentos.
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ü Proxector e pantalla no salón de actos.

ü Ordenadores nas aulas de PT e AL.

ü Ordenadores, impresora e escáner na sala de profesores.

ü Ordenadores, dous portátiles con impresora e televisión na biblioteca.

ü Ordenadores  nos  despachos  de  todos  os  cargos  directivos  (Dirección,  secretaría  e 

xefatura).

ü Reproductor de DVD e de Video( home cinema)

ü Impresoras

ü Escáner

ü Conexión a Internet en cada aula.

ü Dúas cámara de video.

ü Dúas cámaras de fotos.

No que atinxe ao que desexamos ter no futuro:

ü Renovar os ordenadores da aula de informática.

ü Mellor conexión de internet no edificio de educación infantil, que falla con frecuencia.

ü Seguir na procura de ir completando a dotación de pizarras dixitais interactivos por nivel 

como mínimo e a ser posible por aula.

Referente ao claustro de profesores e máis concretamente o equipo de coordinación 

TIC,  dicir  que  os  docentes  amosan  un  grao  de  coñecemento  e  manexo  dasTIC  bastante 

diverso, aínda que ningún dos compoñentes do claustro teña un manexo altamente cualificado 

o que dificulta o mantemento do correcto funcionamento dos equipos,que hai que revisar con 

moita frecuencia. Para iso dispoñemos dun servizo de mantemento externo (UAC).

O equipo-dinamizador TIC leva o control do material informático, a actualización do 
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inventario, asesoramento ao profesorado, información sobre cursos e solicitudes de formación 

no centro e fóra del, a xestión de horarios de utilización e normativa de uso dos medios, a 

recollida das incidencias, e a busca de solución aos problemas e comunicación cos servizos.

Temporalización:
O equipo de TIC´s reunirase sempre que sexa necesario para actualizar e manter 

dinámica a páxina do centro.

E por titoria cada grupo pode anotarse nun horario concreto para acudir á aula de 

informática co tito/a ou especialista. Ademáis se xorde algunha necesidade ou un mestres a 

solicita, as aulas que están ben dotadas poden ser empregadas cambiando a ubicación do 

grupo que nese momento estivese nela.
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