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1. Introducción. 

A presente Programación Xeral Anual xorde das propostas do claustro e daanálise dos 

resultados referidos na Memoria do curso 2021/2022. 

Neste documento contémplase a organización do centro para o curso 2022/2023, concretándose 

para o curso que comeza os obxectivos xerais de referencia contemplados no Proxecto 

Educativo do Centro. 

Comezamos este novo curso escolar co desexo de continuar a traballar na mesma liña dos 

últimos cursos académicos, correxindo aqueles aspectos que non contribuiron a conseguir 

determinados obxectivos establecidos polo centro. Para elo, vai ser de gran importancia o 

desenvolvemento dos diferentes Plans e Programas que están en funcionamento (Plan TIC, 

Proxecto de Fomento do Uso do Galego, Plan Proxecta, Proxecto E-Dixgal, Seccións 

Bilingües…) e que supoñen un salto cualitativo no desenvolvemento do proceso de ensino e 

aprendizaxe en todos os niveis educativos que se imparten no centro, así como os que 

comezarán a funcionar no presente ano académico. 

Normativa: 

- Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de 

maio, de educación. 

- Decreto 374/1996 do 17 de outubro (DOG 21/10/96) 

- Orde do 22 de xullo de 1997 (DOG 02/09/97) 

- Decreto 79/2010 (DOG 25/05/12) 

- Resolución do 26 de maio de 2022 pola que se dictan instrucción para o desenvolvemento das 

insinanzas de Educación Infantil e Primaria. 

Conclusión da memoria do ano anterior: 

Da memoria final do curso 2021/22 dedúcese que á situación sanitaria ocasionada pola Covid-

19, así como a reforma integral do centro, dificultou o adecuado grao de adquisición das 

competencias clave e o logro de determinados obxectivos por parte do alumnado. Aínda así 

cumpríronse satisfactoriamente a gran parte dos obxectivos. Recolléronse para este curso as 

seguintes propostas de mellora: 
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a. Seguir mellorando o plan de convivencia, as normas de funcionamento e a atención ao 

alumnado. 

b. Implicar máis ao alumnado na asimilación e interiorización de hábitos de responsabilidade e 

de atención na aula, reforzando a Educación en valores e desenvolvendo actitudes de respecto e 

solidariedade, rexeitando calquera tipo de discriminación. 

c. Continuar co reforzo educativo (RE) e as adaptacións curriculares (AC), de ser o caso, naquel 

alumnado que presente dificultades de aprendizaxe. 

d. Aumentar a dotación do material informático do centro. Urxen kits dixitais nas aulas de 

Educación Infantil e equipos informáticos, tanto para aulas de Educación Infantil e Educación 

Primaria como para a aula de informática. 

e. Actualizar e dar publicidade os diferentes cursos en Moodle, dentro do aula virtual, para 

facilitar o uso das novas tecnoloxías dentro e fóra da aula co alumnado. 

f. Revisar os diferentes Plans e Proxectos que integran Proxecto educativo. 

g. Revisar os documentos programáticos do Centro. 

h. Continuar empregando a biblioteca como centro de documentación e recursos para o 

desenvolvemento das diferentes materias. 

i. Mellorar a comunicación e relación cos pais e nais do alumnado, sobre todo nos casos de 

alumnos con dificultades de aprendizaxe e de comportamento.  

j. Afondar na comprensión e expresión oral, a escrita, e a orde e limpeza nos traballos 

realizados polo alumnado. 

k. Programar actividades extraescolares e complementarias xa que moitos dos nosos alumnos e 

alumnas non poden acceder a elas máis que a través do colexio, tendo en conta o principio de 

calidade, eficacia, eficiencia e menor custe económico. 

Actuacións relevantes a desenvolver:  

a. Revisión das concrecións didácticas de nivel e programacións de aula na Educación Primaria 

e concreción curricular de etapa e programación de aula na Educación Infantil. 

b. Revisión e actualización do PEC. 

c. Mellorar os recursos tecnolóxicos do centro. 

d. Programa de formación do profesorado, centrado nas súas demandas. 
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e. Revisar e actualizar o Plan de Autoprotección unha vez rematada a reforma integral do centro  

acometida ao longo do pasado curso académico. 

f. Continuar desenvolvendo o Plan TIC/Abalar e o Proxecto E-Dixgal. 

g. Continuar desenvolvendo o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares. 

h. Desenvovler os Proxectos “Polos Creativos” e “Club de ciencia”. 

i. Fomentar a innovación educativa a través de programas educativos que fomenten o traballo 

cooperativo, interdisciplinar e competencial pero que ademais estean comprometidos coa 

consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda 2030(Proxecta +). 

j. Adaptar as diferentes liñas de traballo á nova lexislación para mellorar a calidade educativa e 

potenciar de forma prioritaria o desenvolvemento das competencias clave, así como a mellora 

da convivencia e o logro da excelencia educativa a través dos Contratos Programa. 

k. En linguas estranxeiras, continuar desenvolvendo o programa de “Seccións bilingües” e o de 

“Auxiliar de conversa na escola”.  

l. Continuar desenvolvendo o proxecto de fomento do uso do galego. 

m. Reposición da inmensa maioría de mobiliario do centro debido as pésimas condicións en que 

se atopa o mesmo. 

n. Instalación dun sistema de protección solar no patio de Educación Infantil. 

2. Datos de identificación do centro. 
2.1. Datos xerais do centro: 

DATOS XERAIS DO CENTRO 

Denominación: CEIPMANUELRESPINO 

Titularidade PÚBLICO 

Nºcódigo decentro 32011755 

Municipio(Localidade): A RÚA DE VALDEORRAS 

Provincia: OURENSE 

CP 32350 

Tfno: 988310631 

Enderezo: Avenida de Vilela, 34 

Enderezoelectrónico ceip.manuel.respino@edu.xunta.gal 

PáxinaWeb https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrespino/ 
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3. Obxectivos do centro. 

3.1. Obxectivos xerais: 

1. O pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades do noso alumnado. 

2. Coñecer os valores e as normas de convivencia, obrando de acordo con elas, respectando as 

demais persoas, fomentando un ambiente familiar, cálido e acolledor. 

3. A educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na igualdade de dereitos e 

oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato e non discriminación das 

persoas con discapacidade. 

4. A educación no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos de 

convivencia, así como na prevención de conflitos e a resolución pacífica dos mesmos. 

5. A educación na responsabilidade individual e no mérito e esforzo persoal. 

6. A formación para a paz, o respecto aos dereitos humanos, a vida en común, a cohesión 

social, a cooperación e a solidariedade entre os pobos así como na adquisición de valores que 

propicien o respecto cara os seres vivos e o medio ambiente, en particular ao valor dos 

espazos forestais e o desenvolvemento sostible. 

7. O desenvolvemento da capacidade do alumnado para regular o seu propio aprendizaxe, 

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

iniciativa persoal e o espírito emprendedor. 

8. A formación no respecto e recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural de España e 

de la interculturalidade como un elemento enriquecedor da sociedade. 

9. A adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, de coñecementos científicos, 

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

saudables, o exercicio físico e o deporte. 

10. A capacitación para o exercicio de actividades profesionais. 

11. A capacitación para a comunicación na lingua oficial e cooficial, e en unha ou máis 

linguas estranxeiras. 
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12. A preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida 

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

ás situacións cambiantes da sociedade do coñecemento. 

3.2. Obxectivos específicos. 

Realizar a correspondente revisión do Proxecto Educativo de Centro. 

Levar a cabo unha profunda revisión dos documentos oficias do centro. 

Continuar coa mellora da biblioteca logo da confirmación de continuidade no Plan de Mellora 

de Bibliotecas Escolares. Neste curso recuperamos o espazo e o funcionamento ordinario da 

Biblioteca, un dos motores máis importantes do centro na xeración de actividades e formación 

complementaria. 

Levar a cabo unha profunda renovación do material deportivo co que conta o centro debido a 

escasez e ao mal estado do mesmo. 

Optimizar os recursos que nos oferta a Rede Abalar e ampliar progresivamente os mesmos e os 

seus usos, así como avanzar na dotación xeral do centro en medios e recursos audiovisuais e 

informáticos. Despois da experiencia dos últimos tempos por mor da pandemia, continuaremos 

coa implantación e xeneralización do uso das TICs e tratando de acadarao longo do curso os 

obxectivos do Plan Dixital do Centro. Como xa fixeramos o ano lectivo anterior, comezamos 

este novo curso facendo inquéritos ao alumnado e ao profesorado sobre os seus recursos 

telemáticos e sobre as súas capacidades para a utilización das ferramentas básicas. No momento 

de elaborarmos esta PXA, estanse a analizar os resultados deste inquérito global, ora para 

implementar a formación que for precisa tanto para o profesorado como para o alumnado e 

detectar as necesidades particulares que permitan superar os casos de brecha dixital. Asimesmo, 

procuraremos seguir avanzando coa dotación de medios audiovisuais co obxectivo de contribuír 

á modernización e á mellora e á calidade do proceso educativo.  

Desde a Xefatura de Estudos, a Área de Convivencia e o Departamento de Orientación, 

continuaremos aprofundando como no curso pasado na detección e tratamento dos casos de 

especial vulnerabilidade psicolóxica do noso alumnado, intervindo con equipos profesionais 

naqueles casos que así o requiran. 

Cremos pertinente analizar os resultados académicos acadados polo noso alumnado e adoptar as 

medidas que redunden na súa mellora. Á vista dos resultados académicos atinxidos no curso 

2021-22, queremos desenvolver a análise nos órganos competentes, nomeadamente na CCP 

(Comisión de Coordinación Pedagóxica), para adoptar as medidas oportunas que redunden na 

mellora deses resultados. 
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Transmitir información ás familias do alumnado do centro sobre o funcionamento xeral do 

mesmo e, principalmente, sobre o proceso instrutivo e formativo dos seus fillos e fillas. 

Manter e continuar aumentando os proxectos de centro que perseguen a formación do 

profesorado e a mellora na educación integral do alumnado (PFPP, PLAMBE, EDIXGAL, 

VOZ NATURA, PROXECTA...) 

Do mesmo xeito, e á espera da súa aprobación definitiva, agardamos desenvolver os Contratos 

Programa vencellados ás cinco modalidades: EDUinnova, EDUexcelencia, EDUsaúde, 

EDUsostibilidade e EDUcalidade. 

Aínda que coa prudencia necesaria, seguiremos apoiando e fortalecendo aquelas actividades 

culturais e extraescolares que se poidan desenvolver coas garantías sanitarias precisas 

Realizar, unha vez completada a reforma integral do centro, a revisión anual do Plan de 

Autoprotección e un simulacro de evacuación, para estarmos preparados diante dun posible 

sinistro. 

Continuar coa implicación de todos os sectores da comunidade educativa na planificación do 

centro (ANPA, Consello Escolar, Concellos de A Rúa...). 

3.3. Obxectivos da xestión económica. 

3.3.1. Criterios de adquisición de material: 

1. Cada titoría e especialistas establecen os criterios para a compra e uso do material funxible. 

2. As familias do alumnado poderán colaborar economicamente naquelas actividades 

extraescolares que demanden un elevado custo económico para o centro. 

3. Intentaremos que cada titoría dispoña dunha cantidade variable cada curso escolar, segundo 

as achegas da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, para adquirir material 

didáctico non funxible para o nivel. Dentro das prioridades, este ano volverá a favorecerse a 

compra de material relacionado coa implantación das TICs na aula e a compra de material 

deportivo. 

4. O centro poderá contar coa axuda económica das familias para os gastos motivados das 

celebracións festivas de distinta natureza que se produzan no Centro. 

5. Existe un compromiso coa dotación económica para a biblioteca escolar dun 7% dos 

ingresos en concepto de funcionamento. 
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3.3.2. Investimento dotado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade.. 

As cantidades de diñeiro ingresadas neste Centro, teñen como obxectivo manter operativo o 

mesmo. Con elas cóbrense os gastos que xeran o mantemento de mobiliario e utensilios, as 

necesidades administrativas, comunicacións, subministracións, gastos de comedor e gastos 

diversos que apoien a actividade docente. 

Dentro destes Orzamentos anuais do Centro, contemplaranse distintas partidas para poder 

facer fronte aos gastos económicos que poidan ser necesarios para conseguir os obxectivos 

propostos 

No mes de xaneiro elaboraremos o resumo das contas, de gastos e ingresos de funcionamento, 

e os presentaremos ante a Consellería de Cultura, Educación e Universidade unha vez sexan 

aprobadas polo Consello Escolar. 

3.4. Medidas a desenvolver para a súa consecución: 

1. Desenvolvemento do Plan de comunicación para favorecer unha relación fluída e dinámica, 

grazas as diferentes canles de comunicación do centro. 

2. Dar a coñecer as normas xerais do centro e propoñer actividades ao alumnado que nos 

inviten á reflexión, a coñecer os dereitos e as obrigas. Así como tamén, realizar actividades de 

prevención de condutas contrarias ás normas de convivencia. 

3. Manter informadas ás familias e titores legais sobre todo o relativo ao colexio, tanto nas 

reunións con eles como a través doutras canles: páxina web, app abalarMóbil, correo 

electrónico. 

4. Proporcionar asesoramento e comunicación fluída e constante coas familias do ANEAE. 

5. Participación no PFPP para o desenvolvemento dunha correcta dinamización e xestión da 

biblioteca e do plan dixital. 

6. Coordinación entre todos os titores e especialistas do centro para un desenvolvemento 

coordinado e activo do Plan Proxecta e doutros plans ou proxectos que se leven a cabo no 

centro. 

7. Traballar na mesma liña unificando criterios de avaliación e criterios de cualificación así 

como o peso de porcentaxes en relación a contidos, destrezas, actitudes ante o traballo 

individual e en equipo, a través de rúbricas consensuadas en cada nivel. 



11 
 

8. Contacto permanente e coordinado do equipo directivo, titores e especialistas coa orientadora 

do centro. 

9. Participación activa do profesorado nas reunións docentes, propoñendo obxectivos concretos 

e viables, de xeito que todo o profesorado considere máis frutíferas e útiles as decisións 

tomadas en ditas reunións. 

10. Dispoñer dun calendario de reunións dos distintos órganos de coordinación docente. 

11. Involucrar ás familias no desenvolvemento dos proxectos do centro. 

12. Manter reunión coa directiva da ANPA tantas veces como sexan necesarias. 

13. Favorecer a realización das actividades potenciadoras do uso da nosa lingua propostas polo 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega. 

14. Dotación de recursos da aula das TICs, a fin de poder contar cos ordenadores axeitados para 

traballar a través da aula virtual, centrando todos os recursos desta índole neste espazo para un 

mellor aproveitamento educativo. 

15. Dotación de kits dixitais para as aulas de Educación Infantil. 

16. Dinamización da Biblioteca como a protagonista dos proxectos de traballo. O punto de 

acceso á cultura impresa e dixital. 

17. Revisar e actuaizar o PEC e os documentos que o integran, a fin de contar con documentos 

funcionais que enriquezan o noso labor profesional e redunden nunha educación de calidade. 

19. O equipo directivo realizará as xestións necesarias para que sexan atendidas, por parte das 

entidades correspondentes, as necesidades que presente o edificio de infantil. 

20. Revisión do Plan de autoprotección e desenvolvemento dun simulacro de evacuación. 

22. Mantemento periódico de reunións e adopción de acordos e decisións consensuadas, 

encamiñadas todas elas cara á mellora da calidade do ensino. 

35. Recursos previstos para o efecto: 

Tanto os recursos humanos como os materiais deberán ser optimizados. Para iso é importante 

coñecer todos os recursos dos que dispón o centro e coordinarse no seu uso. 
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En canto aos recursos humanos é importante formar un grupo asumindo tarefas e 

responsabilidades naqueles ámbitos nos que cada quen se sente máis cualificado, ou se atopa 

máis a gusto coa finalidade de formar un equipo no que a diversidade enriquece. 

Non debemos esquecer tampouco os recursos da localidade: bibliotecas próximas, 

exposicións, persoal como educadora familiar, asistenta social, persoal de cultura cos que ao 

longo do curso se colabora en diversas actividades de interese didáctico, tanto nas que 

organizan eles e participa o centro como a viceversa, as impulsadas polo centro e se lles pide 

colaboración. 

A contorna e as familias son recursos que tampouco podemos esquecer. Ao longo do curso 

implicámolos na colaboración de múltiples actividades. 

No que aos recursos materiais se refire, o centro conta cun equipamento TIC bastante 

deficiente e obsoleto polo que se adoptarán as medidas que se consideren oportunas para a súa 

renovación e para que todas as aulas do centro estén equipadas por igual, favorecendo deste 

xeito a non discriminación do alumnado. 

En canto ao material deportivo co que conta o centro, este é escaso e atópase nunhas 

condicións pésimas, polo que tamén se tratará de proceder á súa renovación na medida do 

posible. 

O material didáctico tamén é escaso e a maior parte atópase en mal estado e está obsoleto. 

Por outra parte, a inmensa maioría do mobiliario co que está equipado o centro atópase en moi 

malas condicións, supoñendo un risco para o alumnado do centro, de ahí que gran parte do 

mobiliario fora retirado. 

4. Proxecto Educativo. 

4.1. Concrección anual do PEC. 

A nosa proposta educativa concrétase cada ano na Programación Xeral Anual. Para a súa 

elaboración temos en conta o resultado da avaliación do curso anterior e a reflexión realizada 

sobre as necesidades detectadas da nosa práctica educativa e no marco do proxecto Educativo 

de Centro. 

Toda a comunidade educativa traballa para que o centro eduque dende o principio dos sinais 

de identidade que se definen no PEC. 
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Como obxectivo xeral neste sentido e durante os cursos anteriores veuse traballando nesta liña 

e consideramos importante seguir co traballo iniciado e cos diferentes proxectos que del se 

derivan. 

A concreción anual do PEC para o presente curso 2022/23, baséase na consecución dos 

obxectivos xerais se fixan para o centro: 

4.1.1. Obxectivos pedagóxicos. 

- DE CAPACIDADES XERAIS 

- Educar ao alumnado para que sexa capaz de valorar, respectar e integrarse na realidade 

sociocultural e no medio natural no que vive. 

- Lograr que, ao rematar a EP, o alumnado sexa capaz de empregar axeitadamente as linguas do 

currículo: galego, castelán e inglés. 

- Axudar ao alumnado a realizarse intelectualmente e a ampliar as potencialidades mediante 

hábitos de traballo, estudo e esforzo. 

- Desenvolver as capacidades de reflexión, espírito crítico, iniciativa e creatividade. 

- Inculcar os valores de tolerancia e solidariedade. 

- Xerar os hábitos necesarios para conseguir unha boa saúde. 

DE METODOLOXÍA 

- Fomentar a coordinación entre o profesorado para unificar criterios e garantir a coherencia nos 

procesos de aprendizaxe. 

- Acomodar as estratexias de aprendizaxe ás necesidades de cada alumno ou alumna, 

respectando os seus ritmos de maduración. 

- Aumentar a práctica da metodoloxía activa que asegure a participación do alumnado nos 

procesos de aprendizaxe: observación directa, experimentación, descubrimento... 

- Potenciar a acción titorial a través dun plan específico. 

- Favorecer a formación permanente do profesorado. 

- Avaliar anualmente o funcionamento do colexio nos distintos ámbitos: pedagóxico, 

organizativo, administrativo... 
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- Fomentar o acordo entre o profesorado para chegar a unha postura coherente que racionalice 

as tarefas extraescolares. Os principios de individualidade, de autonomía e de motivación para o 

estudo promulgados polo centro educativo permitirán tempo para que o alumnado poida atender 

outros intereses formativos. 

4.1.2. Obxectivos de organización e xestión 

- Favorecer unha xestión democrática potenciando a participación dos membros da comunidade 

educativa na organización do centro, segundo a normativa vixente. 

- Acadar un funcionamento que aproveite de maneira óptima os recursos humanos e materiais, 

poñéndoos á disposición do interese xeral do colexio. 

4.1.3. Obxectivos de carácter social e convivencial 

- Desenvolver a nosa acción educativa nun clima equilibrado e acolledor. 

- Favorecer unha comunicación fluída e distendida entre todas as persoas e colectivos do centro. 

- Implicar ás familias, e ao alumnado, nas tarefas do centro e promover a súa organización. 

- Conseguir que a lingua galega sexa o vehículo de comunicación entre os membros da 

comunidade educativa. 

4.1.4. Obxectivos institucionais 

- Desenvolver a nosa acción educativa nun clima equilibrado e acolledor. 

- Lograr unha mellor dotación do centro en persoal, materiais e infraestruturas a través dunha 

colaboración eficaz coas institucións responsables. 

- Implicar ás institucións nas tarefas do centro en na súa programación. 

4.2. Estratexias metodolóxicas e organizativas de atención ao ANEAE. 

Tendo en conta os principios básicos que se establecen na Lei Orgánica 2/2006: a equidade, a 

inclusión educativa e a non discriminación, a flexibilidade para adecuar a educación á 

diversidade de aptitudes, intereses, expectativas e necesidades do alumnado, lévanos a outro 

principio: a calidade educativa para todo o alumnado e, por outra banda, se establecen os 

canles para adecuar as actuacións organizativas e curriculares co obxectivo de acadar o 

máximo desenvolvemento persoal, emocional e social do alumnado. 
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Esa mesma Lei Orgánica establece que “todo o alumnado disporá dos medios necesarios para 

acadar o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional, asegurando os 

recursos necesarios para que o alumnado que requira unha atención educativa diferente á 

ordinaria, poida acadar o máximo desenvolvemento posible das súas capacidades, así como os 

obxectivos establecidos con carácter xeral para todas as alumnas e alumnos.” 

A. Estratexias metodolóxicas: 

Trataremos de levar a cabo unha detección temperá das necesidades educativas do alumnado 

mediante: a avaliación inicial das titorías, tamén, por parte das especialistas de Pedagoxía 

Terapéutica e de Audición e Linguaxe con respecto aos casos que atenderán neste curso, da 

orientadora nos casos de alumnado procedente do estranxeiro e dos que sospeitamos que 

presentan un problema importante; as sesións de avaliación; a valoración individual que fai o 

profesorado do desenvolvemento do proceso de ensino – aprendizaxe dunha determinada 

alumna/o; as avaliacións psicopedagóxicas e o emprego de protocolos para a detección 

temperá de discapacidades, trastornos, dificultades de aprendizaxe, altas capacidades.. 

Potenciaranse as estratexias que favorezan a adquisición de aprendizaxes instrumentais, 

competencias básicas, habilidades sociais, estratexias de aprendizaxe e técnicas de traballo 

intelectual (traballo cooperativo, aprendizaxe por proxectos, aprendizaxe por tarefas…). 

Investigadas e detectadas as necesidades educativas, deseñaranse aquelas medidas de atención 

educativa que máis favorezan o proceso de ensino- aprendizaxe do alumnado/a. 

B. Estratexias organizativas: 

Os criterios básicos xerais para a organización dos recursos cos que conta o centro son: 

- Optimizar os recursos existentes e investigar a fondo as necesidades deles e tamén, dos 

materiais. 

- Procurar que os recursos cos que conta o centro beneficien ao maior número de alumnado. 

As medidas ordinarias de apoio educativo serán impartidas por: 

- Mestra ou mestre titor/a (reforzo educativo para ao casos que o precisen). 

- Mestra ou mestre que imparte docencia nunha área obxecto de reforzo. 

As medidas extraordinarias, serán impartidas polas mestras especialistas de Pedagoxía 

Terapéutica (PT) e de Audición e Linguaxe (AL). Excepcionalmente, a orientadora, con 
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permiso da familia e titoría, poderá atender algunhas sesións e dun xeito temporal a algún caso 

especial e cunha problemática moi importante doutra índole. 

Os criterios que abranguen as medidas, tanto ordinarias, como extraordinarias (PT e AL), son: 

- Prioritariamente, a atención ao alumado proporcionarase nas áreas instrumentais básicas 

(agás, nos casos de problemas de conduta ou urxentes) e, no posible, tentarase evitar naquelas 

áreas que favorecen a integración. 

- Realizaranse, sempre que sexa posible ou conveniente, dentro do grupo ordinario. De 

realizarse fóra, xamais terá lugar na totalidade da sesión de dita área, xa que é a mestra/e 

ordinaria a que se encarga da avaliación da alumna/o. 

- Terase, especialmente en conta á hora de organizar os apoios educativos, os casos de NEE 

tendo en conta o seu diagnóstico, se ten un ou máis e aquel alumnado que esgotou as medidas 

ordinarias (alumnado que repetiu curso…), cun considerable desfase curricular.. 

- En igualdade de necesidades, darase prioridade á atención educativa nos cursos baixos. 

A orientadora eleva a proposta de organización da docencia para o alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo á xefatura de estudos. Para o deseño desta atención terase en 

conta, os seguintes criterios prioritarios: 

- Atenderase, preferentemente, os casos que presenten unha problemática grave de conduta, 

que precisen dunha atención urxente e os que son obxecto dunha ACS. 

- Atenderase o alumnado con necesidades educativas especiais, diagnosticados polo 

Departamento de Orientación do centro, Equipo de Orientación Específico (EOE), Saúde 

Mental e organismos ou servizos correspondentes, teñan ou non unha Adaptación Curricular. 

- Outro alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (non de reforzo ou que non 

amosan interese). 

Lembramos que os casos urxentes terán prioridade no estudo, avaliación psicopedagóxica e 

atención, por parte da orientadora, o que implica unha alteración importante do seu traballo 

habitual ou programado. E, neste caso, lembramos, tamén, que a orientadora está compartida 

con outro centro. 

Ao rematar o curso escolar, o profesorado de PT e de AL elaborarán un informe relativo ao 

apoio realizado. Este documento será arquivado no Departamento de Orientación. 
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c. Liñas prioritarias de atención e protocolos 

- Asesoramento, colaboración e apoio á función titorial. Promoción da convivencia e a 

resolución pacífica de conflitos. 

- Asesoramento a toda a comunidade educativa sobre as distintas medidas de atención ao 

alumnado con NEAE. 

- Atención a toda a diversidade presente no centro (equidade na educación). Promoción da 

participación e implicación das familias. 

- Orientación educativa. 

4.3. Modificación ao Proxecto Educativo. 

Como consecuencia dos obxectivos propostos no apartado 3 da PXA e a entrada en vigor da 

Lei 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei 2/2006, do 3 de maio de 

educación, realizaremos, ao longo do curso 2022/2023, actualizacións/revisións de todos os 

documentos oficiais do centro. 

O Proxecto Educativo do centro e os documentos que del forman parte aparecen recollidos no 

Anexo I deste documento. 

5. Organización do centro. 

5.1. Estructura orgánica: 
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5.2. Órganos colexiados. 

5.2.1. O Equipo Directivo está formado por: 

- Don Emilio Manuel González López (director) 

- Dona Paula Pose López (xefa de estudos) 

- Dona Patricia García Arias (secretaria) 

5.2.2. O Claustro de mestresestá formado por: 

- Don Emilio Manuel González López. 

- Dona Paula Pose López. 

- Dona Patricia García Arias. 

- Dona Margarita Blanco Beneitez. 

- Dona Natividad Carracedo López. 

- Dona Irene Ansia Gómez (substitue a dona Alba Martínez Gómez durante o primeiro 

trimestre) 

- Dona Erminda Domínguez Hervella. 

- Dona Clara Domínguez Sendín. 

- Dona María Teresa Fernández Arias. 

- Dona Remedios Fernandez Piñeiro. 

- Dona Cristina Gómez Taboada. 

- Dona Anaís González Álvarez. 

- Dona María Elena López Rodríguez. 

- Dona Pilar Pérez Fernández. 

- Dona Sara Pintos Suárez. 

- Dona Estefanía Pol Álvarez. 

- Dona Esther Pol Álvarez. 
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- Dona Luisa María Ríos Rodríguez. 

- Don Vicente Rodríguez Díaz. 

- Dona María Dolores Rodríguez López. 

- Don Álvaro Rodríguez Real. 

- Dona Adriana Varela Lorenzo. 

5.2.3. O Consello Escolar está formado por: 

- Don Emilio Manuel González López (presidente) 

- Dona Paula Pose López (xefa de estudos) 

Representate do Concello: 

- Dona María Teresa Varela Ancochea (representante do Concello) 

Representates dos pais/nais/titores legais: 

-  Dona Anabella López González 

-  Don Carlos Barreira Alonso  

-  Dona Carina Rodríguez Rodríguez  

-  Don Diego Ignacio Alonso Guzmán  

-  Don Marcos Fernández González 

Representates do profesorado: 

- Dona Luisa María Ríos Rodríguez  

- Dona Patricia García Arias 

- Dona Erminda Domínguez Hervella  

* Dona Susana Pereiro López 

- Don Leonardo García Fernández(representante PAS) 

No caso da mestra Dona Susana Pereiro López, causou baixa no centro, polo que o seu lugar 

será ocupado pola persoa máis votada do sector, que entrará a formar parte do órgano de 

goberno. 
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A comisión económica está composta polos membros que a continuación se relacionan: 

- Don Emilio Manuel González López (Director do centro). 

- Dona Luisa María Ríos Rodríguez (representante do profesorado) 

- Dona Carina Rodríguez Rodríguez (representante dos pais/nais de alumnos) 

- Dona Patricia García Arias (secretaria). 

Por outra banda, a comisión de convivencia queda composta do seguinte xeito: 

- Don Emilio Manuel González López (Director do centro). 

- Dona Mª Elena López Rodríguez (Orientadora). 

- Don Carlos Barreira Alonso (Representante dos pais/nais de alumnos). 

- Dona Erminda Domínguez Hervella (representante do profesorado) 

- Dona Patricia García Arias (secretaria). 

Señalar que no presente curso académico celebrarase de novo as Elección aos Consellos 

escolares dos centros docentes sostidos con fondos públicos seguindo o calendario que 

establece a Resolución do 19 de setembro de 2022. 

5.3. Persoal non docente. 

5.3.1. Persoal de cociña: 

- Dona Carmen Casas Martínez. 

- Dona María Teresa García Martínez. 

- Dona Verónica Rodríguez Ramos. 

5.3.2. Subalterno: 

- Don Leonardo García Fernández. 

5.3.3. Auxiliar Técnico Educativo: 

- Don Xose Anxo Pérez Argibay. 
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5.4. Estatísticas de principio de curso. 

5.4.1. Alumnado: 

Etapa Educación Infantil Educación Primaria 

Nivel 4º 5º 6º 1º 2º  3º 4º  5º  6º  

Nº 
alumnos 

17 13 12 23 14 29 37 18 20 

Total 
etapa 

42 150 

Total 
centro 

192 

 
5.4.2. Grupos: 

 Educación Infantil Educación Primaria 

4º 5º 6º 1º 2º  3º 4º  5º  6º  

1 1 1 1 1 2 2 1 2 

3 9 

Total 

grupos 

12 

 

5.4.3. Composición de unidades: 

 
 

Catalogadas En funcionamento Diferenza 

Educación Infantil 
 

3 3 0 

Educación Primaria 
 

10 10 0 

 

5.4.4.Profesorado: 

 EI FI FF EM EF PT AL EP REL DO AUX TOTAIS 

Persoal 
definitivo 3 1 0 1 1 1 0 5 1 1 0 14 

Provisionais a tempo 
completo 

1 1 1 0 0 0 1 4 0 0 0 8 

Provisionais a 
tempo parcial 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 23 
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5.4.5. Adscrición do profesorado: 

  

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

IN
F

A
N

T
IL

 

4º Infantil A Anaís González Álvarez 

5º Infantil A Cristina Gómez Taboada 

6º Infantil A Paula Pose López 

Apoio Erminda Domínguez Hervella 
     

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

P
R

IM
A

R
IA

 

1º A Remedios Fernández Piñeiro 

2º A Estefanía Pol Álvarez 

3º A Sara Pintos Suárez 

3º B Alba Martínez Gómez(sustituída por Irene Ansia 
Gómez) 

4º A María Dolores Rodríguez López 

4º B María Teresa Fernández Arias 

5º A Vicente Rodríguez Díaz  

6º A Clara Domínguez Sendín 

6º B Esther Pol Álvarez 

Apoio primaria Emilio González López 
 

EducaciónFísica Álvaro Rodriguez Real 

 
LinguaEstranxeira 

Inglés  Adriana Varela Lorenzo 

Francés Remedios Fernández Piñeiro (Titora) 

EducaciónMusical Luisa María Rios Rodríguez 
 

Orientadora María Elena López Rodríguez 

PedagoxíaTerapéutica Natividad Carracedo López 

AudicióneLinguaxe Patricia García Arias 

AudicióneLinguaxe Pilar Pérez Fernández 
 

Relixión Católica Margarita Blanco Beneitez 

 

A mestra especialista en Educación Musical, ademáis da súa especialidade, imparte Valores 

Cívicos e Sociais en 4º de Educación Primaria e o Proxecto Competencial nos dous curos de 3º 

d eEducación Primaria. 

A mestra de Lingua Estranxeira: Ingles Clara Domínguez Sendín é titora de 6ºA de Educación 

Primaria, imparte Lingua Extranxeira en 5º e 6º de Educación Primaria. 

A mestraSara Pintos Suárez, titora do 3º A de Educación Primaria, ademáis de impartir as áreas 

propias da titoría, impartirá a área de Ciencias Sociais ao alumnado de 3º B de Educación 

Primaria. 
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A mestra Alba Martínez Gómez, titora do 3º B de Educación Primaria, ademáis de impartir as 

áreas propias da titoría, impartirá a área de Educación Plástica e Visual en toda a educación 

Primaria. 

A mestra María Dolores Rodríguez López, titora do 4º A de Educación Primaria, ademáis de 

impartir as áreas propias da titoría, impartirá a área de Ciencias Naturais ao alumnado de 3ºB de 

Educación Primaria. 

Ao abeiro da lexislación vixente constituense os seguintes Equipos docentes e comisión, 

quedando composto cada un tal e como se recolle na seguinte táboa: 

 

 

 

 

 

CCP 

Director Emilio M. González López 

Xefa de Estudios Paula Pose López 

Secretaria e Orientadora María Elena López Rodríguez 

CoordinadoradeEducaciónInfantil Erminda Domínguez Hervella 

Coordinadora 1º ciclo de Ed. Primaria Estefanía Pol Álvarez 

Coordinadora 2º ciclo de Ed. Primaria María Dolores Rodríguez López 

Coordinador 3º ciclo de Ed. Primaria Vicente Rodríguez Díaz 

Coordinadora do EDLG Sara Pintos Suárez 

Coordinadora do EACeE Pilar Pérez Fernández 

Respnsable da Dinamización 

daBiblioteca Escolar 
Luisa María Ríos Rodríguez 

 

 

 

EDLG 

 Coordinadora Sara Pintos Suárez 

Educación Infantil Cristina Gómez Taboada 

E.Primaria Emilio M. González López 

Lingua Estranxeira: Inglés Adriana Varela Lorenzo 

Audición e Linguaxe Patricia García Arias 

 
 
 

 

 

  

 DO 

Orientadora María Elena López Rodríguez 

PedagoxíaTerapéutica Natividad Carracedo López 

AudicióneLinguaxe Patricia García Arias 

AudicióneLinguaxe Pilar Pérez Fernández 

Coordinadora EducaciónInfantil Erminda Domínguez Hervella 

 

Coordinadora 1º ciclo Ed. Primaria Estefanía Pol Álvarez 
 

Coordinadora 2º ciclo Ed. Primaria María Dolores Rodríguez López 
 

Coordinador 3º ciclo Ed. Primaria Vicente Rodríguez Díaz 
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EQUIPO DE 

DINAMIZACIÓN DA 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Coordinadora Luisa María Ríos Rodríguez 

Pedagoxía Terapéutica Natividad Carracedo López 

Educación Infantil Erminda Domínguez Hervella 

Educación Primaria Remedios Fernández Piñeiro 

 
 
 

 

DINAMIZACIÓN TICS 

Coordinadora Paula Pose López 

EducaciónPrimaria Clara Domínguez Sendín 

EducaciónPrimaria Vicente Rodríguez Díaz 

EducaciónPrimaria María Dolores Rodríguez López 

Educación Física Álvaro Rodriguez Real 

 
 
 

 

 

EQUIPODE ACeE 

Coordinadora Pilar Pérez Fernández 

Orientadora María Elena López Rodríguez 

Educación Primaria María Teresa Fernández Arias 

Relixión católica Margarita Blanco Beneitez 

Lingua Estranxeira: Inglés Adriana Varela Lorenzo 

Educación Infantil (EDLG) Cristina Gómez Taboada 

 

 

EQUIPO2º CICLO 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Apoio EI. Coordinadora Erminda Domínguez Hervella 

Titora 6º EI Paula Pose López 

Titora 5º EI Cristina Gómez Taboada 

Titora 4º EI Anaís González Álvarez 

 

 

EQUIPO1º CICLO 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Titora 2º EP. Coordinadora Estefanía Pol Álvarez 

Titora 1º EP Remedios Fernández Piñeiro 

Audición e Linguaxe Pilar Pérez Fernández 

Lingua Estranxeira: Inglés Adriana Varela Lorenzo 
 

Relixión católica Margarita Blanco Beneitez 
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EQUIPO2º CICLO 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Titora 4ºA EP. Coordinadora María Dolores Rodríguez López 

Titora 3ºA EP Sara Pintos Suárez 

Titora 3ºB EP Alba Martínez Gómez 

Titora 4ºB EP María Teresa Fernández Arias 

Terapéutica Natividad Carracedo López 
 

Educación Física Álvaro Rodriguez Real 

 

 
EQUIPO3º CICLO 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Titor 5º EP. Coordinador  Vicente Rodríguez Díaz 

Titora 6º A EP Clara Domínguez Sendín 

Titora 6º B EP: Esther Pol Álvarez 

Apoio Primaria Emilio González López 

Educación Musical Luisa María Ríos Rodríguez 
 Audición e Linguaxe  Patricia García Arias 

 

5.5. Horarios. 

5.5.1. Xornada Escolar. 

O CEIP Manuel Respino conta con xornada única. 

Durante os meses de setembro e xuño o horario do centro é o seguinte: 

- Entrada ás 09:30 horas. 

- Saída ás 14:30 horas. 

De outubro a maio o horario do centro é o seguinte: 

- Entrada ás 09:15 horas. 

- Saída ás 14:15 horas 

A xornada escolar dividirase en: 

- 5 sesións lectivas de 50 ou 45 minutos. 

- 1 recreo de 30 minutos. 

- 1 sesión de “Hora de ler” de 30 minutos. 
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A distribución horaria por sesións é a seguinte: 

a) Nos meses de setembro e xuño. 

SESIÓN HORARIO 

1º sesión 09:30h – 10:15h 

2ª sesión 10:15h – 11:00h 

3ª sesión 11:00h – 11:45h 

Recreo 11:45h – 12:15h 

Lectura 12:15h – 12:45h 

4ª sesión 12:45h – 13:30h 

5ª sesión 13:30h – 14:30h 

 

b) Nos meses de outubro a maio. 

SESIÓN HORARIO 

1º sesión 09:15h – 10:00h 

2ª sesión 10:00h – 10:45h 

3ª sesión 10:45h – 11:30h 

Recreo 11:30h – 12:00h 

Lectura 12:00h – 12:30h 

4ª sesión 12:30h – 13:15h 

5ª sesión 13:15h – 14:15h 

 

Nos dous últimos cursos, debido á situación ocasionada pola COVID-19 os horarios do centro 

sufriran unha serie de modificacións para que segundo o establecido no Protocolo de 

adaptación ao contexto Covid-19, a entrada e saída do alumando ao/do centro se realizase de 

forma escalonada e se mantivera a estanquidade dos grupos de convivencia estable durante os 

períodos de lecer. Sin embargo, e a pesar de que actualmente o alumnado de diferentes grupos 

de todas as etapas educativas poden interaccionar entre sí en interiores e exteriores, 

consideramos oportuno seguir mantendo as entradas e saídas por diferentes accesos según o 

curso do alumnado. 
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Os horarios establecidos polo centro son os seguintes: 

 

 

A dirección designará diariamente a 4 mestres que supervisarán e velarán porque se cumplan as 

medidas establecidas nas entradas e saídas ao centro. Tres destes catro mestres ubicaranse en 

cada un dos tres accesos ao centro, mentras que o cuarto mestre se ubicará no patio cuberto e 

velará porque cada grupo de alumnos ocupe o lugar asignado e se manteñan en todo momento 

un orden. 

O alumnado entrará con orde e respetará sempre as indicacións do profesorado de garda. 

Rógase ás familias puntualidade. No caso de retrasos puntuais e xustificados, deberá entrar polo 

acceso da Avenida de Vilela sempre acompañado dun adulto. Para acceder deberá tocar o 

timbre e esperar que persoal do centro o recolla na porta e o acompañe á aula. Deberase 

entregar a xustificación do retraso en Conserxería. 

Os alumnos con irmáns pequenos en Primaria poderán entrar e sair pola mesma porta. 

ENTRADAS 

Setembro e xuño: 09:15 -9:30h// De outubro a maio: 09:00 – 09:15 

CANCELA GRANDE PORTA AVENIDA VILELA PORTA LUDOTECA 

INFANTIL 

1º EP 

2ºEP 

3ºEP 

4º EP 

5º EP 

6º EP 

Alumnado transportado e 
usuario do servizo de ludoteca 

“madrugadores” 

SAÍDA NON USUARIOS COMEDOR 

Setembro e xuño :14:30// De outubro a maio 14:15 

*PORTA LUDOTECA CANCELA GRANDE PORTA AVENIDA VILELA 

14:15//14:00: 4ºEI 1º EP 

2ºEP 

3º EP 

4º EP 

5º EP 

6º EP 

14:20//14:05: 5º EI 

14:25//14:10: 6ºEI 

SAÍDAS USUARIOS DE COMEDOR 
CANCELA GRANDE PORTA AVENIDA VILELA 

15:15h: 4º de EI 15:15h: 4º EP 

15:20h: 5º e 6º de EI 15:20h: 5º EP 

15:25h:  1º, 2º e 3º de EP 15:25h:  6ºEP 
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Non se permitirá a entrada das familias no recinto escolar durante as entradas e saídas (a 

excepción do alumnado en período de adaptación). 

 

c) Distribución horaria por sesións: 

- Durante os meses de setembro e xuño. 

 

Flexibilízase a duración da última sesión lectiva para un óptimo funcionamento do servizo de 

comedor escolar. 

- Durante os meses de outubro a maio. 

SESIÓN HORARIO 

1º sesión 09:15h – 10:00h 

2ª sesión 10:00h – 10:45h 

3ª sesión 10:45h – 11:30h 

Recreo 11:30h – 12:00h 

Lectura  12:00h – 12:30h 

4ª sesión 12:30h – 13:15h 

5ª sesión 13:15h – 14:15h 

 

5.5.2.Servizos Complementarios. 

Os servizos educativos complementarios que ofrece o centro durante o presente ano 

académico son os seguintes: 

  - Comedor Escolar de xestión directa. 

  - Transporte escolar. 

SESIÓN HORARIO 

1º sesión 09:30h – 10:15h 

2ª sesión 10:15h – 11:00h 

3ª sesión 11:00h – 11:45h 

Recreo 11:45h – 12:15h 

Lectura quenda  12:15h – 12:45h 

4ª sesión 12:45h – 13:30h 

5ª sesión 13:30h – 14:15h 
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Tamén se ofrece o servizo de madrugadores e de ludoteca, dependentes do Concello de A 

Rúa. 

O centro tamén ofertará actividades extraescolares unha vez finalizada a xornada lectiva. A 

realización destas actividades, sexan organizadas pola ANPA do centro ou polos concellos. 

Debido á reforma integral que se levou a cabo no centro durante o pasado ano académico, o 

equipo directivo e a ANPA acordou posponer a realización de actividades extraescolares ata a 

finalización da devandita reforma, e retomalas no presente curso académico. 

5.5.3.Horarios de clase. 

Os criterios para a elaboración de horarios atenden a razóns pedagóxicas e organizativas, 

tendo en conta e respetando os criterios xerais establecidos na Orde do 22 de xullo de 1997 

(DOG 02-09-97) e as competencias ao respeto do Claustro de mestres incluídas no Decreto 

374/1996 do 17 de Outubro (DOG 21-10-96). Ademáis tamén se tivo en conta a Orde do 23-

06-11 (DOG 30-06-11). 

Para a confección de horarios o claustro considerou, ademáis, os seguintes criterios: 

• Os horarios adecuaranse ao disposto na normativa vixente, tratando de prestar a mellor 

atención ao alumnado e rendibilizando ao máximo o capital humano do que dispón o centro. 

• En Educación Infantil o tratamento horario farase tendo en conta a globalización dos 

contidos e os seus ritmos de actividade e rincóns educativos.  

• Serán os mestres os que atendan ao alumnado transportado durante quince minutos antes do 

comezo das clases e quince minutos unha vez rematada a actividade lectiva. Corresponderalle 

a cada mestre unha hora de compensación no seu horario. 

• O mestre titor iniciará a xornada, na medida do posible, co seu grupo de alumnos/as de 

referencia, siempre que o horario de adicación á área por parte dos distintos mestres 

especialistas así o permita. 

• Sempre que sexa posible deixaranse dúas sesións seguidas das primeiras franxas horarias 

para as áreas instrumentais. 

• Procurarase non impartir máis dunha sesión por día da mesma área. 

• Os mestres especialistas en Educación Musical, Educación Física e Relixión completarán o 

seu horario asumindo funcións de apoio nas aulas que o precisen. 
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• Faranse coincidir as horas de apoio coas áreas instrumentais en Educación Primaria. 

• Os apoios distribuiranse en función das necesidades de cada aula: 

- Número de ANEAE. 

- Número de alumnos.  

• Os apoios establecidos ao principio de curso poderán ser modificados ao longo do mesmo en 

función das necesidades. 

• O profesorado que imparta apoios nalgunha aula e non asista ao centro será substituído por 

un mestre de garda, sempre e cando exista dispoñobilidade, sen modificar outros apoios. 

• Os titores permanecerán o maior número de horas cos alumnos da súa titoría. 

• Tratarase, na medida do posible, que non coincidan as sesións das especialidades en días 

consecutivos. 

• Evitarase, na medida do posible, a entrada dun número excesivo de mestres nunha mesma 

titoría.  

• As reduccions horarias establecidas na normativa vixente distribuiranse de tal forma que 

optimicen a súa atención e faciliten o bo funcionamiento do centro: 

- Coordinadores de ciclo: 1 hora. 

- Coordinador do EDLG: 1 hora. 

- Coordinador de Seccións Bilingües: 1 hora. 

- Coordinador de Biblioteca: 5 horas. 

- Coordinador de Formación en centros: 1 hora.  

- Coordinador TIC: 1 hora. 

- Coordinador de Actividades Complementarias e Extraescolares: 1 hora. 

• Establecerase un número de tres gardas de clase por mestre. No caso de que o persoal de 

garda non fora suficiente para cubrir as ausencias que se produzan, estas serán cubertas 

respetando a seguinte orde segundo dispoñibilidade: 
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1º. Profesorado de apoio  

2º. Coordinadores de ciclo  

3º. Xefatura do Departamento de Orientación.  

4º. Equipo directivo. 5º. Profesorado de PT e AL. 

O horario do profesorado segue as Instrucións da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria, seguindo a Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo 

do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas Lei Orgánica 

3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

educación. 

A xornada semanal do persoal funcionario docente e persoal laboral que imparte as ensinanzas 

de educación infantil, educación primaria e educación especial será de trinta e sete horas e 

media, das cales adicaranse trinta horas ás actividades do centro con presenza no mesmo. Das 

ditas horas, 25 terán carácter lectivo, a razón de cinco horas diarias, de luns a venres. 

Computarán como horario lectivo as gardas, as gardas de recreo e as gardas para custodiar ao 

alumnado no período de tempo que transcorre desde a chegada do alumnado transportado e o 

inicio da actividade lectiva e desde que rematan as actividades escolares ata a saída do 

transporte escolar. 

O horario de adicación directa ao centro que non corresponda a tarefas lectivas destinarase, 

entre outras, a actividades relacionadas coas titorías e orientación do alumnado, titorías de pais 

e nais, gardas cando non teñan o carácter de lectivas, reunións de equipos de ciclo, 

departamento, sesións de avaliación, dinamizacións, participación en reunións de órganos 

colexiados e reunión para a elaboración ou modificación de documentos de planificación e 

para a súa avaliación. 

O resto da xornada semanal de sete horas e media de non obrigada permanencia no centro, 

destinarase ao perfeccionamento e á formación, á preparación de actividades docentes e á 

atención doutras actividades inherentes á función docente. 

O día de permanencia conxunta do profesorado no centro será todos os martes de 16:00h. a 

18:00 h. Asemade tódolos días agás os venres, permanecerá no centro profesorado distribuído 

en quendas en horario de 16:00h a 19:00h. 
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5.5.4. Horario de atención ao alumnado transportado. 

A atención ao alumnado transportado do centro correrá a cargo do profesorado, facendo 

quendas de atención de 25 minutos á entrada e25 minutos á saída un día á semana.  

Este profesorado será compensado cunha hora do seu horario para así non sobrepasar as 30 

horas lectivas. 

Establécense quendas de catro mestres por día para a atención ao alumnado transportado. 

5.5.5. Horario de gardas de recreo. 

Por ter carácter lectivo, serán os propios mestres os que se encarguen da atención do 

alumnado durante o período do recreo. 

- Criterios para cubrir as baixas do recreo. 

Cando se produza unha baixa dun mestre dunha quenda, será substituído polo mestre de garda 

segundo dispoñobilidade. 

- Quendas de recreo. 

Atendendo as ratios establecidas na Orde do 22 de Xullo de 1997 de 1 mestre por cada 25 

alumnos de Educación Infantil e 1 mestre por cada 50 alumnos de Educación Primaria, cada 

día corresponderalle a oito mestres a vixilancia dos alumnos durante o período de lecer, dos 

cales tres atenderán ao alumnado de Educación Infantil e cinco ao alumnado de Educación 

Primaria. 

O sistema de quendas non exime ao profesorado das responsabilidades titoriais, dada a 

dimensión educativa que ten o recreo, nin da obriga de estar no centro. 

- Zonas asignadas. 

O servizo que se realiza é activo, procurando prestar atención a todo o alumnado e en especial 

ás relacións que se establezan entre eles e elas. 

Debido á estrutura do recinto escolar, hai varias zonas de vixilancia que están repartidas 

segundo o número de alumnos e alumnas que as utilizan. 
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5.5.6. Hora de ler. 

Establécese un tempo diario de lectura de 30 minutos tal e como se recolle na lexislación 

vixente. 

Durante este tempo diairo de lectura, o alumnado do centro seráatendidospreferiblemente polo 

mestre titor. 

5.5.7. Horario de atención ao público. 

• Entrevistas e reunións coas familias: 

Tal como establece a Orde do 22 de xullo de 1997, co fin de facilitar a relación do profesor/a 

titor/a fixarase na PXA unha hora de reunión semanal para atención aos pais/nais/titores 

legais. Atendendo ao exposto con anterioridade, a atención aos pais/nais/titores legais do 

alumnado do centro levarase a cabo os martes en horario de 16:00h a 17:00h. Por causas 

debidamente xustificadas e previo aviso ao centro poderase atender ás familias noutro 

momento fóra da xornada lectiva. Os pais/nais/titores legais deberán solicitar as entrevistas 

mediante a aplicación abalarMóbil. Tamén poderán solicitar entrevistas co profesorado 

especialista do mesmo xeito que para o profesorado titor, aínda que é convinte que 

previamente falen co profesor/a titor/a. 

Ademais, programaranse, igualmente, reunións globais trimestrais coas familias por titorías, 

niveis ou ciclos, encamiñadas a expoñer as liñas xerais do plano de traballo. En todo caso 

unha destas reunións deberá ter lugar antes do mes de novembro. 

• Entrevistas co Equipo directivo e Xefa do Departamento de Orientación 

Estas entrevistas levaranse a cabo previa solicitude telefónica e realizaranse preferiblemente 

de xeito telemático, quedando as entrevistas presenciais para situacións que así o requiran. 

• Horarios de secretaría: 

A secretaría do centro funcionará exclusivamente con cita previa que deberá ser solicitada vía 

telefónica. Estas citas nunca poderán coincidir coa entrada ou saída do alumnado nin co tempo 

de recreo. 

Toda a información relativa aos diferentes horarios establecidos polo centro e aos que se fixo 

referencia con anterioridade figuran no DOC para o presente curso académico 2022/23. 
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5.6. Programación e calendario de reunións dos órganos de goberno e dos órganos de 

coordinación docente. 

Durante o curso escolar 2022/2023 o profesorado do Centro manterá as seguintes reunións nos 

días e datas que se sinalan a continuación: 

- Titorías: Tal como establece a orde do 22 de xullo de 1997, co fin de facilitar a relación do 

profesor/a titor/a fixaráse na PXA unha hora de reunión semanal para atención aos pais. Esa 

hora queda fixada os martes de 16:00 a 17:00 horas aínda que, pola realidade laboral das 

familias da zona o resto dos días atenderáselles, se fose o caso, e con previo aviso, no horario 

destinados ao recreo sempre e cando o mestre correspondente non teña garda do mesmo. Os 

pais deberán solicitar as entrevistas chamando previamente por teléfono ao centro ou ben a 

través da aplicación AbalarMobil. Concretaranse un máximo de tres visitas de pais/nais por 

cada martes. Os pais tamén poderán solicitar entrevistas co profesorado especialista do mesmo 

xeito e co mesmo horario que para o profesorado titor. 

Ademais levaranse a cabo reunións trimestrais globais cos pais/nais por titorías encamiñadas a 

exponer as liñas xerais do plano de traballo e a evolución dos seus fillos/as. 

- Reunións de claustro: unha vez por trimestre en sesión ordinaria, asi como unha vez ao 

principio e ao remate do curso en sesión extraordinaria e sempre que o solicite 1/3 dos seus 

membros. 

- Reunións de Consello Escolar: unha vez por trimestre en sesión ordinaria, asi como unha vez 

ao principio e ao remate do curso en sesión extraordinaria así como todas aquelas veces que se 

crea conveniente ou sexan necesarias para tratar de temas que sexan competencia dos órganos 

colexiados do Centro. 

- Equipo de Educación Infantil: o segundo martes de cada mes en horario de 17:00 a 18:00 

horas. 

- Equipos de Educación Primaria: o segundo martes de cada mes en horario de 17:00 a 18:00 

horas. 

- Comisión de Coordinación Pedagóxica: o terceiro martes de cada mes en horario de 17:00 a 

18:00 horas. De ser o caso, ao longo do curso, realizaranse convocatorias extraordinarias 

segundo as necesidades.  
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- Equipo de Dinamización da Lingua Galega: o primeiro martes de cada mes en horario de 

17:00 a 18:00 horas. Ao longo do curso, realizaranse convocatorias extraordinarias segundo as 

necesidades. 

- Os equipos de biblioteca, novas tecnoloxías e actividades complementarias e extraescolares, 

atendendo a lexislación vixente deberán reunirse como mínimo cunha periocidade trimestral 

con carácter ordinario. Por motivos de organización, considérase oportuno levar a cabo unha 

reunión mensual de cada un destes equipos que terá lugar o primeiro martes de cada mes en 

horario de 17:00 a 18:00 horas.  

- Departamento de Orientación: reunirase unha vez ao trimestre e sempre que sexa necesario. 

- Comisión de convivencia: sempre que sexan necesario. 

- Celebraranse catro reunións de avaliación, con todo o profesorado que incide en cada nivel. 

É importante que todo o profesorado antes de comezar a correspondente sesión de avaliación 

teña introducidas as cualificacións en XADE e, para axilizar o proceso, que teña debidamente 

cumprimentado o modelo de acta de sesión de avaliaicón que quedará arquivado no 

Departamento de Orientación. Tamén sería recomendable levar a cabo unha sesión de 

preavaliación coa orientadora do centro. 

As restantes sesións complementarias semanais adicaranse a: Claustros, Consellos Escolares, 

sesións de avaliación, formación do profesorado… e terán lugar os luns, mércores, xoves e 

venres en horario de 16:00 a 19:00 horas. 

Ademáis, o Equipo Directivo comunicará ao Claustro e Consello Escolar todos aqueles temas 

que sexan de interese para o Centro e recadará a súa opinión e aprobación previa á toma de 

calquera decisión. 

As reunións fixadas para o presente ano académico son as que se recollen no seguinte cadro: 
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5.7. Entrega de notas. 

As notas serán entregadas polos titores ao alumnado os seguintes días:  

- Primeira avaliación: o día 22 de decembro de 2022.  

- Segunda avaliación: o día 31 de marzo de 2023.  

- Terceira avaliación: o 21 de xuño de 2023.  

Os boletíns informativos das cualificacións dos alumnado entréganse os días marcados 

anteriormente. As familias tamén poderán consultar as cualificacións a través da aplicación 

AbalarMobil. 

Unha vez realizada cada unha das catro avaliacións, os titores elaborarán un informe 

individualizado de cada alumno que remitirán ás familias e nos que se recollan os indicadores 

de logro establecidos para cada unha das áreas obxecto de avaliación, a valoración de cada un 

deles e todo tipo de información relevante no logro dos obxectivos e no grao de 

desenvolvemento das Competencias Clave. 

Ademais, os mestres de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe, elaborará un 

informe de cada un dos alumnos que reciben apoio pola súa parte. 

5.8. ANEAE. 

A atención ao alumnado con NEAE correrá a cargo do profesorado especialista en Pedagoxía 

Terapéutica e Audición e Linguaxe así como do profesorado con dispoñibilidade horaria. 



37 
 

Realizaranse apoios e reforzo educativos, segundo se establece no DOC e no Plan de 

orientación, tanto dentro da aula como fóra da mesma. As estratexias metodolóxicas e 

organizativas de atención a este alumnado están reflectidas na programación de aula, na 

programación do profesorado da aula de apoio, no Plan de orientación, no Plan de atención á 

diversidade, e no Plan de apoio ao proceso de ensino e aprendizaxe. Todos estes plans figuran 

no proxecto educativo do centro. 

5.9. Libros de texto e material didáctico. 

O relación de libros de texto que se empregarán no presente ano académico para cada unha 

das materias do currículo pode ser consultada na páxina web do centro. 

Ademais, en cada nivel fixáronse unha serie de materiais didácticos complementarios. 

Considérase tamén a posibilidade de requerir, si o titor/a o considera oportuno, algún libro de 

lectura e cuadernillos de ortografía, caligrafía, cálculo e razoamento de problemas 

matemáticos ao longo do curso. 

5.10. Faltas de asistencia. 

No que ás faltas de asistencia ao centro por parte do alumnado se refire, as famlias deberán 

xustificar estas ausencias por escrito segundo o modelo elaborado polo centro que está 

dispoñible na web e na secretaría do centro. O titor/a será o/a encargado/a de rexistrar as faltas 

en XADE. 

Nos casos de reiteradas faltas de asistencia seguiranse os procedementos establecidos no 

Protocolo de Absentismo Escolar da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

No que atinxe ás faltas de mestres, seguirase a lexislación vixente sobre o tema, presentando 

documentación ante a dirección do centro educativo segundo o modelo dixitalizado que se 

atopa na web ou ben nas dependencias da dirección do centro. 

5.11. Materia de libre configuración ofertada polo centro. 

Tal e como se establece no Artigo 8.4 do Decreto 105 de 2014 polo que se establece o 

currículo da Educación Primaria na CCAA de Galicia, no bloque de materias de libre 

configuración autonómica, os alumnos e as alumnas deben cursar a área de Lingua galega e 

literatura, que terá un tratamento no centro análogo ao de Lingua castelá e literatura, de 

maneira que se garanta a adquisición das correspondentes competencias lingüísticas e a 



38 
 

adecuada distribución segundo o establecido no artigo 6 do Decreto 79/2010, de 20 de maio, 

para o plurilingüismo no ensino non universitario. 

Ademais no Artigo 8.5 do devandito Decreto tamén se estableces que os centros docentes 

poderán dedicar as horas de libre configuración do centro á profundización e/ou reforzo 

dalgunha das áreas do currículo ou optar por establecer outra u otras área que determine o 

propio centro, según o seu proxecto educativo e previa autorización da consellería competente 

en materia educativa. 

En base ao exposto con anterioridade o centro decantouse por adicar a hora de libre 

configuración no 4º e 6º nivel de Educación Primaria á profundización e reforzó das áreas de 

Lingua e Literatura Galega, Lingua e Literatura Castelá e Matemáticas. 

A súa avaliación integrarase dentro das áreas obxecto de aforndamento e/ou reforzo. 

5.12. Instalacións do centro. 

As dependencias do centro están distribuídas do seguinte xeito: 

a. Un edificio principal con tres plantas nas que se atopan as seguintes dependencias: 

PLANTA BAIXA PRIMEIRO ANDAR SEGUNDO ANDAR 

- Despacho equipo directivo. 

- Sala de mestres. 

- Aseos profesorado. 

- Espazo illamento COVID-19. 

- Ximnasio e vestiarios. 

- Conserxería. 

- Local persoal limpeza. 

- Departamento de Orientación. 

- Arquivo. 

- Comedor Escolar. 

- Aulas titorías. 

- Aula lingua estranxeira: inglés. 

- Aula de Educación Artística: 

PL 

- Aula de Audición e Linguaxe. 

- Aula de recursos didácticos. 

- Aseos. 

- Biblioteca Escolar. 

- Sala de xogos. 

- Aula de Pedagoxía 

Terapéutica. 

- Aula de Audición e Linguaxe. 

- Aula de Relixión Católica. 

- Aula de Informática. 

- Laboratorio. 

- Aseos. 
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b. Un edificio secundario de dúas plantas nas que están ubicadas as seguintes dependecias: 

PLANTA BAIXA PRIMEIRO ANDAR 

- 1 aula de Educación Infantil con aseo. 

- Aula de Educación Artística: Música. 

- Salón de actos. 

- 2 aulas de Educación Infantil. 

- 1 aula de usos múltiples. 

- 1 aula de recursos didácticos. 

- Aseos. 

 

Durante o horario lectivo as instalacións escolares están destinadas para ser utilizadas polo 

alumnado e polo profesorado do centro. 
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Fóra do horario lectivo poderán ser utilizadas polo Concello, ANPA e outras asociación con 

autorización do Consello Escolar e da Xefatura Territorial para diferentes actividades 

Para a cesión das instalacións, a persoa ou entidade solicitante deberá cubrir e asinar un 

impreso que solicitará á dirección do centro e no que comunicará os datos da persoa ou 

entidade solicitante, datos da actividade a desenvolver e as obrigas coas que se compromete.  

Este impreso deberá ser presentado á dirección do centro para que posteriormente o presente 

ao claustro de Mestres e ao Consello Escolar. 

A cesión das instalacións deberá contar coa aprobación do claustro e do consello escolar do 

centro e seguirá a tramitación legal que se contempla na Orde do 22 de xullo de 1997, no seu 

capítulo 3, punto 9, resumido no protocolo que estableceu a Xefatura Territorial no curso 

escolar 2015/2016.  

Calquera estrago que se puidera producir nas instalacións do Centro por calquera tipo de 

cesión deberá ser arranxado, e será responsable do mesmo a persoa encargada da actividade, 

ou o solicitante da cesión.  

Ao tratarse dun CEIP, a conservación e mantemento das instalacións do centro son 

competencia do Concello. 

En canto ao salón de actos deberase acometer a súa reforma integral despois dos estragos 

ocasionados polas continuas inundacións sufridas. 

Levar a cabo as obras detalladas canto antes e atallar novas deficiencias debidas á antigüidade 

das instalacións cun plan de mantemento preciso, programado e efectivo é primordial. 

En canto ao servizo de limpeza, éste depende do Concello.As necesidades en canto a este 

servizo son as seguintes: 

- Limpeza diaria en profundidade especialmente nas dependencias empregadas por alumando 

e profesorado con patoloxías alérxicas que garantice  o seu  benestar. 

-Limpeza da cristalería do centro. 

c. Pavillón polideportivo 

A actuación máis necesaria a levar a cabo é o control de aves que acceden ao mesmo para así 

evitar que manchen a superficie cos seus excrementos. 
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d. Patio de recreo. 

• Cabe salientar a situación de deterioro das zonas de recreo que precisan dunha rehabilitación 

e acondicionamento que garanticen o benestar e a seguridade do noso alumnado. 

• Resulta prioritario crear unha zona de sombreado para o noso alumnado de infantil, así como 

reemplazar o mobiliario adaptado á súa idade. 

5.13. Servizos educativos complementarios. 

Durante o presente ano académico 2022/23 o centro conta cos servizos educativos 

complementarios de transporte escolar e comedor escolar. 

Transporte escolar 

Ao centro asisten nenos e nenas de diferentes aldeas do Concello empregando diariamente o 

transporte escolar, que conta con tres rutas. Cada alumno/a usuario/a de transporte dispón 

dunha tarxeta, seguindo as cores das correspondentes rutas, na que figuran os seus datos, a 

ruta e a parada que lle corresponde, tanto para a entrada ou ida, como para a saída ou volta. 

O Equipo Directo, coordinará e organizará a recepción do alumnado usuario de transporte 

escolar (desde a chegada dos autobuses ata a hora de entrada nas aulas) e a saída (desde o 

remate da xornada escolar ata que son atendidos polas acompañantes de transporte). A 

atención ao alumnado transportado, tanto a súa chegada ao centro como á saída do mesmo, 

será realizada polo mestres do centro en quendas. Os Mestres encargados da atención ao 

alumnado transportado terán unha hora de compensación no horario sempre e cando as 

condicións o permitan.  

O centro conta cun protocolo de actuación e as normas que rexen o funcionamento do servizo 

de transporte escolar e que é actualizado ao inicio de cada curso. Está á disposición de toda a 

comunidade educativa na páxina web do centro. 

Comedor escolar. 

O centro conta con servizo de comedor escolar de xestión directa. 

O Comedor Escolar funcionará desde o primeiro ata o último día lectivo de cada curso 

segundo a Orde que regula o Calendario Escolar para cada curso e coas excepcións dos días 

non lectivos solicitados polo claustro de Mestres, aprobados polo Consellor Escolar e 

autorizados pola Xefatura Territorial. 
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A organización e funcionamento do comedor regúlase polo Decreto 132/2013 do 1 de agosto 

(DOG 13/08/2013) de funcionamento de comedores escolares nos centros docentes públicos 

non universitarios dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria; pola 

Orde do 21 de Febreiro de 2007 (DOG 05/03/07) que regula a organización, funcionamento e 

xestión do servizo de comedor escolar nos centros docentes públicos non universitarios 

dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola orde de 13 de xuño 

que a modifica e polo Decreto 374/2009 polo que se aproban os prezos públicos pola 

utilización dos comedores escolares nos centros docentes non universitarios dependentes da 

Consellería de educación e Ordenación Universitaria. 

O comedor escolar do centro será dirixido e coordinado polo director e pola encargada do 

servizo, que durante o presente ano académico será Dona Paula Pose López cuxas funcións 

son as que establece a lexislación vixente. Entre as súas funcións atópase a da elaboración dos 

menús escolares en colaboración co persoal de cociña. Os menús mensuais para o presente 

ano académico foron aprobados polo servizo de pediatría do CS do Barco e están a 

disposición de toda a comunidade educativa na páxina web do centro. 

O alumnado usuario do servizo será atendido polo persoal colaborador do mesmo.  

Atendendo ao número de alumnos de Educación Infantil usuarios do servizo, serán tres as 

persoas que colaboren no seu coidado e atención. 

En canto ao coidado e atención do alumnado usuario de Educación Primaria, serán seisas 

persoas encargadas. 

Na actualidade o centro conta cun protocolo de actuación e as normas que rexen a 

organización e funcionamento do comedor escolar que é actualizado cada curso escolar. 

O alumnado usuario dos servizos educativos complementarios deberá facer un uso continuado 

dos mesmos para manter a condición de usuario léxitimo. 

As ausencias do alumnado aos servizos educativos complementarios deberán ser comunicadas 

á dirección do centro antes das 10:00 horas. 

5.14. Tarefas extraescolares. 

Tal e como se recolle na Disposición adicional terceira do Decreto 105/2014, de 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma 

de Galicia, e na que se fai referencia as tarefas extraescolares, os centros docentes poderán 
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incluír dentro da súa programación xeral anual, segundo o marco de autonomía pedagóxica e 

organizativa, as pautas e/ou criterios xerais sobre o uso das tarefas extraescolares na etapa de 

educación primaria, de maneira que entronquen co adecuado desenvolvemento das 

competencias clave do alumnado segundo os seus distintos procesos e ritmos de aprendizaxe, 

atendendo a un principio de progresividad ao longo da etapa educativa. 

Tamén se menciona que no caso do seu establecemento, terase en conta un adecuado encaixe 

na vida das familias, de maneira que se facilite a participación activa destas na aprendizaxe e a 

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

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

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

Ademais do exposto con anterioridade, os deberes ou tarefas escolares no fogar terán como 

finalidade reforzar as actividades de aula, finalizar as tarefas iniciadas en horario lectivo ou 

non acabadas por ausencia ou outros motivos e, promover a implicación familiar na educación 

dos seus fillos, á vez que implicarán a coordinación dos equipos docentes de cada grupo clase. 

Coas aportacións do profesorado mediante as reunións de ciclo, a CCP do CEIP Manuel 

Respino elaborou o presente documento que recolle os criterios xerais sobre o uso das tarefas 

extraescolares no centro. 

Como criterios xerais establécense os seguintes:  

- Deben deseñarse para ser realizadas autónomamente por parte do alumnado. 

- Deben ser accesibles para todo o alumnado ao que van dirixidas. 

- A previsión de tempo para a súa realización contemplará a totalidade das tarefas que se 

encargan no conxunto de áreas, evitando unha excesiva acumulación de tarefas. 

- Avaliarase a realización e presentación das tarefas no fogar pero non o resultado da 

corrección das mesmas. 

- As tarefas escolares recolleranse nun cuadrante na pizarra da aula que facilitará a 

coordinación e que o alumnado dos cursos superiores poida copiar as tarefas na súa axenda 

escolar. Tamén se exporán na pizarra ou nun calendario de parede as datas das probas para 

evitar que se sitúe máis dunha ao día (salvo en 6º de Educación Primaria, que poderán fixarse 

dúas probas o mesmo día para habituar aos alumnos á dinámica da Educación Secundaria 

Obrigatoria). 
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- Para o alumnado que non segue o ritmo escolar, ACNEAE, planificaranse tarefas en relación 

co seu nivel de competencia curricular e en coherencia co seu Plan de Traballo Individual, de 

modo que se axusten á súa capacidade de resolución de forma autónoma. 

- Os mestres/as aclararán o sentido e alcance das tarefas extraescolares que pon aos seus 

alumnos/as, explicará cómo deben facelos e, no seu caso, si serán valorados e avaliados e 

cómo. 

Algunhas destas tarefas extraescolares iniciaranse na aula para detectar as dificultades ás que 

se enfrentará o alumnado. 

- O profesorado ofrecerá estratexias de organización e planificación do tempo na realización 

das tarefas extraescolares, así como técnicas de estudio, especialmente nos últimos cursos da 

etapa, para fomentar o traballo autónomo do alumnado e facilitar a labor de acompañamento 

familiar. 

- Realizarase un seguimento das tarefas extraescolares que irá desde a comprobación da súa 

execución, ata a corrección, colectiva ou individual, na aula.  

- As tarefas extraescolares non consituirán unha medida disciplinaria para aqueles alumnos 

que non presten atención na aula ou adoiten ter un comportamento discruptivo. 

O claustro, tras un proceso de reflexión e de revisión do proceso de ensino-aprendizaxe, 

recolle unhas liñas acordadas para levar a cabo un plan de deberes común, coordinado e 

progresivo. Tivéronse en conta os seguintes aspectos: progresividade, tempo, coordinación 

entre profesorado dunha mesma aula e tipo de tarefas.  

Considérase que é adecuado que o alumnado realice tarefas no fogar porque se atopan efectos 

positivos a tres niveles: 

1) Para crear hábitos de estudo e desenvolver a autonomía do alumnado. 

a. Establecen o hábito de estudar en casa. 

b. Preparan ao alumnado para aprender de forma autónoma. 

c. Ensinan ao alumnado a desenvolver habilidades e técnicas de estudo. 

d. Favorecen o desenvolvemento do pensamento crítico. 
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e. Contribúen á aprendizaxe da administración eficaz do seu tempo e a saber cumprir coas 

súas responsabilidades. 

2) Para favorecer a información e seguimento da familia-escola. 

a. Permiten ás familias saber o que o alumnado está a aprender no colexio. 

b. Permiten ao profesorado/familia detectar dificultades do alumnado. 

c. Poden ser unha oportunidade para xerar unha interacción familiar constructiva. 

3) Para mellorar o rendemento académico do alumnado: 

a. Porque axudan a desenvolver a atención e a memoria e aplicar os coñecementos aprendidos. 

b. Supoñen un tempo extra de traballo intelectual e de mecanización de habilidades 

instrumentais básicas para a aprendizaxe. 

c. O alumnado que ten hábito de estudo xeralmente rende mellor nas áreas e obtén mellores 

resultados, diferenza que se acentúa a medida que soben de nivel. 

O plan de tarefas é unha orientación que favorece a organización a nivel de aula e tamén 

familiar. Pretende axudar ao alumnado para o desenvolvemento das súas competencias e 

racionalizar o tempo e o esforzo dedicado ás tarefas escolares. É un plan flexible, que cada 

mestre ou mestra pode adaptar en función das circunstancias da aula, a programación, o 

calendario ou outras actividades escolares. Pretende ser un marco-guía. 

Esta flexibilidade do plan implica que nalgunhas ocasións poderá non haber tarefas escolares 

para casa, ou non ser necesariamente fichas ao uso, senón actividades tipo reto, de revisión do 

traballado en clase, adestramento de memoria, lectura, realización de esquemas ou mapas 

conceptuais. 

Tarefas por Niveis Educativos. 

- 1º e 2º de Educación Primaria: 

Empézase a mandar deberes de forma sistemática, diaria e ben estruturada. A axuda das 

familias considérase unha guía, un apoio e non unha nova explicación. Débese fomentar unha 

actitude autónoma ante a tarefa, baseada nunha boa lectura de enunciados, procura de datos, 

repaso do realizado. As tarefas introduciranse en 1º de forma gradual e na medida que os 

nenos e nenas teñan adquirida a lectura como ferramenta vehicular do requirido na tarefa. 
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Predominarán tarefas de carácter mecánico, de reforzo e automatización, fundamentalmente 

de competencias propias das áreas instrumentais: expresión e comprensión escrita e oral, 

cálculo, resolución de problemas… aínda que de maneira puntual proporanse actividades de 

investigación que sexan de interese individual de cada neno/nena ou en relación con pequenos 

proxectos de investigación (2º EP). 

As tarefas levaranse nun cartafol específico para deberes e a indicación de ler todos os días. 

En primeiro farase máis énfase na Lectoescritura (grafomotricidad, conciencia fonolóxica, 

velocidade, fluidez, comprensión…) pola súa consideración como ferramenta vehicular para o 

acceso a outros contidos. En segundo, en actividades de cálculo (contas, táboas de multiplicar 

e problemas) e a lectura. 

No caderno de notas para a familia establecida como procedemento de comunicación, 

indicaranse as probas de avaliación, as súas datas, así como necesidades puntuais que xurdan. 

En 1º de Educación Primaria establecerase un tempo máximo estimado de 10-15 minutos + 

lectura diaria. En total, o tempo estimado non será superior a 20 minutos, aínda que dependerá 

do ritmo individual de traballo. 

- 3º e 4º de Educación Primaria: 

Os deberes seguirán a programación e actividades propostas polo mestre ou mestra sobre os 

contidos de cada unidade de programación. Nestes niveis requírese maior autonomía e 

responsabilidade do neno ou nena. A axenda escolar utilizarase como instrumento para 

apuntar as tarefas, copiándoas do cuadrante que se situará na pizarra e que servirá así mesmo 

como instrumento de coordinación do profesorado. 

A tarefa fundamental das familias é supervisar o traballo que ten que facer o alumnado e 

orientalos na súa realización. 

Como tarefas exporanse actividades moi variadas e que impliquen unha actitude de esforzo, 

interese por unha boa presentación e superación de tarefas: redactar vivencias, finalizar un 

conto dado, realizar resumos ou esquemas que axudan á comprensión e aprendizaxe de 

contidos. Na área de Matemáticas a resolución de problemas é fundamental, de aí a 

importancia dunha boa lectura. A lectura constitúe unha actividade diaria moi recomendable. 

 No fin de semana pódese repasar e estudar o traballado durante a semana. 



47 
 

Como tempo máximo estimado para a realización de tarefas prevese 1 hora: 30-40 minutos + 

lectura frecuente. 

- 5º e 6º de Educación Primaria: 

Do mesmo xeito que en cursos anteriores, as tarefas para o fogar deberían supor maior 

autonomía e responsabilidade por parte do alumnado. Como en 3º e 4º de Educación Primaria, 

utilizarase a axenda escolar como instrumento para apuntar as tarefas. 

A familia debe supervisar e orientar as tarefas; non corrixirá nin realizará as tarefas polo neno 

ou nena, senón que lle mostrará pautas de planificación e revisará exclusivamente que o 

traballo estea completado e cunha boa presentación. As dúbidas serán resoltas polo mestre ou 

mestra. 

En 5º e 6º os deberes han de converterse nunha rutina diaria, na cal sempre han de estudar ou 

repasar contidos dados no día. 

O tempo máximo estimado é de 1 hora diaria. O procedemento de comunicación de tarefas e 

de coordinación das mesmas será a pizarra, como nos cursos de 3º e 4º. 

A coordinación de deberes a través da pizarra como instrumento, permitirá non sobrecargar ao 

alumnado de tarefas e asegurará unha racionalización dos mesmos.  

Colaboración das familias. 

- As familias servirán de de apoio, reforzo, estímulo e guía: buscando o positivo e evitando as 

críticas; revisando que os deberes estean feitos, pero non obsesionarse con que estean 

correctos; sendo esixentes coa boa presentación, letra adecuada e evitando faltas de ortografía; 

suspendendo privilexios de maneira consistente cando sexa necesario. 

- Lugar para facer as tarefas: un espazo que se asocie aos deberes escolares e que estea 

ademais ben organizado, ventilado e iluminado. É preciso eliminar da zona de traballo todo 

canto poida xerar distracción: xoguetes, televisión, equipos de música, tabletas, móbiles, 

consolas... O escritorio ha de ser amplo, cadeira e mesa adaptadas ás dimensións do neno ou 

nena, que garantan a postura correcta das costas e da vista. Dispor o material necesario: lapis, 

goma, cores, regra, diccionario… 

- Momento: Convén pospor as tarefas a un período da tarde no que o neno estea despexado e 

en condicións favorables. As familias deben tentar que o seu fillo ou filla realice as tarefas e 
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estude como parte da rutina diaria, deben reservar un tempo regular e programado, tendo en 

conta os seus costumes e compromisos familiares. 

- Como facelos: O traballo debe realizarse de maneira constante sen interrupcións para 

favorecer a concentración e o rendemento. Na zona de traballo deberíase incluír o horario das 

áreas e a axenda para ver a tarefa que teñen que realizar no día. O papel das familias tamén ha 

de cambiar ante as tarefas, en función da idade. Retirando a axuda progresivamente, até lograr 

a autonomía do alumnado. Cando non hai tarefas é conveniente non deixar a rutina de traballo 

e dedicar o tempo a aprender doutras maneiras: investigar, experimentar, ler, ver vídeos, 

xogar… 

- Preparar o material do día seguinte: Revisar a mochila, o estoxo, a axenda… Chándal, frauta, 

material de plástica… 

 - Fomentar a responsabilidade do neno ou nena progresivamente: Apuntar os deberes e as 

datas de entrega de traballos ou avaliacións. Asumir as consecuencias dos seus esquecementos 

ou equivocacións como parte da súa aprendizaxe. Ir dando autonomía na planificación do 

tempo. 

5.15. Días non lectivos. 

Segundo o Artigo 7.2 da Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar 

para o curso 2022/23 nos centros en que unha ou as dúas festas laborais de carácter local non 

coincidan con días de clase, os consellos escolares poderán solicitar, segundo proceda, un ou 

dous días non lectivos, que deberán preverse na programación xeral do centro, argumentando 

razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica, polo que ao abeiro deste artigo, o 

centro pode solicitar dous días non lectivos. 

No concello de A Rúa os festivos locais celébranse en período estival, polo que tal e como se 

recomenda en dita orde, todos os centros educativos do concello solicitaremos as mesmas 

xornadas non lectivas. Este curso serán o 5 de decembro de 2022 e o 20 de marzo de 2023 

como non lectivos. 
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6. Plans de actuación dos órganos colexiados e de coordinación docente. 

6.1. Consello Escolar. 

O Consello Escolar estará integrado polos membros que se citan no apartado 5.2.3 do presente 

documento e terá como funcións principais as establecidas no artigo 127 da LOE, modificada 

pola LOMLOE. 

Dentro do Consello Escolar existen dúas comisión, a comisión económica e a de convivencia, 

que están constituídas tal e como se recolle na lexislación vixente e que se reunirán 

trimestralmente e sempre que sexa necesario. 

O Consello Escolar reunirase, cando menos e obrigatoriamente, unha vez por trimestre, previa 

convocatoria do Presidente ou, por delegación deste, do Secretario, realizada cun mínimo de 48 

horas de antelación. Realizarase unha reunión de Consello Escolar ao principio e outro ao 

remate do curso. 

A convocatoria de reunión Consello Escolar recollerá a orde do día e, dende ese momento a 

información dos temas a tratar estará ao dispor de todos os membros. 

Da reunión de Consello Escolar levantará acta a Secretaria, e na mesma deberán contemplarse: 

os asistentes, a orde do día da reunión, o lugar e o tempo en quese celebrou, os puntos 

principais de deliberación e o contido dos acordosadoptados. A acta da reunión de Consello 

Escolar será aprobada na seguinte sesión. 

No seo do Consello Escolar establecerase a comisión de convivencia, integrada polo director, a 

xefa de estudos, un/ha representante do profesorado, un/ha representante das familias e un/ha 

representante do persoal laboral non docente. Na súa composición, integrará o principio de 

igualdade entre mulleres e homes de todos os sectores da comunidade educativa e un/ha 

integrante será a encargada de velar pola igualdade en tódolos ámbitos do funcionamento do 

centro Será presidida pola persoa titular da dirección do centro e unha das persoas integrantes 

actuará como secretaria ou secretario, quen levantará a acta das súas reunións. O nomeamento 

das persoas integrantes da comisión de convivencia nos centros educativos corresponde ao 

director por proposta dos colectivos representados. 

Reunirase para analizar as incidencias producidas, as actuacións realizadas e os resultados 

conseguidos, así como, elevar ao Consello Escolar propostas para a mellora da convivencia. 

Terá carácter consultivo e desempeñará as súas funcións por delegación do consello escolar, 
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para facilitar o cumprimento das competencias que este ten asignadas en materia de 

convivencia escolar e velará pola correcta aplicación do disposto neste decreto, no plan de 

convivencia e nas normas de convivencia do centro. 

O réxime de funcionamento, composición e o desenvolvemento das funcións da comisión de 

convivencia do centro docente concrétanse no plan de convivencia, de conformidade co 

establecido para os órganos colexiados na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e 

funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia e, en todo 

caso, manterán tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter  

extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por 

proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 

Tamén se constitúe no seno do consello escolar una comisión económica, integrada polo 

director, un representante do profesorado, un representante dos pais/nais/titores legais do 

alumno e a secretaria. 

A comisión de convivencia e a comisión económica están constituída tal e como se recolle no 

punto 5.2.3 deste documento. 

Asimesmo, poderán constituirse outras comisiones para asuntos específicos, nas que estarán 

presentes, ao menos, un representante do profesorado e un representante dos pais/nais/titores 

legais do alumnado. 

6.2. Claustro de mestres. 

O Claustro de mestres é o órgano propio de participación dos mestres no goberno do centro e 

ten a responsabilidade de planificar, coordinar, informar e, no seu caso, decidir sobre todos os 

aspectos educativos do centro. 

Será presidido polo director do centro e está integrado pola totalidade do profesorado do centro 

que preste servizos no centro, tal e como figura nas táboas dos apartados 5.4.5 deste 

documento. 

As competencias do claustro de mestres son as fixadas no artigo 129 da LOE modificada pola 

LOMLOE. 

O Claustro de mestres reunirase, cando menos e obrigatoriamente, unha vez por trimestre, 

previa convocatoria do Director ou, por delegación deste, do Secretario, realizada cun mínimo 
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de 48 horas de antelación. Realizarase unha reunión de claustro ao principio e outro ao remate 

do curso. 

A convocatoria de reunión do claustro recollerá a orde do día e, dende ese momento a 

información dos temas a tratar estará ao dispor de todos os membros. 

Da reunión de claustro levantará acta a Secretaria, e na mesma deberán contemplarse: os 

asistentes, a orde do día da reunión, o lugar e o tempo en que se celebrou, os puntos principais 

de deliberación e o contido dos acordos adoptados. A acta da reunión de claustro será aprobada 

na seguinte sesión. 

6.3. Titores e titoras. 

Cada grupo de alumnos e alumnas terá un titor ou titora que será designadopolo director por 

proposta da xefa de estudos tal e como se recolle no punto 5.4.5 deste documento. 

O mestre titor, ademais da súatarefa específica como docente, responsabilizarase da acción 

titorial do seugrupo. 

A comunicación dos titores/as cos pais/nais/titores legais do alumnado do seu grupo de 

referencia é fundamental para un óptimo desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe, 

de ahí que se fixe unha hora semanal fóra do horario lectivo para a súa atención. Tamén se 

establece un calendario de reunións globais por trimestre. 

A xefa de estudos coordinará o traballo dos titores e manterá as reunións periódicas necesarias 

para o bo funcionamento da acción titorial. 

Cada mestre titor, ademais das súas tarefas docentes específicas, realizará, cando menos, as 

seguintes funcións: 

- Participar no desenvolvemento do plan de acción titorial e nas actividades de orientación, 

baixo a coordinación da xefa de estudos. 

- Proporcionar no principio de curso, ao alumnado e ás familias, información documental ou, no 

seu defecto, indicar onde poden consultar todo o referente a calendario escolar, horarios, horas 

de titoría, actividades extraescolares e complementarias previstas, programas escolares e 

criterios de cualificación e promoción. 

- Coñecer as características persoais do alumnado a través da análise do seu expediente persoal 

e doutros instrumentos válidos para conseguir ese coñecemento. 
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- Coñecer os aspectos da situación familiar e escolar que repercuten no rendemento académica 

do alumnado. 

- Efectuar un seguimento global dos procesos de ensinanza-aprendizaxe dos alumnos e das 

alumnas para detectar dificultades e necesidades especiais, co obxecto de buscar as respostas 

educativas adecuadas e solicitar os oportunos asesoramentos e apoios. 

- Coordinar as adaptacións curriculares necesarias para alumnado do seu grupo. 

- Facilitar a integración do alumnado no grupo e fomentar a súa participación nas actividades 

do centro. 

- Orientar ao alumnado dunha maneira directa e inmediata no seu procesoformativo. 

- Informar ao equipo docente do grupo das características, especialmente naqueles casos que 

presenten problemas específicos. 

- Coordinar o axuste das diferentes metodoloxías e principios de avaliación programados para o 

mesmo grupo de alumnos e alumnas. 

- De ser o caso, organizar e presidir as sesións de avaliación. 

- Coordinar o proceso de avaliación do alumnado do seu grupo e adoptar a decisión que proceda 

referente á promoción dun nivel a outro, logo de audiencia dos seus pais ou titores legais. 

- Atender, xunto co resto do profesorado, aos alumnos e alumnas mentres estes permanecen no 

centro nos períodos de lecer. 

- Colaborar co equipo de orientación educativa e profesional do sector nos termos que estableza 

o mesmo e a xefatura de estudos. 

- Colaborar cos demais titores e titoras no marco dos proxectos educativos do centro. 

- Orientar as demandas e inquedanzas do alumnado e mediar ante o resto do profesorado, 

alumnado e equipo directivo nos problemas que se presenten. 

- Informar ao alumnado do grupo, ás familias e ao profesorado de todo aquilo que lles afecte en 

relación coas actividades docentes e o rendemento académico, con especial atención aos 

aspectos e medidas tendentes a facilitar a competencia lingüística dos alumnos e alumnas nas 

dúas linguas oficiais. 

- Facilitar a cooperación educativa entre o profesorado e as familias do alumnado. 
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- Exercer a coordinación entre os demais mestres do grupo. 

- Cubrir os documentos oficiais relativos ao seu grupo de alumnos e alumnas. 

- Controlar as faltas de asistencia ou puntualidade do alumnado, e ter informados aos pais, nais 

ou titores e á xefa de estudos. 

- Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio á aprendizaxe e orientación dos 

seus fillos e fillas. 

- Aqueloutras que se lle puidesen encomendar para o mellor desenvolvemento da acción titorial. 

6.4. Plan de traballo do equipo do 2º ciclo de Educación Infantil. 

1.EQUIPO DOCENTE. 
 
1.1.TITORES. 
 
 

MESTRE TITORÍA 
Anais González Álvarez 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Cristina Gómez Taboada 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Paula Pose López 6º DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 
1.2.PROFESORADO ADSCRITO AO CICLO. 
 
 

MESTRE ESPECIALIDADE 
Erminda Domínguez Hervella Psicomotricidade. Apoio Infantil 

Coordinadora de Educación Infantil 
Mª Luisa Ríos Rodríguez Educación Musical 
Margarita Blanco Beneitez Relixión 
Adriana Varela Lorenzo Inglés 
 

1.3.OUTRO PROFESORADO QUE IMPARTE NO CICLO 

 

MESTRE ESPECIALIDADE 

Pilar Pèrez Fernández Audición e Linguaxe 

Mª Elena López Rodríguez Orientación 
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2.ALUMNADO 

 

2.1.Número de alumnos por nivel. 

 

CURSO Nº ALUMNADO RELIXIÓN/A.EDUCATIVA 

4º Nivel E.I 17 10/7 

5º Nivel E.I 13 5/8 

6º Nivel E.I 12 4/8 

 

3. CARACTERÍSTICAS DA EDUCACIÓN INFANTIL. 

A educación infantil constitúe unha etapa educativa de capital importancia para o 

desenvolvemento integral e harmónico da persoa. Así establécese como principal finalidade 

nesta etapa contribuír ao desenvolvemento integral e harmónico do alumnado en todas as súas 

dimensións: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva e artística potenciando a 

autonomía persoal e a creación progresiva dunha imaxe positiva e equilibrada de si mesmo, así 

como á educación en valores cívicos para a convivencia. 

Os contidos organízanse arredor de tres áreas: 

Comunicación e Representación da realidade. 

Crecemento en Harmonía. 

Descubrimento e relación coa contorna. 

En un contexto global, cada vez máis complexo e cambiante, a Educación Infantil é unha etapa 

de vital importancia xa que nela séntanse as bases para o desenvolvemento persoal e social do 

individuo e intégranse aprendizaxes que están na base do logro das competencias que se 

consideran básicas para a cidadanía. Partindo destas premisas, os enfoques curriculares que 

subxacen nesta programación non se limitan tan só a adquisición de conceptos e coñecementos 

puramente académicos senón que inclúen tamén aqueles aspectos que contribúen ao 

desenvolvemento integral de nenas e nenos. 

A Educación Infantil é, dende os primeiros cursos, como unha etapa esencial para o crecemento 

dos nenos e nenas no desenvolvemento global de todas as súas capacidades. Por iso a nova 

ordenación educativa considéraa unha etapa educativa con entidade propia. 

A importancia de un adecuado desenvolvemento das capacidades do neno durante os seus 

primeiros anos de vida en relación co seu proceso de aprendizaxe é un feito contrastado pola 

psicoloxía evolutiva e educativa. Cada persoa ten unha particular maneira de ser e de estar no 
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mundo, de relacionarse con outras persoas, con espazo e os obxectos, e estes esquemas 

constrúense especialmente durante os primeiros seis anos de vida, de maneira que esta etapa ten 

implicacións positivas, no social, económico e educativo ao longo de toda a vida. 

 

4.FINALIDADES. 

A principal finalidade nesta etapa contribuír ao desenvolvemento integral e harmónico do 

alumnado en todas as súas dimensións. 

Na educación infantil atenderemos progresivamente: 

Ao desenvolvemento afectivo. 

 Ao movemento e aos hábitos de control corporal. 

 Ás manifestacións da comunicación e da linguaxe. 

Ás pautas elementais de convivencia e relación social. 

Ao descubrimento das características físicas e sociais do medio. 

Ademais, facilitaremos que nenas e nenos elaboren unha imaxe de si mesmos positiva e 

equilibrada e adquiran autonomía persoal. 

Potenciaremos a transmisión daqueles valores que favorezan: 

A liberdade persoal. 

A responsabilidade. 

A cidadanía democrática. 

A solidariedade. 

A tolerancia. 

O respecto. 

A xustiza. 

A prevención de conflitos e a súa resolución pacífica. 

A non-violencia en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social 

O desenvolvemento da igualdade de dereitos e oportunidades. 

O fomento da igualdade entre homes e mulleres. 

5.OBXECTIVOS DO CICLO 

Os obxectivos poden definirse como as capacidades ou habilidades que un neno debe ter 

adquiridas ao finalizar a etapa de educación infantil. Esta etapa, segundo o establecido no Real 

Decreto 1630/2006 e no Decreto 150/2022, ten como finalidade contribuír ao desenvolvemento 

integral e harmónico do alumnado en todas as súas dimensións. Para conseguir esta finalidade, 
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así como unha maior coordinación entre a educación infantil e as diferentes etapas da educación 

formúlanse os obxectivos.  

 

5.1. OBXECTIVOS DE ETAPA 

Segunto o establecido no Decreto 150/2022 do 8 de setembro, polo que se establece a 

ordenación e o curriculo da educación infantile na Comunidade Autónoma de Galicaia, os 

obxectivos de etapa son os logros que se espera que o alumnado alcance ao finalizar a etapa e 

cuxa consecución está vinculada á adquisición das competencia clave. 

A  educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nos nenos as capacidades que lles 

permitan:  

a) Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas, así como as súas posibilidades de acción, 

e aprender a respectar as diferenzas. 

 b) Observar e explorar a súa contorna familiar, natural e social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais.  

d) Desenvolver as súas capacidades emocionais e afectivas.  

 e) Relacionarse coas demais persoas en igualdade e adquirir progresivamente pautas elementais 

de convivencia e relación social, así como exercitarse no uso da empatía e a resolución pacífica 

de conflitos, evitando calquera tipo de violencia. 

 f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión.  

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas, na lectura e a escritura, e no movemento, o 

xesto e o ritmo. 

 h) Promover, aplicar e desenvolver as normas sociais que fomentan a igualdade entre mulleres 

e homes. 

 i) Coñecer e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, 

poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura e á 

sociedade galegas.  

 

5.2.COMPETENCIAS CLAVE 

A etapa de educación infantil supón o inicio do proceso de desenvolvemento das habilidades e 

destrezas necesarias para a adquisición das competencias clave para a aprendizaxe permanente 

que aparecen recollidas na Recomendación do Consello da Unión Europea do 22 de maio de 

2018. Neste decreto, estas competencias clave foron adaptadas ao contexto escolar, así como 



57 
 

aos principios e fins do sistema educativo establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. 

 As devanditas competencias son as seguintes: 

 a) Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

b) Competencia plurilingüe (CP).  

c) Competencia matemática e competencia en ciencia, tecnoloxía e enxeñería (Competencia 

dixital (CD). 

 e) Competencia persoal, social e de aprender a aprender (CPSAA).  

f) Competencia cidadá (CC). 

 g) Competencia emprendedora (CE).  

h) Competencia en conciencia e expresión culturais (CCEC) 

 

Espérase que a adquisición destas competencias ao longo da súa escolarización lle permita ao 

alumnado prepararse para afrontar con éxito os principais retos do século XXI: planificar 

hábitos de vida saudables, protexer o ambiente, resolver conflitos de forma pacífica, actuar 

como consumidores e consumidoras responsables, usar de maneira ética e eficaz  as 

tecnoloxías, promover a igualdade de xénero, manexar a ansiedade que xera a incerteza, 

identificar situacións de inequidade e desenvolver sentimentos de empatía, cooperar e convivir 

en sociedades abertas e cambiantes, aceptar a discapacidade, apreciar o valor da diversidade, 

formar parte dun proxecto colectivo e adquirir confianza no coñecemento como motor do 

desenvolvemento. A resposta a estes e a outros desafíos, entre os que existe unha absoluta 

interdependencia, necesita dos coñecementos, destrezas e actitudes subxacentes ás 

competencias clave e son abordados de maneira global desde todas as áreas que conforman esta 

etapa.  

 

5.3.OBXECTIVOS DE ÁREA 

Os obxectivos de área correspóndense coas competencias específicas establecidas no Real 

decreto 95/2022, do 1 de febreiro así como no Decreto 150/2022 do 8 de setembro, polo que se 

establece a ordenación e o Currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de 

Galiacia. A continuación recóllense algúns deles: 

1.Comunicación e Representación da Realidade. 
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OBX1. Manifestar interese por interactuar en situacións cotiás a través da exploración e do uso 

do seu repertorio comunicativo para expresar as súas necesidades e intencións e para responder 

ás esixencias da contorna.  

OBX2. Interpretar e comprender mensaxes e representacións apoiándose en coñecementos e 

recursos da súa propia experiencia para responder ás demandas da contorna e construír novas 

aprendizaxes. 

OBX3. Producir mensaxes de maneira eficaz, persoal e creativa utilizando diferentes linguaxes, 

descubrindo os códigos de cada unha delas e explorando as súas posibilidades expresivas para 

responder a diferentes necesidades comunicativas. 

OBX4. Participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos escritos, 

mostrando interese e curiosidade por comprender a súa funcionalidade e algunhas das súas 

características.  

OBX5. Valorar a diversidade lingüística e dialectal presente na súa contorna, así como outras 

manifestacións culturais, para enriquecer as súas estratexias comunicativas e a súa bagaxe 

cultural. 

2. Crecemento en Harmonía. 

OBX1. Progresar no coñecemento e no control do seu corpo e na adquisición de distintas 

estratexias, adecuando as súas accións á realidade da contorna dunha maneira segura para 

construír unha autoimaxe axustada e positiva. 

OBX2. Recoñecer, manifestar e regular progresivamente as súas emocións expresando 

necesidades e sentimentos para lograr o benestar emocional e a seguridade afectiva. 

OBX3. Adoptar modelos, normas e hábitos, desenvolvendo a confianza nas súas posibilidades e 

sentimentos de logro para promover un estilo de vida saudable e ecosocialmente responsable. 

OBX4. Establecer interaccións sociais en condicións de igualdade, valorando a importancia da 

amizade, do respecto, da diversidade e da empatía para construír a súa propia identidade 

baseada en valores democráticos e de respecto aos dereitos humanos.  

3.Descubrimento e Relación coa Contorna. 

OBX1. Identificar as características de materiais, obxectos e coleccións e establecer relacións 

entre eles, mediante a exploración, a manipulación sensorial, o manexo de ferramentas sinxelas 

e o desenvolvendo das destrezas lóxicomatemáticas para descubrir e crear unha idea cada vez 

máis complexa do mundo. 

OBX2. Desenvolver, de maneira progresiva, os procedementos do método científico e as 

destrezas do pensamento computacional, a través de procesos de observación e manipulación de 
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obxectos, para iniciarse na interpretación da contorna e responder de forma creativa ás 

situacións e aos retos que se presenten. 

OBX3. Recoñecer elementos e fenómenos da natureza amosando interese polos hábitos que 

inciden sobre ela para apreciar a importancia do uso sustentable, o coidado e a conservación da 

contorna na vida das persoas. 

OBX4. Identificar as características e funcións dos grupos e organizacións da comunidade, 

apreciando algúns elementos significativos propios da cultura galega como base para a 

construción da identidade social desde o coñecemento e a valoración das particularidades do 

mundo circundante.  

 

6.ACCIÓN TITORIAL 

Segundo o Decreto 150/2022 do 8 de setembro, as persoas titoras informarán regularmente as 

nais, os pais ou as persoas titoras legais do seu alumnado sobre o proceso educativo das súas 

fillas, dos seus fillos ou das persoas que tutelen. Esta información subministrarase, como 

mínimo, cunha periodicidade trimestral e incluirá as valoracións realizadas en cada área, así 

como a información relativa ao seu proceso de integración socioeducativa. 

OBXECTIVOS: 

→Propiciar o coñecemento das características propias do alumnado. Responsables: Titor e 

Orientador. 

→Realizar o seguimento personalizado de cada alumno/a. 

→Adecuar as programacións. Responsables: equipo de ciclo, especialistas e titor. 

→Potenciar a coordinación dos mestres que imparten ensinanzas a un mesmo grupo de 

alumnos. Responsable: titor. 

→Implicar ás familias na educación dos alumnos par unificar criterios e pautas educativas que 

redunden nunha maior coherencia entre escola e familia. Responsables: Titor, Orientador, 

Equipo directivo. 

→Asumir como tarefa propia dos docentes a orientación e a acción tutorial dos alumnos. 

Responsables: Todo o profesorado do centro. 

→Atender aos alumnos que presentan necesidades educativas especiais buscando a 

optimización dos recursos e a máxima integración do alumnado. Responsables: profesorado, 

titor e orientador. 

→Propiciar o clima de clase adecuado para a convivencia e o traballo escolar buscando a 

aceptación de todos os alumnos. Responsables: Titor e orientador. 
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ACTUACIÓNS: 

→Recollida de información: 

Datos persoais e familiares. 

Datos relevantes sobre a súa historia familiar e escolar. 

Características personais; intereses, motivación, estilo de aprendizaje, adaptación persoal, 

familiar e social e integración no grupo-clase. 

Competencia curricular. 

Necesidades educativas. 

→Diseño dunha ficha ou carpeta individual de tutoría que facilite a recollida de información e 

seguimento. 

→Rexistro acumulativo de información relevante: 

Recollida de información mediante entrevistas periódicas. 

Rexistro de incidentes. 

Observacións sobre a súa actitude, comportamento, dificultades… 

→Selección de contidos prioritarios e básicos. 

→Diseño da avaliación inicial ao comezo do ciclo ou curso. 

→Criterios e indicadores. 

→Instrumentos. 

→Técnicas. 

→Reunións: 

Establecer un calendario de reunións. 

Establecer o guión das reunións. 

Levantar acta das conclusións. 

→Calendario de reunións xerais coas familias: 

Procedemento para manter entrevistas coas familias con periocidade. 

→Entrevistas de titoría. 

→Entrevistas co profesorado. 

→Entrevistas co/coa orientador/ora. 

→Diseñar modelos de informes, notas e comunicados…etc 

→Colaborar co Consello Escolar e a AMPA na organización de charlas… 

→Colaborar na elaboración e revisión do Plan de titoría e orientación. 

→Elaborar as Programacións de titoría de acordo aos plans establecidos. 
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→Identificar as necesidades educativas do alumnado: 

A partir da avaliación inicial. 

Mediante o seguimento do alumnado observando o proceso de ensinanza-aprendizaxe, etc. 

→Tomar decisións sobre a modalidade de escolarización. 

Elaborar as adaptacións curriculares. 

 →Conocer as características do grupo-clase: 

Mediante observación directa. 

Técnicas sociométricas. 

Encostas. 

Observación externa. 

→Programar actividades complementarias e extraescolares. 

→Covivencia. 

 

7.ORGANIZACIÓN DO PERÍODO DE ADAPTACIÓN. 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN EN 4º NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL . 

Tendo en conta que a incorporación ó centro fará que o alumando deixe de estar cas súas figuras de 

apego para introducirse nun lugar descoñecido e con persoas alleas, o vixente curso comeza cun 

período de adaptación que se rexe polo establecido na Orde do 20 de maio de 2022 pola que se aproba 

o calendario escolar para o curso 2022/2023 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

No artículo 3 de dita Orde establécese que os centros docentes que imparten a etapa de educación 

infantil poderán optar por unha incorporación gradual do alumnado matriculado no cuarto curso da 

etapa, que non se prolongará máis alá do día 16 de setembro. 

Desta forma, e para facilitar o proceso, será preciso atender os seguintes aspectos: 

Entrevista cas familias: Efectuarase unha pequena entrevista  individual con cada familia para obter 

información relevante relativa á planificación do período: se acudiu a escolas infantís, se acostuma a 

pasar tempo con diferentes persoas da familia, como afronta os cambios de espazo, interacción con 

outros nenos, etc.  

Ingreso dos pais na aula o primeiro día: dado que o grupo non coñece a aula na que estaremos, o 

primeiro día serán acompañados ata aula cun membro da súa familia. 

 Flexibilidade no tipo de agrupamento: acudiremos ó centro en pequenos agrupamentos para facilitar a 

adaptación. Desta forma, contaremos cun total de 4 grupos con 4 nenos en cada grupo menos un que 
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contará con 5 nenos, que posteriormente se reagruparán en dous grupos, e finalmente formarán un 

grupo único.  

Flexibilidade no horario: os nenos acudirán ó centro en períodos cunha duración  maior de forma 

sucesiva. Empezando cunha duración de 45 minutos. 

Actividades encamiñadas a favorecer a adaptación do alumnado: durante os primeiros días primarase o 

xogo libre, a procura de intereses individuais e o tratamento das emocións para que empecen a sentir o 

lugar como un espazo seguro. Ademais, faranse actividades individuais, presentacións do uso de 

materiais, cancións e contos infantís, establecemento de rutinas, etc 

8. DETERMINACIÓN DA LINGUA MATERNA. 

 

Tal e como se recolle no Artigo 13º do Decreto 330/2009, nesta Etapa o profesorado usaremos 

na aula a lingua materna predominante entre o alumnado tendo en conta a lingua do contorno e 

coidaremos que os nen@s adquiran de forma oral e escrita o coñecemento da outra lingua 

oficial de Galicia, dentro dos límites propios desta etapa. 

Teremos en conta tamén que dentro da Área Linguaxes: Comunicación e representación un dos 

obxectivos é Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais. 
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9. LIÑAS BÁSICAS DO TRABALLO DIDÁCTICO E METODOLÓXICO PROPOSTO. 

 A práctica educativa nesta etapa buscará desenvolver e asentar progresivamente as bases que 

faciliten o máximo desenvolvemento de cada nena e de cada neno. Ademais, deberá levarse a 

cabo nun ambiente de afecto e confianza para potenciar a súa autoestima e integración social, e 

o establecemento dun apego seguro.  

 A nosa práctica basearase en experiencias de aprendizaxe significativas e emocionalmente 

positivas, e na experimentación e o xogo. Nese sentido, as áreas deben entenderse como 

ámbitos de experiencia intrinsecamente relacionados entre si, polo que se requirirá unha 

formulación educativa que promova a configuración de propostas globalizadas de aprendizaxe, 

estimulantes e que teñan interese e significado para as nenas e os nenos.  Así mesmo, velarase 

por garantir desde o primeiro contacto unha transición positiva desde a contorna familiar á 

escolar, así como a continuidade entre ciclos e etapas. 

 

Fomentaremos o desenvolvemento de todas as linguaxes e os modos de percepción específicos 

destas idades para desenvolver o conxunto das súas potencialidades, respectando a específica 

cultura da infancia, que definen a Convención sobre os dereitos do neno e as observacións 

xerais do seu comité. De igual modo, sen que resulte esixible para afrontar a educación 

primaria, poFavoreceremos unha primeira aproximación á lectura e á escritura( non esixible 

pero necesaria para afrontar a educación primaria), así como experiencias de iniciación temperá 

en habilidades numéricas básicas, nas tecnoloxías da información e da comunicación, na 

expresión visual e musical.  

 

Prestaremos especial atención ao principio de igualdade, poñendo o foco na eliminación dos 

contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación entre mulleres e homes, con 

especial atención nos materiais educativos.  

 

Atenderemos progresivamente ao desenvolvemento afectivo, á xestión emocional, ao 

movemento e aos hábitos de control corporal, ás manifestacións da comunicación e da linguaxe, 

e ás pautas elementais de convivencia e relación social, así como ao descubrimento da contorna, 

dos seres vivos que nela conviven e das características físicas e sociais do medio en que viven. 

Así mesmo, empregarase unha linguaxe libre de prexuízos e estereotipos sexistas e que sexa 

non sexista, nos termos establecidos legalmente. Tamén se incluirá a educación en valores.  
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 Así mesmo, incluímos a educación para o consumo responsable e sustentable, e a promoción e 

a educación para a saúde que fomente uns hábitos saudables. 

 

Ademais, favoreceremos que as nenas e os nenos adquiran autonomía persoal e elaboren unha 

imaxe de si mesmos positiva, equilibrada, igualitaria e libre de estereotipos discriminatorios, 

incluíndo o coñecemento da diversidade familiar existente. 

 Amplíanse e refórzanse as aprendizaxes adquiridas previamente e intensifícase o protagonismo 

da adquisición de destrezas que contribúan a «aprender a ser»   e a «aprender a facer», para 

avanzar así no camiño cara ao desenvolvemento dun certo grao de autonomía, responsabilidade 

e iniciativa na realización de tarefas. En ambos os ciclos, o proceso de desenvolvemento e 

aprendizaxe está marcado pola observación, a escoita activa e o aumento progresivo da 

actividade a través da experimentación e do xogo. 

 

-Aprendizaxe significativa de Ausubel, a partir do contorno próximo, aprendizaxe construtiva 

de Piaget “aprender a aprender”, distancia óptima de Vigotsky ao partir do coñecido para 

chegar ao descoñecido, globalización de Decroly ao partir dun centro de interese, mediadores 

de Feuestein, paradigma ecolóxico conceptual, antecesores, representantes e precursores da 

escola nova, o uso das novas tecnoloxías, o  principio de individualización, organización da 

clase por rutinas marcadas por ritos nun clima de afecto e confianza, o xogo, debido a que é a 

linguaxe máis natural do neno e da nena, é espontáneo, autotélico xa que produce pracer por si 

mesmo. 

-Seguirase unha liña participativa, activa e globalizada. 

 

O alumnado chega á Educación Infantil con multitude de ideas previas. O noso traballo como 

mestres e mediadores é partir das súas ideas previas, do seu nivel de desenvolvemento, asegurar 

aprendizaxe significativas e construtivas que poñan ao alumnado no seu desenvolvemento e 

modificar ou complementar as súas ideas previas. 

Así mesmo traballaremos na liña dos grandes pedagogos do século XX incluíndo na nosa 

proposta didáctica métodos de relaxación, cancións, xogos lúdicos e musicais, etc. 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

A intervención educativa debe contemplar como principio a diversidade do alumnado 

adaptando a práctica educativa a: 
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-As características persoais de cada alumno. 

-As necesidades e intereses dos nenos e das nenas. 

-O estilo cognitivo de cada alumno. 

 

Partimos da heteroxeneidade como compoñente esencial da nosa aula, ademais das necesidades 

educativas que todos os nenos/as teñen, faremos especial consideración ás necesidades 

educativas especiais presentes na nosa aula. 

Unha vez que se detecten estas necesidades ou se observen dificultades de aprendizaxe, poranse 

en práctica as actividades ou procedementos de reforzo, en coordinación co Departamento de 

Orientación. En caso de solicitude de Avaliación Psicopedagóxica por parte do profesor titor en 

liñas xerais o protocolo a seguir será o seguinte:  

Ante a sospeita do titor dunha necesidade terá que solicitar á xefatura de estudos a convocatoria 

dunha reunión do seu equipo docente. 

A avaliación psicopedagóxica solicitarase en base a unha decisión consesuada de todo o equipo 

docente e recollida en Acta. 

O titor, en nome do equipo docente, presenta solicitude de valoración ao Departamento de 

Orientación. 

(Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011, do 7 de decembro, 

que regula a atención á diversidade.) 

Algunhas medidas que poden considerarse son: 

-O apoio no grupo ordinario. 

-Os agrupamentos flexibles. 

-As adaptacións no currículo. 

-Os reforzos específicos en algún ámbito. 

 

10.PLANS E PROXECTOS QUE SE LEVARÁN A CABO NO 2º CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 

Participaremos en todos aqueles Proxectos que se leven a cabo a nivel de centro, sempre que se 

axusten á idade e características psicoevolutivas do alumnado de Educación Infantil. 

Participaremos nos seguintes: 

- Dende a Biblioteca: Xogos tradicionais 3: “Recicla todo o que ves” 

- Plan Proxecta Aliméntate ben. 
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- Programa Froita fresca e leite na escola. 

- Outros proxectos que poden xurdir ao longo do curso. 

 

11.RECURSOS E MATERIAIS HUMANOS 

 

RECURSOS E MATERIAIS CURRICULARES: 

LIBROS DE TEXTO 

 

3 ANOS 

Espiral de colores. Matemáticas 3 anos. 

Ed. Vicens Vives. ISBN/EAN: 9788468213392 

MÚSICA 

Aprendo Música 3 anos. 

Ed. Santillana. ISBN:84-294-7380-7 

INGLÉS: Sen libro 

 

OPTATIVAS; 

ATENCIÓN EDUCATIVA: Sen libro 

RELIXIÓN: Sen libro 

 

4 ANOS 

Espira de colores. Matemáticas 4 anos. 

Ed. Vicens Vives. ISBN/EAN:9788468213408 

MÚSICA: 

Aprendo Música 4 anos. 

Ed. Santillana. ISBN:84-294-7418-8 

OPTATIVAS: 

ATENCIÓN EDUCATIVA: Sen libro. 

Relixión: Sen libro. 

INGLÉS: Sen libro 
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5 ANOS 

Espiral de colores. Matemáticas 5 anos. 

Ed. Vicens Vives. ISBN/EAN: 9788468213415 

Mola la Letra. ISBN:9788414007761 

MÚSICA: 

Aprendo Música 5 anos. 

Ed. Santillana. ISBN:84-294-7419-6 

OPTATIVAS: 

ATENCIÓN EDUCATIVA: Sen libro. 

RELIXIÓN: Sen libro 

INGLÉS: Sen libro. 

 

Recursos materiais dispoñíbeis no centro: 

Vídeo 

Altavoz bluetooth. 

Altavoz bluetooth portátil 

Ordenadores  

Retroproyectores. 

Encerado Dixital Interactivo 

 

Recursos espaciais dispoñíbeis no centro: 

Aula de idiomas  

Aula de ordenadores  

Patio  

Ximnasio  

Comedor. 

Biblioteca 

Aula de Música 

Aula de Pedagoxía Terapéutica 

Aula de Audición e Linguaxe 
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Distribución do espazo dentro da aula: 

Distribución de mesas por pequenos grupos de traballo tanto para actividades de traballo 

individual como colectivo. 

Mobiliario imprescindible para a organización do material dos nenos, que nos axudará a 

delimitar espazos e zonas dentro da aula. 

Recantos de actividade individual ou en grupo estable. 

 

Así mesmo tamén empregaremos material específico para cada área. 

1- Crecemento en Harmonía. 

- Fichas e cadernos apropiados para a Educación Infantil para este ámbito. 

- Material de psicomotricidade. 

2- Descubrimento e Exploración da Contorna. 

- Fichas en relación co ámbito da natureza, os seus elementos, relacións, medidas e 

características. 

- Traballos individuais e grupais básicos, orais e escritos sobre aspectos da cultura 

propia e a vida en sociedade. 

- Obxectos relacionados co coñecemento do medio que permitan un traballo 

manipulativo-experimental. 

3- Comunicación e Representación da Realidade. 

- Fichas de traballo das linguaxes escrita e verbal na lingua propia e extranxeira. 

- Material referente as novas tecnoloxías (ordenador, CD, pantalla dixital…) para 

traballar con eles na aula. 

- Elementos de traballo das linguaxes artísticas ( plástica, música e dramatización). 

- Material de psicomotricidade adaptado para esta área. 

- Material auditivo e impreso en lingua estranxeria. 

-Recursos e materiais específicos lingua estranxeira. 

 

Os materiais estarán colocados en lugares accesibles de maneira que podan ser vistos e 

utilizados por os nenos e nenas de forma autónoma, evitando a dependencia da persoa adulta, e 

disporanse ordenadamente para facilitar a súa ubicación e colocación posterior. Como docentes 

temos que asegurarnos de que coñecen e respectan as normas de utilización do material e 

tenderemos a promover a recuperación e reutilización dos materiais, axudando aos nenos e 

nenas a descubrir novas posibilidades de uso. 
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12. AVALIACIÓN: ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

A avaliación, tal e como se establece no Decreto 150/2022 do 8 de setembro,  será global, 

continua e formativa. A valoración do proceso de aprendizaxe farase de xeito cualitativo tendo 

en conta os progresos efectuados polas nenas e polos nenos. 

Para a avaliación teremos en conta polo menos os seguintes aspectos: 

A adecuación dos obxectivos ás características do alumnado. 

A selección e secuencia dos contidos.  

A organización e interrelación das actividades co potencial motivador e a súa importancia en 

relación co interese e coa zona do desenvolvemento de cada neno e nena 

 

A avaliación nesta etapa estará orientada a identificar as condicións iniciais individuais e o 

ritmo e as características da evolución de cada nena ou neno. Para estes efectos, tomaranse 

como referencia os criterios de avaliación establecidos para cada ciclo en cada das areas. 

Destacar que cada titora priorizará os seus criterios tendo en conta obxectivos e contidos 

 

Criterios para o alumnado: 

Comunicación e Representación da Realidade 

Participar de maneira activa e axustada, espontánea e respectuosa coas diferenzas individuais en 

situacións comunicativas de diverso tipo. 

Interpretar as mensaxes transmitidas mediante representacións ou manifestacións artísticas, 

tamén en formato dixital, recoñecendo a intencionalidade do emisor e mostrando unha actitude 

curiosa e responsable. 

Expresar emocións, ideas e pensamentos a través de manifestacións artísticas e culturais, 

gozando do proceso creativo. 

Participar en situacións de uso de diferentes linguas mostrando interese, curiosidade e respecto 

pola diversidade de perfís lingüísticos. 

Participar en diferentes situacións de uso das dúas linguas cooficiais recoñecendo a importancia 

de ambas as dúas para fomentar a riqueza cultural da nosa comunidade. 

Descubrir e utilizar o vocabulario propio das linguas cooficiais mostrando interese polo seu uso. 

Valorar positivamente as particularidades lingüísticas da contorna próxima. 

Relacionarse coas demais persoas a través da fala empregando as expresións de convencións 

socias básicas que regulan as relacións interpersoais. 
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Participar en interaccións comunicativas en lingua estranxeira relacionadas con rutinas e 

situacións cotiás. 

Percibir, identificar e discriminar sons da lingua aumentando o seu repertorio comunicativo e 

adquirindo progresivamente unha maior precisión. 

Interpretar de forma eficaz as mensaxes e as intencións comunicativas dos demais. 

Mostrar interese por comunicarse a través de códigos escritos, convencionais ou non, valorando 

a súa función comunicativa. 

Desenvolver as habilidades grafomotrices do alumnado progresando no control e precisión. 

Elaborar de forma escrita mensaxes expresadas noutras linguaxes. 

Gozar compartindo a escoita e a lectura de textos literarios. 

Participar en actividades de aproximación á literatura infantil, tanto de carácter individual como 

en contextos dialóxicos e participativos. 

Percibir, identificar e discriminar sons. 

Expresar sentimentos e emocións. 

Interpretar propostas dramáticas e musicais utilizando e explorando diferentes instrumentos, 

recursos e técnicas. 

Valorar as producións dos demais de forma crítica, respectuosa e empática. 

Elaborar creacións plásticas explorando e utilizando diferentes materiais e técnicas e 

participando activamente no traballo en grupo. 

Expresar emocións, ideas e pensamentos a través de manifestacións plásticas, artísticas e 

culturais, gozando do proceso creativo. 

Valorar as producións  dos demais de forma crítica, respectuoso e empática. 

Explorar as posibilidades expresivas do corpo a través da dramatización e da danza.. 

Interactuar de maneira virtual familiarizándose co uso de diferentes medios e ferramentas 

dixitais. 

Crecemento en Harmonía 

Construír unha imaxe positiva propia e aceptar a súa identidade manifestando confianza nas 

súas posibilidades e recoñecendo as súas limitacións. 

Coordinar e controlar o seu corpo, as súas posibilidades motrices e adaptalo ás características 

dos obxectos, á acción e á vida cotiá, mostrando un variado repertorio motriz. 

Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando positivamente a diversidade. 

Identificar e manifestar os propios sentimentos, vivencias, emocións e comprender as dos 

demais. 
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Participar en contextos de xogo dirixido e espontáneo axustándose ás súas posibilidades 

persoais. 

Adquirir un nivel mínimo de tolerancia á frustración e ser capaz de adaptar o seu 

comportamento a diferentes situacións. 

Ofrecer e pedir axuda en situacións cotiás valorando os beneficios da cooperación e da axuda 

entre iguais. 

Manexar diferentes obxectos, útiles e ferramentas en situacións de xogo e na realización de 

tarefas cotiás, mostrando un control progresivo e de coordinación de movementos de carácter 

fino. 

Identificar situacións de risco e actuar coherentemente ante elas, aceptando as normas. 

Realizar actividades relacionadas co autocoidado e co coidado da contorna con actitude de 

respecto e mostrando autoconfianza e iniciativa. 

Participar con iniciativa en xogos e actividades colectivas relacionándose con outras persoas 

con actitudes de afecto e empatía e evitando todo tipo de discriminación. 

Reproducir condutas, accións ou situacións a través do xogo simbólico en interacción cos seus 

iguais, identificando e rexeitando todo tipo de estereotipos. 

Participar, desde unha actitude de respecto, en actividades relacionadas con costumes e 

tradicións étnicas e culturais presentes na súa contorna mostrando interese por coñecelas. 

Participar activamente en actividades relacionadas coa reflexión sobre as normas sociais que 

regulan a convivencia e promoven valores como o respecto á diversidade e o trato non 

discriminatorio cara ás persoas. 

 

Descubrimento e Exploración da Contorna 

Identificar e asociar as cantidades cos seus números e grafías nas actividades cotiás 

empregando o cálculo como fonte de información. 

Recoñecer na súa contorna cotiá elementos xeométricos básicos. 

Situarse adecuadamente nos espazos habituais, tanto en repouso coma en movemento, 

aplicando os seus coñecementos acerca das nocións espaciais básicas e xogando co propio 

corpo e con obxectos. 

Aplicar estratexias para canalizar a frustración ante as dificultades ou os problemas. 

Identificar as situacións cotiás nas que é preciso medir e cuantificar utilizando o corpo ou 

outros materiais e ferramentas para afectuar as medidas. 
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Mostrar unha actitude de respecto e coidado cara o medio natural identificando o impacto 

dalgunhas accións humanas sobre él. 

Descubrir e recoñecer os elementos máis identificativos do patrimonio natural, tanto da 

contorna coma da comunidade. 

Valorar a necesidade de coidar e de respectar os seres vivos. 

Identificar o núcleo familiar e a escola como os primeiros grupos sociais de pertenza valorando 

positivamente as relacións afectivas que se establecen e a súa importancia no desenvolvemento 

persoal. 

Valorar a importancia das relacións sociais coas persoas da súa contorna. 

Recoñecer diferentes modelos familiares mostrando respecto polas diferenzas. Descubrir e 

identificar os parentescos. 

Coñecer e participar en festas, costumes e tradicións., propias e alleas, presentes na contorna 

gozando e valorándoas como sinais de identidade. 

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: 

A avaliación non consiste só na cualificación, senón no seguimento continuado do alumno/a 

dende que comeza ata que remata o ciclo. 

A avaliación é unha ferramenta básica no proceso de ensinanza-aprendizaxe que facilita o logro 

dos obxectivos didácticos propostos. A avaliación debe estar integrada no proceso educativo e 

estar ao servizo dunha mellora na ensinanza e na aprendizaxe. 

Respondendo a iso, empregamos tres tipos de avaliación: a Inicial, a Formativa e a Sumativa. 

- AVALIACIÓN INICIAL: 

É a que realizamos ao comezo do ciclo, xa que cómpre comprobar o que o alumnado xa sabe 

para poder organizar o plan de aprendizaxe de contidos novos. 

Tamén se debe facer ao comezar o curso. 

Debemos coñecer os coñecementos necesarios que posúe o alumnado para avanzar nun novo 

contido. O mestre debe aproveitar os coñecementos que o alumnado xa posúe para conectalos 

cos novos. Así o rapaz/a poderá ir incorporando de forma significativa os novos contidos. 

A Avaliación Inicial é moi importante este curso para partir dos coñecementos acadados polos 

nenos no curso anterior e así poder orientar a estratexia de ensinanza-aprendizaxe. 
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-AVALIACIÓN FORMATIVA: 

Os criterios de avaliación establecen o tipo e o grao de aprendizaxe que se pretende que acaden 

os nosos alumnos en relación coas capacidades expresadas nos obxectivos xerais. 

A avaliación formativa permítenos establecer un seguimento continua das aprendizaxes, 

permitíndonos apreciar os progresos e dificultades dos nosos alumnos. 

A avaliación formativa debe ter en conta tódolos contidos. Pero non só hai que comprobar a 

adquisición de conceptos e destrezas, senón tamén tódolos contidos de actitudes que aparecen 

nesta etapa (orde, colaboración, atención…) 

 

AVALIACIÓN FINAL: 

É a que realizamos ao final do proceso de ensinanza-aprendizaxe, e permítenos apreciar o grao 

de aprendizaxe acadado ao longo do mesmo. Os resultados obtidos deben contrastarse cos da 

avaliación Inicial e a avaliación Formativa, co obxecto de concretar o grao de consecución dos 

obxectivos.  

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

O principal instrumento de avaliación  a utilizar no segundo ciclo da Educación Infantil é a 

observación constante, directa e sistemática do alumnado e do seu traballo e evolución diarias.  

→ avaliación inicial 

- Cuestionario para a entrevista inicial cos pais ao inicio da escolaridade. 

- Pautas de observación para o período de adaptación. 

- Ficha de avaliación inicial no nivel 3 anos. 

-Ficha de avaliación inicial no nivel de 4 e 5 anos. 

-Actas de avaliación inicial para 3, 4 e 5 anos. 

-Boletín informativo da avaliación inicial dirixido ás familias. 

→ avaliación continua e formativa. 

- Pautas de observación en cada unha das fichas do alumno. 

- Avaliación de cada unidade: Pautas de observación e seguimento ao final de cada unidade 

didáctica. 

- Ficha de avaliación continua e trimestral. 

- Boletín informativo, trimestral en cada nivel, dirixido ás familias. 

→ Avaliación final 

- Informe individualizado de nivel 3, 4 e 5 anos, para o expediente individual. 
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- Informe final de etapa. 

 

 AVALIACION DA INTERVENCION EDUCATIVA 
 
- Pautas de observación para avaliar a intervención educativa. 
 
 
13.CRITERIOS DE PROMOCIÓN DO ALUMNADO DE 6º NIVEL DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 
 
Tal e como recolle a Orde do 25 de xuño de 2009 (Artigo 2º) pola que se regula a implantación, 

o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de educación infantil na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

 

- Con carácter xeral, as nenas e os nenos poderán incorporarse ao segundo ciclo de educación 

infantil no comezo do curso do ano natural en que cumpran tres anos de idade e poderán 

permanecer escolarizados ata final do curso correspondente ao ano natural en que cumpran os 

seis anos. 

- Con posterioridade á idade sinalada anteriormente, poderá permanecer no segundo ciclo de 

educación infantil o alumnado con necesidades educativas especiais ao cal se lle autorizase a 

permanencia dun ano máis no citado ciclo. 

 
14.REUNIÓNS TRIMESTRAIS COAS FAMILIAS 
 
A comunicación entre escola-familia é fundamental. Para ser efectiva debe ser continua, 

bidireccional, significativa y debe estar enfocada na aprendizaxe do alumno. A comunicación é 

a base de toda relación educativa sólida. 

As reunións este curso serán presenciais. 

Ao longo do curso escolar realizaranse as seguintes: 

- Reunión de grupo  en xuño coas familias do alumnado de 3 anos. 

-Reunión de grupo ao inicio de curso. 

Alumnado de 3 anos: 6 de setembro. 

Alumnado de 4 anos: 6 de setembro. 

Alumnado de 5 anos: 7 de setembro. 

- Reunións ao comezo do 2º e 3º trimestre sempre e cando sexan necesarias. 

- O horario de atención ás familias será os martes de 16:00-17:00h.  
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As persoas titoras (Decreto 150/2022 do 8 de setembro) informarán regularmente as nais, os 

pais ou as persoas titoras legais do seu alumnado sobre o proceso educativo das súas fillas, dos 

seus fillos ou das persoas que tutelen. Esta información subministrarase, como mínimo, cunha 

periodicidade trimestral e incluirá as valoracións realizadas en cada área, así como a 

información relativa ao seu proceso de integración socioeducativa.  

Facilitaranse medios para aquelas familias que non poidan asistir neste horario. 

- Atención ás familias noutros horarios sempre que xurda algún problema. 

 
15.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

1º TRIMESTRE: 

- Celebración do día da Biblioteca, o 24 de Outubro. 

- Celebración do Samaín, o 30 de outubro. En coordinación coa biblioteca e o 

PFFP do Centro. 

- Celebración do Magosto.  

- Día dos dereitos do neno, o 20 de novembro. 

- Celebración do día da Non Violencia. O día 25 de novembro. 

- Celebración de Nadal. 

2º TRIMESTRE: 

- Celebración Día da Paz, o 30 de xaneiro. 

- Celebración do Entroido.  

- Celebración do Día de Rosalía, o 24 de febreiro. 

- Celebración Día da muller traballadora. 

3º TRIMESTRE: 

- Celebración do Día do Libro, 23 de abril. 

- Celebración da Letras Galegas.  

- Fin de curso. 

- Graduacións nen@s de 5 anos e de 6º de Primaria. 

- Participación en concursos ou certames que cada titor considere oportunos. 

- Posibilidade de participar en actividades ofertadas polo concello ou desde fóra 

do centro. 

- Saídas fóra do centro. (Aínda por acordar) 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

- Dente o ANPA Sil ofertan as seguintes actividades: 

- Robótica escolar. 

- Costura, corte e confección. 

- Fotografía. 

- Ioga. 

- Atletismo. 

- Manualidades. 

- Pintura 

- Xadrez 

- Natación escolar. 

 
XUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 
 
Tendo en conta a actual ideoloxía pedagóxica, cada vez se fai máis necesario  

Organizar a práctica educativa de forma sistemática. Esto implica non só tomar como referentes 

unha serie de bases lexislativas, senón tamén a necesidade de implicar aos diferentes axentes 

educativos en dito proceso, posto que a escola constituíuse, nos últimos anos, como unha 

realidade aberta á sociedade que pretende propiciar, por unha parte, o cambio e a mellora non 

só dos individuos, senón tamén dos grupos aos que estes pertencen; e por outra, salvaguardar 

unha serie de valores culturais que van a permitir alcanzar unhas sinais  de identidade pero 

sempre sobre a base e o respecto dos principios democráticos e o dereito dos individuos a 

recibir unha educación acorde coas súas necesidade e intereses. 

Sobre a base de dita perspectiva, é necesario xustificar o porqué da planificación da función 

docente e a necesidade de que o profesorado asuma o seu papel con respecto a mesma. 

PLANIFICAR, en sentido riguroso, é prever racional e sistematicamente as accións que hai que 

realizar para a consecución adecuada duns obxectivos previamente establecidos. A 

planificación é unha esixencia que se impón en todos os ámbitos da actividade humana con un 

certo grado de complexidade e, cando se fala do proceso de ensinanza aprendizaxe, a 

planificación concretízase na elaboración dun plan que prevea, no contexto educativo, a 

explicitación dun conxunto de accións mediante as cales se transforman as intencións 

educativas máis xerais en propostas didácticas concretas que permitan alcanzar os obxectivos 

propostos. 
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A programación nunha debe ser entendida como un proceso acabado, senón máis ben de guía e 

orientación da práctica dos docentes, os cales deberemos determinar, constantemente, a práctica 

educativa e adecuala ao contexto para a consecución dos obxectivos. 

 

6.5. Plan de traballo do equipo do 1º ciclo de Educación Primaria. 

1. EQUIPO DOCENTE  

1.1. TITORES 

Estefanía Pol Álvarez 2º de Educación Primaria e 
Coordinadora do ciclo 

1.2. PROFESORADO ADSCRITO AO CICLO 
 

Remedios Fernández  Piñeiro      1º de Educación Primaria 

 
1.3. OUTRO PROFESORADO QUE INTERVÉN NO CICLO  
 

Adriana Varela  Especialista de Inglés 

    Margarita Blanco Beneitez 
 Especialista en Relixión 

Elena López Rodríguez  Orientadora 

Pilar Pérez Fernández  Especialista en Audición e Linguaxe 

 

As funcións de coordinador do 1º ciclo de Educación Primaria serán asumidas por 

Dña.Estefanía Pol Álvarez, tal e como se acordou na reunión de Claustro de Mestres do día 1 de 

setembro de 2022 na que se levou a cabo a adscrición funcional do profesorado. 

 

2. OBXECTIVOS DO CICLO 

Ó finalizar o 1º curso cómpre que o alumnado teña acadada a preparación necesaria para 

afrontar con éxito o seguinte ciclo de Ed. Primaria. Para lograr esta finalidade faremos especial 

fincapé nos seguintes obxectivos: 

- Potenciar un ambiente de estudio e respecto para lograr unha maior atención e concentración 

nas actividades de aula (ter o material preparado ó inicio de cada clase, evitar accións e ruídos 

perturbadores: arrastres de mesas ou cadeiras, golpeteos co bolígrafo, beber auga…) e manter 

silencio e atención ante as explicación dos docentes. 

-Mellorar as habilidades no campo da lecto-escritura. 
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Con respecto á lectura incidiremos, entre outros, nos seguintes aspectos: 

 Comprensión lectora. 

 velocidade adecuada 

 entonación adecuada 

En canto á escritura os aspectos priorizados serán: 

 Mellora da caligrafía. 

 Copia de oracións. 

- Apreciar o uso do galego como lingua útil en calquera situación de comunicación. 

No campo das matemáticas que conten os números ata o cen, series numéricas, as sumas sin 

levar e restas sin levar. 

- Favorecer o desenvolvemento do alumnado mediante propostas que promovan a participación 

activa e democrática na súa aprendizaxe. 

- Seguir a fomentar a socialización, autonomía, creatividade, espírito crítico, tolerancia, 

respecto, solidariedade, compañeirismo, honestidade, responsabilidade, etc, para desenvolver 

un axeitado nivel de autoconfianza e autoestima. 

- Continuar a inculcar hábitos de saúde, consumo responsable e defensa do medio ambiente que 

contribúan ó desenvolvemento integral do alumnado e á mellora da súa calidade de vida. 

- Potenciar e desenvolver as posibilidades das novas tecnoloxías para a súa aplicación na aula, 

así como xa desde 1º implicarse no uso da aula virtual. 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE E DESCRITORES A PROMOCIONAR NO CURSO 2022/23. 

No noso modelo pedagóxico teremos como referentes de actuación as sete (7) 

competencias claves definidas na LOMCE. Dende ela, tentaremos superar a visión 

disciplinar e plantexar traballos globalizados e interdisciplinares, con propostas de 

tarefaseactividadesquepromovanocaráctereautilidadesocial. 

En ámbolos dousniveis do ciclo ao longo do curso escolar traballaremos, dende o 

currículo, todalas competenciaseosseuscriteriosdeavaliaciónespecíficos recollidos nas 

Programacións Didácticas de cada unha das materias de cada nivel. 

Ademáis, daráselle un especial tratamento a Educación Emocional e á Educación para a Saúde. 

 

4. ACCIÓN TITORIAL 

A acción titorial responderá á intención de personalizar e de dar sistematicidade aos procesos 

educativos, axeitando a oferta educativa ás necesidades dos alumnos co obxectivo de proceder 
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ás oportunas adaptacións curriculares e á detección e atención das necesidades de apoio dos 

alumnos que o precisen e, ao mesmo tempo, mediará nas relacións dentro do centro así como 

coas familias e o entorno. 

 

5. LIÑAS BÁSICAS DO TRABALLO DIDÁCTICO E METODOLÓXICO 

PROPOSTO.  

ATENCIÓN ÁDIVERSIDADE 

Para achegarnos aos obxectivos de etapa e para lograr desenvolver no alumnado as 

competencias clave, a proposta curricular neste ciclo realizarase a través de proxectos de 

aula e as diferentes propostas editoriais dixitais conxuntamente. Durante este curso 

académico xa pode agruparse o alumnado de forma conxunta para traballar e fomentar a 

cooperación, traballo en equipo. A disposición pola que optamos no 1º ciclo é en forma de 

U, xa que o ano anterior pola situación eidemiolóxica do COVID 19 non puido ser 

posible. 

Trataremos de fomentar o uso das TIC en todo momento. Todos os curso do ciclo son 

grupos E-Dixgal e terán operativa a súa propia aula virtual dentro da páxina Web do 

centro. Ademais contaremos con todas as posibilidades educativas que ofrece Internet e a 

biblioteca escolar.  

Nesta proposta curricular consideraremos as características dos alumnos connecesidades 

educativas especiais, dando especial importancia ao traballo combinado cos especialistas. 

Priorizarase que os apoios impartidos polos especialistas de Pedagoxía Terapeútica e 

Audición e Linguaxe se leven a cabo na aula ordinaria agás nos casos con necesidades 

máis significativas que se levarán a cabo nas aulas de apoio. 

En todo caso, a metodoloxía será comunicativa, inclusiva, activa e participativa. 

7. AVALIACIÓN: ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS. 

Tendo en conta o modelo educativo das competencias clave utilizaremos distintas 

estratexias e instrumentos para avaliar os procesos de ensino e de a prendizaxe. 

Avaliación inicial de curso: nun primeiro lugar,e durante a primeria quincena do 

curso realizarase a avaliación incial a través da cal trataremos de identificar as dificultades 

do alumnado así como as súas necesidades educativas (análise dos informes de avaliación 
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individualizados do curso anterior, detección das aprendizaxes imprescindibles non 

adquiridas, desenvolvemento das Competencias Clave e situación emocional do 

alumnado). Posteriormente basearémonos na observación sistemática do traballo e 

actitude na aula. Levaranse a cabo probas obxectivas, valoraremos o traballo persoal de 

cada alumno/a, así como a actitude e o comportamento. 

A información recadada no proceso será comunicada ás familias nas sesións de titorías. 

Avaliación continua ao longo do curso: o proceso de avaliación das diferentes áreas 

e competencias terá carácter continuo e estableceranse periodicamente, establecéndose 

tres períodos avaliativos ao final dos cales informarase ás familias a través do boletín de 

calificacións, ben facendo entrega do mesmo en formato papel ou ben publicando éste na 

aplicación AbalarMóbil. 

Teremos en conta diversos instrumentos de recollida de información e aplicaremos cada 

un deles en función dos procesos de aprendizaxe. Os instrumentos de avaliación 

empregados serán: actividades de traballo diario, lista de control, rexistro anecdótico, probas orais e/ou 

escritas, cuestionarios, mapas conceptuais, fichas de indagación, fichas gráficas,, exposicións, 

observación diaria do traballo na aula, elaboración de cuestionarios, traballos de 

investigación e recollida de información, rexistro de actividades na aula, rexistro de 

entrega de tarefas en prazo, guía de observación, actitude, interese, motivación, 

curiosidade, constancia e regularidade no traballo, esforzo, participación, colaboración e o 

cumprimento de normas. 

A proposta é deseñar unha temporalización de probas escritas ao trimestre entregadas ao 

alumnado para planificar o seu estudio dexeito autónomo e cunha periodicidade que 

permita deseñar aprendizaxes consentido e significado didáctico. 

A temporalización das diferentes Unidades Didácticas de cada unha das áreas aparecerá 

reflexada nas Programacións Didácticas e será unha guía para as propostas de actividades, 

tarefas e proxectos de aula. Será o conxunto do alumnado quen marque os distintos ritmos 

de cumprimento da programación ou posibles modificacións das unidades didácticas. 

O alumnado do 1º ciclo empregará libros da editorial vicens vives de tipo funxible. 
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Os criterios de calificación que utilizaremos son os seguintes: 

Os criterios de avaliación serán os establecidos na programación de nivel para cada 

área educativa e secuenciado e temporalizado nas unidades didácticas. Non todos os 

criterios de avaliación terán a mesma ponderación nas calificacións finais. Haberá tres 

grandes grupos de criterios de avaliación englobados en tres áreas de 

desenvolvemento social, persoal e interpersoal en cada área: 

a) Valoración dos contidos e competencias adquiridas ou desenvoltas en cada 

unidade será un 40% da nota. 

      b) Traballo persoal 40% 

      c) Actitude 20% 

Todos estes criterios de avaliación foron aprobados polo claustro en setembro do 2022 

e se recollerán no Anexo I da PXA. 

 

9. REUNIÓNS COAS FAMILIAS 

A comunicación entre pais/nais/titores legais e titores a través das reunións constitúe o 

mellor medio de que se dispón para o intercambio mutuo de ideas e información sobre o 

proceso educativo do alumno-fillo, por iso se establece no horario de cada un dos docentes 

unha hora semanal para titorías coas familias.  

Levouse a cabo unha reunión de presentación do inicio de curso coas familias, a cal tivo 

lugar o mércores 7 de setembro do 2022 ás 12 do mediodía. 

Estas reunión terán lugar os martes en horario de 16:00 a 17:00 horas, agora asreunións 

faranse presenciais, xa que a situación do covid está ben e estable. As titorías presencias 

estableceranse a xuízo do titor/a ou do Director do centro e seguindo as medidas de 

prevención e protección establecidas. 

 O que pretendemos con estas reunións pode resumirse nestes catro puntos: 

- Coñecerse e comprenderse mutuamente. 
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- Intercambiar informacións sobre o alumno. 

- Desenvolver conxuntamente un plan de actuación educativa. 

- Orientalos na educación dos seus fillos. 

Os titores do ciclo acordan levar a cabo unha reunión colectiva por trimestre coas familias 

do alumando. 

As datas fixadas para esta reunións son as que se recollen no seguinte cadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nestas reunións as familias recibirán información sobre a temporalización de 

contidos a traballar en cada trimestre. 

Nas reunións xerais coas familias levarase a cabo un rexistro das familias que 

participan en cada reunión e coas familias que non participen contactarase 

telefónicamente.  

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS.  

XUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Consideramos un complemento esencial no proceso de ensino aprendizaxe a 

realización de actividades tanto complementarias como extraescolares xa que 

ademais de posuír un alto compoñente motivador permite o achegamento á cultura e 

á vida da localidade ao alumnado dende outro punto de vista, ademais de favorecer a 

adquisición de competencias e completar o desenvolvemento da persoa e a súa 

integración e compromisosocial. 

TRIMESTRE CURSO DATA HORA 

1º 1º 21/09/2022 16:00h 

2º 16:00h 

2º 1º 25/01/2023 16:00h 

2º  16:00h 

3º 1º 26/04/2023 16:00h 

2º  16:00h 
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6.6. Plan de traballo do equipo do 2º ciclo de Educación Primaria. 

1. EQUIPO DOCENTE. 

1.1.TITOR 

MESTRE TITORÍA 

Sara Pintos Suárez 3º A 

Irene Ansia Gómez (en substitución de Alba 

Martínez Gómez) 

3ºB 

María Dolores Rodríguez López 4º A 

María Teresa Fernández Arias  4º B 

 

As funcións de coordinación do 2º ciclo de Educación Primaria serán asumidas por María 

Dolores Rodríguez López, tal e como se acordou na reunión de Mestres do día 1 de setembro de 

2022 na que se levou a cabo a adscrición funcional do profesorado.  

1.2. PROFESORADO ADSCRITO AO CICLO. 

MESTRE ESPECIALIDADE 

Alvaro Rodríguez Real  Educación Física  

Natividad Carracedo López  Pedagoxía Terapéutica 

 

 

1.3. OUTRO PROFESORADO QUE INTERVÉN NO CICLO  

 

MESTRE ESPECIALIDADE 

Adriana Varela Lorenzo  Lingua Extranxeira: Inglés 

Margarita Blanco Beneitez  Relixión Católica 

Luisa María Ríos Rodríguez Educación Artística: Música e VsC 

María Elena López Rodríguez Orientadora 
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2. ALUMNADO. 

2.1. Número de alumnos por nivel. 

 

CURSO 

 

GRUPO Nº 

ALUMNADO 

RELIXIÓN/VALORES-

PROX.COMP. 

3º  nivel de Educación 

Primaria 

A 15 8/7 

B 14 10/4 

4º nivel de Educación Primaria 

 

A 17 9/8 

B 19 10/9 

 

3. OBXECTIVOS DO CICLO 

Dende o segundo ciclo de Educación Primaria contribuiremos a desenvolver nos nenos e nas 

nenas as capacidades recollidas no artigo 3 do Decreto de currículo que lles permitan:  

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con 

elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como 

o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no 

estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, 

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos que lles 

permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos 

sociais cos que se relacionan.  

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a 

igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas 

con discapacidade nin por outros motivos.  

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos 

de lectura en ambas as linguas. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles 

permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. 
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g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas 

que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e 

estimacións, así como ser quen de aplicalos ás situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a 

historia e acultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia. 

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

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

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de 

propostas visuais e audiovisuais.  

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o das demais persoas, respectar as 

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

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado.  

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 

relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos de 

calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade 

afectivo-sexual.  

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos 

accidentes de tráfico. 

o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de 

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

cultura e á sociedade galegas. 

4. COMPETENCIAS CLAVE E DESCRITORES A PROMOCIONAR NO CURSO 2022/23 

Preténdese a consecución sen excepción das sete competencias clave no alumnado 

(Comunicación lingüística, Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía, Competencia dixital, Aprender a aprender, Competencias sociais e cívicas, Sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor e Conciencia e expresións culturais, o que lles permitirá 

non só saber e saber facer senon tamén saber ser e estar garantindo así o seu desenvolvemento 

integral. Traballaremos, dende o currículo, todas as competencias e os seus criterios de 
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avaliación específicos recollidos nas Programacións Didácticas de cada unha das materias de 

cada nivel. Ademais tentaremos presentar traballos globalizados e interdisciplinares, con 

propostas de tarefas e actividades que promovan o carácter e a utilidade social, así como, 

contribuír á educación dos elementos transversais. 

5. PLANS E PROXECTOS QUE SE LEVARÁN A CABO NO CICLO 

Durante o presente curso académico levaranse a cabo os seguintes plans e proxectos:  

- Voz Natura.   

- PFPP.  

- PLAMBE.  

- Seccións Bilingües.  

Ademais dos mencionados con anterioridade os membros do equipo mostran a súa 

dispoñibilidade a participar noutros plans e proxectos que vaian xurdindo ao longo do curso 

sempre e cando sexan de interese, satisfagan as necesidades do alumnado e a súa implantación 

no centro sexa viable.  

6. ACCIÓN TITORIAL 

Coa acción titorial lograremos non só coñecer ao noso alumnado senon, ademais, crear un 

ambiente de unión coas familias e de traballo cooperativo co resto da comunidade educativa. 

Desta maneira, axeitarase a oferta educativa ás necesidades dos alumnos co obxectivo de 

proceder ás oportunas adaptacións curriculares e á detección e atención das necesidades de 

apoio dos alumnos que o precisen, potenciando ao máximo o nivel do alumno/a tendo en conta 

as súas características persoais. 

7. LIÑAS BÁSICAS DO TRABALLO DIDÁCTICO E METODOLÓXICO PROPOSTO. 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para achegarnos aos obxectivos de etapa e para lograr desenvolver no alumnado as 

competencias clave, a proposta curricular neste ciclo realizarase a través de proxectos de aula e 

as diferentes propostas editoriais.  

Trataremos de fomentar o uso das TIC mediante o uso da aula virtual dentro da páxina Web do 

centro. Nesta proposta curricular consideraremos as características dos alumnos con 

necesidades educativas especiais, dando especial importancia ao traballo combinado cos 

especialistas. A metodoloxía será comunicativa, inclusiva, activa e participativa. 
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8. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

Os recursos didácticos son un elemento clave para presentar e apoiar os contidos, tendo en 

conta para a súa elección que sexan de fácil uso, adaptables, atractivos, didácticos…, para 

facilitar deste modo a tarefa educativa. Podémolos clasificar en: - Recursos materiais, onde 

atopamos os materiais funxibles, libros, folletos, fichas de traballo, revistas, periódicos… - 

Recursos TIC, onde sinalamos o ordenador, calculadora, vídeo proxector, fotocopiadora, 

reprodutor de CD… - Recursos humanos, onde os incluiremos a eles mesmos, ás súas familias, 

aos docentes… - Recursos espaciais, onde ten lugar a intervención educativa;  ximnasio, aula de 

música, aula de inglés, comedor, biblioteca…  

 

9. AVALIACIÓN: ESTRATEXIAS E INSTRUMENTOS 

Tendo en conta o modelo educativo das competencias clave utilizaremos distintas estratexias e  

instumentos para avaliar os procesos de ensino e de aprendizaxe.  

Avaliación inicial de curso: Durante  o primeiro mes deste curso escolar a persoa titora realizará 

unha avaliación inicial, coa finalidade de detectar as necesidades existentes na aula, adecuando 

as ensinanzas ao alumnado, facilitando a progresión axeitada no seu proceso de aprendizaxe e 

incidindo na obtención de información sobre o grao de desenvolvemento das competencias 

clave. Esta avaliación, que incluirá a análise dos informes persoais da etapa ou curso anterior e 

se completará coa información obtida das familias, será o punto de referencia para a toma de 

decisións nas programacións de aula, así como para a adopción das medidas ordinarias ou 

extraordinarias que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno. Posteriormente 

basearémonos na observación sistemática do traballo e actitude na aula. Levaranse a cabo 

probas obxectivas, valoraremos o traballo persoal de cada alumno/a, así como a actitude e o 

comportamento. A información recollida no proceso será comunicada ás familias nas sesións de 

titorías.  

Avaliación continua ao longo do curso: o proceso de avaliación das diferentes áreas e 

competencias terá carácter continuo e periódico, fixando tres períodos avaliativos a final dos 

cales se informará ás familias por medio do boletín de cualificacións, ben facendo entrega do 

mesmo en formato papel ou ben publicando este na aplicación AbalarMóbil. Teremos en conta 

diversos instrumentos de recollida de información e aplicaremos cada un deles en función dos 

procesos de aprendizaxe. Os instrumentos de avaliación empregados serán: actividades de 

traballo diario, lista de control, rexistro anecdótico, probas orais e/ou escritas, cuestionarios, 
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mapas conceptuais, fichas de indagación, fichas gráficas, exposicións, observación diaria do 

traballo na aula, elaboración de cuestionarios, traballos de investigación e recollida de 

información, presentación de proxectos, rexistro de actividades na aula, rexistro de entrega de 

tarefas en prazo, fichas de metacognición, resumos, traballos, resolución de exercicios, guía de 

observación, actitude, interese, motivación, curiosidade, constancia e regularidade no traballo, 

esforzo, participación, colaboración e o cumprimento de normas. A proposta é deseñar unha 

temporalización de probas escritas ao trimestre entregadas ao alumnado para planificar o seu 

estudio de xeito autónomo e cunha periodicidade que permita deseñar aprendizaxes con sentido 

e significado didáctico. A temporalización das diferentes Unidades Didácticas de cada unha das 

áreas aparecerá reflexada nas Programacións Didácticas e será unha guía para as propostas de 

actividades, tarefas e proxectos de aula. Será o conxunto do alumnado quen marque os distintos 

ritmos de cumprimento da programación ou as posibles modificacións das unidades didácticas.  

 

10. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO 

Os criterios de cualificación académica aparecen recollidos no Anexo I da Programación Xeral 

Anual (PXA) e para o 2º ciclo de primaria son os seguintes: 

Valoración de contidos e competencias adquiridas ou desenvoltas en cada unidade: 50% 

Traballo persoal: 30% 

Actitude: 20% 

 

11. REUNIÓNS TRIMESTRAIS COAS FAMILIAS 

A comunicación entre pais/nais/titores legais e titores a través das reunións constitúe o mellor 

medio de que se dispón para o intercambio mutuo de ideas e información sobre o proceso 

educativo do alumno/a-fillo/a, por iso se establece no horario de cada un dos docentes unha 

hora semanal para titorías coas familias. Estas reunións terán lugar os martes en horario de 

16:00 a 17:00 horas, podendo realizarse neste curso de modo presencial.  

Estas reunións teñen as seguintes finalidades:  

- Coñecerse e comprenderse mutuamente.  

- Intercambiar informacións sobre o alumno. 
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- Desenvolver conxuntamente un plan de actuación educativa.  

- Orientalos na educación dos seus fillos.  

Os titores do ciclo acordan levar a cabo unha reunión colectiva por trimestre coas familias do 

alumnado. Nestas reunións as familias recibirán información sobre a temporalización de 

contidos a traballar en cada trimestre. Nas reunións xerais coas familias levarase a cabo un 

rexistro das familias que participan en cada reunión e coas familias que non participen 

contactarase telefónicamente.  

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES. 

XUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 

Consideramos que a realización de actividades tanto complementarias como extraescolares  é 

un complemento esencial no proceso de ensino aprendizaxe xa que ademais de posuír un alto 

compoñente motivador permite o achegamento á cultura e á vida da localidade ao alumnado 

dende outro punto devista, ademais de favorecer a adquisición de competencias e completar o 

desenvolvemento da persoa e a súa integración e compromiso social.  

Con respecto ás actividades complementarias, cada grupo do ciclo celebrará, ben a nivel de 

centro ou a nivel de aula, as conmemoracións establecidas na Orde do 20 de maio de 2022 

pola que se establece o calendario escolar para o curso 2022-2023. Estas actividades deberán 

ter unha relación directa coas actividades académicas e os contidos a tratar nas distintas áreas 

e sempre enfocadas ao reforzo e consolidación das competencias clave. No referente ás tarefas 

extraescolares, tendo en conta o establecido na Disposición adicional terceira do Decreto de 

currículo, no segundo ciclo da etapa de Educación Primaria, tendo en conta o adecuado 

desenvolvemento das competencias clave do alumnado segundo os seus distintos procesos e 

ritmos de aprendizaxe e atendendo a un principio de progresividade ao longo da etapa 

educativa, consideramos adecuado que se rematen no fogar as tarefas inacabadas na aula. 

Aconsellamos se dedique tamén un tempo diario á lectura e ao estudo non sobrepasando con 

todo un periodo de 1 hora diaria de traballo adicional. No caso de non quedar tareas pendentes 

de rematar poderase enviar algún pequeno traballo ou ficha de reforzo/ampliación tendo en 

conta o encaixe na vida das familias, de xeito que se facilite a participación activa das mesmas 

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

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

súa formación e a súa autonomía, en liña cunha cultura do esforzo e da superación. 
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6.7. Plan de traballo do equipo do 3º ciclo de Educación Primaria. 

1. EQUIPO DOCENTE 

1.1. TITORES 

MESTRE TITORÍA 

Vicente Rodríguez Díaz 

 

5º A 

Clara Domínguez Sendín 6º A 

Esther Pol Álvarez 6º B 

 

1.2. PROFESORADO ADSCRITO AO CICLO 

MESTRE ESPECIALIDADE 

Luisa María Ríos Rodríguez Especialista  de Educación Musical 

Patricia García Arias Especialista  en Audición e Linguaxe 

 

1.3. OUTRO PROFESORADO QUE INTERVÉN NO CICLO 

MESTRE ESPECIALIDADE 

Álvaro Rodríguez Real Especialista en Educación Física 

Alba Martínez Gómez Mestra de Arts 

Pilar Pérez Fernández Especialista  en Audición e Linguaxe 

Natividad Carracedo López Especialista  de Pedagoxía Terapéutica 

Margarita Blanco Beneitez Mestra de Relixión 

Emilio Manuel González López 

 

Director do centro e mestre de Lingua 

Castelá e Matemáticas no nivel de  6ºA 

María Elena López Rodríguez Xefa do Departamento de Orientación 

 

 As funcións de coordinador do 3º ciclo de Educación Primaria serán asumidas por D. 

Vicente Rodríguez Díaz, tal e como se acordou na reunión de Claustro de Mestres do día 1 de 

setembro de 2022 na que se levou a cabo a adscrición funcional do profesorado. 
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2 ALUMNADO 

2.1. Número de alumnos por nivel. 

NIVEL Nº 

ALUMNOS 

RELIXIÓN/PROX COMP 

5º A de Educación Primaria 19 9/10 

  RELIXIÓN/VCeS 

6º A de Educación Primaria 15 10/5 

6º B de Educación Primaria 14 8/6 

 

3. OBXECTIVOS DO CICLO 

De conformidade co noso Decreto curricular ao longo do terceiro ciclo, desde a titoría 

coordinarase a incorporación de elementos de orientación educativa, académica e profesional 

que inclúan, polo menos, o progresivo descubrimento de estudos e profesións, así como a 

xeración de intereses vocacionais libres de estereotipos sexistas. 

Ó finalizar o 6º curso cómpre que o alumnado teña acadada a preparación necesaria para 

afrontar con éxito os cambios que lle supón a incorporación ó ensino secundario. Para lograr 

esta finalidade faremos especial fincapé nos seguintes obxectivos: 

- Potenciar un ambiente de estudio e respecto para lograr unha maior atención e concentración 

nas actividades de aula (ter o material preparado ó inicio de cada clase, evitar accións e ruídos 

perturbadores: arrastres de mesas ou cadeiras, golpeteos co bolígrafo, beber auga…) e manter 

silencio e atención ante as explicación dos docentes. 

- Potenciar o desenvolvemento de habilidades cognitivas e estratexias de aprendizaxe. 

- Traballar na adquisición de hábitos e técnicas de estudo que lles proporcionen autonomía 

valorando o seu esforzo como elemento básico na consolidación das aprendizaxes. 

- Acadar un nivel axeitado de automatización na lectura e escritura. Con respecto á lectura 

incidiremos, entre outros, nos seguintes aspectos: 

- comprensión. 

- velocidade adecuada 

- entonación 
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En canto á escritura os aspectos priorizados serán: 

- velocidade 

- presentación 

- adecuación léxica 

- correción sintáctica e ortográfica. 

- Exposición de ideas con orde e claridade nos escritos de elaboración propias. 

- Apreciar o uso do galego como lingua útil en calquera situación de comunicación. 

- Desenvolver habilidades e estratexias para a resolución de problemas e a execución rápida 

do cálculo mental. 

- Favorecer o desenvolvemento do alumnado mediante propostas que promovan a 

participación activa e democrática na súa aprendizaxe. 

- Seguir a fomentar a socialización, autonomía, creatividade, espírito crítico, tolerancia, 

respecto, solidariedade, compañeirismo, honestidade, responsabilidade, etc, para 

desenvolver un axeitado nivel de autoconfianza e autoestima. 

- Continuar a inculcar hábitos de saúde, consumo responsable e defensa do medio ambiente 

que contribúan ó desenvolvemento integral do alumnado e á mellora da súa calidade de 

vida. 

- Potenciar e desenvolver as posibilidades das novas tecnoloxías para a súa aplicación na 

aula. 

- Adoptar novos modelos de ensino, tendo en conta as tecnoloxías da información e facendo 

sa web do centro una fonte de recursos. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE E DESCRITORES A PROMOCIONAR NO CURSO 2022/23 

Neste curso de transición cara ao establecemento da LOMLOE a nivel curricular, cabe dicir que 

no quinto nivel teremos en conta as oito (8) competencias clave para a aprendizaxe permanente 

que aparecen recollidas na Recomendación do Consello da Unión Europea do 22 de maio de 

2018. 
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Nembargantes, no sexto nivel teremos como referentes de actuación as sete (7) competencias 

claves definidas na LOMCE.  

Dende elas, tentaremos superar a visión disciplinar e plantexar traballos  globalizados   e  

interdisciplinares,  con  propostas  de  tarefas e  actividades que promovan o carácter e a 

utilidade social. 

En  ámbolos dous  niveis  do ciclo  ao  longo  do  curso  escolar  traballaremos,   dende  o 

currículo, todas as competencias e os  seus  criterios de avaliación específicos recollidos nas 

Programacións Didácticas de cada  unha  das materias de cada  nivel. 

Ademáis, daráselle un especial tratamento a Educación Emocional e á Educación para a Saúde 

levando a cabo diferentes proxectos co alumnado. 

 

5. PLANS E PROXECTOS QUE SE LEVARÁN A CABO NO 3º CICLO 

 

Durante o presente ano académico levaranse a cabo os seguintes plan e proxectos: 

- Voz Natura. 

- PLAMBE 

- Plan Director para a Convivencia e a mellora da seguridade nos centros educativos e a 

súa contorna. 

- Proxecto Educativo E-Dixgal 

- Polos Creativos 

- Seccións Bilingües. 

- Proxecto Digicraft no te cole. 

- Plan Proxecta 

- Clube de Ciencia 

Ademais dos mencionados con anterioridade os membros do equipo mostran a súa 

dispoñibilidade a particpar noutros plans e proxectos que vaian xurdindo ao longo do curso 

sempre e cando sexan de interese, satisfagan as necesidades do alumnado e a súa implantación 

no centro sexa viable. 

 

6. ACCIÓN TITORIAL 

A acción titorial responderá á intención de personalizar e de dar sistematicidade aos procesos 

educativos, axeitando a oferta educativa ás necesidades dos alumnos co obxectivo de proceder 
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ás oportunas adaptacións curriculares e á detección e atención das necesidades de apoio dos 

alumnos que o precisen e, ao mesmo tempo, mediará nas relacións dentro do centro así como 

coas familias e o entorno. 

 

7. LIÑAS BÁSICAS DO TRABALLO DIDÁCTICO E METODOLÓXICO PROPOSTO. 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Para achegarnos aos obxectivos de etapa e para lograr desenvolver no alumnado as 

competencias  clave, a proposta curricular neste ciclo realizarase a través de proxectos de aula 

e as diferentes propostas editoriais dixitais conxuntamente. 

Trataremos  de fomentar  o uso das TIC en todo momento.  Todos os cursos do ciclo son 

grupos  E-Dixgal  e terán  operativa  a súa propia  aula virtual  dentro  da páxina  Web  do 

centro. Ademais contaremos con todas as posibilidades  educativas que ofrece Internet e a 

biblioteca escolar. Durante as primeiras semanas do curso levarase a cabo un proceso de 

identificación do alumnado  desconectado.  Os resultados  obtidos de dito proceso  serán 

comunicados  ao Equipo Directivo para tomar as medidas oportunas que faciliten o acceso 

deste alumnado ao proceso educativo. 

 

Nesta proposta curricular consideraremos as características  dos alumnos con necesidades 

educativas especiais, dando especial importancia ao traballo combinado cos especialistas. 

 

Priorizarase  que  os apoios  impartidos  polos  especialistas  de Pedagoxía  Terapeútica  e 

Audición  e Linguaxe  se leven a cabo na aula ordinaria  agás nos casos con necesidades máis 

significativas  que se levarán a cabo nas aulas de apoio. 

En todo caso, a metodoloxía  será comunicativa,  inclusiva, activa e participativa.
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8. AVALIACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Tendo  en  conta  o  modelo  educativo   das  competencias   clave  utilizaremos   

distintas estratexias e instrumentos para avaliar os procesos de ensino e de aprendizaxe. 

Avaliación inicial de curso: nun primeiro lugar, e durante a primeria  quincena  do 

curso realizarase  a avaliación  incial a través da cal trataremos  de identificar  as 

dificultades  do alumnado  así como as súas necesidades  educativas  (análise  dos 

informes  de avaliación individualizados do curso anterior, detección das aprendizaxes  

imprescindibles non adquiridas,    desenvolvmento   das   Competencias    Clave   e   

situación   emocional    do alumnado).  Posteriormente  basearémonos   na  observación   

sistemática   do  traballo   e actitude na aula. Levaranse  a cabo probas obxectivas,  

valoraremos  o traballo persoal de cada alumno/a, así como a actitude e o 

comportamento. 

A información  recadada no proceso será comunicada  ás familias nas sesións de 

titorías e a través dun boletín que se entregará con posterioridade á sesión de avaliación 

inicial, que se levará a cabo na semana do 17 ao 21 de outubro de 2022.  

Avaliación  continua ao longo do curso: o proceso de avaliación das diferentes  áreas  e 

competencias  terá carácter continuo e estableceranse  periodicamente, establecéndose  

tres períodos avaliativos ao final dos cales informarase ás familias a través do boletín 

de calificacións, ben facendo entrega do mesmo en formato papel ou ben publicando  

este   na  aplicación AbalarMóbil. 

Teremos en conta diversos procedementos e instrumentos  de recollida de información  

e aplicaremos  cada un  deles  en  función   dos  procesos   de  aprendizaxe.    

En canto aos procedementos ou técnicas de avaliación a ter en conta serán: observación   

diaria  do  traballo   na  aula, as producción do noso alumnado, actitude, interese, 

motivación,  curiosidade,  constancia  e regularidade  no traballo,  esforzo,  

participación, colaboración  e o cumprimento  de normas. 

Os  instrumentos   de  avaliación empregados serán: actividades de traballo diario, lista 

de control, rexistro anecdótico, probas orais e/ou escritas, cuestionarios, mapas 

conceptuais, fichas de indagación, fichas gráficas, exposicións, elaboración   de  

cuestionarios,   traballos   de investigación   e  recollida   de   información,   

presentación   de   proxectos,   rexistro   de actividades  na aula,  rexistro  de entrega  de 

tarefas  en prazo,  fichas  de metacognición, resumos, traballos, resolución de 

exercicios, guía de observación, etc. 
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A proposta é deseñar unha temporalización de probas escritas ao trimestre entregadas  

ao alumnado  para  planificar  o seu estudio  de xeito autónomo  e cunha  periodicidade  

que permita deseñar aprendizaxes con sentido e significado didáctico. 

A temporalización das diferentes  Unidades  Didácticas  de cada unha das áreas 

aparecerá reflexada nas Programacións  Didácticas e será unha guía para as propostas 

de actividades, tarefas e proxectos de aula. Será o conxunto do alumnado quen marque 

os distintos ritmos de cumprimento  da programación  ou posibles modificacións  das 

unidades didácticas. 

 

En todas as materias se fará uso do libro dixital. A editorial de referencia en cada uns 

dos cursos do ciclo nas áreas de Lengua Castellana,  Lingua Galega, Matemáticas,  

Ciencias Naturais e Sociais, Valores Sociais e Cívicos e, Relixión será Netex aínda que 

en determinados  momentos  e para traballar determinados  contidos se fará uso dos 

recursos ofertados  polas distintas  editoriais.  Na área de Lingua Estranxeira:  Inglés a 

editorial  de referencia será Netex e no resto de áreas do currículo non se empregará 

libro de texto. 

 

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ACADÉMICA 

Os criterios de calificación que utilizaremos son os seguintes: 

Os criterios de avaliación serán os establecidos na programación de nivel para cada  

área educativa e secuenciado e temporalizado nas unidades didácticas. Non todos os 

criterios de avaliación terán a mesma  ponderación nas calificacións finais. Haberá  tres  

grandes grupos  de criterios de avaliación englobados en tres áreas de desenvolvemento 

social, personal e interpersoal en cada área: 

 

a) Criterios de avaliación de logro académico: acadar os distintos obxectivos propostos 

nas áreas e lograr un óptimo grao de desenvolvmenteo das competencias  clave. 

En  todo   momento   se  atenderá   ás  diferenzas   individuais   e,  ás  posibilidades   e 

capacidades dos rapaces e rapazas. 

b) Criterio de esforzo e compromiso como estudiante: valorarase a actitude, o interese, 

a motivación,  a curiosidade,  a constancia  e regularidade  no traballo, o esforzo, a 

participación,  a colaboración e o cumprimento de normas. 
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c) Criterio de traballo persoal de cada alumno. 

As  porcertaxes asignadas a cada un dos  grupos son  as acordadas na reunión de 

Claustro celebrada o día 21 de setembro de 2021 e que están recollidas no Anexo I 

deste documento. 

 

10. REUNIÓNS COAS FAMILIAS 

A comunicación  entre pais/nais/titores legais  e titores  a través  das reunións  constitúe  

o mellor medio de que se dispón para o intercambio  mutuo de ideas e información  

sobre o proceso educativo do alumno-fillo,  por iso se establece no horario de cada un 

dos docentes unha hora semanal para titorías coas familias. Estas reunión terán lugar os 

martes en horario de 16:00 a 17:00 horas e realizaranse preferentemente de xeito 

presencial sempre que sexa posible.  

O que pretendemos  con estas reunións pode resumirse nestes catro puntos: 

- Coñecerse e comprenderse  mutuamente. 

- Intercambiar  informacións  sobre o alumno. 

- Desenvolver  conxuntamente un plan de actuación educativa. 

- Orientalos na educación dos seus fillos. 

Os titores do ciclo acordan, de ser necesario, levar a cabo unha reunión colectiva por 

trimestre coas familias do alumando. 

As datas fixadas para esta reunións son as que se recollen no seguinte cadro: 

 
TRIMESTRE 

 
CURSO 

 
DATA 

 
HORA 

 
 

1º 

 
5ºA 

 
 

07/09/2022 

 
 

16:00h  
6ºA 

 
6ºB 

 
 

2º 

 
5ºA 

 
 
 

24/01/2022 

 
 
 

16:00h 
 
 

 
6ºA 

 
6ºB 

 
 

3º 

 
5ºA 

 
 

25/04/2022 

 
 

16:00h 
 
 

 
6ºA 

 
6ºB 
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Nestas reunións  as familias  recibirán  información  sobre a temporalización de 

contidos  a traballar en cada trimestre. 

Nas reunións xerais coas familias levarase a cabo un rexistro das familias que 

participan en cada reunión e coas familias que non participen contactarase  

telefónicamente. 

 

11.    ACTIVIDADES    EXTRAESCOLARES    E    COMPLEMENTARIAS.    

XUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 

 

Consideramos  un complemento esencial no proceso de ensino aprendizaxe a 

realización de actividades  tanto complementarias como extraescolares  xa que ademais 

de posuír un alto compoñente   motivador   permite  o  achegamento   á  cultura  e  á  

vida  da  localidade   ao alumnado dende outro punto de vista, ademais de favorecer a 

adquisición de competencias e completar o desenvolvemento da persoa e a súa 

integración e compromiso social. 

No tocante ás actividades complementarias, cada grupo do ciclo celebrará a nivel de 

titoría e a nivel de centro as conmemoracións establecidas na Orde do 20 de maio de 

2022 pola que se establece o calendario escolar para o curso 2022 -2023 e estamos 

abertos á realización de actividades deste carácter, tanto dentro como fóra do centro. 

Estas actividades deberán ter unha relación directa coas actividades académicas e os 

contidos a tratar nas distintas áreas e sempre enfocadas ao reforzo e consolidación das 

competencias clave. 

 

6.8. Plan de traballo da Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

A CCP do centro para o presente curso académico está constiuida tal e como se recolle 

no apartado 5.6 deste documento. 

As súas competencia son as recollidas no artigo 62 do ROC. 

1. Actividades previstas. 

- Coordinar a revisión e actualización das programacións de EI e de EP. Posta en 

común dos criterios de avaliación, cualificación e estándares de aprendizaxe. 

Reflexións sobre os resultados e coordinación da realización das propostas de mellora. 
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- Recoller as propostas do claustro para a actualización dos documentos oficiais do 

centro obxecto de renovación. 

- Coordinar e temporalizar as actividades dos proxectos nos que participe o centro. 

- Establecer estratexias para os alumnos que precisan plan de reforzo buscando a 

reflexión sobre a importancia do traballo e a motivación. Rexistros das tarefas que 

deben facer e información ás familias. 

- Propoñer e coordinar as avalicións de diagnóstico necesarias e as intervencións cos 

recursos axeitados. 

- Coordinación dos titores a través das reunións coa orientadora, PT e AL a fin de dar 

resposta ás necesidades detectadas. 

- Analizar e priorizar as necesidades de material en torno as necesidades educativas. 

- Establecer estratexias e medidas de apoio para atender as necesidades do alumnado 

optimizando os recursos tanto materiales como humanos. 

- Actualización do Plan de Autoprotección do centro. Organizar e coordinar o 

simulacro de evacuación no primeiro trimestre. Realizar a posterior avaliación e 

modficacións necesarias. 

6.9. Plan de traballo do EDLG. 

1. COMPOSICIÓN DO EQUIPO.  

1.1. MEMBROS:  

MESTRE TITORÍA 

Sara Pintos Suárez (Coordinadora) Titora de 3ºA EP 

Patricia García Arias Secretaria do centro 

Emilio González López Director 

Alba Martínez Gómez (Sustituída por Irene Ansia 

Gómez) 

Titora 3ºB EP 

Anaís González Álvarez Titora 4º EI 
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2. COMPETENCIAS.  

O Decreto 374/1996, de 17 de outubro, polo que se aproba o Reglamento Orgánico 

dos colexios de educación infantil e dos colexios de educación primaria, no capítulo 

III artículo 64, recolle as seguintes competencias do EDLG:  

1- Presentar, a través do claustro, propostas ao equipo directivo para a fixación dos 

obxectivos de normalización lingüística que se incluirán no proxecto educativo de 

centro.  

2- Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, no plan xeral para o uso de idioma, no cal se deberá especificar, polo 

menos:  

a) Medidas para potenciar o uso da lingua galega nas actividades de centro.  

b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración positiva do uso da lingua 

propia e a mellorar a competencia lingüística dos membros da comunidade 

educativa.  

3- Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica, para a súa inclusión no proxecto 

curricular, no plan específico para potenciar a presenza da realidade galega, cultura, 

historia, xeografía, economía, etnografía, lingua, literatura, arte, folclore, etc., na 

ensinanza.  

4- Elaborar e dinamizar un plan anual de actividades tendentes á consecución de 

obxectivos incluídos nos planes anteriores.  

5- Presentar para a súa aprobación no consello escolar o presuposto de inversión dos 

recursos económicos dispoñibles para estes fines.  

6- Aquelas outras funcións que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

contemple na súa normativa específica.  

3. OBXECTIVOS.  

-Fomentar unha actitude positiva cara a lingua galega en toda a comunidade educativa. 

-Potenciar o emprego da lingua galega a nivel escrito e oral entre alumnado e 

profesorado do centro.  
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-Promover o uso do galego entre toda a comunidade educativa, buscando a 

normalización da lingua galega no noso contorno educativo.  

-Dinamizar o uso da lingua galega no alumnado para aumentar progresivamente o 

número de alumnado galego-falante. 

 -Fomentar o interese e a participación do alumnado en actividades en lingua galega. 

 -Potenciar o coñecemento da lingua, a cultura e as tradicións da nosa comunidade 

entre o alumnado.  

-Dinamizar o emprego da lingua galega nas distintas actividades complementarias que 

se realizan no centro.  

4. MEDIDAS A DESENVOLVER. 

As medidas levadas a cabo irán encamiñadas a cumprir os obxectivos propostos para 

este curso académico. Os obxectivos, expostos no punto anterior, traballaranse nas 

distintas actividades que se propoñen no punto 6 e terán en conta a situación 

epidemolóxica do momento.  

5. RECURSOS.  

Para levar a cabo as distintas actividades empregaremos recursos humanos e materiais: 

5.1. Recursos humanos 

 -O Equipo de Dinamización da Lingua Galega  

-Os diferentes equipos do centro: EACE, Biblioteca, TICs, etc., cos que manteremos 

unha estreita coordinación para realizar as actividades desde un enfoque globalizado. 

-O claustro docente, ao cal pediremos colaboración para a elaboración das tarefas. 

-O alumnado do centro, que será o destinatario de tódalas actividades e tamén o 

protagonista na realización das mesmas.  

-A comunidade educativa, a quen trataremos de implicar nas actividades de fomento 

do galego. Tamén faremos visible á comunidade educativa o traballo realizado desde o 

centro a través do blogue de galego, a páxina web da escola, a prensa, etc.  

5.2. Recursos materiais  

-Libros de consulta da biblioteca do centro  
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-Material funxible: cartolinas, goma eva, folios, pinturas, etc.  

-Material dixital e audiovisual: blogues, vídeos, cancións, actividades interactivas…  

6. ACTIVIDADES.  

1-Samaín: Co obxectivo de recuperar a tradición desta festa, na última semana de 

outubro faremos actividades relacionadas coa festividade do Samaín. Celebrarase no 

centro o 28 de outubro.  

2- Magosto: Para a celebración do magosto teremos en conta as condicións 

climatolóxicas e, se é posible, festexarémolo o 11 de novembro. Para iso, o EDLG 

porá a disposición do profesorado material para o traballo na aula e, se é posible, 

tamén se levarán a cabo actividades complementarias, que terán a seguinte 

temporalización:  

- 2 primeiras sesións: na aula  

- 3ª sesión: no patio, xogos en zonas diferenciadas EP/EI:  

1. Encestar a castaña  

2. Culler-castaña  

3. 3 en castaña  

4. Tubo das castañas  

5. Bolos castaña  

6. Lanzamento de castaña  

7. Relevos con castaña  

8. Busca a túa folla Un xogo está por decidir.  

En EP os especialistas se situarán en cada un dos xogos e os tutores/as acompañarán 

ao seu grupo a cada xogo. En EI os xogos están por decidir. Proponse un xogo final de 

todo o alumnado do centro que consiste en bailar con música e ficar quieto cando a 

música se detén.  

- No recreo se entregan castañas e bolos preñados (alérxicos comida adaptada) e o 

alumnado merenda sentado no patio por cursos)  
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- A seguinte sesión adícase a xogo libre no patio  

- Na última sesión o alumnado volve ás aulas e se comenta a celebración do magosto. 

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.  

- Levaremos a cabo outras actividades de Nadal en coordinación co Equipo de 

Biblioteca e co Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares.  

4- Día de Rosalía. O EDLG porá a disposición do profesorado material para o seu 

traballo na aula. O 24 de febreiro faremos nas aulas ou no patio, en función do clima, 

algunha actividade para conmemorar a autora: coñecer aspectos relacionados coa súa 

vida e obras.  

5- Entroido. Durante a semana anterior ao Entroido o noso Meco particular “obrigará” 

a todos a vir vestidos cuns determinados elementos. Tamén se realizarán actividades 

de entroido nas aulas e, de ser posible, tamén se levarán a cabo desfiles no patio 

exterior. 6- Letras Galegas. Dende o inicio de maio o EDLG porá a disposición do 

profesorado material sobre o autor homenaxeado no 2022 para traballar na aula.  

7- Revista escolar A LAVERQUIÑA: Ao remate do curso, sacaremos á luz un novo 

número da nosa revista, coas nosas mellores experiencias e inquietudes.  

8- Campaña de fomento da lectura: Elaboraranse carteis que inviten a ler en lingua 

galega así como o fomento da lectura dende diversas actividades dende a ‘hora de ler’. 

9- 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…  

10- 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.  

11. Outras actividades Se recollerán outras actividades realizadas durante o curso que 

gardan relación coa lingua galega como a actividade complementaria ‘Samaín con-
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sumo coidadín’ planificada para o 18 de outubro, ou ben ‘Plantando árbores con 

pinceis’ para 3º,4º,5º e 6º de EP planificada para o 15 de novembro.  

 

7. METODOLOXÍA.  

A metodoloxía de traballo do EDLG partirá dun enfoque globalizador, activo e 

significativo para o noso alumnado. Deste xeito, tentaremos levar a cabo actividades 

que teñan en conta a realidade do noso centro e alumnado. Estas actividades 

realizaranse en coordinación con outros equipos do centro, especialmente con 

biblioteca, actividades extraescolares e complementarias, e TICs. Nas actividades 

levadas a cabo buscaremos que os nenos e nenas sexan os protagonistas, é dicir, os 

encargados de buscar información e representala de distintos xeitos, quedando para os 

mestres a función de guías e coordinadores das actividades propostas. As tarefas 

propostas terán en conta os coñecementos previos dos alumnos e alumnas, posto que 

esta é a base para a adquisición de novas aprendizaxes. Os agrupamentos e técnicas de 

traballo variarán dependendo da tarefa a realizar e irán dende a reflexión individual ata 

o traballo en equipos ou grupo aula, promovendo sempre o reparto de 

responsabilidades e impulsando o traballo cooperativo e a reflexión conxunta.  

8. CALENDARIO DE REUNIÓNS.  

O EDLG reunirase de xeito ordinario unha vez ao mes, concretamente os últimos 

martes de mes en horario de 17:00h a 18:00h 

 

6.10. Plan de traballo do Equipo de Actividades Complementarias e 

Extraescolares. 

INTRODUCIÓN 

Enténdese como actividades complementarias aquelas de carácter xeral que son 

levadas a cabo coa implicación de todo o profesorado e de todo o alumnado, é dicir, 

son deobrigatoriocumprimento, xa que transcurren dentro do horario lectivo.A  

regulación está establecida nos arts. 69 e seguintes doDecreto 374/96 do 17 de 

outubro, e no Capítulo VI, punto 4 e 9 da Ordedo 22 de xullo de 1997. Orde do DOG 

nº 168 do 2 de setembro do 1997. Artigos 69 e 75 do ROC. 
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Un centro educativo non debe limitar as súas actividades ás estrictamente académicas, 

debe dar cabida ádiversidade de actividades que permitan tanto ao alumnado coma ao 

profesorado diferentes experiencias e situacións de aprendizaxe. Con esta finalidade as 

actividades complementarias e extraescolares contribúen tanto a completar a 

formación académica do noso alumnado, coma a adquisición de valores e actitudes tan 

necearios no desenvolvemento integral da persoa. 

 O equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares, a partir de agora, 

ACeE, é o encargado de promover, organizar, coordinar e facilitar estas actividades, 

entendendo por Complementarias as que se desenvolven durante o horario lectivo e as 

extraescolares as que teñen lugar fóra do horario. 

 A nosa intención e que os estudiantes poidanachegarse en todo momento 

acontidosculturais relevantes, transversais en varias áreas de coñecemento. A ecoloxía, 

a coeducación, a cultura da paz, o pacifismo, a solidariedade, o respecto as diferenzas, 

o pluralismo, a saúde…son exemplos de contidos a traballar. 

XUSTIFICACIÓN 

 As activides complementarias e extraescolares son un factor enriquecedor na 

formación do noso alumnado xa que contribúe a: 

 Ampliar a súa formación. 

 Formar diferentes facetas da súapersonalidade. 

 Facilitar as relacións entre todos os membros da comunidade educativa. 

 Interesar ao alumnado no seu propio proceso educativo e desenvolver o 

seu espíritu crítico. 

 Completar os contidos, os coñecementos teóricos e prácticos que se 

imparten na aula a través das diferentes unidades didácticas e áreas. 

 Practicar actividades deportiva no medio natural. 

 Favorecer a inserción social. 

 Contribuir ao desenvolvemento cultural do entorno. 
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 Lograr a implicación nos diferentes ámbitos: cultura, medio ambiente e 

ciencia. 

É preciso promover no noso entorno actividades que favorezan nos nosos alumnos a 

sensibilidade, a curiosidade e a creatividade, actividades que amplíen os seus 

horizontes. 

COMPOSICIÓN DE EQUIPO 

O equipo de ACeE do centro foiconstituído tal como recolle a 

lexislaciónvixentecosseguitesmembros: 

 Margarita Blanco Beneitez ( Relixión) 

 Estefanía Pol Álvarez (1º ciclo EP) 

 María Teresa Fernández Arias (2º ciclo de EP) 

 María Elena López Rodríguez (Orientación) 

 Cristina Gómez Taboada (EI) 

 Adriana Varela Lorenzo (Inglés) 

 Pilar Pérez Fernández (AL Y Coordinación) 

      As ACeE do centro quedarán recollidasnesta programación para o presente curso 

2022-2023 e incluídas dentro da PXA de Centro. 

 

PROXECTO COMÚN 

O CEIP Manuel Respinopresentou a principio de curso un centro de interese en torno 

o cal xirarán a maioría das actividades ecelebracións. “RECICLAXE”. 

 As actividades propostas son consensuadas por todos os Equipos e Coordinación de 

Ciclos. 

COMPETENCIAS 

As ACeE pretenden o desenvolvemento e a consecución das competencias básicas nun 

entorno distinto. 
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 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico. 

 Tratamento da información e competencia dixital. 

 Competencia social e cidadanía. 

 Competencia cultural e artística. 

 Competencia para aprender a aprender. 

 Competencia en autonomía e iniciativa persoal. 

OBXECTIVOS 

Coa programación das actividades complementarias e extraescolares preténdese 

alcanzar os seguintesobxectivos: 

 Promover a participación activa do alumnado logrando autonomía e 

responsabilidade na organización do seu tempo libre. 

 Facilitar aquelas actividades que completen o seu desenvolvemento 

integral e que favorezan a autoestima. 

 Desenvolver a capacidade de participación nas actividades 

relacionadas co entorno natural, social e cultural. 

 Estimular o desexo de investigar e saber. 

 Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade do 

alumnado. 

 Promover no alumnado un sentimento positivo de pertenza ao 

centro educativo e ao grupo. 

 Mellorar as relacións entre os alumnos e alumnas fóra do ámbito 

académico e axudarlles a adquirir habilidades sociais e de 

comunicación. 
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 Exercer un efecto compensador das desigualdades sociais que 

provocan que moitosxóvenes non teñan a posibilidade de disfrutar 

correctamente do seu tempo libre. 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

Teremos en conta as datas de especial relevancia a celebrar polo centro con carácter 

xeral que se establecen na Orde do 20 de maio de 2022pola que se aproba o calendario 

escolar para o curso 2022-2023, nos centros sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

Según a organización do Centro e en coordinacióncos diferentes equipos de traballo, o 

Equipo de ACeEcoordinará as seguintes actividades enmarcadas na temática 

trimestral: 

1º TRIMESTRE: RECICLAXE DE CARTÓN E PAPEL. 

2º TRIMESTRE: RECICLAXE DE PLÁSTICO. 

3º TRIMESTRE: RECICLAXE DOUTROS MATERIAIS. 

 Mes de outubro 

28 de outubro día para a celebración do Samaín a nivel de centro. 

 Mes de novembro 

11 de novembro de 2022: Día asignado á celebración do Magosto. 

20 de novembro de 2022: Día Universal da Infancia (Xogos e xoguetes para todos os 

nenos e nenas). 

25 de novembro de 2022: Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

 Mes de decembro 

Celebración da festividade de Nadal( Recollida solidaria de xoguetes, elaboración 

dunha árbore de Nadal con material de refugallo, adornada polo alumnado das 

diferentes titorias con adornos por cursos feitos con reciclaxe. Concurso de postaisco 

tema “xoguemos”. 
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 Mes de xaneiro 

30 de xaneiro, día escolar da Non Violencia e da Paz (taller de papaventos, 

elaboración, decoración e posterior uso nese día sinalado) 

 Mes de febreiro 

24 de febreiro, día de Rosalía de Castro, achegamento a súa obra a través de material 

de reciclaxe. 

 Mes de marzo 

8 de marzo : Día internacional da Muller. 

Do 7 ao 11 de marzo de 2022, semana da prensa (noticias en prensa escrita e dixital 

sobre xoguetes e xogostradicionais). 

 Mes de abril 

1 de abril: Día das artes galegas. 

Do 18 ao 22 de abril, semana do libro (recopilación de retahílas, adiviñas, cancións… 

dos xogos da comba, da goma, coa pelota…). Creación do cadernoviaxeiro para que os 

pais, avós e avoas cubran cosnomes dos xogosaos que eles xogaban cando eran nenos. 

 Mes de maio 

17 de maio, Día das letras galegas e Día internacional contra a LGTBIQ+fobia( 

coeducación). 

 Mes de xuño 

5 de xuño, día Mundial Do Medio Ambiente(apostamos polareciclaxe) 

Festa fin de curso (gyncana de xogos e xoguetes). 

 Ao longo do curso pódense visualizar algúms filmes 

relacionados co tema da reciclaxe 

Algunhas das saídaspoderán ser: 

1º TRIMESTRE: SAÍDAS ÁCONTORNA MÁIS PRÓXIMA: 

- Parque de San Roque (Infantil) 

- Panadería (1º de EP) 
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- Nave de castañas (2º EP) 

- Bodega cooperativa (3º EP) 

- Concello(4º EP) 

- Biblioteca Municipal( 2º EP) 

- Supermercado( 5º EP) 

- Correos (4º EP) 

- Envasadora de mel (6º EP) 

- Feira do día 7 (Infanti) 

- Adega (6º EP) 

2º TRIMESTRE: SAÍDAS POLA ZONA: 

- Museo de Quiroga. 

- Serra da Lastra. 

- Rubiá. 

- Granxa de Barreiros. 

- Piscifatoria. 

- Museo do Ferrocarril. 

3º TRIMESTRE: SAÍMOS A COÑECER O MUNDO. 

- GranxaEscola. 

- As Médulas. 

- Ponferrada. 

- Cañóns do Sil. 

- Excursións fin de curso. 

METODOLOXÍA 

A extratexiametodolóxicabaséase fundamentalmente no método activo, globalizador, 

socializador e individualizadopolasúa sólida fundamentación na bioloxía, na 

socioloxía e na psicoloxía. É necesario fomentar no alumnado unha actitude curiosa, 

crítica e investigadora,que mediante a comunicación e o traballo, sea a base da súa 

formación e da adquisición das aprendizaxes. Neste sentido o respecto, o diálogo, a 
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reflexión, a colaboración e solidariedade serán alicercesfundamentais da 

nosametodoloxía. 

AVALIACIÓN 

A avaliación das diferentes actividades establécese a partir dos seguintes indicadores: 

Planificación da actividade: 

 Grao de adecuación da actividadeaosobxectivospropostos. 

 Grao de adquisición das CCBB 

 Grao de adecuación da actividadeaos intereses do alumnado. 

 Grao de adecuación da duración da actividade. 

Desenvolvemento da actividade: 

 Grao de organización da actividade. 

 Grao de implicación do alumnado nas actividades propostas. 

 Valoración da actividade. 

CALENDARIO DE REUNIÓNS 

As reunión celebraranse en sesión ordinaria o primeiro martes de cada mes, en horario 

de 17:00 a 18:00 horas e de forma extraordinaria ao principio, para constituír o Equipo 

e ao final de curso para recoller a memoria, así coma cando sexa necesario. 

05/09/2022   Constitución Equipo ACeE 

11/10/2022    Reunión Xeral 

08/11/2022    ReuniónXeral 

13/12/2022    ReuniónXeral 

17/01/2023    ReuniónXeral 

07/02/2023    ReuniónXeral 

07/03/2023    ReuniónXeral 

11/04/2023    ReuniónXeral 

09/05/2023    ReuniónXeral 

06/06/2023    Reunión Xeral 
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6.11. Plan de traballo do Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar. 

1. COMPOSICIÓN DO EQUIPO. 

1.1. MEMBROS: 

MESTRE/A CARGO 

Natividad Carracedo López Mestra de PT 

Erminda Domínguez Hervella Mestra de E. Infantil 

Cristina Gómez Taboada Mestra de E. Infantil 

Esther Pol Álvarez Mestra de 3º Ciclo de Primaria 

Remedios Fernández Piñeiro                                               Mestra de 1º Ciclo de Primaria 

 

1.2. COORDINADORA 

MESTRE CARGO 

Luisa María Ríos Rodríguez Coordinadora de Biblioteca e Mestra de 

E. Musical 

 

2. OBXECTIVOS. 

   2.1 Obxectivos  Xerais. 

 

- Motivar aos alumn@s para conseguir que adquiran hábitos de vida sostible 

introducíndoos na súa rutina diaria, así como respecto e gusto pola natureza. 

- Coñecer aspectos básicos sobre a reciclaxe e os seus beneficios para o medio 

ambiente así como algunhas das consecuencias de non facelo. 

- Conseguir que os nosos alumn@s sexan solidarios e respectuosos co medio 

ambiente e o seu entorno. 

- Implicar ao alumnado, profesorado, familias e persoal administrativo na tarefa 

da reciclaxe e a súa importancia para o medio ambiente. 
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2.2 Obxectivos Específicos.   

 Respecto ao tema a tratar 
 

- Aprender a seleccionar os distintos materiais reciclables  e trasladar dicho hábito 

aos seus fogares.  

- Coñecer, interiorizar e dar prioridade as accións de reducir, reutilizar e reciclar 

promovendo ao consumo responsable. 

- Desenvolver a capacidade creativa, dándolle un uso distinto aos materiais usados 

para darlles outra utilidade. 

- Utilizar adecuadamente os contedores de  reciclaxe. 

- Construír un recuncho de reciclaxe en cada aula. 

- Buscar un lugar onde poder almacenar os recursos para poder seguir aprendendo 

e traballando sobre este tema. 

-  

 Respecto á lectura e ao uso da biblioteca do alumnado 
 
- Despertar o interese pola reciclaxe e o medio ambiente a través da lectura. 

- 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 goce, 

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 á 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. 

 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 vertebradordo 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 promovidasdende 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.  

 

 Respecto á 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. 
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3. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN. 

3.1. En relación á organización e xestión; a configuración da  biblioteca  como 

laboratorio creativo de aprendizaxes.  

 Este curso académico, ademais de seguir en pandemia, tivemos a particularidade de 

estar todo o ano en obras, pois estase facendo unha reforma integral do colexio o que 

derivou en que non puidésemos facer uso da biblioteca. 

 Para que os nenos tivesen libros ao seu alcance, aparte dos que eles traían das súas 

casas, dotáronse as aulas de lotes de libros da biblioteca. 

 Este ano, tivemos dous tempos de lecer de media hora. Unha desas medias horas, 

dedicouse á lectura en todos os cursos de primaria. Esa lectura, salvo nalgún curso, non 

foi unha lectura dirixida, senón unha lectura onde os alumn@s podían ler libremente o 

que quixeran. 

 Cos 1350 euros que recibimos para fondos do Plambemercáronse un total de 140  

fondos documentais (libros de ficción e libros de carácter informativo relacionados coas 

distintas áreas de coñecemento e coa temática do noso PDI, tanto en galego como en 

castelán e para todos os ciclos). 

 Seguiremos mercando fondos para o tratamento das distintas áreas curriculares, para as 

bibliotecas inclusivas e tamén co tema do PDI do próximo curso relacionado cos xogos 

tradicionais (continuidade)  e a reciclaxe. 

Seguiremos subscritos á revista Papagaio. 

Trataremos das altas e baixas do noso alumnado no Meiga.  

Seguiremos elaborando os diarios de lectura (para mellorar o procesolecto-escritor) e os 

carnets para o novo alumnado. 

Durante este curso, oequipo de biblioteca reuniuse unha vez ao mes onde se abordaron 

distintos temas relacionados coas bibliotecas de aula ou coas diferentes actividades a 

desenvolver relacionadas co PDI. Esperamos continuar coa mesma dinámica de 

reunións de cara ao próximo curso e sería desexable que, ao menos os propios membros 

do equipo, tivesen algunha hora do seu horario para desenvolver as súas funcións de 

apoio ao responsable da biblioteca na súa xestión de organización, dinamización  e 

desenvolvemento de todas as actividades que desde a biblioteca se programen.  
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En canto ao apartado da biblioteca como laboratorio de aprendizaxes, trataremos de que 

a nosa Biblioteca se converta nun obradoiro de reciclaxe onde os neno@s (ben nos 

tempos de lecer ou durante algunhas das clases cos titores ou especialistas) aproveitando 

diferentes materiais como poden ser o papel, o cartón, o plástico... os exploren, 

manipulen e lles saquen o máximo partido traballando con eles. Da súa reciclaxe, 

esperamos obter  materias de carácter didáctico, lúdico e decorativo.  

 

3.2. En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa 

integración no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple 

e aodesenvolvemento das Competencia Clave do alumnado. 

Este curso académico, como xa se comentou con anterioridade, a biblioteca permaneceu 

pechada por mor das obras.   De cara ao próximo curso, volveremos á  normalidade e 

polo tanto ao habitual funcionamento da biblioteca. 

Pretendemos seguir potenciando calquera tipo de actividade (lectura de calquera tipo de 

textos en diferentes formatos, pequenas representacións teatrais, gravacións de contos 

...) que potencien o desenvolvemento da expresión verbal de forma que o nen@ mellore 

a súa dicción, fluidez verbal, vocabulario, etc 

Tamén, se é posible, seguiremos tendo encontros con algún autor ou ilustrador de forma 

presencial.  

Seguiremos informando das novidades recibidas ben a través de carteis ou por outros 

medios como a páxina web ou o blog da biblioteca a través de imaxes ou vídeos das 

mesmas. 

Continuaremos elaborando materiais dende calquera área ou para calquera materia 

curricular co incentivo e aliciente de que eles mesmos serán os seus creadores.  

Non desistimos da idea de seguir fomentando entre oprofesorado, o usoda biblioteca 

escolar e de seguir transmitindo a  importancia de  levar a aula á biblioteca e de sacarlle 

o máximo proveito utilizando os recursos que temos nela. Dende o canón con pantalla, 

lectores de dvd´s, ordenadores portátiles (estes últimos vanlles permitir a opción de 

levalos ás mesas de traballo en grupo e sacarlles máis partido); pasando polas 

enciclopedias temáticas para as áreas de naturais e sociais  con un importante número de 

dvd´s e cd-rom que tratan da fauna, o home, o espazo e os descubrimentos; continuando 
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coa posibilidade de achegar aos nen@s aos diferentes estilos literarios como a  poesía, 

teatro, narrativa, banda deseñada; ou perderse no recuncho dos idiomas nos que poderán 

atopar libros de fácil lectura ou dvd’s en inglés, portugués e francés; para continuar coa 

posibilidade da creación de obradoiros de manualidades consultando bibliografías de 

artesanía e plástica e máis concretamente para o próximo curso, coa reciclaxe de 

distintos materiais. Tamén dispoñemos, próxima á biblioteca,  da sala re-creativa, onde 

se dan cita a parte creativa a través de diferentes xogos de construción (legos, tangram, 

materiais de robótica como os escornabots...) e a recreativa (con diferentes tipos de 

xogos de mesa, puzles...) e onde poderán ter cabida tamén o material que se vaia 

elaborando.  

3.3. En relación co fomento da lectura e codesenvolvemento do Proxecto Lector do 

centro. 

Dado que queremos que a Biblioteca sexa un laboratorio de aprendizaxes imos propoñer 

que os titores escollan unha hora dun día á semana, dentro do seu horario lectivo, 

preferiblemente cando alguén da biblioteca estea de garda nela, para que durante o curso 

escolar vaian co seu alumnado e exploren e exploten, da mellor forma posible, todos os 

recursos que nela temos,especialmente no tema no que traballaremos que será o da 

reciclaxe e os xogos tradicionais. 

 É obvio que con esta nova situación, moitas actividades (mochilas viaxeiras, préstamo, 

apadriñamento lector, entretémonos coas columnas...) deixamos de facelas. Trataremos 

de retomalas de cara ao vindeiro curso. Pero a nivel de aula seguimos e seguiremos 

traballando en: 

         -O uso do  Kamishibai. Actividade coa que fomentamos non só a lectura senón 

tamén a escritura, a imaxinación, creando os nosos propios contos ou adaptando os 

clásicos, onde todos colaboran e participan. 

       -Darlle  continuidade  a  actividade Adopta un libro  en que cada neno/a trae da súa 

casa un libro e déixao na aula para que alguén o adopte. 

       -Continuar a elaborar carteis que fomenten e incentiven a lectura colocándoos por 

todos os espazos que os nen@s utilicen. 

       - Participar na creación de todo tipo de obradoiros que se propoñan (poesía, contos, 

banda deseñada, portadas...) 
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       - Comezamos este curso a facer, e pretendemos continuar facéndoo, gravacións dos 

nen@s lendo algún conto, relato, poesías, raps... para posteriormente colgalo na páxina 

web do centro ou no blog da biblioteca e que tod@s teñan acceso a elas. 

 Dentro deste último apartado, temos a pretensión de que nos próximos cursos os nen@s 

tamén se graven lendo dende as casas. Os máis pequenos faríano coa axuda dos seus 

pais/nais. As lecturas colgaríanse no blog da biblioteca ou no apartado  de “Animación á 

lectura” da biblioteca na páxina webdo colexio e iríamos creando unha pequena 

biblioteca virtual. Sería unha forma de que os pais/nais se implicasen na lectura dos seus 

fillos/ fillas pero aínda nos gustaría que se implicasen máis se fosen eles mesmos os que 

se animasen a gravarse lendo contos, relatos cortos, poesía...para o noso alumnado.  

         - Outra novidade para fomentar a lectura sería a de facer un maratón de lectura 

relacionado con algún libro concreto ou escritor en conmemoracións como o Día do 

Libro, Letras Galegas... ou por exemplo lectura de noticias sobre algún tema en 

concreto (PDI) na Semana da Prensa 

3.4. En relación cunhabiblioecamáis inclusiva. 

Queremos que a nosa biblioteca se converta nunha porta de acceso á información para 

todo tipo de usuarios, favorecendo a inclusión social de nen@s con menos recursos. 

Queremos que sexa un axente de compensación social. 

Para que unha biblioteca sexa inclusiva, non debe coñecer barreiras que impidan a 

accesibilidade a calquera persoa que presente algún tipo de discapacidade ou limitación. 

Esas barreiras poden ser de varios tipos: arquitectónicas, humanas e materiais. 

Atendendo as primeiras (a nosa biblioteca que non está situada nun lugar accesible, pois 

atópase nun 3º andar sen ascensor) xadeixou de ser un problema, xa que coa reforma 

integral que nos fixeron no colexio xa contamos coa instalación dun ascensor. 

 Nos outros dous aspectos, imos a camiño. Seguiremos prestando especial  atención á 

diversidade á hora de mercar os fondos especialmente para o alumnado con necesidades 

educativas específicas (audio-contos, linguaxe pictórica, lectura fácil, Braille, linguaxe 

de signos...) e relembrando con carteis ou murais e proxectando vídeos ou lendo contos 

relacionados con estes temas, os días internacionais do Autismo, Down, Xordeira...     
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3.5. Outras actuacións. 

Intentaremos  darlle  continuidade  ao   blog  e  intentar  actualizalo xa que é  unha 

ferramenta que nos permite formar usuarios e se converte nun medio máis para 

transmitir toda a información que desexemos que chegue a toda a comunidade educativa 

así como outra forma de fomentar a lectura. 

Igualmente tratar de retomar a elaboración do boletín trimestral. 

Continuaremos animando aos pais a participar en actividades de fomento da lectura,  a 

ver se se van animando a facelo inda que sexa de forma virtual. 

Trataremos de realizar o maior número de actividades posibles en torno ao tema  

"Xogos tradicionais III e recicla todo o que ves”.  

Queremos tamén seguir elaborando materiais diversos coa colaboración de todo o noso 

alumnado; materiais que logo poden ver e consultar na biblioteca. 

Elaborarase entre todos e como todos os anos a revista escolar.      

A participación en calquera tipo de actividades ou propostas escolares ou extraescolares 

de carácter cultural, moi especialmente, as que se nos ofrecen desde a biblioteca 

municipal. 

Crear unhas guías informativas para os pais co fin de recomendarlle lecturas axeitadas á 

idade dos seus fillos. 

Calquera outras actividades que poidan xurdir ao longo do curso escolar. 

4. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS. 

    Dentro dos recursos materiais contamos, ademais dos máis de 6000 fondos que 

temos, dende o canón con pantalla, un Smart-TV,lectores de dvd´s, ordenadores 

portátiles,...(estes últimos vanlles permitir a opción de levalos ás mesas de traballo en 

grupo e sacarlles máis partido); pasando polas enciclopedias temáticas para as áreas de 

naturais e sociais  con un importante número de dvd´s e cd-rom que tratan da fauna, o 

home, o espazo e os descubrimentos; continuando coa posibilidade de achegar aos 

nen@s aos diferentes estilos literarios como a  poesía, teatro, narrativa, banda deseñada; 

ou perderse no recuncho dos idiomas nos que poderán atopar libros de fácil lectura ou 

dvd’s en inglés, portugués e francés; para continuar coa posibilidade da creación de 
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obradoiros de manualidades consultando bibliografías de artesanía e plástica e máis 

concretamente para o próximo curso, coa elaboración de xoguetes con material de 

reciclaxe. Tamén dispoñemos, próxima á biblioteca,  da sala re-creativa, onde se dan 

cita a parte creativa a través de diferentes xogos de construción (legos, tangram, 

materiais de robótica como os escornabots...) e a recreativa (con diferentes tipos de 

xogos de mesa, puzles...) e onde poderán ter cabida tamén os xoguetes que se fabriquen. 

Como recursos humanos, aparte do Equipo de Biblioteca, formado por 4 membros 

incluída a coordinadora, contamos con dúas persoas a maiores que actuarán de apoio a 

este Equipo e coa colaboración de tod@s os membros do claustro e do alumnado que ao 

longo do curso participará activamente na realización das  distintas actividades que se 

programen durante o curso.  

5. PREVISIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN POR TRIMESTRE. 

5.1 Para a xestión e organización da biblioteca escolar. Formación de usuarios.  

Espazo Físico  Reorganizar de novo todos os espazos. 

 Seguir creando novos espazos na biblioteca e sinalizalos. 

 Crear bibliotecas de aula en todas as clases. 

 Adquirir mobiliario novo. 
 

Tratamento 

mantemento 

e difusión  

dos fondos 

 

 Reparación e expurgo do fondo deteriorado e reubicación deles nos 
estantes correspondentes 

 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.  

 Adquisición  de  libros, cd-rom, vídeo-xogos... relacionados  coa 

 Reciclaxe. 

 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 

 Reunión  explicativa  co  profesorado novo do centro sobre a 
 organización e  funcionamento da  biblioteca.  

 Elaboración  dun  horario de  uso da  biblioteca por titorías e 
 especialidades. 

 No apartado de formación de usuarios, traballarei se me é posible, 
na semana do 24 de outubro, soamente cos novos usuarios da biblioteca, 
diferentes tipos de actividades. Primeiramente  visualizarán  unha 
presentación en power-points coa organización e normas  de  uso da 
biblioteca e  dos  fondos. Mostrareilles 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 1º coloreará unha ficha con algunhas das razóns máis 
importantes para ler. Nun libro impreso nunha ficha, colorearán a etiqueta 
da cor correspondente ao seu ciclo. Fareilles entrega a cada un dun 
lectómetro e un marcador con algún texto que os incentive á lectura. 
Entregareilles o diario de lectura e os carnets da biblioteca. Mostrareilles  a 
presentación do funcionamento da biblioteca, a través do vídeo dos 
trobadores elaborado polos alumn@s de 6º de cursos pasados e  
visualizaremos un vídeo das mellores bibliotecas do mundo.  

 O   profesorado  implicado na biblioteca seguirá  participando nos 
PFPP que se realicen no centro relacionados coa biblioteca e o fomento da 
lecto-escritura.           

 

 

 

5.2 Para dinamizar a biblioteca. 

 

 

 

 

 

Celebración 
de efemérides 

 
 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  
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5.3 Para fomentar o hábito lector. 

 

 

    Cos 

 

 alumnos 

 Hora semanal de uso da biblioteca polas titoras e especialistas.  
 Uso de caixas de suxestións nas aulas. 
 A  hora  do  conto: lectura  de   historias  e  contos  inventadas  polosnen@s 

(Halloween); representación dalgunha obra de teatro (Nadal) posta en escena  
dalgún  conto, lectura  de  poesías e  textos (día da Paz); lecturas con Kamishibais; 
representacións con guiñol ou encontros, coma todos os anos,  con algún  autor. 

 Que os nenos elaboren eles propios carteis de fomento da lectura. 
 

Coas familias 

 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 e colgalo na páxina web do 
cole. 

 Colaborar co ANPA nas actividades culturais que organicen.  

 Scanear e colgar os traballos dos nenos na páxina web do cole vainos 
permitir  múltiples lectores extraescolares, principalmente as 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.                 

 

5.4 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. Trataranse temas 
relacionados coas distintas conmemoracións e co tema da reciclaxe.  

 Seguir cos 30 minutos diarios de lectura silenciosa. 
 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 subscricións.   
 Cada   curso   ten  a  súa  biblioteca de aula formada ben por libros da 

biblioteca ou por libros que os nen@s traen da casa.  
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5.5 Para o fomento da escritura. 

  Uso do kamishibai: pequeno teatro no que se va lendo o texto á vez que 
ollan para a imaxe. O  kamishibai vainos permitir crear os nosos contos ou adaptar os 
clásicos cambiando por exemplo o xénero as  personaxes  creando así  a 
“Caperucitorojo” ou  “As  tres porquiñas”. 

 Realizar  correspondencia  a  través  de  e-mails. Poderíamos  comezar 
por 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. 

 Escribir nos seus diarios de lectura. 

 Creación de cómics. 

 Creación de talleres de poesía. 

 Facer murais cos refráns recollidos nos cursos pasados. 

 Outra novidade para o fomento da lectura sería a de facer maratóns de lectura 
 relacionados con algún libro en concreto ou escritor en conmemoracións como o Día 
do Libro, as Letras Galegas...ou por exemplo lecturas de noticias sobre algún tema en 
concreto (Xogos e Xoguetes)  na Semana da Prensa. 

 

5.6 Para a atención à diversidade. 

  Visionar  ou ler 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 dunha nena que usa audiófono; “Aitor aviador” un neno 
que ten déficit de  atención  e  hiperactividade; “Aurora  locutora” trata o tema da 
cegueira; “Silvina bailarina” unha nena con síndrome de Down. 

 Facer referencia  a ditas conmemoracións na páxina web do colexio. 

 

5.7 Para as tics. 

  Ter acceso a internet para que o alumno/a poida ler os resultados dun buscador 
páxinas web, foros, textos convencionais… 

 Na páxina web  do  cole, na  sección de biblioteca, farase  mención  de varias 
direccións de páxinas web  onde o alumnado poderá  entrar e  atopar variedade de  
actividades de  estimulación da lecto-escritura. Tales como: 

 Taller de lectura de la Junta de Castilla y León. 

 Escrilandia el mundo de los escritores. 

 Childtopía. 
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 Método de lecto-escritura para Infantil Orientación Andújar. 

 El juego de los cuentos. 

 Juedulandlecto-escritura. 

 ToonDoo en Educ@contic ferramenta  para deseñar, crear e compartir cómics 

 Manter  actualizado o blogue. 

 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. 

 De cara ao próximo curso, como unha actividade nova, a “Hora de ler” en dúas 

vertentes. Na clase co profesorado (Os alumn@s gravaranse lendo e a través de 
videoconferencia, correo electrónico, pen...chegará a os outros cursos) Na casa cos 
pais/nais (Gravar ao nen@ lendo e colgalo na páxina web, blog da biblioteca o aula 
virtual) Os propios pais lendo para os nen@s (Colgaríase na páxina do centro) 

 

 

5. 8 Posibles actividades para realizar en tornoa un tema encomún: Xogos tradicionais 

III e recicla todo o que ves. 

5.8.1 Xustificación 

Durante este curso escolar 2022-2023, dende a Biblioteca Escolar vaise traballar o tema 

da reciclaxe pois sabemos que a maior reciclaxe, máis recursos imos a aforrar, 

alongamos a vida dos materiais aínda que sexa con diferentes usos, diminuiremos a 

contaminación ou  evitaremos a deforestación.  

Queremos desenvolver un proxecto de reciclaxe no noso colexio para que o alumnado 

tome conciencia da importancia do coidado do medio ambiente para a preservación dos 

recursos naturais e desta maneira adquiran o hábito de reciclar e se promova  unha 

cultura ecolóxica. É unha das  actividades máis sinxelas que podemos levar a cabo en 

que poden participar ata os máis pequenos da casa. E por iso que pedimos a 

colaboración das familias 

en todo o que se refira ao respecto tanto na colaboración das distintas actividades que se 

poidan realizar ao longo do curso como na aportación de diferentes materiais: cartón, 

plástico, lata...(bandexas de plástico, briks, tapóns, botellas de plástico, rolos de papel 
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de baño, de papel de cociña...)que poden ir mandando polos nen@s dende principio de 

curso. 

5.8.2 Actividades trimestrais 

       Traballaremos cada trimestre cun material diferente. No primeiro trimestre pode ser 

o cartón e papel; no segundo trimestre o plástico e no último outros materiais. O nosos 

nen@s buscarán información sobre a reciclaxe, os distintos materiais que se poden 

reutilizar, as súas características, o proceso de reciclaxe e elaborarán fichas que logo 

serán recollidase se levarán á Biblioteca para poder consultalas. Aparte da información 

que busquemos, reutilizaremos os distintos materiais con fins educativos, lúdicos ou 

decorativos. 

 

  5.8.3 Actividades conmemorativas 

        Simultaneamente faremos outro tipo de actividades relacionadas coas distintas 

efem-érides como por exemplo: 

- Para o magosto poderíanse facer as típicas cestas con briks ou incluso co fondo 

das botellas de plástico. 

- Para Halloween a decoración poden utilizarse tubos de cartón, garrafóns de 

plástico... para facer morcegos, esqueletos, pantasmas... 

- Para  o Nadal, construiremos como todos os anos unha árbore pero feita con 

material de reciclaxe. Para o concurso de tarxetas de Nadal, estaría xenial que se 

fixeran tamén recicladas. 

- Para a conmemoracióndo Día da  Paz podemos facer un mural decorado con 

tapóns de distintas cores. 

- O desfile do entroido pode quedar moi bonito con disfraces reciclados. 

- Para a Semana da Prensa os nen@s traerán noticias que colocaremos no 

taboleiro            da entrada sobre a reciclaxe.  

 5.8.4 Outras actividades 

- Ao longo do  curso, pódense  visualizar   algunhas  películas, documentais  e 

cortos  sobre  a  reciclaxe  e  o  medio ambiente. 
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- Algunha das saídas poderán ser a unha planta de reciclaxe como é a de 

SOGAMA que podería coincidir próximo ao 5 de Xuño que é o día mundial do 

Medio Ambiente. Tamén se poden visualizar vídeos sobre como son e como 

funcionan as plantas de reciclaxe. Tamén se podería facer algunha saída para 

facer recollida de lixo ben no noso entorno ou desprazándonos a algunha praia 

ou bosque. 

- Participar no proxecta “Recíclate con Sogama”. 

- Crear dentro do patio a “Illa de reciclaxe”. 

 

    5.8.5 Actividades pendentes 

- O caderno viaxeiro. Elaborarase un caderno con fichas para que os papás e avós 

cubran cos nomes dos xogos aos que eles xogaban cando eran nenos, cunha  pequena 

descrición e fotografía . O caderno irá rotando polas distintas familia. Pode facerse 

dende NL. Facer unha convivencia ao final de curso entre avós, pais e fillos onde 

xoguen todos aos distintos xogos. 

- Facer unha investigación por cursos ou ciclos sobre os distintos tipos de xogos e 

 deixalo recollido nunha ficha modelo que se pasará para cada unha das aulas. 

- Dos xogos tradicionais con materiais: o aro, os bolos, o trompo, o brilé o 

diábolo,a goma, a corda, tres en raia, as chapas, o ioio, os zancos, carreira de 

sacos, tira da corda, sangue (pes quedos), o pano, a mariola... 

- Dos xogos tradicionais sen materiais: un, dos tres paxariño inglés, as catro 

esquina acocho, policía e ladróns, pasar por debaixo da ponte, a carretilla, o 

pilla-pilla, pedra, papel e tesoira, churro, media manga ou manga enteira (potro), 

o stop... 

- Dos xogos tradicionais infantís con cancións: á zapatilla por detrás, a pita cega, 

o patio da miña casa, onde están as chaves, Pasimisí, xogo de palmas, ao corro 

da pataca...Traballar as cancións dende a área de música. 
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5.9 Organización mensual das actividades. 

 

SETEMBRO 
 
 
 
 

-Posta en funcionamento da biblioteca. 
-Elaborar os carnets para os novos usuarios. 
-Dar de alta no Meiga ao novo alumnado. 
-Dar de baixa no Meiga ao alumnado que se foi. 
-Elaboración dos diarios de lectura. 
-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado-colocación. 
-Pasar cuestionarios sobre biblioteca escolar e lectura. 
-Colgar na  páxina  web  información  sobre  o  Día da 
Xordeira.  
-28 de setembro, Día Mundial da  Xordeira: colgar infor- 
mación  na  páxina  web  do  colexio  e algún conto que trate 
deste tema como o de “Rosalía a espía”. 
-Actualizar blogue. 
-Obradoiro de xoguetes. 
 

OUTUBRO 
 
 
 
 

-Analizar as necesidades da biblioteca: 

- Libros relacionados con o PDI ( A reciclaxe). 

- Materiais para a atención á diversidade: pictogramas, 
audio-contos, lupa, Braille, lectura fácil... 

- Fondos relacionados coas áreas curriculares. 

- Mobiliario e equipamento. 

- Material para funcionamento. 

- Material para robótica, impresión D, construción 
videoxogos, xogos matemáticos e de habilidades... 

- Recursos electrónicos: libros y revistas electrónicas. 

- Subscricións a revistas.  
 
-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado e colocación. 
-Organización das actividades a realizar para a formación de 
usuarios no Día Internacional da Biblioteca: powert-point, 
vídeos, pictogramas, xogos, fichas, guías...  
-Formación para o novo profesorado: díptico, tríptico. 
-Mostrar imaxes das bibliotecas máis espectaculares do mundo. 
-11 de outubro Día Mundial da Cegueira: colgar información 
na páxina web do colexio sobre este tema  e de contos 
relacionados como “Aurora locutora”. 
-Obradoiro de reciclaxe. 
-31 de outubro Halloween/Samaín: 

- Obradoiro de contos por aulas. 
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NOVEMBRO 
 
 

-Colgar na  web  do  colexio  información  e  pasatempos sobre 
o Samaín-Halloween-Magosto. 
-Libriña Holmes ea reciclaxe. 
-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado-colocación. 
-Obradoiro de reciclaxe. 
 

DECEMBRO 
 

-Boletín do 1º trimestre. Recomendación de lecturas. 
- Colgar na páxina web información e  pasatempos sobre o 
apalpador e o Nadal. 
-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado-colocación. 
-Actualización do blogue. 
-Obradoiro de reciclaxe. 
 

XANEIRO 
 
 
 

-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado-colocación. 
-Colgar na páxina web información e  pasatempos sobre a Paz. 
-Obradoiro de poesías sobre a Paz. 
- Obradoiro de reciclaxe. 
 

FEBREIRO 
 
 
 

-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado-colocación. 
-Colgar na páxina web información e pasatempos sobre o 
entroido. 
-Libriña Holmes. 
- Obradoiro de reciclaxe. 
 

MARZO 
 
 
 
 

-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado-colocación. 
-21  de  Marzo  Síndrome  de  Down: colgar  información sobre  
este  tema  e  ler  contos  con  esta temática como “Silvina 
bailarina”. 
-8 de Marzo Día Internacional da Muller. 
-Mulleres importantes ao longo da historia. 
- Semana da Prensa. Noticias sobre a reciclaxe de  xornais  
impresos  e dixitais. 
-Boletín trimestral. 
-Actualizar blogue. 
- Obradoiros de reciclaxe. 

ABRIL 
 
 

-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado-colocación. 
-23 de abril día do libro: 

- Marcadores de Libriña. 

- Gravar vídeo-canción titulada “Vivan los libros”. 

- Proxección  de  cancións, vídeos sobre o libro e a  

- importancia da lectura. 
-2 de  abril  Día  do  Autismo: Colgar información na web 
sobre o tema e   ler contos como  “Pincho el erizo se va de 
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vacaciones”, “Trasto un campeón en la familia”, “Luna destaca 
en el colegio”. 
- Buscar información sobre os xogos tradicionais. 
 

MAIO 
 
 
 

-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado-colocación. 
-Letras Galegas: 

- Actividades no colexio. 

- Información do homenaxeado/a na páxina web. 

- Lecturas compartidas. 
-Colgar información e pasatempos sobre os Maios e as Letras 
Galegas na páxina web. 
-Facer un maratón de lectura sobre unha obra do autor/a. 
- Obradoiro de reciclaxe. 
 
 

XUÑO 
 
 

-Rexistro dos fondos pendentes-texuelado-colocación. 
-Pasar cuestionarios sobre biblioteca escolar e lectura. 
-Recoller todos os fondos emprestados. 
-Actualizar o blogue. 
-Boletín trimestral. 
 
 

 

6. METODOLOXÍA. 

A metodoloxía será activa e participativa onde os alumn@s aprendan de maneira 

construtiva e significativa, partindo dos coñecementos previos para que se incorporen 

progresivamente os novos. 

     A metodoloxía enfocarase dende unha perspectiva lúdica, intentando que as 

actividades sexan motivadoras e que o xogo sexa o principal protagonista para 

conectalos coa lectura. 

     Se o alumnado percebe a lectura como unha actividade pracenteira  e de 

entretemento será moito máis fácil crear hábitos de lectura que perduren nun futuro. 

7. HORARIO DA BIBLIOTECA  

A Biblioteca do colexio, sempre estivo aberta da parte de mañá,  no tempo de recreo e 

nas horas que tiñan asignadas os compoñentes do Equipo de Biblioteca e a 
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Coordinadora do seu horario. Da parte da tarde,agás o martes, a Biblioteca permanecía 

tamén aberta.  

     Nos obstante, o alumnado ten media hora diaria de lectura no seu horario lectivo na 

biblioteca de aula, onde teñen fondos da biblioteca e poden ler de forma libre os textos 

que máis lles gusten.   

En canto o Equipo de Biblioteca, este curso escolar queda composto polos seguintes 

membros e coas seguintes horas: A coordinadora Luisa Mª Ríos Rodríguez con 5 horas 

de coordinación e o resto de compoñentes NatividadCarracedo López (PT), Patricia 

García Arias (AL), Erminda Domínguez Hervella (Infantil) e Cristina Gómez Taboada 

sen horario adxudicado ata o momento. 

 

8. PRÉSTAMOS E DEVOLUCIÓNS DE FONDOS. 

O préstamo faise a través do programa Meiga.O servizo de préstamo tense realizado 

sempre no tempo de recreo. Fáiselles o préstamo ao alumnado por cursos e por días. O 

número delibros ou  dvd’s que se empresta é dun  de cada vez. Aqueles nen@s que 

deterioren ou extravíen os fondos (máxime cando son reincidentes) deberán repoñelo ou 

pagalo. O tempo máximo para ter un fondo é de 15 días. Cada nen@ canda vaia sacar 

ou devolver un libro deberá de acostumarse a levar o seu carné. 

 

9. CALENDARIO DE REUNIÓNS. 

Reunirémonos  os  membros  do  Equipo  de  Biblioteca  e  os de Apoio ao Equipo todos 

os martes de cada mes, sendo este o calendario de reunións: 5 de setembro, 11 de 

outubro, 8 de novembro, 13 de decembro,  17 de xaneiro, 7 de febreiro, 7 de marzo, 11 

de Abril, 9  de Maio e 6 de xuño. 

 

6.12. Plan de traballo do Equipo de Dinamización das TIC. 

1. INTRODUCIÓN 

Tendo en conta a normativa vixente, no artigo 19 do Decreto 105/2014, do 4 de 

setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade 
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Autónoma de Galicia, sinálase que a Consellería con competencias en materia de 

educación promoverá o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula 

como medio didáctico apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de ensino e 

aprendizaxe e ofrecerá plataformas dixitais e tecnolóxicas de acceso para toda a 

comunidade educativa, que poderán incorporar recursos didácticos achegados polas 

administracións educativas e outros axentes para o seu uso compartido. Os contornos 

virtuais de aprendizaxe empregados facilitarán a aplicación de plans educativos 

específicos, deseñados polo centro para a consecución de obxectivos concretos do 

currículo, e deberán contribuír á extensión do concepto de aula no tempo e no espazo. 

Neste senso, co alumnado do 3º ciclo de Educación Primaria seguiremos formando 

parte doproxecto Edixgal, cuxo obxecto é favorecer a incorporación xeneralizada das 

tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) no desenvolvemento da actividade 

educativa, facilitando aos centros adscritos á Rede Abalar a dispoñibilidade de libros e 

outros materiais dixitais. 

2. OBXECTIVOS 

Obxectivos que atinxen ao profesorado: 

- Formarse nas contornas dixitais. 

- Fomentar a páxina web do centro e aula virtual, 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 

de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. Contamos cun 

ordenador en cada aula. 

- 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. 
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- Utilizar programas e contornos virtuais que faciliten a consecución dos obxectivos 

propostos nas diferentes áreas do currículo.  

- 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 

proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. 

- Coñecer e utilizar os recursos existentes no centro. 

Obxectivos que atinxen ao alumnado: 

- Formarse como usuarios dunha aula virtual. 

- Seguir a completar e renovar os recursos tecnolóxicos existentes. 

- Aprender o manexo básico do ordenador para facer uso dos programas axeitados, do 

pendrive, da impresora… 

- Coñecer programas básicos que lle sexan de utilidade no seu proceso de ensinanza- 

aprendizaxe. 

- Facer un bo uso dos aparatos e as normas para conservalos en bo estado. 

- Desenvolver estratexias de busca de información e capacidade para interpretar e seguir 

técnicas de descubrimento guiado (Webquests). 
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- Utilizar técnicas de traballo intelectual para a organización e selección da información 

atopada. 

- Desenvolver estratexias de comunicación diferentes segundo as actividades: chats, 

blogs, actividades interactivas... 

- Aprender normas de respecto nos diferentes medios, así como dos diferentes espazos. 

- Fomentar un uso responsable das Novas Tecnoloxías. 

3. MATERIAIS 

- Unha sala de Informática que conta con 16 ordenadores, ainda que totlamente 

obsoletos. 

- Catro aulas dixitais na zona de infantil, que conta cun proxector, unha pizarra dixital e 

un ordenador. 

- Oito aulas dixitais de Educación Primaria. 

- Dúas pizarras dixital situadas na aula de inglés e outra na aula de relixión e conectadas 

a PC 

- Ordenadores portátiles. 

- Ordenadores nas aulas de PT e AL. 

- Ordenadores, impresora e escáner na sala de profesores. 

- Ordenadores, dous portátiles con impresora e televisión na biblioteca. 

- Ordenadores no despachos do Equipo Directivo coas súas respectivas impresoras. 

- Impresoras 

- Escáner 

- Conexión a Internet en cada aula e con wifi en todo o centro. 

- Dúas cámara de vídeo. 

- Dúas cámaras de fotos. 

No que atinxe ao que desexamos ter no futuro: 

- Renovar os ordenadores da aula de informática. 
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- Seguir na procura de ir completando a dotación de pizarras dixitais interactivas, para 

completar as aulas das mestras/es especialistas. 

- O equipo-dinamizador TIC leva o control do material informático, a actualización do 

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. 

O equipo de TIC´s reunirase cunha periocidade mensual co obxectivo de actualizar o 

inventario do centro e tamén para actualizar e manter dinámica a páxina do centro, 

colaborando co resto de equipos do centro.  

O Equipo de Dinamización das TIC queda composto tal e como se recolle no apartado 

5 deste documento. 

4. ACCIÓNS A LEVAR A CABO. 

As acción principais a levar a cabo serán as seguintes: 

- Fomento da formación e perfeccionamento nas TIC 

- Instalación de programas educativos 

- Mantemento e control de TIC 

- Busca de información 

- Inventario de TIC do centro 

- Creación de material didáctico e actividades interactivas. 

- Colaboración na consecución dos obxectivos do Plan Dixital do entro 

5. SEGUIMENTO E AVALIAICÓN. 

Farase un seguimento mensual/trimestral do plan. As propostas de mellora que se 

acorde nao remate do curso pasarán a formar parte da memoria final. 
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6.13. Plan de traballo do Departamento de Orientación. 

I. INTRODUCIÓN 

A orientación educativa é un proceso de mellora a dinamización da calidade educativa 

polo que a participación e implicación de todos os  mestres no proceso de orientación 

é fundamental e necesario para o seu desenvolvemento. Tratase dun proceso que 

implica a participación dos/as titores/as, mestres/as, familias e alumnos/as. 

   A presente programación comprende un conxunto integrado de actividades, que 

afectan a  todos os núcleos do sistema educativo, co fin de axudar  aos  alumnos/as 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. 

2. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

O Departamento de Orientación está formado polos seguintes membros: 

  -Xefa do Departamento de Orientación: Mª Elena López Rodríguez. 

  -Mestra especialista en Pedagoxía Terapéutica: Natividad Carracedo López. 

  -Mestra especialista de Audición e Linguaxe: Patricia García Arias. 

  -Mestra especialista de Audición e linguaxe: Pilar Pérez Fernández ( compartida co 

CEIP O Bolo). 

   -Coordinadora de Educación Infantil: Erminda Domínguez Hervella. 

   -Coordinadora de 1º-2º Educ. Primaria: Estefanía Pol Álvarez. 

   -Coordinadora de 3º-4º Educ. Primaria: Mª Dolores Rodríguez López. 

    -Coordinador de 5º-6º Educ. Primaria: Vicente Rodríguez Díaz. 
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3. OBXECTIVOS XERAIS 

En coherencia coas finalidades da orientación reguladas pola normativa e unha vez 

analizadas as necesidades educativas do centro, fixamos os obxectivos xerais que 

guian a acción orientadora do noso centro. Asi pois, destacamos: 

-Continuar co equipamento do departamento de orientación con diferente material 

didáctico, bibliográfico e informático para o adecuado funcionamento do mesmo. 

-Contribuir á personalización da educación favorecendo o desenvolvemento de todos 

os aspectos da personalidade do alumno. 

-Colaborar no logro dunha boa integración do alumnado no centro educativo e no 

grupo de compañeiros, sobre todo nos momentos de transición e chegada o centro, no 

paso dun ciclo a outro. 

-Previr as dificultades de aprendizaxe e contribuir a superalas cando se produzan, 

axustando a reposta educativa ás necesidades particulares do alumnado. 

-Realizar un seguimento personalizado do proceso de ensinanza-aprendizaxe cos 

alumnos facendo fincapé na adquisición de hábitos e actitudes positivas cara ao 

estudo, á comprensión oral e escrita e á capacidade para a resolución de problemas. 

-Coordinar as accións de orientación e titoría do centro. 

-Contribuir á unha boa relación entre os distintos membros da comunidade educativa. 

-Potenciar a colaboración con outros Departamentos de Orientación da zona educativa, 

Equipo Específico, cos servizos sociais do Concello e con calquera outra institución 

pública ou privada que poida contribuir á unha mellor formación do profesorado, pais 

ou alumnos. 

-Informar ao profesorado sobre a avaliación psicopedagóxica dos alumnos con 

necesidades educativas. 

-Colaborar cos profesores, baixo a dirección do Xefe de Estudos, na prevención, 

detección temperá de problemas de aprendizaxe. 

-Orientar ao profesorado tecnicamente en relación con actividades e procesos de 

avaliación formativa e orientadora, recuperación, reforzo, AC, promoción do alumno e 

apoio psicopedagóxico. 
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-Apoiar, se fose necesario, e completar as intervencións dos titores coas familias. 

-Potenciar a orientación de todos os alumnos incluíndo a todos aqueles que necesiten 

unha atención especial. 

-Contribuír ao desenvolvemento da orientación educativa, psicopedagóxica e 

profesional. 

-Axudar aos alumnos nos momentos de maior risco e dificultade. 

-Orientar e implicar á familia na educación dos seus fillos ao igual que establecer as 

cales axeitadas de información e comunicación cas familias. 

-Colaborar na elaboración/ revisión dos distintos documentos do centro. 

-Establecer relacións de coordinación entre profesorado titor, especialistas, apoio e a 

orientadora para dar resposta ás neae do alumnado. 

4. DOCUMENTACIÓN 

 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: 

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: 
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 Ofrecer unha resposta educativa nos distintos ámbitos interrelacionados dos 

tres plans. 

 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. 

 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 , levaremos a cabo diversas actividades que  se 

presentan en cada plan: 

III A.- Plan de atención á diversidade (P.A.D) 

     Este Plan implica por un lado a atención da escola ás necesidades de todos os 

alumnos/as e por outro esixe facer axustes e adaptacións precisas en todos os 

elementos do proceso educativo. Permitenos articular diferentes medidas de atención á 

diversidade  tanto no ámbito social como no individual do alumno. 

As decisións que se tomen no centro tratan de dar resposta á totalidade do alumnado, 

como paso previo á personalización da propio enseñanza. 

O noso centro trata de dar resposta á diversidade establecendo estratexias e medios 

educativos que permitan o desenvolvemento óptimo de todo o alumnado, adaptando 

para iso os elementos do plan de atención a diversidade. 

Neste sentido pretendemos acadar os seguintes obxectivos: 

 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. 

 Evitar fenómenos indesexables como os de abandono, fracaso e inadaptación 

escolar. 

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

intereses e motivacións do alumnado. 
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 Detectar problemas de aprendizaxe e poñer en marcha medidas de reforzo. 

 Cooperar cos titores na elaboración de adaptacións curriculares para aqueles 

alumnos/as que as necesitan. 

 Organizar espazos e tempos que faciliten a atención á diversidade. 

 Colaborar na adecuación de materiais de asesoramento e apoio ao profesorado. 

 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 documento 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. 
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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. 

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 coa Xefa 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,  horarios de apoios nas aulas de mestres con dispoñibilidade 

horaria,revisión de informes de valoración psicopedagóxico, seguimento 

trimestral de casos, recollida e estudo de demandas, realización de avaliacións 

psicopedagóxicas , revisión ou elaboración de AC. 

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

revisión/modificación horarios de PT e AL, dos mestres con dispoñibilidade 

horaria,seguimento das medidas de axuste e continuación de estudo de novas 

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

III B.-Plan de Acción Titorial (P.A.T) 

     O Plan de Acción Titorial é unha resposta a unha labor docente permanente, 

encomendada ao profesor titor maioritariamente , sendo unha tarefa na que se implica 

todo o centro, consensuada e planificada polos membros da Comunidade Educativa. 

Neste Plan, o equipo docente, coordinado polo 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 o titor como  para a orientadora, 

a de poñer os medios para garantir que todo o alumnado, en función das súas 

necesidades , teña a oportunidade de aprender a conseguir os obxectivos marcados 

para o curso no que se atopa escolarizado. 

Tratase de unha actuación colectiva e debidamente coordinada, e que o seu 

desenvolvemento abrangue tanto o ámbito do proceso de ensino-aprendizaxe coma o 

relativo ao desenvolvemnto persoal, de maneira que sexa unha resposta cara á 

personalización da educación do noso alumnado que garantice o coñecemento, 

funcionamento, potencialidades, do centro e a súa implicación no proceso de ensino-

aprendizaxe. 

O que se pretende é favorecer o desenvolvemento perosal e social do alumnado, o 

proceso de ensino-aprendizaxe e a maduración vocacional, para o que será necesario 

ensinarlle a pensar, ser persoa, convivir, comportarse e decidir. 

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

seguintes: 

 Contribuír ao desenvolvemento integral do/a alumno/a tanto no seu ámbito 

individual como social. 

 Optimizar os procesos de ensinanza-aprendizaxe, asesorando aos/ás titores/as 

sobre os mesmos, contribuíndo á personalización da educación. 
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 Orientar aos pais e nais na súa labor educativa. 

Así mesmo este plan concrétase en diversas actividades: 

-Proporcionar materiais e recursos os titores sobre técnicas de estudo, materiais 

específicos para algún alumno en concreto, coñecemento e avaliación do alumnado, 

estratexias de intervención etc . 

-Intervir con algún alumno cando sexa solicitado polo titor ou equipo docente. 

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

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

-Establecer xunto co titor entrevistas coas familias para informar sobre a evolución 

académica, reforzos, apoios, adaptacións etc. 

-Proporcionarlle o titor axuda e orientación na elaboración das Adaptacións 

curriculares. 

-Favorecer a acción titorial mediante o plan de acollida, programa de estimulación de 

linguaxe en educación infantil, programa de habilidades sociais etc. 

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.Tratase dun plan 

para que o alumno este preparado para afrontar adecuadamente os momentos escolares 

máis decisivos ou ede maior dificultade como poden ser o ingreso no centro, cambio 

de ciclo ou etapa etc que implican información tanto os alumnos como as familias. 

5.ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO DO D.O 

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

Departamento de Orientación para o curso 2022/23,  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. 
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Os datos sobre as necesidades existentes no presente curso foron obtidos de diversos 

documentos: 

- A Memoria Anual. 

- Os informes psicopedagóxicos. 

- Os informes dos titores, especialistas en Pedagoxía Terapéutica e Audición e 

Linguaxe. 

- A información transmitida polo persoal docente do centro. 

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. 

7. Actuacións en caso de confinamento xeral ou parcial. Tratase de dar 

respostaeducativa o alumnado empregando medios telemáticos para que poidan 

seguir dende a casa o traballo encomendado diariamente na aula tanto ordinaria 

como de apoio contando en todo momento coa colaboración , asesoramento do 

D.O tanto os titores e equipo docente para guiar e facilitar a labor educativa da 
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aula como tamen asesoramento e orientación  as familias e alumnos  en 

aspectos emocionais, curriculares etc. 

Por outra banda dende o D.O na reunión conxunta levada a cabo a mediados de 

setembro coas mestras especialistas  de PT e AL  consideramos preciso ter en conta 

unha serie de aspectos que seria convinte ter en conta: 

-Facilitar na documentación que se aporta o titor/a a principios de curso as 

autorizacións de PT e AL para o alumnado preferente para dar comezo do apoio co 

inicio do curso escolar. 

-Os apoios das mestras de PT e AL  de alumnos non preferente comezarán non mais 

tarde de finais de setembro unha vez levadas a cabo as avaliacións iniciais dos titores e 

feitos os horarios destas mestras. 

-Os titor/a que precise algún tipo de axuda relacionada co alumnado de apoio  como 

elaboración de material específico, debería comunicalo o D.O para convocar unha 

reunión do equipo docente e tratar conxuntamente a demanda do titor/a e traballar en 

coordinación co alumno. 

-Tamén consideramos necesario que as mestras de PT e AL sexan liberadas das gardas 

para atender satisfactoriamente a todas as necesidades do centro. 

6. COORDINACIÓN DO D.O CON OUTRAS INSTANCIAS 

O Departamento de Orientación  coordinarase cos servizos externos o centro 

(logopedas,servizos sociais, psicologos, E.O.E, cruz vermella....) cando o requiran , 

colaborando e facilitando a información que se precise para dar unha resposta axeitada 

as necesidades dos alumnos. Esta coordinación será sempre que sexa necesaria 

mediante contacto telefónico ou correo electrónico. 

7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

HUMANOS:  

-Alumnado. 

                    -Profesor titor. 

                    -Profesorado de apoio. 

                    -Equipo directivo. 
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                    -Xefatura do Departamento. 

                    -Inspección Educativa. 

                    -Equipo de Orientación Específica (E.O.E) 

                    -Persoal non docente: Coidador, Conserxe. 

                    -Organismos e entidades externas: médicos, psicólogos, asistentes         

sociais.... 

MATERIAIS: 

 -Material informático. 

                     -Material bibliográfico. 

                     -Material existente no centro que esta o servizo de todo o profesorado. 

                     -Ordenador e impresora no D.O. 

                     -Arquivadores para gardar a documentación sensible do D.O. 

                      -Materias para titorias, actividades de reforzo e apoio. 

ESPACIAIS: 

- O Departamento de Orientación dispón dun espazo exclusivo na planta baixa do 

edificio de Educación Primaria. 

-Aulas para levar a cabo os apoios ( PT-AL), ademais do resto de aulas para titores e 

outros especialistas (música, inglés etc). 

8.CALENDARIO DE REUNIÓNS 

As reunións do centro quedan establecidas de forma xeral para os martes de 16:00h -

17:00h para familias (titorias, mestres PT-AL. D.O ), e de 17:00h-18:00h para CCP; 

EDLG, TIC, Biblioteca, D.O, Claustro, reunións xerais etc. 

-Departamento de Orientación do centro unha reunión extraordinaria o comezo e o 

remate de curso e o longo do mesmo mensual. Tamén teremos unha reunión trimestral 

co CEIP O Bolo por ser a orientación compartida, e sempre que se considere preciso. 

- Coordinación co profesorado de apoio: Todos os martes de 16:00h-17:00h 

sempreque sexa posible e non haxa outra reunión. 
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- Coordinación co profesorado titor: Sempre que o demanden tendo en conta a 

urxencia e adaptandome o horario do mesmo. 

- CCP: O penúltimo martes de cada mes. 

-Comisións: Polo xeral unha vez o mes os martes e  en función dos compoñentes e 

contido a tratar. 

-Coordinación co IES: Sera con unha periodicidade mensual e sempre que sexa 

preciso ben presencial se así se considera ou teléfonica ou telemática. 

-Coordinación co centro de orientación compartida: Será todos os martes o longo da 

mañá e sempre que sexa preciso de maneira teléfonica ou telemática. 

-Reunións co equipo directivo: Todas as semanas en horario de dirección  e sempre 

que se demande e sexa necesario. 

-Outras que se teñan que establecer en base as indicacións da dirección do centro. 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR POLO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

1
ºT

R
IM

E
S

T
R

E
 

DATA ACTIVIDADES A REALIZAR 

S
E

T
E

M
B

R
O

 

Colaboración co equipo directivo na Programación Xeneral Anual do centro educativo 

(PXA), así como noutros documentos do centro. 

Organización das medidas de apoio á diversidade. 

Revisión das listas de alumnos/as que reciben reforzo ou apoio. Elaboración da mesma 

e autorización dos apoios do director do centro. 

Elaboración de horarios para ACNEAE. 

Organización dos apoios: distribución horarios, alumnado e espazos. Reunión do 

profesorado de apoio e orientadora. 

Elaboración do plan de traballo de orientación e as accións prioritarias para o presente 

curso. 

Revisión da concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD).  

Asesoramento e tramitación das becas do MEC para ACNEAE. Colaboración no 

proceso de avaliación inicial do alumnado. 

Colaboración na acollida do novo alumnado. 
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O
U

T
U

B
R

O
 

 

Constitución do Departamento de Orientación, curso 2021/22. 

Presentación e aprobación do Plan de Accións Prioritarias e da concreción do PXAD 

no claustro e noutras estruturas de Coordinación Pedagóxica. 

Reunións do profesorado de apoio e orientadora. Organización das reunións co 

profesorado titor e de apoio. 

Traspaso da información do ACNEAE aos Equipos docentes. Seguimento e revisión 

do alumnado proposto para AC neste curso. 

Información ás familias do alumnado que está a recibir unha resposta adaptada reforzo, 

apoio, adaptación curricular... 

N
O

V
E

M
B

R
O

 

Colaboración para prevención e detección precoz de posibles dificultades de 

aprendizaxe. 

Organización e seguimento dos programas de intervención.  

Reunións persoais con titores para análise dos seus cursos, presentación de propostas 

para o curso e control da acción titorial. 

Información sobre os posibles programas que desexan traballar os titores. Elaboración 

dos documentos de AC. 

Cubrir o Documento de Recollida de Datos (DRD) 

D
E

C
E

M
B

R
O

 

Colaboración na preparación das sesións de avaliación trimestral: preavaliación, 

información sobre ACs e RE. 

Seguimento do Plan de Accións Prioritarias e da concreción anual do PXAD. 

Seguimento das medidas de atención á diversidade adoptadas e dos resultados das 

mesmas. 

Colaboración na elaboración de informes trimestrais do ACNEAE. 

2
ºT

R
IM

E
S

T
R

E
 

X
A

N
E

IR
O

 

Análise dos resultados da primeira avaliación e propostas de medidas de mellora. 

Reestruturar as medidas de atención á diversidade en función dos novos casos. 

Coordinar o plan de traballo para o segundo trimestre, realizando posibles 

modificacións. 

Revisión psicopedagóxica do alumnado con necesidades educativas especiais 

que finaliza a educación primaria. 
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F
E

B
R

E
IR

O
 

Seguimento do plan de orientación. 

Revisión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que finaliza a 

educación infantil 

M
A

R
Z

O
 

 

Solicitude de flexibilización ou anticipación do período escolar do alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo. 

Preparación das sesións de avaliación. 

Orientación ás  familias  e  ao  alumnado  que  finaliza  a  etapa  de  educación primaria

3
ºT

R
IM

E
S

T
R

E
 

A
B

R
IL

 

Revisión das medidas para atender á diversidade do alumnado na aula ordinaria. 

Avaliación do traballo realizado durante o segundo trimestre. 

Reestruturación das medidas de atención á diversidade en función dos resultados 

obtidos na segunda avaliación. 

Coordinar o  plan  de  traballo  para  o  terceiro  trimestre,  realizando  posibles 

modificacións 

M
A

IO
 

Preparación das sesións de avaliación. 

Colaboración cos titores na toma de decisión sobre a promoción de curso do alumnado. 

Colaboración para favorecer a transición do alumnado de educación infantile e 

educación primaria e de educación primaria a educación secundaria. 

Documentación que debe cumprimentar o titor para alumnado que pasa a ESO. 

Reunión coa xefatura de estudos do IES ao que estamos adscritos. 

Organización do traspaso de información do ACNEAE por cambio de etapa ou centro. 

Preparación dos informes finais do ACNEAE que pasa a ESO. 

X
U

Ñ
O

 

Reunións coas familias de alumnado de novo ingreso. Seguimento 

psicopedagóxico do ACNEAE. 

Cubrir o Dradi e o DRDorienta. 

Avaliación do traballo realizado durante o terceiro trimestre. 

Elaboración da Memoria final sobre o traballo do Departamento de Orientación. 

Presentación ao equipo directivo das propostas de mellora para o vindeiro curso. 

Revisión, orden e limpeza de materiais, recursos, arquivos, informes, rexistros e 

ordenador. 

Solicitudes do material didáctico para ACNEAE. 
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DURANTE TODO O CURSO 

 Dirección, coordinación e mellora permanente do traballo do departamento  

• Participación nos claustros e noutras estruturas de coordinación pedagóxica.  

• Preparación, desenvolvemento, seguimento e axuste permanente do programado a novas 

necesidades e demandas.  

• Atención ás demandas puntuais do alumnado, profesorado, órganos do centro e familias.  

• Atención a casos de alumnos específicos (convivencia, absentismo, demandas do profesorado 

ou das familias, colaboración con servizos sociais ou centros de saúde...). 

 • Colaboración para a intervención en problemas de conduta. 

 • Canalización das demandas de avaliacións psicopedagóxica que poidan xurdir. 

 • Asesoramento e colaboración no desenvolvemento de programas de mellora.  

• Coordinación co profesorado de apoio  

• Elaboración de materiais psicopedagóxicos e enriquecimento dos recursos do departamento. 

 • Organización dun banco de recursos.  

• Coordinación co equipo directivo.  

• Colaboración co centro e co seu plan anual de actividades.  

• Contacto e coordinación cos servizos externos ao centro.  

• Asesoramento para a colaboración familia-escola. Charlas coas familias.  

• Revisión dos documentos do centro, engadindo novas aportacións. 

 

 En xeral reformularanse as funcións da Xefatura do Departamento de Orientación para dar resposta 

ás necesidades que poidan xurdir axustadas aos diferentes escenarios 

 

10. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN. 

A través dunha reflexión crítica sobre o desenvolvemento das actuacións emprendidas 

poñeranse en marcha os procesos de mellora. 

Os criterios de avaliación serán: 

- A resposta ás demandas da comunidade educativa. 

- A satisfacción das necesidades de orientación do centro. 

- O grado de axuste á realidade do colexio. 

- A resposta á diversidade. 
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- O apoio á comunidade educativa no desenvolvemento das accións de mellora da 

intervención educativa. 

- O asesoramento e apoio en relación a todo o relacionado coas accións de 

desenvolvemento da lexislación vixente. 

- A promoción das relacións dos distintos sectores da comunidade educativa e a 

participación na vida do centro. 

- A relación cos axentes externos. 

- O apoio ao alumnado para favorecer o seu desenvolvemento integral. 

- A promoción e apoio á convivencia. 

Para a avaliación deste plan de orientación utilizaremos as seguintes procedementos 

e/ou instrumentos: as reunións de coordinación, cuestionarios, análise dos resultados 

escolares e das probas de avaliación externas, entrevistas, análise do clima de 

convivencia no centro, memorias finais, análise de documentos, análise de tarefas que 

nos darán información acerca de: 

a) Desenvolvemento das accións prioritarias. 

b) As accións previstas e non realizadas. 

c) As modificacións e/ou actuacións introducidas. 

d) Reunións celebradas. 

e) A participación nas reunións do Departamento. 

f) O número de demandas recibidas. 

g) O número de demandas atendidas. 

h) Instrumentos e/ou documentos elaborados. 

i) O desenvolvemento do propio Plan Anual do DO. 

j) E outras que poidan ser de interese. 

As conclusións de esta avaliación e análise crítica recollerase na Memoria Anual de 

departamento que se levará a cabo no mes de xuño. 
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6.14. Plan de traballo do Equipo do Horto Escolar. 

1. Introdución.  

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

Voz Natura. 

A persoa coordinadora do proxecto é a mestra Dna. Margarita Blando Beneitez.  

É un proxecto no que participa a totalidade de mestres e alumnos do centro. 

Ainda que non se establece no calendario, por falta de tempo, un día de reunións, 

tentaremos reunirnos unha vez ao mes. 

A estas reunións asistirá un membro de cada nivel, o que permite unha maior 

coordinación e posta en funcionamento do proxecto. 

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 produtos orgánicos. 

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

- Desenvolve habilidades agrícolas na comunidade educativa. 

- É o medio de integración dalgúns contidos en diferentes materias do currículo 

facendo uso do horto escolar, como un recurso didáctico. 

- Involucra aos estudantes no cultivo de alimentos sans e nutritivos no horto escolar e 

familiar. 
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- Crea un horto sustentable e produtivo usando métodos orgánicos para reducir riscos 

de contaminacións e intoxicacións por produtos químicos. 

- Fomenta a unión de traballo cooperativo entre o grupo. 

Ata  curso pasado horto estaba ubicado nun pequeno recuncho do patio próximo á 

entrada do centro e ocupabaunha superficie de 65m2 sendo un eixe centralizador das 

distintas actividades do centro. Pero debido á reforma integral levada a cabo no curso 

anterior, o horto trasládase á unha zona anexa ás instalación de Educación Infantil 

mantendo as mesmas características. 

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 así como un bidón para a recollida da auga da chuvia que 

permite aproveitar a auga limpa para a rega. 

2. Obxectivos. 

Obxectivo: Iniciarse na actividade científica. 

Obxectivo específico: 

- Buscar e selecccionar información e transmitila a través dalgún soporte (oral, escrito, 

plástico,...) 

- Manifestar autonomía na planificación de accións e tarefas. 

- Utilizar estratexias para traballar en equipo e respectar aos compañeiros/as, o 

material e as normas de convivencia. 

- Reflexionar sobre o traballo realizado. 

- Valorar de forma constructiva os traballos dos demais. 

Obxectivo: Valorar o traballo e o esforzo do coidado da horta e do xardín. 

Obxectivo específico: 

- Coidar as prantas, macetas do noso centro. 

- Favorecer o traballo cooperativo no coidado do noso entorno. 
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Obxectivo: Incorporar coñecementos sobre a horticultura ecolóxica. 

Obxectivos específicos: 

- Coñecer os aspectos básicos da horticultura: calendario de sembra,influencia da 

lúa,... 

- Empregar o material de forma axeitada. 

- Coñecer diferentes formas de cultivo (sementes, bulbos, talos,...). 

- Aprender sobre os principais materiais que precisan as prantas para vivir. 

- Aprender a coidar das prantas de forma sostible. 

- Experimentar no cultivo de hortalizas: influencia da lúa, beneficios ou perxuicios 

entre dúas prantas... 

Obxectivo: Fomentar actuacións respetuosas co medio ambiente. 

Obxectivos específicos: 

- Favorecer a separación de residuos nas aulas. 

- Reutilizar o material de refugallo: elaboración de compost, papel reciclado… 

- Coñecer as diferentes fontes de enerxías renovables e non renovables. 

Obxectivo: Aprender sobre o coidado dos nosos montes, flora e fauna. 

Obxectivos específicos: 

- Coñecer as principais especies autóctonas. 

- Respetar os seres vivos do contorno. 

- Respetar as sinalizacións das rutas de sendeirismo. 

Obxectivo: Identificar a auga como recurso fundamental para a vida. 

- Recoñecer a presenza da auga no medio. 

- Fomentar o uso da auga de forma responsable. 

- Idenficar actividades que favorezan ou perxudiquen o medio acuático. 
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Obxectivo: Aprender sobre o tempo atmosférico. 

- Identificar e coñecer os cambios principais do tempo. 

- Diferenciar as características do noso clima e as do resto do planeta, e como estas 

foron cambiando ao longo do tempo. 

- Comprender o impacto do ser humano no cambio climático. 

- Poñer en prácticas iniciativas que reduzan o impacto no cambio climático. 

3. Contidos. 

O desenvolvemento do proxecto leva a traballar un amplo abano de contidos 

integrados nas distintas áreas do currículo do alumnado, pero facemos fincapé nos 

seguintes: 

• Ecosistemas naturais (agrícola). 

• Relacións co medio e a natureza. 

• Coñecemento de plantas, sementes e ferramentas. 

• Ciclo da auga e recollida da auga 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. 

4. 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 
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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. Atención á diversidade. 

• Teremos sempre en conta o protocolo Covid para a realización das nosas tarefas. 

5. Actividades. 

- Selección do lixo nas aulas en orgánico, plástico e papel: este ano favoreceremos a 

realización de actividades en aula onde se empreguen os materiais de refugallo ou 

onde se potencie un menor uso dos mesmos. 

- 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. 

- Instalación dunha estación meteorolóxica no centro para facer o seguimento do 

tempo atmosférico e rexistro do mesmo. 

- Plantar sementes ou prantas propias de cada mes. 

- Apadriñamento de macetas e zonas axardinadas, onde diferentes clases colaboran no 

coidado e mantemento dunha zona do xardín do centro. 

- Recomendacións de libros, poemas, cancións,... de forma mensual coa colaboración 

da biblioteca. 

- Creación de novos espazos verdes no patio do cole. 

- Coidado de seres vivos.  

- Realizar un manual do horto escolar. 

- Participar dende o horto relacionando contidos que poidan incrementar o aprendizaxe 

dos nenos na escola, dende infantil a 6º de primaria adaptado ao nivel do alumno. 

- Coñecer os distintos instrumentos e as súas utilidades. 

- Clasificar as plantas segundo as estacións do ano. 

- Facer pequenas sinopses das plantas cultivadas e etiquetalas. 

- Recoller e degustar os froitos no comedor escolar. 
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- Facer unha pequena exposición de fotografías de hortos familiares. 

- Realizar un catálogo de cultivos. 

- Equipamento específica e necesaria para o traballo no horto. 

-  Aprender refráns da experiencia popular. 

- Celebración de días especiais (magosto, samáin, nadal, entroido, día da árbore, día do 

medioambiente, día do consumo responsable, día da auga, día dos dereitos do 

consumidor). 

- Creación dun blogue dentro da páxina web do centro no que se lle de visibilidade ao 

quefacer diario do proxecto. 

- Saídas á contorna. 

6. Temporalización. 

 

 

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 

 

 

Decembro 

- Sementeira de allos. 

- Mantemento do horto, sen malas herbas. 

- Preparación de etiquetas e carteis. 
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Xaneiro 

- Creación de pequenos sementeiros na aula (cebolas, 

  tomate...). 

- Poda do matorral da framboesa. 

- Mantemento do horto, sen malas herbas. 

- Rego e coidado. 

Febreiro 

-  Sementeira de calabacín, pementos, 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. 

Abril 

-  Mantemento do horto, sen malas herbas. 

-  Transplante e coidado das distintas sementes e plantas. 

-  Rego. 

 

Maio 

 

-  Sementeira de herbas aromáticas. 

-  Plantación de melóns e sandías. 

-  Recollida de leitugas, chícharos e tirabeques. 

-  Rego e coidado. 

 

Xuño 

 

-  Mantemento do horto, sen malas herbas. 

-  Limpeza e preparación das ferramentas para o próximo curso. 

-  Recolección de todos produtos. 

 

 

O equipo do Horto Escolar traballará de xeito coordinado co Equipo de Dinamización 

da Biblioteca, EDLG e EACeE. 
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6.15. Plan de traballo do Persoal NON Docente. 

As funcións encomendades ao Persoal Docente son as que a continuación se 

relacionan: 

1. CONSERXE 

- Control dos puntos de acceso ao centro. 

- Coidado, mantemento e vixilancia das instalacións do Centro. 

- Mantemento das zonas verdes e limpeza do colexio. 

- Abrir o centro. 

- Recollida e entrega da correspondencia. 

- Realización de copias en fotocopiadora, encuadernación e demais operacións 

sinxelas de carácter análogo. 

- Toma de recados e avisos telefónicos sin que ambas cousas o ocupen 

permanentemente. 

- Encendido e apagado da calefacción. 

- Recepción ás persoas que acceden ao centro. 

2. COCIÑEIRA E AXUDANTES DE COCIÑA 

- Preparación dos menús diarios do comedor de forma saudable e sana, seguindo as 

instruccións da encargada do servizo. 

- Limpeza da cociña e do comedor. 

- Rexistrar temperaturas, entradas e saídas dos alimentos. 

- Contactar cos proveedores para o encargo dos alimentos. 

3. PERSOAL AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO 

Á espera dunha concreción das funcións do persoal coidador na nosa Comunidade, 

trázanse unhas liñas, baseadas na lexislación doutras comunidades, sobre que son e en 

que consiste o traballo destes profesionais. 
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Os auxiliares técnicos educativos son traballadores non docentes que dependen da 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Complementan aportando técnicas 

específicas no campo do desenvolvemento persoal e curricular do alumno. 

As súas funcións centraranse na atención ás NEE do alumnado determinado ó que se 

lle ditaminou oficialmente como alumnado de NEE que necesita coidador. 

As súas funcións teñen carácter educativo e asistencial e, entre outras posibles, 

participan nas seguintes: 

- Colaborar no deseño e execución de programas de autonomía persoal cos 

profesionais correspondentes: programas de hábitos básicos, alimentación, vestido e 

control de esfínteres. 

- Colaborar nos traslados do alumnado con NEE, nos cambios de actividade, entradas 

e saídas ó centro, co obxectivo de fomentar o desprazamento autónomo do alumno.  

- Colaborar activamente na atención, vixilancia e coidado destes alumnos nos períodos 

de recreo e descanso, procurando unha adecuada relación co resto. 

- En función do carácter educativo do comedor escolar, desenvolver as técnicas 

necesarias para a adquisición de hábitos e destrezas alimentarias facilitando os 

mecanismos necesarios. 

- Colaborar nas saídas, excursións ou conmemoracións, programadas na PXA, que 

afecten ó alumnado con NEE. 

- Acompañamento desde que o alumnado con NEE chega ao centro e ata que entra na 

súa clase. 

- Colaborar no desenvolvemento dos programas de autonomía social, vinculados a 

hábitos de conduta e comunicativos do alumno con NEE en períodos de recreo, 

comedor. 

- Participación nas reunións onde se aborden temas relacionados co alumnado con 

NEE que atende, informando do seguimento e aplicación do labor desenvolvido. 

- Afianzamento e desenvolvemento das capacidades do alumnado con NEE nos 

aspectos físicos, afectivos, cognitivos e comunicativos, promovendo o maior grao 

posible de autonomía persoal e de integración social. 
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7. Plan de actuación do Equipo Directivo. 

O Equipo Directivo do CEIP Manuel Respino está integrado polos mestres que se 

citan no apartado 5 do presente documento. 

O Equipo Directivo do centro foi nomeado con carácter extraordinario por un período 

de dous cursos académicos. 

7.1. Obxectivos do Equipo Directivo: 

O Regulamento orgánico das escolas de EI e dos colexios de EP (Decreto 374/1996 do 

17 de outubro), Capítulo II, Órganos unipersoais de goberno, eleción, nomeamento e 

competencias deles, describe as competencias dos diferentes integrantes do equipo 

directivo e máis as súas liñas xerais de actuación. A isto imos engadirlle os seguintes 

obxectivos específicos que complementarán o seu plan de actuación: 

1. Garantir unha xestión transparente, áxil e eficaz do presuposto, dos procesos de 

información e xestión do persoal e da relación familia-centro coa idea de continuar no 

camiño iniciado cara un centro educativo de calidade na xestión e na organización. 

2. Fomentar un clima escolar que favoreza o respecto, o esforzo, o traballo en equipo, 

a participación democrática, a resolución e a mediación de conflitos así como o 

desenvolvemento de actuacións que propicien unha formación integral en 

coñecementos e valores do alumnado, co fin de contribuír á formación de cidadáns 

libres, críticos e democráticos. 

3. Consolidar mecanismos de avaliación e análise dos resultados das Avaliacións 

Individualizadas buscando un maior desenvolvemento dos acordos e decisións que se 

tomen na busca dunha mellora dos rendementos educativos, sobre todo na mellora da 

competencia en comunicación lingüística, lingua estranxeira, competencia matemática 

e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como a formación integral a través 

da iniciación, coñecemento e uso funcional das novas tecnoloxías da información e da 

comunicación atendendo á diversidade do noso alumnado. 

4. Concretar a implantación do Plan de Autoprotección. 

5. Apoiar a ANPA, axudando a esta entidade, dentro das posibilidades legais a 

realización das súas actividades. 
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6. Establecer mecanismos de axuste nas concrecións curriculares, tanto na etapa de 

Educación Infantil, pero sobre todo na etapa de Educación Primaria para unha 

adecuación ás esixencias da lexislación vixente. 

7. Achegar o centro ás familias e a toda a comunidade educativa, buscando unha maior 

colaboración e participación democrática nas actividades do colexio fomentando unha 

maior conciencia da filosofía integradora que ten o centro. 

8. Continuar participando no Plan Proxecta, Seccións Bilingües, o Programa de 

Auxiliar de Conversa na escola, proxecto E-Dixgal e o proxecto de fomento do 

emprego do galego, así como en todos aqueles que se adapten as necesidades do 

centro. 

9. Impulsar e animar á elaboración dun Plan de Formación no que a actualización e a 

formación do profesorado sexa un dos obxectivos prioritarios baseado no consenso 

xeral, tendo en conta as necesidades e as achegas da comunidade educativa. 

10. Favorecer a implantación e participación do profesorado en proxectos de 

innovación educativa, procurando un centro dinámico e constantemente actualizado. 

11. Revisar, coordinar e adecuar os requirimentos da comunidade educativa o 

funcionamento dos Servizos Complementarios en resposta ás demandas das familias e 

á mellora da calidade do servizo. 

12. Continuar desenvolvendo o Proxecto Lector, Plan TIC e manter o Programa de 

mellora de bibliotecas escolares en centros públicos incluíndo dentro do Plan de 

Centro. 

13. Adecuar o Proxecto Educativo á normativa actual, así como os diferentes 

documentos que o integran integrando os novos protocolos da Xunta de Galicia e 

potenciando as achegas realizadas polos diferentes axentes educativos para a 

elaboración dos mesmos e difundíndoos a través da páxina web do colexio. 

14. Manter unido o Claustro de mestres, facilitando a integración persoal e profesional 

do profesorado de nova incorporación. Concretar e adecuar os espazos de uso común e 

o clima de convivencia entre os docentes do centro, sendo o punto de partida do 

desenvolvemento das relacións persoais e profesionais e atendendo ás demandas dos 

mesmos fomentando a participación do profesorado nas decisións do colexio a través 

dos órganos de goberno colexiados e os órganos de coordinación docente. 
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15. Adecuar e actualizar o NOFC e o Plan de Convivencia á normativa actual, así 

como os diferentes documentos que o integran integrando os diferentes protocolos da 

Xunta de Galicia. 

16. Velar polo correcto funcionamento das Normas de Organización Funcionamento e 

Convivencia (NOFC). 

17. Desenvolver accións que melloren a convivencia no centro, velando polo 

cumprimento do establecido no Plan de Convivencia do centro. 

18. Establecer un plan de comunicación entre todos os membros da comunidade 

educativa. 

19. Favorecer a comunicación e a información no centro educativo, tanto entre os 

membros e os órganos internos do colexio, como entre estes e as familias, e coa 

Administración educativa en xeral, para conseguir que as relacións sexan fluídas e 

cordiais quedando recollido no Plan de Comunicación. 

20. Favorecer e colaborar na realización do Programa de Actividades 

Complementarias e Extraescolares que se sustente dentro das concrecións curriculares. 

Que conecte o noso centro co entorno máis próximo que é a nosa localidade/comarca. 

Planificar e adecuar as mesmas aos espazos e aos tempos nos que se realizan para dar 

resposta as inquietudes das familias, favorecendo a cohesión e a integración do colexio 

co entorno. 

21. Potenciar a participación e a colaboración dos distintos sectores da comunidade 

educativa na vida do colexio para conseguir unha formación básica, solidaria e que 

contribúa á efectiva igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, tal e como se 

recolle nos artigos 9 e 10 da Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de 

mulleres e homes. (DOG. 03/08/2004), dito aspecto incluirase no Plan de Igualdade. 

22. Continuar mellorando os recursos tecnolóxicos, materiais curriculares, as 

infraestruturas, así como o coidado a limpeza e a ornamentación do centro, dando 

resposta ás inquietudes da comunidade educativa e dentro dos límites que establece a 

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

23. Optimizar os recursos dos que dispoñemos tanto persoais como materiais. 
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24. Adecuar a resposta educativa ás necesidades do alumnado, prestando especial 

atención ao alumnado de necesidades específicas de apoio educativo. 

A labor do Equipo Directivo será de servizo ao profesorado, ás familias, ao alumnado 

e ao persoal non docente, e exercerá as súas funcións dun xeito colexiado, tomando as 

decisións que lle sexan competentes tendo sempre presentes as achegas de todos os 

membros da comunidade educativa. 

O Equipo Directivo esforzarase por manter no centro un clima de traballo e relacións 

humanas afectivas e efectivas que conduzan á consecución dos obxectivos e 

actividades que se propoñan. Polo que, os membros do equipo tratarán de cumprir 

fielmente coas competencias básicas que lle corresponden e que se citan a 

continuación: 

7.2. Director 

- Representar oficialmente á administración educativa no centro. 

- Ostentar a representación do centro. 

- Dirixir e coordinar todas as actividades do centro. 

- Executar os acordos dos órganos colexiados. 

- Cumprir e facer cumprir a lexislación vixente. 

- Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro 

- Garantir o dereito de reunión 

7.3. Xefa de Estudos 

- Exercer, por delegación do Director, a xefatura do persoal docente. 

- Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico. 

- Coordinar as actividades dos coordinadores e dinamizadores. 

- Coordinar e orientar a acción dos titores. 

- Coordinar a actividade docente do centro. 

- Elaborar os horarios académicos do alumnado e profesorado. 

- Facilitar a organización do alumnado e impulsar a súa participación. 
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- Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado 

7.4. Secretaria 

- Ordenar o réxime administrativo do centro. 

- Actuar como Secretario dos órganos de goberno do centro. 

- Custodiar os libros e arquivos. 

- Expedir as certificacións. 

- Elaborar o anteproxecto de orzamento. 

- Ordenar o réxime económico do centro coas instrución do Director. 

- Velar polo mantemento do material do centro. 

-Informar sobre normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou 

profesional. 

O Equipo Directivo, independentemente dos necesarios e habituais contactos diarios, 

que poidan e deban producirse entre os seus membros, reunirase todos os martes de 

18:00 a 19:00 horas. 

8. Plans e programas do centro. 

8.1. Plan de Formación do Profesorado. 

O profesorado ten solicitada a súa inscrición en cursos nas modalidades presencial, 

semipresencial e en rede en distintos ámbitos do seu interese segundo o plan de 

formación da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2022/23. 

Independentemente da formación que pola súa conta leve a cabo cada docente,o 

claustro de mestres terá a posibilidade de continuar o PFPP iniciado no curso 2020/21. 

8.2. Programa de estimulación á linguaxe oral e prevención de dificultades. 

Deseñar un programa de intervención, estimulación ou prevención da linguaxe oral 

supón partir sempre dunha análise da realidade ou da situación. Neste caso 

presentamos un programa de estimulación da linguaxe oral e prevención de 

dificultades na etapa de Educación Infantil. 
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1. OBXECTIVOS 

O obxectivo xeral do programa é estimular a linguaxe oral para previr posibles 

dificultades no mesmo que pode desglosarse en: 

- Prever posibles dificultades na linguaxe dos nenos/as. 

- Desarrollar o coñecemento e control dos elementos corporais que se utilizan para a 

comunicación oral. 

- Utilizar a linguaxe funcionalmente como vehículo de comunicación positiva nas 

interaccións sociais. 

Como obxectivos específicos establecemos os seguintes: 

- Desenvolver as habilidades cognitivas básicas (atención, imitación, percepción, 

razoamento e memoria). 

- Favorecer a coordinación fonorrespiratoria. 

- Acadar unha discriminación auditiva adecuada. 

- Traballar as praxias e articulación dos fonemas. 

- Aumentar o vocabulario comprensivo e expresivo favorecendo a estruturación 

sintáctica. 

- Potenciar o uso da linguaxe. 

- Exercitar o sentido rítmico e as nocións espaciotemporais. 

- Instaurar habilidades sociais favorecendo unha identidade persoal positive 

equilibrada. 

2. METODOLOXIA 

Indicar tamén que en todo momento a práctica educativa guiarase por uns principios 

metodolóxicos que se presentan a continuación: 

- Crear un clima de confianza e seguridade. 

- Realizar actividades lúdicas, cortas e variadas „realizar actividades significativas, 

funcionais e progresivas e fomentar a participación activa do alumnado. 

- Potenciar a interacción social entre o alumnado. 
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- Adecuar o programa ao ritmo de aprendizaxe e evolución do alumnado. 

- Traballar dende una perspectiva multisensorial e ter en conta o carácter globalizador. 

- Procurar a xeralización de todo o traballado 

3. PAUTAS PARA AS FAMILIAS 

A colaboración no desenvolvemento do programa por parte das familias é 

fundamental, polo que na súa práctica diaria deberán: 

- incidir na vocalización dos alumnos/as. 

- potenciar a súa linguaxe ou calquera modo de expresión. 

- facer fincapé nos hábitos alimenticios (mastigar, non papillas ni biberón). 

- procurar a xeneralización do aprendido e levar a cabo as súas funcións. 

Tamén se recomenda ás familias que xoguen cos nenos/as, que lles lean e manteñan 

conversas con eles/as, que non reforcen a fala infantilizada e que colaboren cada vez 

que o precisemos. 

8.3. Plan de convivencia e NOFC. 

Estes Plans foron aprobados no curso 2016/17. Está revisado e adaptado á lexislación 

vixente (Lei 4/2011 do 30 de xuño de convivencia e participación da comunidade 

educativa, Decreto 8/2015 e Lei Orgánica 8/2013 para a Mellora da Calidade 

Educativa). 

8.4. Proxecto lingüístico. 

Neste documento concrétase a planificación lingüística do centro axustándose ao 

descrito no Decreto 79/2010. Especificaranse, entre outros datos, a distribución 

lingüística curricular, as medidas de apoio e reforzo para mellorar a competencia 

lingüística do alumnado e as actuacións encamiñadas a dinamizar o uso da lingua 

galega. 

Tal e como se indica no artigo 14º, o PLC será redactado por unha comisión nomeada 

polo equipo directivo da que formará parte o coordinador/a do EDLG (Equipo de 

Dinamización da Lingua Galega). No dito decreto establécese tamén que deberá 
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remitirse á Inspección Educativa cada 4 anos e actualizarse anualmente nunha addenda 

que recolla os cambios producidos a respecto do curso anterior. 

Addenda do Proxecto Lingüístico. Curso académico 2022/23 

1. INTRODUCIÓN 

Atendendo ao artigo 14.4 elabórase a presente addenda cos apartados establecidos no 

decreto do plurilingüismo. 

2. LINGUA MATERNA PREDOMINANTE NA EDUCACIÓN INFANTIL 

Para o coñecemento da lingua materna predomintante entre o alumnado, seguíronse as 

indicacións da administración para o cumprimento do indicado no Decreto 79/2010. 

Neste senso levouse a cabo unha reunión coas familias do alumnado que se 

incorporaba por primeira vez ao centro (4º de Educación Infantil), ao final do curso 

anterior, na que se explicou a función da enquisa cuberta durante o proceso de 

matrícula para a determinación da lingua materna do alumnado. Asemade, e seguindo 

as indicacións da administración ao respecto, para os restantes niveis tívose en conta a 

situación lingüistica existente no curso anterior, no que xa fora recabada esta 

información nas entrevistas inciais coas familias. Neste senso tamén temos en conta 

que, tal como se indicada no proxecto lingüístico do centro, a lingua habitual do 

contorno é o galego. 

O resultado das enquisas determinou que a lingua materna indicada polas familias do 

alumnado de 4º de Educación Infantil no curso 2022/23, é o galego nun 70%. 

Por outra banda a lingua matena predominante nos restantes niveis, empregada en 

cursos anteriores, é tamén o castelán nunha porcentaxe similar ao do alumnado 

incorpodado por primeira vez ao centro. Ante estes resultados, establécese que o 

castelán será empregado como lingua vehicular nas aulas de Educación Infantil do 

centro, sen perxuizo das indicacións feitas tanto no PEC, PXA e Programacións 

didácticas, para a adquisición de ámbalas linguas cooficiais, e especialmente para o 

tratamento e uso da segunda lingua na aula. 

No tocante á aproximación á lecto-escritura, empregarase a lingua materna de cada 

alumno/a, agás nos casos nos que se trata de traballos de carácter grupal onde primará 

a lingua vehicular anteriormente indicada. 
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As estratexias e actividades concretas para a adquisición doutra lingua atópanse 

indicadas pormenorizadamente na programación de ciclo e de aula de Educación 

Infantil, así como no Proxecto Educativo do Centro o no propio Proxecto Lingüístico. 

3. INFORMACIÓN E VALORACIÓN DOS PROGRAMAS DE FOMENTO E 

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Ao longo do curso pasado, así como en cursos anteriores, leváronse a cabo diferentes 

actividades para o fomento e dinamización da lingua galega, moitas delas dentro das 

“axudas para os equipos de dinamización da lingua galega” convocadas anualmente, e 

que están detalladas polo miúdo tanto no Proxecto como na Memoria elaborada polo 

Equipo para a dinamización da lingua galega. 

Entre as actividades realizadas e que se prentenden manter no actual curso destacamos 

as que a continuación se relacionan: 

 

A nivel oral: 

- Asembleas diarias, nas que o alumno empregará de forma natural a súa lingua 

materna, considerándose o galego como lingua vehicular na aula, segundo o indicado 

neste documento, e sendo empregada esta por parte do mestre durante as asembleas. 

Desta forma daráse naturalidade á diversidade lingüística da aula, valorizando a propia 

lingua materna e escoitando a lingua materna diferente de outros compañeiros. 

- Memorización e recitado de cancións, rimas, trabalinguas e poemas en ámbalas dúas 

linguas cooficiais de forma indistinta, como forma de uso lúdico de ámbalas dúas 

linguas, especialmente aquela diferente da súa lingua materna. 

- Dramatizacións en ámbalas dúas linguas cooficiais. Dependendo da ocasión serán en 

galego ou en castelán, optando polo galego naquelas a nivel de centro como forma de 

valorizar socialmente a lingua galega.  

- Creación de videocontos: grabación da súa expresión oral en ámbalas dúas linguas, 

segundo o contexto, predominando a lingua materna dominante de xeito que se 

valorice a presenza das dúas linguas en entornos dixitais e na rede. 

- Actividade de contacontos. 
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- Escoita de contos de tradición oral por parte de competentes lectores, mestres, 

familia e outros, en ámbalas linguas.  

- Participación en sesións de contacontos organizados por diferentes entidades, así 

como a asistencia a obras teatrais, obradoiros e outras saídas culturais, desenvoltas 

segundo o contexto das mesmas nas dúas linguas. 

- Nos proxectos de traballo e investigación que se desenvolven nas aulas (así como 

noutra serie de tarefas) o alumnado empregará a súa lingua materna para comunicarse 

cos compañeiros/as dos seus equipos cooperativos, establecéndose diálogos nas 

diferentes linguas cooficiais en pé de igualdade dentro dos equipos.  

- Os mestres empregarán a lingua galega, considerada como vehicular nesta addenda, 

para dirixirse ao gran grupo ou pequenos grupos, procurando empregar a lingua 

materna de cada alumno cando se fale directamente con cada alumno. 

A nivel escrito: 

- Elaboración de material didáctico en galego. 

- Os textos escritos presentes na aula (carteis, murais...) sempre con finalidade 

funcional clara, estarán escritos preferentemente na lingua vehivular da aula (galego), 

se ben aseguraráse a presenza de rótulos na outra lingua cooficial. 

- Os textos escritos, elaborados por parte do alumnado, terán sempre carácter 

funcional, levaránse a cabo na lingua materna de cada neno/a ou no caso de tarefas en 

grupo, na lingua acordada polo mesmo ou ben a maioritaria do grupo. 

- Invención, creación e escritura, segundo a hipótese na que se atope o proceso de 

adquisición da lectoescritura, en ámbalas dúas linguas cooficiais, preferentemente na 

lingua materna de cada alumno cando se trate de traballos de carácter individual, ou en 

calquera das dúas linguas segundo as características e contexto no que se desenvolvan. 

- Presenza nas bibliotecas de aula de libros en ámbalas lingua cooficiais, en igualdade 

de condicións e cantidade e, en menor medida, na primeira lingua estranxeira (inglés). 

- Préstamo semanal de libros da biblioteca de aula para as casas do alumnado, 

atopándose estes en ámbalas dúas linguas tal como se indicou anteriormente, de xeito 

que se “transmita ás familias” a valorización e presenza de ámbalas dúas linguas na 

literatura infantil. 
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- As notas informativas, elaboradas polo alumnado, para ser entregadas nas casas 

(solicitude de información para os proxectos de traballo, notas informativas de feitos 

que suceden na aula...) elaboraránse na lingua materna de cada alumno cando sexan 

elaboradas a nivel individual, sendo en galego (como lingua vehicular da aula) cando 

se trate de creacións en gran grupo. 

- Escoita da lectura de contos por parte de competentes lectores, mestres e outros, en 

ámbalas linguas cooficiais, tanto da biblioteca de aula como na biblioteca do centro, 

como forma de achegarse ao uso e presenza indistinta de ámbalas dúas linguas no eido 

literario. 

- Presenza de aplicacións on line (xogos e outras) na web do centro, no recanto de 

infantil, en ámbalas dúas linguas cooficiais, primando na parte expositiva para as 

familias o emprego do galego, como forma de valorizar socialmente a presenza do 

galego en internet como lingua de comunicación na internet. 

- Nos proxectos de traballo e investigación, asi como noutra serie de tarefas, a 

plasmación escrita dos descubrimentos a nivel individual (dossier) levaráse a cabo na 

lingua materna de cada alumno. Para a plasmación a nivel grupal de ditos 

descubrimentos (mural) empregaráse a lingua galega, ao ser esta a lingua vehicular da 

aula, segundo o indicado na presente addenda ao proxecto lingüístico. 

En ámbolos eidos emprégase un enfoque constructivista no que o alumndo, a partir 

dos seus coñecementos previos, e coa aparición de conflitos cognitivos, reconstrúa os 

seus esquemas mentais e adquira progresivamente o coñecemento de ámbalsa linguas. 

Neste senso, a participación activa do alumnado, a funcionalidade dos textos escritos 

presentes na aula, a aprendizaxe por descubrimento, o respecto ao ritmo madurativo de 

cada neno/a xunto co traballo en grupo, estarán presentes en tódalas actividades e 

estratexias indicadas anteriormente.  

- Mantemento da páxina web do Centro, elaborada na súa totalidade en lingua galega 

(http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrespino/). Asemade, os distintos blogs 

que se vaian creando dos distintos cursos tamén serán elaborados en galego.  

Ademáis destas, destacamos tamén as seguintes: 

- Celebración, participación e conmemoración do “Día das letras galegas”, “Día da 

Paz”, “O Medio Ambiente”, Semana da Prensa… 
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- Celebración de festas tradicionais galegas: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido, 

Maios... 

- Participación nas axudas aos Equipos de dinamización da lingua galega elaborando o 

preceptivo proxecto.  

- Revista escolar “A Laverquiña”. 

4. AVALIACIÓN. 

Centrarémonos na observación das dificultades que se presenten no programa proposto 

anteriormente para poder levar a cabo as modificacións oportunas; así como nos 

resultados positivos que academos, rexistrando todos estes aspectos co fin de que 

sirvan como base para a planificación dos obxectivos e actividades do vindeiro curso. 

5. INCLUSIÓN NO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO: Esta addenda será 

incluída no proxecto lingüístico do centro, sendo informada a Comunidade Educativa 

do seu contido e remitida aos servizos de inspección nos prazos legalmente 

establecidos. 

8.5. Plan Lector. 

Este documento foi revisado e actualizado polo Equipo Directivo a inicios do presente 

curso académico 2022/23. 

Plan Anual de Lectura. Curso 2022/23 

1. Introdución. 

O PLAN ANUAL DE LECTURA é un programa con obxectivos e accións para o 

desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro. Tratamos de deseñar un plan 

personalizado e adaptado ás características específicas do centro, que vaia encamiñado 

a mellorar as competencias fundamentais de lectura e escritura do alumnado desde 

todas as áreas do currículo, xa que nelas atópase a base de calquera tipo de 

aprendizaxe. 

Unha análise exhaustiva das necesidades do alumnado do noso centro, fainos expornos 

a necesidade de establecer unha serie de actividades, estratexias e recursos que 

favorezan, entre outras cousas, os seguintes aspectos: 

-Decodificación correcta do texto. 
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-Comprensión global do texto. 

-Ampliación de vocabulario. 

-Fluidez lectora 

-Gusto pola lectura. 

Por tanto, queda ben claro que fomentar a lectura forma parte das obrigacións 

profesionais de todo o profesorado con independencia do nivel, ciclo ou materia que se 

imparta. Trátase pois de ser mediadores e facer de ponte entre os libros e os nenos, 

estimulalos e abrigo, orientalos nas súas lecturas. 

Para o desenvolvemento deste Plan é necesario potenciar o uso da biblioteca escolar 

do centro, a través de actividades de dinamización que impliquen a maioría dos 

departamentos didácticos así como a outros órganos da nosa contorna (biblioteca 

pública, asociación culturais, librarías…). Trátase, en definitiva, de implicar a toda a 

comunidade educativa no proceso de adquisición do hábito lector. 

2. Obxectivos. 

Os obxectivos van estar formulados ao redor de tres grandes alicerces: 

- DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA LECTORA: 

- DINAMIZACIÓN DA LECTURA: 

- DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

2.1.EDUCACIÓN INFANTIL 

Desde a etapa de Educación Infantil traballarase para motivar aos nosos alumnos cara 

á aprendizaxe da lectoescritura e favorecer así a continuidade entre Educación Infantil 

e Educación Primaria. 

Así, os obxectivos xerais que se traballarán a grandes liñas serán: 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA LECTORA: 

4º de Educación Infantil: 

- Potenciar a comprensión lectora desde todas as áreas do currículo. 

- Comprender e reproducir fragmentos de poemas, detalles de contos, etc 
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- Ler e interpretar pictogramas e imaxes. 

- Contar detalles dos contos e memorizar poemas. 

- Ampliar o vocabulario a través de diferentes textos de tradición cultural. 

5º de Educación Infantil: 

- Potenciar a comprensión lectora desde todas as áreas do currículo. 

- Comprender e reproducir algúns textos de tradición cultural: contos, poemas, 

adiviñas, trabalinguas… 

- Contar detalles dos contos e memorizar poemas. 

- Ordenar viñetas relacionadas cun conto secuenciadamente. 

- Seguir a direccionalidad adecuada á hora de ler. 

6º de Ediucación Infantil: 

- Potenciar a comprensión lectora desde todas as áreas do currículo. 

- Identificar e memorizar fragmentos de textos de tradición cultural: contos, poemas, 

adiviñas… 

- Ordenar viñetas relacionadas cun conto secuenciadamente. 

- Expresarse correctamente utilizando as normas que rexen os intercambios 

lingüísticos. 

DINAMIZACIÓN DA LECTURA: 

4º de Educación Infantil: 

- Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 

- Incorporar os Tics ao día a día do centro escolar de forma que os alumnos aprendan a 

utilizalas 

- Descubrir a lectura como medio de lecer e goce. 

- Comprender e reproducir algúns textos de tradición cultural. 

- Desenvolver o gusto ou pracer por ouvir e mirar contos cando o adulto le. 

5º de Educación Infantil: 
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- Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 

- Incorporar os Tics ao día a día do centro escolar de forma que os alumnos aprendan a 

utilizalas. 

- Descubrir a lectura como medio de lecer e goce. 

- Comprender e reproducir algúns textos orais actuais. 

- Desenvolver o gusto e o pracer de ouvir e contar contos. 

- Representar o argumento do conto ou dalgún detalle a través da expresión escrita, 

corporal ou plástica. 

 

6º de Educación Infantil: 

- Espertar e aumentar o interese do alumnado pola lectura. 

- Incorporar os Tics ao día a día do centro escolar de forma que os alumnos aprendan a 

utilizalas. 

- Descubrir a lectura como medio de lecer e goce. 

- Comprender e reproducir algúns textos orais actuais valorándoos e mostrando 

interese cara a eles. 

- Recoñecer algunhas palabras en textos de uso común: libros, revistas, xornais, 

contos… 

- Ler e interpretar frases dos contos. 

- Representar o argumento do conto ou dalgún detalle a través da expresión escrita, 

corporal ou plástica. 

DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

4º de Educación Infantil: 

- Habituar ao alumnado á utilización das bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas e de educación permanente. 

- Desenvolver a actitude de coidado en manéxolle dos libros. 
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5º de Educación Infantil: 

- Habituar ao alumnado á utilización das bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas e de educación permanente. 

- Desenvolver a actitude de coidado no manexo dos libros. 

6º de Educación Infantil: 

- Habituar ao alumnado á utilización das bibliotecas con finalidades recreativas, 

informativas e de educación permanente. 

- Desenvolver a actitude de coidado no manexo dos libros. 

- Desenvolver o gusto e pracer por ouvir e contar contos 

PRIMEIRO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

COMPETENCIA LECTORA 

- Adquirir unha lectura mecánica, áxil e segura adecuada ao ciclo. 

- Mellorar o hábito lector: entonación, corrección e ritmo. 

- Aumentar a comprensión lectora e o vocabulario. 

- Realizar fichas de lectura de libros de 2º. 

DINAMIZACIÓN DA LECTURA 

- Ler diariamente en clase nas seguintes modalidades: colectiva e individual, silenciosa 

e en voz alta. 

- Usar a biblioteca de aula: lectura en clase e préstamos. 

- Espertar o interese e gusto pola lectura. Escoitando contos, adiviñas, poesías, 

trabalinguas (lectura en voz alta e audios). 

- Ler aos compañeiros toda clase de textos para facer actividades ou como 

entretemento. 

- Ler e interpretar teatros. 

- Rexistrar as lecturas nunha táboa de rexistro onde se constate a cantidade e a 

valoración. Recoñecemento cando supera certo número de libros. 
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DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

- Prestar libros da biblioteca de aula. 

- Elaborar relatos breves, guiados, que permanecerán na biblioteca de clase. 

- Celebrar efemérides. Por exemplo día do libro. 

- Visitar periodicamente a biblioteca para uso lector. 

- Practicar o respecto as normas da biblioteca. 

- Participar en actividades de animación lectora e contacontos. 

 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA LECTORA. 

- Desenvolver unha fluidez na lectura adecuada (entonación, pronuncia, velocidade e 

ritmo) e acorde ao nivel no que se atopan. 

- Realizar unha entonación adecuada respectando os signos de puntuación na lectura. 

- Mellorar a comprensión lectora e ampliar o vocabulario. 

- Recoñecer a estrutura dun determinado texto (presentación, nó e desenlace) así como 

a súa idea principal. 

- Utilizar o dicionario como ferramenta de traballo. 

- Realizar unha decodificación correcta das palabras que aparecen no texto. 

- Desenvolver a comprensión global de textos adaptados ao seu nivel en todas as áreas. 

DINAMIZACIÓN DA LECTURA 

- Fomentar o gusto pola lectura. 

- Fomentar o uso da biblioteca de aula. 

- Coordinar ao profesorado no ensino da lectura. 

- Compartir con outros lectores o contido dun texto. 

- Ler textos por parte do profesor (modelo de lectura). 
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- Implicar ás familiar. 

- Establecer un servizo de préstamos coa biblioteca da aula. 

- Ler e/ou interpretar obras teatrais. 

- Fomentar o intercambio ou adición de libros persoais á biblioteca de aula. 

- Aplicar o TIC na dinamización lectora. 

DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

- Fomentar o uso da biblioteca de centro mediante visitas periódicas. 

- Coñecer e respectar as normas de funcionamento dunha biblioteca (silencio, 

préstamo, coidado de libros…) 

- Establecer un servizo de préstamos coa biblioteca do centro. 

- Destinar tempo de lectura e estudo na biblioteca de centro, en horas 

complementarias. 

- Fomentar o coñecemento e uso da biblioteca pública do barrio. 

TERCEIRO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Traballarase desde todas as áreas do curriculo. 

DESENVOLVEMENTO DA COMPETENCIA LECTORA. 

- Desenvolver a aprendizaxe do código escrito. 

- Mellorar a comprensión de textos. 

- Desenvolver estratexias lectoras: coñecemento previo do que se vai a ler, establecer 

predicións sobre o texto, selección de palabras relacionadas co texto etc. 

- Desenvolver a conciencia crítica. 

DINAMIZACIÓN DA LECTURA: 

- Realizar sesións de lectura silenciosa. 

- Realizar sesións de lectura de textos creativos. 

- Realizar faladoiros sobre os libros lidos. 
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- Expor críticas sobre os libros lidos. 

- Expor traballos realizados sobre as lecturas. 

- Expor debuxos dos personaxes dos libros. 

- Levar a cabo lectura diaria de textos relacionados con calquera actividade e área. 

- Realizar lectura colectiva de libros. 

- Realizar lectura utilizando diferentes fontes: prensa, libros, revistas, folletos? 

- Realizar actividades de dramatización. 

DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR. 

- Fomentar as normas da biblioteca. 

- Fomentar o préstamo de libros. 

- Propor certames creativos literarios que se deixen na biblioteca. 

- Asistir a sesións de Contacontos. 

- Realizar a celebración de efemérides. 

- Elaborar as fichas de libros. 

3. Actividades que levarán a cabo ao longo de todo o curso. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

4º de Educación Infantil: 

Traballar co nome durante o tempo de asemblea 

Libro dos nomes 

Xogar cos carteis de nomes e lelos 

Conceptos espaciais e temporais 

Bits de intelixencia 

Traballo con pictogramas 

Utilización de recursos literarios (contos, cancións, poesías…) 



179 
 

Actividades de grafomotricidad, lateralidad e direccionalidad 

Actividades utilizando os Tics 

Dramatizacións 

- Actividades que se irán incorporando en diferentes trimestres: 

Repasar o nome e tentar copialo debaixo (1º trimestre) 

Fichas de traballo das vogais en maiúsculas (2º trimestre) 

Identificar o seu nome entre os nomes dos seus compañeiros (final 2º trimestre) 

Secuenciación de 2 imaxes (2º-3º trimestre) 

Quebracabezas de letras para compor o seu nome (3º trimestre) 

Visita á biblioteca do centro unha vez por semana (3º trimestre) 

- Proxectos de traballo da aula (2º-3º trimestre)  

5º de Educación Infantil: 

Actividades que levarán a cabo ao longo de todo o curso: 

Referentes das letras 

Secuencias de 3-4 imaxes 

Actividades de grafomotricidad, lateralidad e direccionalidad 

Proxectos de traballo da aula 

Actividades utilizando os Tics 

Bits de intelixencia 

Dramatizacións  

- Actividades por trimestres: 

Introdución das vogais en minúsculas (2º trimestre) 

Fichas de traballo de consonantes en maiúscula e vogais en minúscula (2º trimestre) 

Memory de letras (2º trimestre) 
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Todas estas actividades irán dificultándose no terceiro trimestre. 

6º de Educación Infantil: 

- Actividades que levarán a cabo ao longo de todo o curso: 

Proxectos de traballo da aula 

Introdución progresiva das letras en minúsculas 

Lectura de palabras-frases-libros (introducíndoo de maneira gradual) 

Actividades de escritura espontánea 

Libros de “Letrilandia” 

Actividades utilizando os Tics 

Bits de intelixencia 

Dramatizaciones 

- Actividades que se irán desenvolvendo por trimestres: 

Préstamo de libros (2º trimestre) 

Actividades de ordenar frases (2º trimestre) 

Traballos en pauta Montessori (2º trimestre) 

Ao longo do terceiro trimestre iranse dificultando todas as actividades mencionadas. 

PRIMEIRO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Diariamente polo menos 30 minutos ao día de lectura colectiva e individual, en voz 

alta ou silenciosa, diaria do libro de lectura común e dos textos das distintas materias. 

Ler aos compañeiros con algún fin. 

Actividades diarias de corrección lectora e comprensión de forma oral e/ou escrita 

sobre as devanditas lecturas diariamente. 

Unha vez á semana como mínimo audición de contos, poesías, adiviñas, trabalinguas 

ou outros tipos de textos, en materiais de audio, visuais ou lidos por un profesor de 

forma expresiva para sexa motivador.. 
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Traballo diario sobre o vocabulario novo. Aprender o significado de palabras novas 

oralmente como mínimo. En 2º escribir as palabras novas e o seu significado nun 

caderno. 

Uso diario de libros da biblioteca de aula ao acabar o traballo da sesión. 

Préstamo de libros de biblioteca de aula unha vez á semana. 

Ler e interpretar teatro polo menos unha vez no curso. 

Comunicar aos nenos a súa propia velocidade lectora cando se faga esa proba polo 

menos unha vez ao trimestre. 

Rexistro por parte do alumno dos libros que van lendo nunha folla onde caben por 

exemplo 25 libros. Con opinión persoal oral. 

Elaboración de relatos breves, guiados e deixarvos na biblioteca de clase. Polo menos 

unha vez no curso. 

Celebración de efemérides. Por exemplo día do libro. 

Visitar periodicamente a biblioteca para uso lector unha vez á semana e para 

préstamos a casa. 

Practicar o respecto as normas da biblioteca en cada visita. 

Participación en actividades de animación lectora e contacontos, polo menos unha vez 

no curso. 

SEGUNDO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

Dedicación, polo menos, de 10 minutos en cada unha das sesións diarias das diferentes 

áreas do currículo co fin de aumentar a comprensión lectora xeral do alumnado. 

Sesión semanal dedicada á lectura, na que se traballa a comprensión lectora, o 

vocabulario e foméntase a animación pola lectura. A presente actividade 

desenvolverase na aula ou na biblioteca de centro. 

Crear unha listaxe de vocabulario propio do nivel que abarque todas as áreas de 

coñecemento; utilizando para iso un caderno único alfabética. 

Implantación do Club do lector (préstamo de libros mediante o servizo da biblioteca 

de centro que estará a disposición do ciclo unha vez por semana) 
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Gozar coa lectura e utilizala de maneira lúdica e recreativa para ocupar o tempo de 

lecer. 

Proporcionar ás familias unha selección de títulos de libros adecuados á idade, 

intereses e nivel dos seus fillos. 

Adecuar a distribución da aula a partir de agrupamientos flexibles que faciliten unha 

metodoloxía de traballo comunicativa. 

Organización de apoio semanal con desdobres. 

Actividades por bloques: 

-Actividades de inicio e motivación: 

Presentación dos textos adecuados segundo idades e intereses. 

Introdución e motivación ao tema da lectura. 

Verificación dos coñecementos previos. 

Clarificar e fixar as finalidades. 

- Lectura do texto: 

Primeiro modelada polo mestre/a ou a través de audio. 

A continuación silenciosa por parte do alumnado. 

- Actividades de comprensión: 

Reflexión sobre o texto: facer que o alumnado se cuestións se está a conseguir 

clarificar a finalidade, a idea principal e secundarias do texto; así como a estrutura. 

Interiorizar o vocabulario novo: procura no dicionario ou pola contextualización; 

anotar no caderno de vocabulario. 

Preguntas sobre o contido do texto de formato variado. 

Opinión Persoal. 

Ampliar información do tema coa procura de diferentes fontes. 

- Accións complementarias: 

Actividades que traballen o desenvolvemento da memoria a curto e longo prazo. 
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Actividades de dinamización da lectura 

Realizar lecturas de obras de teatro. 

Celebrar o día do libro: talleres de lectura, contacontos. 

Actividades de dinamización da biblioteca escolar 

Usar semanalmente a biblioteca escolar como lugar de lectura e préstamos individuais. 

Realizar préstamos periódicos de libros da biblioteca da aula. 

Realizar préstamos a nivel de aula de libros de consulta. 

Implantar visitas á biblioteca de barrio para que a coñezan e fáganse os seus propios 

carnés. 

4. Temporalización: 

O uso da lectura eficaz realízase na 2ª avaliación. 

O resto de actividades realízanse durante todo o curso. 

TERCEIRO CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA 

1 hora semanal dedicada á lectura dun texto común segundo Plan Lector. 

Realización de actividades sobre o devandito texto. 

Realización de caderno de actividades. 

Lectura mínima de libros ao trimestre (establecer segundo grupo/clase) presentación 

do libro á clase e ficha resumo do libro. 

Préstamo de libros. 

5. Recursos: 

5.1. Recursos humanos: 

Titores 

Mestres de apoio 

Pais e nais 

Orientadora 
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Mestres de audición e linguaxe e pedagoxía terapeútica 

Persoal responsable da biblioteca do centro. 

Persoal externo (contacontos, animacións á lectura, responsables de biblioteca 

pública). 

5.2. Recursos materiais: 

Contos 

Fichas de traballo 

Xogos de letras 

Actividades tic 

Láminas e murais 

Bits 

Libro de lectura (contos, poemas, teatro, adiviñas, trabalinguas) 

5.3. Recursos organizativos: 

Préstamo de libros de aula e de centro (mediante unha ficha de rexistro de 

entrada e saída dos libros) 

Recuncho de lectura da aula. 

Recuncho de lecto-escritura 

Cursos de formación do profesorado. 

Actividades extraescolares 

6. Seguimento e avaliaición. 

Farase un seguimento trimestral do Plan Anual de Lectura. As propostas de mellora 

serán recollidas na memoria final de curso. 

8.6. Plan de Orientación. 

Este Plan foi revisado e actualizado polo Equipo Directivo e a Xefa do Departmento 

de Orientación ao inicio do curso académico 2021/22. 

8.7. Plan de Acción titorial.  
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Foi revisado e actualizado polo Equipo Directivo e a Xefatura do Departamento de 

Orientación ao inicio do curso académico 2021/22. 

 

8.8. Plan Xeral de Atención á Diversidade. 

Este Plan foi revisado e actualizado polo Equipo Directivo e a Xefatura do 

Departamento de Orientación ao inicio do curso académico 2021/22.Preséntase aos 

órganos de goberno do centro unha nova concreción do Plan Xeral de Atención á 

Diversidade. 

Concreción anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade 

1. Xustificación.  

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

educativo; realidade derivada da singularidade biolóxica, psicolóxica, social e cultural 

de cada alumna e cada alumno, da singularidade de cada familia e de cada un dos 

mestres/as, tamén das particularidades de cada centro e de cada comunidade educativa 

no seu conxunto. 

A resposta educativa a esa diversidade debe concretarse no proxecto educativo, en 

cada unha das ensinanzas, na coordinación docente, na personalización da educación 

do alumnado, nos recursos e medidas educativas, nos compromisos familiares e 

sociais e en todo o que contribúa ao máximo desenvolvemento persoal e social do 

alumnado e á súa preparación para convivir e participar, de forma autónoma, nunha 

sociedade democrática. 

No marco da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 

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

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

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

modificada pola Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, enténdese por atención á 

diversidade “o conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de adecuar a 

resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de 

aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o 

alumnado” (artigo 3). Polo que, ningunha circunstancia persoal ou social pode ser 

motivo de discriminación á hora de organizar a atención educativa do alumnado. 
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O obxectivo educativo de conseguir que todas as persoas acaden o 

máximodesenvolvemento persoal e social posible, require que se lles facilite unha 

educación adaptada ás súas singularidades, que se lles garanta unha igualdade efectiva 

de oportunidades e que se lles ofrezan os recursos necesarios. E sendo isto necesario 

para a totalidade do alumnado, máis nos casos daquel que presenta necesidades 

educativas especiais, dificultades específicas de aprendizaxe, transtorno por déficit de 

atención con hiperactividade (TDAH), altas capacidades intelectuais, incorporación 

tardía ao sistema educativo ou unhas condicións persoais ou de historia escolar moi 

desfavorables. A atención deste alumnado, deberá axustarse, entre outros, aos 

principios de normalización de servizos, de flexibilidade na resposta educativa, de 

prevención e de atención personalizada. 

A partir desta concepción da diversidade, elabórase o Plan Xeral de Atención á 

Diversidade. Nel concrétanse todas as actuacións e medidas que se desenvolven no 

centro, co fin de adecuar a resposta educativa ás necesidades da totalidade do 

alumnado, compensando as diferenzas individuais que poidan existir. As acción 

preventivas e a detección temperá terán carácter prioritario, en cumprimento do 

disposto no artigo 4 do mencionado decreto. 

As medidas e accións que se propoñen baséanse nos principios de normalización e a 

inclusión; a equidade, a igualdade de oportunidades e non discriminación; a 

flexibilidade e a accesibilidade; a interculturalidade e a promoción da convivencia; a 

autonomía dos centros docentes e a participación de toda a comunidade educativa. 

O presente documento é unha concreción anual do Plan Xeral de Atención á 

Diversidade e forma parte da Programación Xeral Anual. Nel inclúense as actuacións 

a implementar no curso 2022/23. Calquera modificación será recollida na memoria 

que se elaborará ao final do curso. 

2. Identificación e valoración de necesidades. 

Detectaranse as necesidades educativas canto antes, para dar unha resposta axeitada e 

poder acadar o éxito escolar, e será fundamental a colaboración e coordinación tanto 

coa familia como cos servizos externos implicados na educación dos alumnos e 

alumnas. 
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A detección e valoración das necesidades realízase mediante as seguintes actuacións: 

observación; avaliación inicial; informes previos; sesións de avaliación trimestrais; 

avaliación final; avaliación psicopedagóxica individualizada. 

En canto a valoración das necesidades, con respecto ao alumnado: 

• En xeral é necesario mellorar aspectos que se detallaban na concreción anual do 

pasado curso. En concreto: 

- Dificultades de linguaxe, especialmente en educación infantil e primeiros cursos 

deprimaria. 

- Hábitos básicos de autonomía e rutinas. 

- Hábitos de traballo e autonomía persoal. 

- Técnicas de traballo e a competencia dixital do alumnado. 

- Aspectos curriculares pouco afianzados. 

- Aspectos emocionais. 

- Habilidades sociais no alumnado para que saiba resolver os conflitos dentro dunha 

cultura de paz. 

En canto a valoración das necesidades, con respecto ás familias do alumnado: 

- Fomento da autonomía dos fillos/as. 

- Necesidade de marcar rutinas, límites e normas e como facelo desde a disciplina 

positiva. 

- Necesidade de supervisión dos hábitos de estudo e a organización. 

- Distintas situacións que dificultan a participación e conectividade en actividades non 

presenciais; necesidade de apoio ás familias máis vulnerables en situacións moi 

específicas. 

En canto a valoración das necesidades, con respecto ao profesorado: 

- Tempos para coordinarse o equipo docente co profesorado de apoio e a orientadora. 

- Estratexias inclusivas para a atención do ACNEE. 
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- Mellora na competencia dixital para uso de determinados medios e recursos 

tecnolóxicos. 

3. Obxectivos. 

• Planificar e organizar os apoios e priorizar os recursos persoais de que se dispón, 

para axustalos ás necesidades. 

• Prever unha planificación que permita introducir cambios ante novas necesidades 

que poidan xurdir ao longo do curso. 

• Organizar medidas flexibles que conduzan á necesaria readaptación das 

intervencións do profesorado ordinario e dos especialistas para adecuarse á atención 

das novas necesidades educativas. 

• Establecer as medidas que permitan unha detección temperá das posibles 

dificultades. 

• Deseñar e realizar actividades grupais de prevención de dificultades de aprendizaxe. 

• Garantir a actuación coordinada de mestres/as e especialistas para a correcta 

aplicación das medidas de atención á diversidade. 

• Establecer canles de colaboración entre o diverso profesorado que intervén co 

alumnado con neae (ACNEAE). 

• Proporcionar e adaptar unha resposta educativa axeitada e de calidade ao alumnado, 

que lle permita acadar o maior desenvolvemento persoal e social. 

• Organizar os recursos persoais e materiais do centro co fin de facilitar unha resposta 

educativa axeitada a todo o alumnado, especialmente aos que presentan necesidades 

específicas de apoio educativo. 

• Planificar propostas educativas diversificadas de organización, procedementos, 

metodoloxía e avaliación axeitadas ás necesidades de cada alumno/a. 

• Fomentar a participación das familias e implicalos no proceso educativo dos seus 

fillos/as. 

• Promover a coordinación con institucións ou organismos externos ao Centro. 

• Promover a formación permanente do profesorado. 
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• Servir de guía para identificar aqueles aspectos da atención á diversidade que 

precisen melloras cara o curso seguinte 

• Obxectivos específicos derivados da situación provocada pola pandemia: 

- Valorar as situacións familiares que puideran dificultar a colaboración co centro para 

que os seus fillos/as poida seguir as rutinas e dinámicas propostas. 

- Valorar a situación emocional do alumnado. 

- Fomentar a coordinación dos equipos docentes do alumnado, a través do profesorado 

titor. 

- Revisar a información referida á avaliación do proceso educativo do alumnado nos 

documentos que se elaboraron no centro a tal efecto. 

- Establecer os obxectivos a traballar cos alumnos/as durante o curso tanto a nivel 

xeral de aula como a nivel individual, debido ás necesidades específicas de apoio 

educativo que presente un alumno/a. 

- Elaborar plans de reforzo cando se considere oportuno que terán en conta as 

adecuacións necesarias nas áreas que precise o alumno/a. Realizar todas as 

adaptacións curriculares non significativas que se consideren pertinentes. Ao longo do 

curso iranse avaliando e introducindo as modificacións no mesmo que poidan xurdir. 

- Traballar na procura de materiais específicos adecuados para o alumnado que 

permitan ser traballados do xeito máis autónomo posible. 

4. Actuacións que contribúen á atención á diversidade. 

As medidas de atención á diversidade oscilan nun continuo que abarca dende a 

prevención á intervención específica. 

Non van ligadas de forma permanente a colectivos de alumnos/as concretos, xa que 

calquera alumno/a pode requirir ao longo da súa escolaridade a adopción de diferentes 

tipos de medidas. 

Tampouco cabe asignar de forma exclusiva unha medida concreta cun determinado 

profesional que a leve a cabo. 

Por regra xeral as medidas sempre tenderán a ir do máis ordinario ao máis 

extraordinario, das situacións máis normalizadoras ás menos normalizadoras, segundo 
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o establecido na Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 

229/2011, do 7 de decembro. 

MEDIDAS ORDINARIAS 

• Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos) e 

da organización e xestión da aula ás características do alumnado. 

• Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado. 

• Realizar unha avaliación inicial ao comezo do curso. 

• Contextualizar os criterios de avaliación seguindo os mesmos criterios de adecuación 

empregados ao contextualizar os obxectivos. 

• Cada mestre/a, desde a súa materia adaptará a programación didáctica do seu nivel 

acada grupo de alumnos/as en particular, unha vez realizada a avaliación inicial en 

canto a obxectivos e contidos. 

• Adecuar os obxectivos ás peculiaridades da aula e do alumnado do grupo-clase. 

• Precisar cales son os obxectivos e contidos mínimos de nivel e de cada unidade 

didáctica. 

• Seleccionar e priorizar aqueles contidos que sexan funcionais para o alumnado e que 

lle permitan aprender por si mesmo. 

• Realizar compactación curricular. 

• Metodoloxía baseada no modelo SEM, no traballo colaborativo en grupos 

heteroxéneos, na titoría entre iguais, no aprendizaxe por proxectos e noutras que 

promovan a inclusión. 

• Capacitar ao noso alumnado para que sexan capaces de axudar aos compañeiros que 

o precisen e para comprender as diferenzas individuais. 

• Grupos cooperativos. 

• Titorización entre iguais. 

• Levar a cabo adaptacións Curriculares Non Significativas (ACNS) con aquel 

alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH ou TEA. 
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• Traballo individualizado profesorado/alumnado en momentos determinados e breves 

que favorezan a seguridade do alumnado. 

• Diversidade de actividades para cada contido. 

• Actividades secuenciadas segundo a súa dificultade (cada alumno/a vai realizando as 

mesmas e, unha vez superadas, pasan ás de nivel seguinte). 

• Existencia de actividades de libre elección. 

• Realización de actividades de reforzo (para todo o grupo como repaso ou para 

alumnado con dificultades de aprendizaxe). 

• Realización de actividades de ampliación (para alumnado avantaxados). 

• Plantear un enfoque centrado na aprendizaxe significativa e no desenvolvemento das 

fortalezase talentos de todo o alumnado. 

• Adaptar materiais didácticos: seleccionar e utilizar materiais curriculares diversos, 

adecuándoos ás características do alumnado e aproveitando a súa potencialidade 

motivadora. 

• Empregar recursos didácticos variados de xeito que un mesmo contido se presente a 

través de recursos diferentes. 

• Diversificar os procedementos de avaliación mediante estratexias como: adecuar 

tempos, criterios, instrumentos e procedementos de avaliación. 

• Diversificar os tipos de probas en función da alumna ou alumno ao que se dirixe. 

• Seleccionar técnicas e instrumentos de avaliación múltiples e variados. 

• Entender como válidas diferentes formas de avaliación que dean cabida a 

modalidades de expresión ou comunicación do aprendido, xa sexan escritas, verbais, a 

través de esquemas, carteis, fotos, etc. 

• Diversidade nos criterios de cualificación: nota das probas, dos exames de trimestre, 

traballos persoal e actitude. 

• Utilizar diferentes instrumentos e procedementos para avaliar a progresión das 

capacidades básicas do alumnado. 
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• Valorar as distintas aproximacións que ao mesmo contido faga cada alumno e que 

respondan aos seus diferentes puntos de partida e, en definitiva, as súas diferentes 

posibilidades. 

• Coordinar os apoios desde a perspectiva do alumnado e o seu desenvolvemento. 

Realizar os apoios preferentemente en contextos compartidos e para o grupo. Estes 

deben incidir na coordinación do profesorado e na colaboración entre profesionais, 

para responder ás necesidades de todo o alumnado. 

• Desdobramento de grupos. 

• Docencia compartida. 

• Agrupamentos flexibles. 

• Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

• Apoio auxiliar ao profesorado titor. Neste modelo o mestre auxiliar serve de apoio 

constante as dúbidas que poidan xurdirlle a calquera alumno na aula. O traballo do 

mestre de apoio debe centrarse en propiciar as estratexias e adaptacións necesarias 

para que osalumnos participen na aula traballando o mesmo currículo que os seus 

compañeiros. 

• Programas de enriquecemento curriculares horizontais. 

• Programas de reforzo nas áreas instrumentais básicas, especialmente para: 

- Alumnado que obteña uns resultados moi baixos nas probas de avaliación inicial de 

comezos de curso. 

- Alumnado que estea repetindo e se considere que esta medida pode atender as súas 

necesidades. 

• Programas específicos personalizados (modificación de conduta, habilidades 

sociais...) 

• Medidas e actuacións destinadas á mellora da convivencia 

• Atender á diversidade no seu conxunto, buscando optimizar o proceso de ensinanza-

aprendizaxe respectando a individualidade dos alumnos/as, positivizando as 

posibilidades do alumnado. 
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• Despregar programas de enriquecemento para o desenvolvemento do talento para 

toda a escola, facendo uso dos recursos propios do centro e daqueles outros que 

aproveitan alianzas co contorno. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

• Apoio do profesorado especialista de PT/AL. Traballo colaborativo entre 

profesorado titor e profesorado de apoio.  

• Adaptacións curriculares significativas (AC). A avaliación e promoción tomarán 

como referencia os obxectivos e criterios de avaliació fixados nas adaptacións. Art. 16. 

D 105/2014 de 4 de setembro. 

• Escolarización nun curso inferior para alumnado que se incorpora tardíamente ao 

sistema educativo con desfase na competencia curricular de máis de dous anos. No 

caso de superar o desfase incorporarase ao curso que lle corresponda por idade. 

Decreto 105/2014 de 4 de setembro. 

• Repetición (medida excepcional). Plan específico de reforzo ou recuperación e apoio 

para repetidores. Decreto 105/2014 de 4 de setembro. 

• Flexibilización da duración do período de escolarización 

É conveniente que queden recollidas no expediente académicos as medidas tomadas 

co ACNEAE. 

So se levarán a cabo unha vez esgotadas as máis ordinarias. 

Existen medidas extraordinarias e excepcionais, como poden ser as Adaptacións 

Curriculares e a repetición, para as que non existe actualmente lexislación sobre como 

se priorizan. Por ese motivo o equipo docente e a orientadora resolverán en cada caso 

particular a opción máis indicada. 

Mentres non haxa normativa ao respecto, primará sempre o criterio pedagóxico e o 

que menos restrinxa as opcións do alumno/a. 

OUTRAS 

• Atención educativa hospitalaria e domiciliaria. 
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- Ten por finalidade continuar o proceso formativo do alumnado de educación 

obrigatoria que, por prescrición facultativa, debido a enfermidade ou lesión, non poida 

asistir con regularidade ao centro por un período prolongado de tempo. 

- Será destinatario de atención educativa hospitalaria o alumnado que deba permanecer 

ingresado nun centro hospitalario nalgunha das seguintes situacións: 

a) Longa hospitalización: máis de trinta días. 

b) Media hospitalización: entre quince e trinta días. 

c) Curta hospitalización: menos de quince días. 

• O alumnado de longa e media hospitalización será quen reciba atención educativa en 

coordinación co centro escolar de orixe, mentres que o de curta hospitalización poderá 

realizar no centro hospitalario actividades educativas de carácter xeral. 

4. Protocolo para solicitude das medidas de atención á diversidade. 

Intervención do DO  

• O titor/a detecta necesidades educativas nun alumno/a e non consegue darlle resposta 

no ambito da titoria. 

• Demanda colaboracion a orientadora, que revisara as medidas que se estean levando a 

cabo e asesorara no desenodoutras posibles medidas de reforzo. 

• Tentarase de dar resposta as necesidades do alumno/a dentro das medidas ordinarias. 

Se se consegue, pechase o ciclo de intervencion. 

• Se non se consegue, o titor/a realizara unha demanda de intervencion por escrito. 

• A XDO, coa autorizacion da familia, inicia unha etapa de recollida de datos e, cando 

se considere preciso, realizara unha avaliacion psicopedagoxica. 

• En funcion do anterior elaboraranse: 

-Pautas de intervencion. 

-Preinforme ou Informe psicopedagoxico. 

-Ditame psicopedagoxico. 

Apoio do profesorado de PT/AL 

• Solicitude do apoio por parte do profesorado a XDO. 

• Informacion a familia a traves do titor/a. 

• Folla de Derivacion ou Demanda de AL. 
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• Proposta de apoio do Departamento de Orientacion. Ter en conta que para que un 

alumno/a tena apoio do profesorado especialista debe ter un informe psicopedagoxico. 

• Informacion a xefatura de estudos e autorizacion da Direccion do centro. 

• Documentacion necesaria: 

-Solicitude de valoracion e/ou apoio. 

-Informe psicopedagoxico, se procede. 

-Autorizacion da familia. 

-Documento de proposta a Direccion do centro. 

 

 

Adaptación curricular 

• Habitualmente cando un titor/a propon a un alumno/a como posible candidato a 

Adaptacion Curricular, xa se esgotaron previamente outra serie de medidas ordinarias e 

excepcionais: valoracion e informe psicopedagoxico, ACNS, Reforzo Educativo, 

repeticion. 

• Proposta do titor/a. 

• Reunion coordinada polo xefe de estudios para decidir a pertinencia da adaptacion 

curricular. (Acta). 

• Informacion a familia e autorizacion da mesma (ainda que non e precisa a mesma para 

levala a cabo). 

• Elaboracion das adaptacions das diferentes areas. 

• Solicitude de autorizacion da AC a inspeccion por parte da direccion do centro. 

• Documentacion necesaria: 

-Informe psicopedagoxico. 

-Acta da reunion da decision. 

-Acta co nivel curricular do alumo/a. 

-Documento de informacion a familia e sinatura do mesmo. 

-Programacions adaptadas das diferentes areas. 

• Mentres non haxa que volver a revisar obxectivos, non e preciso volvela enviar ao 

Servizo de Inspeccion. 

Enriquecemento curricular horizontal 

• Informe psicopedagoxico. 

• Asesoramento do DO e do EOE. 

• Apoio de PT. 
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• Programas de enriquecemento para o desenvolvemento do talento para toda a escola. 

Repetición  

• Revision dos obxectivos minimos do nivel. 

• Unha vez se comproba que non os acada, realizarase unha reunion do equipo docente 

do alumno/a para valorar se esta medida excepcional pode supor un beneficio. 

• Decision do titor/a e informacion as familias. 

• Programa de reforzo individualizado para o seguinte curso. 

Flexibilización da duración do período de escolarización 

• A duracion do periodo de escolarizacion do ACNEE na educación infantil e primaria 

pode modificarse excepcionalmente. 

• Educacion infantil: poderase aumentar excepcionalmente nun ano. En ningun caso 

sera posible permanecer nesta etapa mais ala do ano natural no que se cumpran os sete 

de idade. 

• Educacion primaria: poderase aumentar excepcionalmente nun ano. No caso de non ter 

permanecido un ano mais na etapa de educación infantil será posible aumentar un 

segundo ano con carácter excepcional. En ningun caso sera posible permanecer nesta 

etapa mais ala do ano natural no que se cumpran os quince de idade. 

• Proposta do titor-a, do equipo docente e/ou XDO. Informe que xustifique a necesidade 

da medida elaborado polo departamento de orientacion. 

• Conformidade expresa da familia. 

• Informe psicopedagoxico. 

• Historial academico (XADE) 

• Orientacions sobre a proposta curricular adaptada: competencias xerais e obxectivos a 

conseguir. 

• Informe da Inspeccion Educativa. 

• Solicitude a Direccion Xeneral de Ordenacion Educativa, a que correspondera a 

autorizacion ou denegacion da flexibilizacion. 

Atención educativa hospitalaria e/ou domiciliaria 

• E destinatario desta atencion o alumnado de longa ou media hospitalizacion. 

• Ter en conta que este tipo de atencion dase en etapas obrigatorias preferiblemente. 

• O alumnado de longa e media hospitalizacion sera quen reciba atencion educativa en 

coordinacion co centro de orixe, mentres que o de curta hospitalizacion podera realizar 

no centro hospitalario actividades educativas de caracter xeral. 
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• Mantenen a sua escolarizacion a efectos de avaliacion e promocion nos centros de 

orixe. 

• Coordinacion estreita coa titoria e a XDO, que deben orientar o programa educativo. 

• O alumnado que deba permanecer convalecente no seu domicilio por un tempo 

superior a un mes sera destinatario de atencion educativa domiciliaria. Un alumno/a 

que, por enfermidade cronica, falte mais de seis ou mais dias continuados ao mes dentro 

dun periodo minimo de seis meses, tamén. 

• Precisariase un certificado medico que xustifique a convalecencia e a estimacion do 

período de tempo e enviar a información ao servizo deinspección educativa, que 

autorizaria a medida se procede. 

 

Programas 

• Programa de acollida ao novo alumnado. 

• Programa de educacion Emocional. 

• Programa de transicion entre etapas: Infantil, Primaria e ESO. 

• Programa de Estimulacion da Linguaxe en Educacion Infantil. 

• Programa de deteccion tempera das dificultades. 

• Programa de Habilidades Sociais. 

• Programas encaminados a mellora da Convivencia. 

Criterios de atención 

A preferencia do alumnado a atender e o tempo de atencion a este, sempre que non se 

podan satisfacer todas as necesidades, rexerase polos seguintes criterios: 

1. Alumnado con Necesidades Educativas Especiais derivadas de Discapacidade 

(visual, auditiva, intelectual, ou motora), Trastornos de Espectro Autista (TEA) e 

Trastornos Graves de Conduta. 

2. Alumnado con outras Necesidades Específicas de Apoio Educativo e con 

adaptación curricular e informe psicopedagóxico. 

3. Outro alumnado con NEAE e informe psicopedagóxico que precise atencion 

educativa. 

4. Teran prioridade aqueles alumnos/as que xa vineran recibindo apoio. 

5. En xeral primaranse os cursos mais baixos para recibir atencion educativa do 

profesorado de apoio. 

6. En Educacion Infantil so recibiran atencion de Pedagoxia Terapeutica aqueles casos 

precedidos dun ditame psicopedagoxico. 



198 
 

7. En canto ao profesorado especialista de Audicion e Linguaxe primarase a 

intervención temperá no ciclo de Educacion Infantil e nos primeiros cursos de Primaria. 

8. Cando existan moitas solicitudes para recibir apoio, priorizaranse atendendo a 

criterios pedagóxicos e evolutivos marcados pola CCP. 

Modalidades de atención. 

1. Atencion individualizada do alumno/a polo profesorado titor cando precisa un apoio 

puntual sen a intervencion directa doutro profesor/a ou especialista. 

2. Apoios temporais dentro da aula: atencion ao alumno por parte doutro mestre/a con 

dispoñibilidade horaria, que intervén no grupo aula atendendo a un alumno/a concreto. 

3. Desdobres. 

4. Atencion especializada por parte do profesorado de apoio: alumnado con necesidades 

especificas de apoio educativo que requira, nun periodo da sua escolarizacion ou ao 

longo de toda ela, determinados apoios e atencions educativas. Neste caso os apoios 

poden ser: 

-Dentro da aula ordinaria: Neste sistema o mestre de apoio traballa o curriculo, dentro 

da aula ordinaria, co alumno con necesidades educativas. 

-Fóra da aula ordinaria: en determinadas areas ou actividades (principalmente as 

instrumentais) o alumno ou grupo de alumnos/as con necesidades educativas especificas 

sae do seu grupo-aula para ser atendido polo profesorado de apoio. 

Organización dos apoios. 

• A valoracion da orientadora do centro sempre debe preceder a intervencion do 

profesorado de Pedagoxia Terapeutica e Audicion e Linguaxe. Ter en conta que e nunha 

medida extraordinaria, polo que deben esgotarse previamente medidas mais 

normalizadoras. 

• E necesaria ter a autorizacion asinada polos proxenitores. 

• O alumnado cun desfase curricular notable que comece a presentar serias dificultades 

para a aprendizaxe, podera recibir apoio estable de PT e/ou AL. 

• Os apoios se dirixiran fundamentalmente a adquisicion das aprendizaxes instrumentais 

de Lingua e Matematicas. Naqueles casos que o desfase curricular sexa significativo e, 

polo tanto, exista unha adaptacion curricular traballarase en conformidade á mesma. 

• Os apoios impartiranse, sempre que sexa posible, durante as areas instrumentais, 

evitando o resto das materias. Con ese fin contarase coa colaboracion do profesorado 

titor na elaboracion dos horarios. 
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• Terase en conta, sempre que sexa posible, os momentos do horario na aula ordinaria 

na que se imparte a materia obxecto de dificultade. 

• As familias do alumnado susceptible de reforzo seran informadas das medidas que se 

van adoptar e dos obxectivos que se pretenden acadar. 

• O apoio levaranse a cabo preferentemente dentro da aula ordinaria. 

So se produciran intervencións directas especializadas cando: 

-A resposta educativa que precise o alumno/a con neae non poda resolverse con 

fórmulas mais normalizadas. 

-O alumnado teña que recibir atencion específica por parte dos especialistas de 

Audicion e Linguaxe. Serán sesions curtas preferiblemente de media hora. 

-O alumnado desconeza as linguas da comunidade. 

-O alumnado non teña adquirido ou non domine as técnicas instrumentais básicas, 

dependendo do nivel no que se atope. Este apoio levarase a cabo coa especialista de PT 

en primeiro lugar e coa especialista de A L, se fose posible, por necesidades horarias. 

-Os apoios fóra da aula nunca excederan no tempo a terceira parte da xornada lectiva. 

-En xeral, o alumnado que reciba apoio de PT ou AL non terá máis reforzos fóra da aula 

para non incidir negativamente na súa integracion na aula ordinaria. 

◦ Introduciranse as medidas correctoras que se consideren oportunas, sempre que o 

progreso non sexa positivo. 

◦ Informarase as familias, cando menos trimestralmente, do grao de consecución dos 

obxectivos programados. 

-Establecerase unha boa coordinación entre todos os profesionais implicados na 

interacción co alumno/a concreto que presenta necesidades educativas. 

-Punto importante a tratar nesas primeiras reunións entre profesionais e o 

establecemento de criterios comúns de intervención e a “distribución” de tarefas e 

competencias para un plan de intervención coherente, tendo en conta as necesidades. 

-Nos casos en que, por propia decisión das nais, pais e titores e titoras legais e/ou 

derivación do departamento de orientacin, o alumnado estea sendo atendido por 

profesionais externos ao centro, estableceranse os contactos de comunicación coa 

finalidade de fixar estratexias de actuación conxuntas que redunden na mellora da 

resposta educativa do alumnado. 

-Durante este curso, manteranse os grupos estables na realizacion dos apoios paranon 

romper os grupos burbulla. Por este motivo non se mesturaran nenos/as de distintas 

titorías. 
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-Continuaranse realizando as sesions de estimulacion da linguaxe no 5º e 6º nivel de 

Educación Infantil. 

-Na atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo (ACNEAE) 

coidarase que todo o alumnado teña acceso ao proceso de ensinanza e aprendizaxeen 

calquera dos escenarios posibles no presente curso e asegurarase a sua participación e 

implicación no desenvolvemento das accións educativas 

-Atenderase aos diferentes modos que ten o alumnado de percibir e expresar a 

información para garantir a comprensión e a comunicación da mesma asi como o 

axuste, de medios, tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación, as suas 

circunstancias. 

-Deseñaranse e desenvolveranse plans de recuperación. 

Proposta de organización de apoios. 

• En principio o profesorado de apoio estará asignado a un ciclo, sempre que sexa 

posible, que será onde exerza os seu labor de reforzo. Procurarase organizar de xeito 

que entren na aula a menor cantidade posible de persoas, polo que se procurará dar certa 

estabilidade ao horario, especialmente mentres dure a situación provocada pola 

pandemia. 

• No presente curso non haberá agrupacións entre alumnos/as de distintos niveis, a non 

ser que sexan do mesmo grupo familiar ou se convertan en grupo estable. 

• Prestar atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que 

presenten dificultades de aprendizaxe ou alteracións da linguaxe oral que requiran apoio 

especializado, dando prioridade ao alumnado de primeiros niveis. 

• Os apoios preferentemente faranse nas aulas ordinarias. A distribución horaria será 

viablemsegundo a evolución do alumnado e a dinámica do centro. 

• A organización dos apoios deberá ser aberta, flexible e suxeita a modificacións ao 

longo do curso. 

• O alumnado suxeito de reforzo educativo e que non puidese ou non se considerase 

necesario o apoio especializado recibirán este apoio por parte do profesorado do nivel, 

ciclo ou nivel mais afin. Este reforzo pode ser: 

-Feito polo profesorado titor dentro da aula ordinaria coa aportación da orientadora e/ou 

do profesorado de apoio do material necesario, cando se considere oportuno. 

Introduciranse as modificacións metodolóxicas precisas: equipos de traballo en 

pequenos grupos, alumnado titor etc 
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-Apoio dentro da aula por parte dun mestre/a do nivel afin ao alumnado de reforzó 

educativo nas áreas e horas segundo dispoñibilidade horaria. Tratarase de que coincidan 

con áreas instrumentais. 

-Docencia compartida: impartir clase de forma conxunta sen desdobrar o grupo ou 

separar ao alumnado con dificultades (traballo por proxectos, metodoloxias 

contextualizada) 

Mecanismos de coordinación internos. 

Mecanismos internos: 

• Reunións dos órganos de goberno. 

• Reunións dos órganos colexiados. 

• Reunións do Departamento de Orientación. 

• Reunións da CCP. 

• Reunións dos Equipos Docentes. 

• Reunións entre o profesorado dos distintos niveis. 

• Reunións entre o profesionais que atenden os ACNEAE. 

• Reunións entre o profesorado titor e a orientadora. 

Utilizaranse as tecnoloxías de información e comunicación para facilitar as 

comunicacións entre o equipo docente do alumno/a. No presente curso as reunións 

realizaranse preferentemente de xeito telemático. 

5. Canles de colaboración coas familas e cos servizos externos. 

Familias: 

Procurarase que as reunións estean reguladas polo centro. Será necesaria citación 

previa, agás excepcións. É importante incidir nos logros obtidos, sen esquecer aqueles 

aspectos nos que se debe traballar mais. O titor coordinará a información que lle 

étransmitida polo profesorado de área e de apoio, co fin de non dar informacións 

contraditorias. 

• Reunions iniciais. 

• Hora semanal de atencion as familias. 

Servizos externos: 

• Contacto periódico cos Servizos Sociais do Concello. 

• Colaboracioón co servizo de inspección educativa. 

• Colaboración co EOE. 

• Colaboración nas demandas do Servizo de Asesoria de Orientación da Consellería. 

• Colaboración coas asociacións que traballan co alumnado con nee. 



202 
 

• Coordinación co IES ao que estamos adscritos. 

• Colaboración cos Servizos sanitarios. 

• Colaboración co Servizo de Menores. 

6. Seguimento e avaliación. 

Segundo o recollido no artigo 11.3 do Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se 

regula a atención á diversidade, o equipo directivo será o responsable do 

desenvolvemento, seguimento e avaliación deste plan. 

A avaliación efectuarase a dous niveis: 

Avaliación dos resultados obtidos polo alumnado: 

• A avaliación debe cumprir as seguintes características: 

-Mellorar a calidade das aprendizaxes, evitar todo carácter represivo, ubicar ao alumno 

nun nivel curricular que lle permita ter exito. 

-Debe ser permanente, continua e formativa, facilitando unha constante 

retroalimentación da aprendizaxe. 

-Debe ser obxectiva, criterial e sistemática. 

-Debe considerar o erro como fonte de novos aprendizaxes. 

-Debe ser participativa e fomentar as técnicas de auto-avaliación. 

• En canto ao proceso de avaliación seguiranse, a nivel xeral, os seguintes pasos: 

-Ao inicio do curso o profesorado titor revisará os expedientes do alumnado para ter en 

conta posibles neae xa detectadas (Secretaria e orientación). 

-Realizarase nos primeiros dias a avaliación inicial coa finalidade de tomar as medidas 

educativas oportunas segundo os datos obtidos. Estas medidas quedarán reflectidas na 

programación de aula (materiais de traballo adaptados, flexibilidade metodolóxica e 

organizativa etc.). 

-Diversificaranse os procedementos de avaliación, asi como os tipos de probas, técnicas 

e instrumentos. 

• A avaliación será entendida como un proceso. Debe ser continua, flexible, formativa, 

sistemática e criterial. 

• Cando un alumno por razóns médicas, familiares ou doutra indole, non acuda ao 

centro ou non poida participar das actividades dunha materia nun período prolongado 

dun xeito xustificado, a xunta de avaliación valorará que decisión tomar sobre a sua 

cualificación, podendo mesmo deixar sen avaliar ao alumno ou alumna se se considera 

que os datos para unha correcta avaliación son claramente insuficientes. En todo caso a 
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xunta de avaliación informará aos pais/nais/titores legais e a inspección educativa da 

decisión tomada e das razóns que xustifican a mesma. 

• Este mesmo criterio poderase aplicar ao alumnado que chegue trasladado ao centro co 

curso comezado e non curse unha avaliación completa no momento da sua 

incorporación. 

O departamento de orientación elaborará a memoria do Plan de Atención á Diversidade, 

establecendo as pertinentes propostas de mellora. Esta memoria incorporarase á 

memoria do departamento e a memoria anual do centro. 

8.9. Plan de Acollida. 

Documento revisado e actualizado polo Equipo Directivo e a Xefatura do 

Departamento de Orientación do centro ao inicio do presente curso académico 

2022/23. 

8.10. Plan de Autoprotección do Centro. 

No que a este documento se refire, non hai modificacións con respeto a súa última 

versión. Debido á reforma integral que se levará a cabo no centro durante o presente 

ano académico, unha vez rematada esta, procederase á revisión e actualización do 

devandito plan. 

8.11. Plan APPCC. 

O Plan de APPCC (análise de perigos e puntos de control críticos) do comedor escolar 

do centro é responsabilidade do persoal de cociña e será supervisado cunha 

periocidade semana pola persoa encargada do servizo. 

8.12. Plan de relación co entorno e coas famililas. 

O colexio debe ser considerado como un centro aberto que establece determinadas 

relacións de reciprocidade co medio no que está situado. 

É especialmente importante, para o bo funcionamento do centro, mostrar o 

establecemento de relacións de cooperación e coordinación coa ANPA. 

Dentro de programa de apertura do Centro á contorna realízanse as seguintes 

actividades: 

- Actividades de información a pais/nais/titores legais do alumnado. 
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- Fomentar a participación da comunidade educativa en diversas actividades 

complementarias e extraescolares. 

- Colaborar co Concello e con outras entidades en todas aquelas actividades que se 

realizan desde cada unha delas e que sexan relevantes para a formación do noso 

alumnado. 

Facilitarase, asemade, calquera tipo de relación frutífera, a tenor dos nosos fins, coas 

distintas asociacións de cidadáns que representen a nosa contorna e que no lo 

demanden de forma legal. 

Un clima de bo entendemento entre o profesorado e a familia é fundamental se 

queremos mellorar a calidade do ensino e que os noso alumnado consiga unha 

formación académica que lle sirva para cimentar as bases do seu futuro ingreso na 

ESO. 

Para acadar este obxectivo plantexamos que haxa unha información fluída entre o 

mestres e as familias. 

Os martes en horario de 16:00 horas a 17:00 horas será a hora de atención aos 

pais/nais. No caso que por motivos de traballo, enfermidade, etc, non poidan asistir, os 

titores/as poderán atendelos nas súas horas de garda ou recreo, sempre pedindo cita 

por antelación, xa sexa por teléfono chamando ao centro, a través da axenda escolar ou 

ben a través da aplicación AbalarMobil. 

Estas reunións levaranse a cabo de xeito presencial.As reunións serán en grupo ou 

individuais dependendo a información que queiramos transmitir ás familias. 

Con pais/nais/titores legais en grupo: 

1) Reunións conxuntas: 

1.1.)Primeira reunión: A comezo de curso. Os aspectos a tratar nesta reunión serán os 

seguintes: 

-Presentación do profesorado, do equipo directivo e dos equipos docentes 

-Obxectivos que pretendemos acadar no nivel ou no ciclo. 

-Obxectivos mínimos que se deben conseguir para promocionar. 

-Criterios de cualificación. 
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-Información das competencias clave. 

-Proxectos docentes que se levarán a cabo. 

-Horarios das entrevistas cos país/nais que serán previa cita acordada co profesorado. 

-Pasos a seguir ante calquera dúbida ou conflito 

   - Falar primeiro sempre co titor/a 

   - Se fose preciso co especialista 

   - Se fose preciso coa Orientadora 

   - Se fose necesario co Equipo Directivo  

-Importancia de solucionar os problemas que se produzan no colexio no propio 

colexio. Aquí é onde se dará a información máis precisa e detallada do que aconteceu. 

-Importancia da colaboración da familia, de remar xuntos cara obxectivos común. 

-Prestixio do profesorado. 

-Utilización que se vai a facer dos libros de texto. 

-Deberes para rematar as tarefas da aula ou para reforzalas. 

-Importancia primordial da familia no traballo de valores, a atención, a autoestima e a 

responsabilidade. 

-Normas que rexerán o curso escolar. 

1.2) Segunda reunión: no mes de xaneiro (analizar a evolución do grupo/clase). 

1.3) Terceira reunión: no mes de abril (valoración global do curso). 

-Outras reunións cando se considere necesario. Con cada pai/nai/titor legal 

individualmente: 

-Entrevista persoal. 

-Carta, nota, informe,... 

-Cualificacións, circulares… 

Tamén se manterán contactos ao longo do curso cos centros dos que recibimos ou aos 

que entregamos o noso alumnado. 
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8.13. Plan de igualdade. 

Foi revisado e actualizado polo Equipo Directivo durante o curso 2020/21. 

8.14. Plan de comunicación. 

O centro non contaba con este plan. Foi elaborado polo Equipo Directivo a inicios do 

curso académico 2021/22. 

8.15. Plan xeral de avaliación do centro. 

A finalidade será propiciar a reflexión e toma de decisións que permitan a mellora da 

calidade educativa do centro. 

Para logralo, basearémonos: 

a) Nas programacións didácticas. 

b) Na metodoloxía docente. 

c) Na avaliación do alumnado. 

d) No clima escolar e de aula. 

e) Nos resultados académicos. 

En canto ás sesión de avaliación, na etapa de Educación Infantil haberá catro 

avaliacións; unha inicial e unha ao remate de cada un dos tres trimestres, mentras que 

na etapa de Educación Primaria haberá un total de cinco avaliacións, unha avaliación 

inicial, unha ó remate de cada trimestre e unha avaliación ordinaria. As datas sinaladas 

para as correspondentes sesións de avaliación son as seguintes:  

Avaliación Inicial: do 17 ao 20 de outubro de 2022. 

1ª avaliación: do 19 ao 21 de decembro de 2022.  

2ª avaliación: do 27 ao 30 de marzo de 2023. 

3ª avaliación: do 12 ao 15 de xuño de 2023.  

Avaliación Ordinaria: do 12 ao 15 de xuño de 2023. 

Nas sesións de avaliacións dos diferentes niveis reuniranse tódolos mestres/as que 

imparten áreas no nivel, coordinados polo respectivo titor/a. 
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Ao remate de cada avaliación entregaráselle ós pais/nais ou titores legais o boletín 

informativo de avaliación dos alumnos, xunto cun informe individualizado de cada 

alumno elaborado polo titor, e dun informe individualizado elaborado polo 

profesorado de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e Linguaxe no caso de alumnado 

con NEAE. A Comisión de Coordinación Pedagóxica poderá realizar tódolos axustes e 

modificacións que coide necesarios a proposta dos equipos de ciclo. 

Os criterios de promoción serán os recollidos no Proxeto Educativo do Centro. 

8.16. Plan TIC 

Documento revisado e actualizado polo Equipo Directivo e pola persoa coordinadora 

da Dinamización das TIC ao inicio do curso académico 2021/22. 

 

8.17. Programas de innovación educativa. 

Este curso participaremos nos seguintes plans e programas de innovación educativa: 

- Contratos Programa nas modalidades: EDUinnova, EDUexcelencia, EDUsaúde, 

EDUsostibilidade e EDUcalidade. 

- Plan Proxecta. 

- PLAMBE. 

- Programa de Seccións Bilingües. 

- Programa de auxiliar de conversa.  

- Proxecto E-Dixgal. 

- Proxecto “Digicraft no teu cole”. 

-  Polos Creativos 

- Clube de ciencia 

- Proxecto Voz Natura. 

Tamén se estudará a posibilidade de participar en todos aqueles proxectos de 

innovación educativa que sexan ofertados e que se adapten as características de centro 

e aos intereses e necesidades do alumnado. 
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* Todos os documentos oficiais están á disposición da comunidade educativa na 

sección “Documentos” da páxina web do centro: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrespino/ 

9. Procedementos para avaliar a propia programación xeral. 

A CCP, mensualmente, fará un seguimento das medidas aplicadas para a consecución 

dos obxectivos propostos na PXA cara a detectar as insuficiencias da mesma e o seu 

grao de realización. 

Trimestralmente, o claustro de mestres realizará un seguimento da PXA para detectar 

as posibles desviacións do planificado e estudar aspectos que poderían ser mellorables. 

Deste seguimento farase un informe que será presentado ao Consello Escolar. 

Ao final de curso, o claustro avaliará todos os aspectos docentes, tratando entre todos 

os apartados xerais e achegando, por ciclos, a avaliación dos que sexan propios. 

O Consello Escolar avaliará esta PXA e o cumprimento dos obxectivos e actividades 

nela propostos, respectando os aspectos docentes. Asemade poderá ser revisado cando 

o requira algún dos sectores deste órgano colexiado de goberno. 

Por último un extracto escrito do seguimento e a avaliación levada a cabo conformará 

a Memoria Anual, que será elaborada coas achegas de todos ao remate do curso e que 

recollerá os resultados da avaliación final e será presentada ao Consello Escolar para a 

súa aprobación na última reunión do curso, a finais de xuño. 

10. Dilixencia. 

Esta Programación Xeral Anual foi elaborada polo Equipo Directivo tendo en conta as 

propostas da CCP, do Claustro, as directrices do Consello Escolar e a memoria do 

curso anterior. 

Unha vez avaliada e aprobada polo Claustro de Mestres e polo Consello Escolar do 

centro, ponse a disposición da comunidade educativa, quedando o orixinal asinado 

polo Director na secretaría do centro. 


