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1. INTRODUCIÓN  

 
 

1.1. Introdución.  

Os Contratos Programa Recupéra-T, (en adiante CP Recupéra-T) pretende 

lograr o éxito educativo a través do reforzo, apoio e acompañamento na aprendizaxe 

daquel alumnado vulnerable que por causa da pandemia non alcanzase os obxectivos 

e as competencias establecidas para o nivel correspondente. Este aspecto vai a 

permitir potenciar a aprendizaxe e o rendemento escolar do noso alumnado 

mellorando as expectativas sobre as súas propias capacidades, axudando ao 

alumando na formación do seu autoconcepto e na súa integración social así como 

facilitar a continuidade na progresión da acción educativa, polo tanto este programa é 

considerado polo CEIP Manuel Sueiro como necesario para a mellora do proceso de 

ensino e aprendizaxe do noso alumnado, tendo un carácter dinámico, operativo, 

flexible, claro e realista debendo responder á necesidade de mellorar os índices de 

éxito escolar en determinado alumnado do colexio. 

A calidade do sistema educativo galego, reflíctese en gran medida, nos 

resultados que obteñen os alumnos nas etapas obrigatorias e na eficacia das accións 

dirixidas a compensar as diferenzas de partida, logrando que os alumnos que se 

moven en peores condicións ambientais cheguen a conseguir resultados 

satisfactorios.  

Os centros educativos dispoñemos, habitualmente, de diversos recursos 

organizativos, humanos e materiais para facer fronte ás necesidades educativas do 

noso alumnado. En condicións normais, cando o número de alumnos que requiren 

unha atención maior da ordinaria é limitado ou cando as necesidades destes alumnos 

móvense dentro de certas marxes, os recursos cos que contamos no centro son 

suficientes para que a resposta educativa se adecúe a estas necesidades educativas. 

Pola contra, cando as necesidades son de maior intensidade ou cando o número de 

alumnos que requiren atención diferente da ordinaria é elevada, os instrumentos cos 

que conta o centro fanse insuficientes. É entón cando resulta necesario introducir 

novos instrumentos que faciliten a resposta educativa ao alumnado que requiran un 

apoio diferente ao ordinario.  
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O CEIP Manuel Sueiro atópase neste último caso, onde os recursos dos que 

dispomos son insuficientes para poder alcanzar con eficacia os obxectivos de calidade 

que perseguimos intentando compensar as desigualdades, que coa COVID-19 se 

viron incrementadas de forma exponencial, debido ao aumento da vulnerabilidade do 

noso alumnado. 

 As nosas notas de identidade, os obxectivos que pretendemos alcanzar e os 

procedementos de actuación están enfocados á consecución duns valores, unhas 

actitudes, unha formación e unha organización que sendo xerais dentro do marco 

educativo teñan a súa propia identidade. 

Este CP Recupéra-T é elaborado polo Equipo Directivo coa colaboración dos 

titores e titoras responsables así como coa xefatura do Departamento de Orientación 

estando aberto a todas as modificación e revisións periódicas que o centro educativo 

acorde en base a avaliación continua e interna. Por tanto, dito programa xorde como 

unha responsabilidade ante o complexo fenómeno educativo ocasionado pola 

pandemia da Covid-19 e coa finalidade última de mellorar o éxito escolar. 

Este programa engloba actuacións dirixidas a dar resposta ás necesidades 

asociadas á contorna sociocultural do alumnado, perseguindo catro obxectivos 

estratéxicos:  

1. Apoiar o alumnado vulnerable para a mellora do seu rendemento académico 

e desenvolvemento do éxito educativo 

2. Reducir as barreiras de aprendizaxe que dificultan alcanzar e superar os 

obxectivos e competencias de cada nivel educativo. 

3. Facilitar a atención educativa dos colectivos máis vulnerables para favorecer 

a súa formación e previr o risco de fracaso e abandono escolar. 

4. Reducir o número de alumnos/as que presentan dificultades para a 

aprendizaxe. 

 A posta en práctica do programa verase favorecido pola coordinación cos 

seguintes Equipos docentes: Claustro,  o equipo de Biblioteca do PLAMBE, o equipo 

Tics do noso centro e polo EDLG. 
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1.2. Características do contorno socioeducativo.  

 

O diagnóstico é o punto de partida para coñecer o punto de partida no que se 

atopa o centro educativo e, de ser o caso, establecer as modificacións oportunas. Este 

diagnóstico sitúanos na realidade e proporciona un perfil concreto do centro e 

recollerá, cando menos as características socioeducativas así como os factores 

internos do mesmo: fortalezas, debilidades, ameazas e posibilidades.   

 

1º) Características do centro e do seu contorno que contextualizan a 

intervención educativa. 

A análise do CEIP Manuel Sueiro estrutúrase nos seguintes epígrafes: localización, 

estrutura do centro educativo, alumnado, profesorado, familias e A.N.P.A., persoal non 

docente, órganos de goberno e coordinación docente, relación do centro co entorno, 

estado da convivencia e a situación actual e futura.   

 

a. LOCALIZACIÓN. 

O Proxecto Educativo do CEIP Manuel Sueiro recolle a descrición do ambiente 

socio-económico-cultural do entorno establecendo que: “O CEIP Manuel Sueiro atópase 

enclavado no barrio ourensán das Lagoas, ao noreste da cidade, na marxe esquerda do 

río Miño. Na historia deste barrio cabe falar de dúas etapas ben definidas: a década do 

anos 70 na que se construíron gran número de vivendas en réxime de cooperativas 

(funcionarios do concello, do MEC, comercio, RENFE, La Región. Uteco,.... Nesta década 

foi construído o colexio (1979). Anteriormente fora construído o Lagoas I (1975) e 

posteriormente (1980) o lagoas III (CEIP Mestre Vide). A partir de finais dos anos 70, o 

perfil do barrio residencial que tiña, trocou e comezaron a construírse vivendas sociais 

que na actualidade superan as cincocentas vivendas. A historia da construción do barrio 

condiciona os datos de poboación e nivel socio-económico-cultural dos habitantes do 

barrio é outro factor a ter en conta. Os datos do censo no ano 1991 daban unha 

densidade de 2.9 habitantes por vivenda cooperativa, mentres que a densidade nas 

vivendas sociais ascendía a 3.5 habitantes por vivenda. Son significativos os datos dese 

mesmo ano sobre as porcentaxes de xoves (29.48%), adultos (57%) e maiores (13%). A 

análise destes datos xa presentaba nese ano síntomas de envellecemento, que na 

actualidade xa se confirmou ante a ausencia de renovación xeneracional. Todo isto, 

xunto co descenso demográfico xeneralizado na sociedade, ten unha clara repercusión 

na potencial poboación escolar do centro, que ven diminuíndo a súa matrícula ano a ano. 
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Os datos da situación socio-económica-cultural dos habitantes do barrio é un fiel reflexo 

da historia de construción do barrio, poñendo de manifesto unha clara diferenciación 

interna na poboación do mesmo. Salientar tamén, nesta breve descrición a ausencia de 

servizos que ten o barrio, salvo os que ofrecen os centros educativos e a Universidade de 

Vigo: non hai biblioteca, nin instalacións deportivas, nin centros culturais,...”. As familias 

do alumnado do CEIP Manuel Sueiro manteñen unha boa relación co centro educativo 

sendo esta correcta. O CEIP Manuel Sueiro está adscrito ao IES As Lagoas.  

 

b. ESTRUTURA DO CENTRO. 

O CEIP Manuel Sueiro é un Centro de Educación Infantil e Primaria, que recibe 

alumnado das seguintes rúas: rúa río Loña, marxe esquerda da río Miño dende rúa río 

Loña ata Ponte Nova, baixada ao río, rúa das Lagoas, rúa Alfonso Daniel Rodríguez 

Castelao ata cruzamento con rúa Barros Sibelo, rúa Barros Sibelo, avenida de Buenos 

Aires dende o túnel, avenida de Ponferrada ata rúa Chasco. Comparte co CPI José 

García García o barrio da Rabaza. Todas as rúas interiores dentro deste límite, tendo 

como áreas limítrofes as áreas de influencia de CEIP Mestre Vide, CEIP Curros Enríquez, 

CPI José García e CEIP As Mercedes.  

O colexio, estruturase en 8 unidades, dúas unidades de Educación Infantil na que 

se escolariza alumnado de idades comprendidas entre os 3 e os 5 anos, e seis unidades 

de Educación Primaria, unha para cada un dos cursos de 1º a 6º de Educación Primaria. 

Actualmente están catalogadas 1 unidade de Educación Infantil e 5 unidades de 

Educación Primaria estando habilitadas 1 unidade de Educación Infantil e 1 unidade de 

Educación Primaria.  

Actualmente, no centro hai 100 nenos e nenas matriculados. 25 están 

escolarizados nas dúas aulas de Educación Infantil e os restantes 75 alumnos están 

escolarizados nas aulas de Educación Primaria.  

O colexio non dispón de servizo de transporte escolar.  

Ten servizo de comedor escolar de xestión indirecta regulado, estando xestionada 

este curso, 2020/2021 pola empresa Sala Gradín con sede na Estrada, sendo a propia 

empresa a encargada de velar polo cumprimento das APPC baixo a responsabilidade e 

supervisión da dirección do centro educativo.  

 

INSTALACIÓNS. 

O CEIP Manuel Sueiro ten a súa localización na rúa Antonio Failde Gago nº 21, no 

concello de Ourense. O colexio ten un edificio educativo que conta con dúas plantas na 
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que se poden atopar as seguintes dependencias: 2 aulas de Educación Infantil, 6 aulas 

de Educación Primaria todas elas con conexión a internet, ademais existen: 1 aula de 

informática, 2 aulas de apoio, unha aula de relixión e unha sala de usos múltiples. A 

biblioteca, a cal funciona como centro de recursos de aprendizaxe está integrada dentro 

do PLAMBE. Baños para o alumnado, o comedor escolar, sala de mestres e aseos do 

profesorado, sala do departamento de orientación, almacén e os despachos de dirección, 

secretaría e conserxería.  

No exterior destacar o patio de recreo, xardín, parque de xogos dos nenos e nenas 

de Educación Infantil así como a pista de deportiva, ximnasio e o patio cuberto.  

 

OFERTA EDUCATIVA. 

O CEIP Manuel Sueiro caracterízase por apostar por unha ensinanza de calidade 

que sexa capaz de chegar ao maior número de alumnos e alumnas no que a intereses se 

refire. Rexéndose polo principio de neutralidade ideolóxica, de maneira que renuncia a 

todo tipo de adoutrinamento, sectarismo e proselitismo, aínda que se declara 

esencialmente respectuoso coas ideas que sexan compatibles coas Declaracións de 

Dereitos Humanos. Os principios básicos céntranse nunha educación para a paz 

rexeitando calquera tipo de violencia, o respecto pola dignidade e integridade persoal dos 

membros da comunidade educativa. O alumnado fórmase para a xustiza, a liberdade, a 

responsabilidade e a solidariedade, apostando pola coeducación e a igualdade de 

oportunidades, sendo promovida mediante a non discriminación por razón de nacemento, 

raza, sexo, capacidade económica, nivel social, conviccións políticas, morais ou 

relixiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriais e psíquicas, ou calquera outra 

condición ou circunstancia persoal ou social.  

Na actualidade as ensinanzas que se imparten están distribuídas da seguinte 

forma:  

Educación Infantil: 2 aulas na que se escolarizan alumnado de 3, 4 e 5 anos.  

Educación Primaria: 6 aulas nos que se escolariza a nenos de 1º ata 6º de 

Educación Primaria.  

 

PLANS E PROXECTOS. 

Co obxectivo de desenvolver a autonomía, unificar criterios, evitar a improvisación, 

establecer unha liña metodolóxica, clarificar os obxectivos e medios para conseguilos, as 

estratexias para un maior rendemento, as inquedanzas da comunidade educativa, a 

distribución de forma racional dos espazos e tempos, a creación de motivacións evitando 
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a rutina e comprometéndose activamente cos logros educativos, así como coordinar a 

participación e implicación de todos os membros da comunidade educativa, o CEIP 

Manuel Sueiro desenvolve os seguintes plans e proxectos: o Proxecto Educativo (art. 

121), o Proxecto de xestión dos centros públicos (art. 123), as Normas de Organización, 

Funcionamento e Convivencia (Art. 124) e a Programación Xeral Anual (art. 125). 

Ademais destes plans destacar os seguintes: Plan de Igualdade, de Comunicación, PLC, 

PAT, Plan de Acollida, Plan de Evacuación, Plan do Período de adaptación na Etapa de 

Educación Infantil, Plan de Orientación, PXAD así como os Plans COVID para o curso 

escolar 2020/201. Para traballar certos ámbitos nos que se desenvolve o contexto 

educativo, o CEIP Manuel Sueiro xurdiron unha serie de Programas de innovación 

educativa como son: o PLAMBE (Plan de Mellora da Biblioteca Escolar), o Programa de 

Auxiliares de Conversa (como programa complementario de apoio e colaboración de 

profesorado nativo para posibilitar a práctica da conversa oral, proporcionar un modelo de 

corrección lingüística e achegar o alumnado e profesorado á cultura do seu país) e os 

programas Aliméntate ben, Proxecto Meteoescolas, PDC e Recíclate con Sogama todos 

eles dentro do Plans Proxecta (este ano anulados por mor da COVID-19) e no curso 

escolar 2020/2021 o grupo de 5º de Educación Primaria é un grupo EDIXGAL.  

 

ALUMNADO.  

No curso escolar 2020/2021 no CEIP Manuel Sueiro están escolarizados 100 

estudantes, dos cales, 25 nenos e nenas nas dúas aulas de Educación Infantil e os 

restantes 75 alumnos e alumnas nas seis aulas de Educación Primaria. 

Do alumnado é importante destacar a súa procedencia, que é case toda das 

diferentes rúas da zona de escolarización. 

A maioría do noso alumnado vive cos seus proxenitores. 

O centro caracterízase por atender a diversidade e compensar desigualdades 

nos que a inclusión é un dos obxectivos básicos do centro, así:  

 O 20% do alumando é de etnia xitana  

 O 25% do alumnado proveñen de América Latina (Brasil, México, Venezuela, 

Colombia e Brasil)  

 O 2% do alumnado que provén de Ucrania.  

 O 3% do alumnado está en familias de acollida.  

 O 73% do alumnado ten uns ingresos inferiores a 5400€ 

 O 10% é alumnado de NEE (4 TEA, 2 trastornos da conducta, 1 altas 

capacidades, 1 dislexia e 2 atrasos cognitivos).  
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 O 24% do alumnado recibe axuda do profesorado de Pedagoxía Terapéutica.  

 O 17% do alumnado recibe axuda do profesorado de Audición e Linguaxe.  

No centro educativo hai varios casos concretos de absentismo escolar. O 

alumnado non é conflitivo. As relacións entre o alumnado son boas tanto entre eles 

como co profesorado. 

 

NECESIDADES DO ALUMNADO.  

O rendemento académico do alumnado nos últimos dous cursos, 2019/2020 e 

2020/201, e inferior aos resultados anteriores tomando como referencia as probas de 

avaliación individualizada realizadas no ano 2015 e 2017 tal e como se recolle na súa 

PXA, aínda que sendo bos, acadan uns resultados por debaixo da media comparados 

cos centros do seu grupo ISEC, existindo diferenzas relevantes. Estas diferenzas 

débense, entre outros factores, ás elevadas taxas de absentismo e que a metade do 

alumnado que realiza esta proba acode a reforzo educativo. 

O resultado da competencia matemática, son un pouco máis baixos respecto a 

media galega e a media do grupo ISEC, obtendo mellores resultados na resolución de 

problemas que no cálculo. 

O resultado da competencia lingüística, están por debaixo da media galega e do 

seu grupo de referencia, puntuando alto en compresión oral e baixo en expresión 

escrita. 

Se ven, o dominio das competencias matemáticas, lingüística e o seu dominio 

da lingua estranxeira, son a chave do presente e futuro no progreso académico.  

Ante esta realidade escolar xorden dende o centro as seguintes propostas de 

traballo escolar:  

1º) É necesario centrarse en manter e incrementar no posible as propostas 

recollidas no Proxecto Lector e no Plan de Biblioteca as cales axudarán a mellorar os 

resultados na compresión lectora, insistindo na lectura de contos e historias nos niveis de 

infantil e primaria, mellorando a adquisición do hábito lector e continuando o gran traballo 

realizado no uso da biblioteca escolar. 

2º) É necesario que o alumnado se familiarice co modelo de avaliación 

individualizada, sobre todo o referido na proba do ámbito da competencia matemática.  

3º) É necesario a implantación do uso das TIC nos procesos de ensino-

aprendizaxe, tal e como se recolle no Plan TIC.  

4º) É necesario revisar e reformular, no seu caso, as programacións didácticas no 

relativo ao apartado de cálculo e numeración.  
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5º) É necesario mellorar a expresión escrita, para o cal se establece no colexio 

como materia de libre configuración en en 4º e 6º de Educación Primaria un obradoiro de 

expresión.  

´6º) É necesario revisar as estratexias metodolóxicas para abordar o ensino do 

cálculo e a resolución de problemas.  

7º) É necesario traballar a atención e a concentración do alumnado co obxectivo de 

aumentalas.  

O colexio ten alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, para o cal 

se lle dota no curso escolar 2020/2021 cunha mestra a tempo completo de Audición e 

Linguaxe e de Pedagoxía Terapéutica. No centro educativo realízanse apoios e reforzos 

educativos, tanto dentro como fóra da aula, quedando recollidas as estratexias 

metodolóxicas e organizativas na programación do profesorado, do mestre da aula de 

apoio, no Plan de Orientación, e  no Plan Xeral de Atención á Diversidade.   

 

PROFESORADO.  

Actualmente o colexio conta cos seguintes recursos humanos: 2 mestras 

especialistas en Educación Infantil (31), 1 mestra especialista en Inglés (32), 1 mestra 

especialista en Francés (33), 1 mestra especialista en Educación Física (34), 1 mestra 

especialista en Música (35), 2 mestres especialistas en Pedagoxía Terapéutica (36), 1 

mestra especialista en Audición e Linguaxe (37), 5 mestres especialistas en Educación 

Primaria (38), 1 mestra especialista de Relixión Católica (401), 1 mestra especialista 

de Relixión Evanxélica (402), 1 mestra ARCO a tempo completo (38) e 1 orientadora 

compartida (39) con centro base no CEIP Vistahermosa. 

Dos 17 mestres e mestras que compoñen o claustro docente destacar que no 

curso escolar 2020/2021 por mor das xubilacións e a habilitación das 2 aulas fai que 9 

dos 17 docentes sexan provisionais característica redunda na dificultade de 

homoxenizar os ámbitos metolóxicos na atención á diversidade.  

 

FAMILIAS E A.N.P.A. DO CENTRO EDUCATIVO.  

O CEIP Manuel Sueiro defínese como un centro educativo aberto establecendo 

relacións de reciprocidade do medio no que está situado, no barrio de As Lagoas, 

sendo especialmente importante a relación individuais e colectivas coas familias coas 

que manteñen unha boa relación co centro educativo, sendo esta correcta, próxima e 

directa. 
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É importante destacar o labor feito pola A.N.P.A. Limiar. 

 

PESOAL NON DOCENTE.  

 

Na actualidade o colexio conta cunha coidadora, con contrato laboral da Xunta de 

Galicia, unha conserxe e dúas encargadas da limpeza a cales dependen do concello de 

Ourense. O mantemento das instalacións e reparacións do mesmo encárgase o persoal 

do concello.  

 

ÓRGANOS DE GOBERNO E COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

O centro ten catalogadas 5 unidades aínda que actualmente está en 

funcionamento 8 unidades (2 aulas habilitadas) sendo: 2 unidades de Educación 

Infantil e 6 unidades de Educación Primaria, tendo os órganos colexiados e de 

coordinación docente recollidos no artigo 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º e 53º 

respectivamente do DECRETO 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o 

Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria. (DOG. 21/10/1996) e na ORDE do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan 

determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación 

infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e 

primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

(DOG.02/09/1997).  

 

RELACIÓN DO CENTRO CO ENTORNO. 

O centro educativo atópase situado no barrio de As Lagoas, na cidade de Ourense.  

O colexio ten elaborado un Programa de apertura do centro á contorna, na que se 

programaron diferentes actividades centradas nos seguintes ámbitos.  

1º) Actividades de información ás familias, baseadas na metodoloxía de charlas 

coloquio,  

2º) Actividades que fomentan a participación da comunidade educativa en 

actividades complementarias e extraescolares nas que a A.N.P.A. Limiar xoga un papel 

importante.  

3º) Actividades de colaboración co concello de Ourense mediante actividades 

programadas polas concellerías correspondentes sendo relevantes para o alumnado.  
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4º) Actividades de colaboración ca Fundación Xaquín Lorenzo baseados nos xogos 

populares.  

5º) Actividades de colaboración co Círculo Poético Ourensán que sexan de interese 

para o alumnado.  

Ë importante destacar a colaboración coas concellerías de Educación e Cultura e a 

concellería de Asuntos sociais, Sanidade, Igualdade, Xuventude e Voluntariado  do 

concello de Ourense, nas que o colexio sempre asistiu e participou en actos e iniciativas 

que consideraron razoables. O concello de Ourense colabora na medida do posible en 

todas as peticións feitas pola comunidade educativa do CEIP Manuel Sueiro intentando 

manter un clima de cordialidade e colaboración cos representantes do concello.  

Con respecto a concellería de Asuntos sociais, Sanidade, Igualdade, Xuventude e 

Voluntariado destacar a boa sintonía con este servizo debido a obriga de manter 

contactos periódicos dadas as características do alumnado do centro educativo.  

Esta apertura á contorna ten a función de centrar a vida cultural do alumnado, o cal 

invítanos a abrirnos ao exterior, sendo protagonista da actividade social e cultural, así 

como escoitar as iniciativas que a comunidade educativa lles poida suxerir. Tamén 

convén subliñar a relación cos centros educativos da zona como o CIFP Portovello, o IES 

As Lagoas e o Campus Universitario de Ourense  dependente da Universidade de Vigo.   

 

Por todo isto, cremos que é de xustiza que desde o centro se oferte ao alumnado 

que presenta dificultades e problemas de aprendizaxe, Contratos Programa 

Recupéra-T, nas súas dúas modalidades ARCO e PROA+,  compensando as 

desigualdades e atendendo á diversidade existen no CEIP Manuel Sueiro . 

A xustificación do proxecto fundamentámola, basicamente, en: 

 Facilitar unha educación de calidade ao alumnado que presenta necesidades 

educativas especiais, que estea baseada nos principios de inclusión, igualdade de 

oportunidades, accesibilidade universal, deseño para todos e que propicie a súa inserción 

laboral. 

 A constatación de que a tarefa de compensación educativa é fundamental entre 

a poboación escolar deste centro. 

 A necesidade de ofrecer este apoio a todos os alumnos e alumnas que o 

necesitan e cunha maior eficacia ao traballar sobre as dificultades de aprendizaxe 

detectadas individualmente. 
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 O coñecemento de que a maioría da poboación con carencias socioeducativas, 

fai que estas accións partan dunha contextualización grazas á cal a intervención 

adáptase ás necesidades detectadas.  

É importante iniciar estas accións cos nenos e nenas para que se beneficien das 

actividades, xa que se trata de traballar sobre procesos de aprendizaxe que requiren 

unha atención especial e individualizada. 

Propómonos manter a base da intervención a través do apoio escolar específico, 

insistindo na importancia de coordinar estas accións coas que xa levan a cabo no horario 

lectivo do centro, así como partindo da implicación do persoal docente e do equipo de 

orientación. 

 Existe unha demanda deste tipo de apoio por parte das familias, proposta que este 

Equipo Directivo recolle expondo a necesidade de, non soamente iniciar dito proxecto, 

senón de continuar o traballo con apoios continuos nas aulas traballando a convivencia e 

a diversidade cultural existente, de maneira que se contrarresten as posibles dificultades 

que, orixinadas por estes factores, os menores poidan ter no referente ao seu 

rendemento académico. O respecto á diversidade e as habilidades de interacción son 

temas fundamentais que deben abordarse nestes contextos como parte da formación 

integral dos alumnos e alumnas. 

No centro están en funcionamento varios proxectos que teñen relación directa 

con este programa de apoio e reforzo, e que redundarán nunha mellora de resultados 

acadados ao polo en práctica, non só pola coordinación que existirá entre todos estes 

sectores implicados, senón pola experiencia acadada ao longo destes últimos cursos na 

posta en funcionamento de programas de innovación educativa e que se poden ver 

cunha simple visita á web do noso centro: 

1. PLAMBE 

 

A incidencia do Plan de Mellora de Bibliotecas no ARCO e Refórza-T (2019/2020) 

vai a ser fundamental  e vital. Dende o equipo de biblioteca terase en conta esta situación 

e programaremos actividades encamiñadas ao uso da biblioteca por este alumnado. 

Favoreceremos a mellora do proceso lector, fomentando a lectura en tempos de lecer.  
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2. TIC.  

 

O equipo TIC do centro facilitará e favorecerá a posta en práctica de todas aquelas 

actividades que precisen do uso das novas tecnoloxías. Tamén facilitará os recursos 

materiais precisos, así como a maquetación de contidos e cursos na aula virtual que se 

precisen para o seu desenvolvemento. 

 

3. EDLG.  

 

Desde o EDLG teremos en conta a este alumnado, e dentro do proxecto de 

fomento do emprego do Galego programaremos actividades encamiñadas a mellorar a 

competencia en comunicación lingüística do alumnado do Contratos Programa 

Recupéra-T (ARCO e PROA+).  

 

 O profesorado do centro, e mesmo toda a comunidade educativa, está 

preparada para desenvolver calquera programa de innovación educativa en base a 

experiencia adquirida nestes últimos anos.  
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1.3. Análise da situación de partida.  

 A situación de partida no CEIP Manuel Sueiro é a seguinte destacando os 

factores internos como son: as debilidades, fortalezas, ameazas e oportunidades.  

 F
A

C
T

O
R

E
S

 P
O

S
IT

IV
O

S
 

FACTORES INTERNOS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Necesidade de recursos persoais 

(Apoios). 

 Exceso de proxectos(cansazo). 

 Falta de tempo do profesorado.  

 Dif icultades técnicas para o uso das TIC 

(faltan ordenadores, taboleiros dixitais e algúns 

computadores non funcionan correctamente).  

 Necesidade de formación práctica.  

 Falta de continuidade de parte do persoal.  

 Poucas actividades para traballar a 

expresión oral, conforme, o alumnado, soben 

de curso.  

 Exceso de burocracia na realización de 

proxectos.  

 Dif icultades no manexo das TIC  

 Dif icultade na comprensión lectora e 

competencia matemática. 

 Vocabulario pobre e pouca creatividade 

(pouca estimulación dende as familias) 

 Diferentes puntos de vista metodolóxicos 

entre o profesorado. 

 Implicación do Profesorado.  

 Persoal moi comprometido e unido.  

  Implicación do Equipo Directivo  

 Capacidade de traballo do Equipo Directivo e 

dos coordinadores e dinamizadores.   

 Atención á Diversidade (apoios en aula)  

 Funcionamento da Biblioteca Escolar 

 Ganas de mellorar. Aceptar a novidade como 

valor positivo.  

 Formación do profesorado. 

 Actividades consensuadas de fomento da 

lectura a través da dinamización da biblioteca.  

 Percepción de necesidade de mellorar as 

Competencias Clave.  

 Estabilidade do profesorado do centro na 

dirección e coordinacións  

 Uso das TIC.  

  Vías de información ás familias (axenda, 

páxina w eb,…) 

 Riqueza e variedade de proxectos. 

AMEAZAS OPORTUNIDADES. 

 Cambios lexislativos.  

 Imposición de burocracia, que retarda a 

execución de proxectos.  

 Diversidades no nivel de partida do 

alumnado nas diversas competencias clave. 

  A avaliación non coincide co esforzo. 

 Pouca comprensión da Comunidade 

Educativa, cara ao labor docente.  

 Visión diferente da atención a 

diversidade. 

 Aumento da implicación das familias. 

 Participación da administración pública  

 Colaboración CFR, CAFI e Universidade. 

 Apoio a formación por parte do equipo 

directivo do centro.  

 Implicación da contorna social e natural. 

 Achegas de experiencias doutros Centros 

(CIFP Portovello e IES As Lagoas). 

 Traballo nas Aulas Virtuais. 

 Profesorado implicado na realización de 

proxectos que melloran as competencias clave do 

alumando.  
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1.4. Obxectivos que se perseguen no programa.  

 

Obxectivos dos programa: 

1. Apoiar o alumnado vulnerable para a mellora do seu rendemento académico 

e desenvolvemento do éxito educativo 

2. Reducir as barreiras de aprendizaxe que dificultan alcanzar e superar os 

obxectivos e competencias de cada nivel educativo. 

3. Facilitar a atención educativa dos colectivos máis vulnerables para favorecer 

a súa formación e previr o risco de fracaso e abandono escolar. 

4. Reducir o número de alumnos/as que presentan dificultades para a 

aprendizaxe. 

 

1.5. Relación de actuacións que se pretenden desenvolver.  

 

 A pesar de que o noso programa tocará varios dos aspectos contemplados en 

todas as modalidades de actuacións de programa, nós abranguerémolas todas desde 

a seguinte actuación: 

1. ARCO 

2. PROA + 

 

Actuacións:  

1. Selección do alumnado: A primeira actuación que realizaremos será unha 

avaliación inicial na que se reflectirá a situación académica e sociocultural do 

alumnado co fin de establecer o alumnado que será beneficiado deste programa. 

Crearemos un grupo de atención, co alumnado de 4º e 5º de Educación Primaria 

(ARCO)  e de 6º de Educación Primaria (PROA+).  

 

2. Coordinación co profesorado titor: Manteremos unha coordinación 

constante entre o profesorado implicado no programa e os titores do alumnado que 

asiste ao mesmo. Cando menos realizarase unha reunión quincenal entre os mestres 
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do programa e os titores dos alumnos e outra trimestral para que sexan estes os que 

transmitan a información pertinente aos familiares do alumnado.  

 

3. Reunións periódicas: Cada quince días realizaremos unha reunión de 

coordinación entre os mestres implicados no programa e os titores/as, para por de 

manifesto a evolución e desenvolvemento do programa e os atrancos atopados na súa 

posta en práctica. As sesións de coordinación terán lugar os martes de 17:00 a 18:00 

horas. 

4. Planificación e orden do traballo escolar: Nas primeiras sesións de traballo 

trataremos de inculcar no alumnado a adquisición de hábitos de organización e 

constancia no traballo. Ensinarémolos a realizar táboas de organización de tarefas por 

prioridades e a que as utilicen para realizar o traballo que teñen pendente de facer.  

Deberán ser capaces de establecer por adiantado o tempo que van a precisar para a 

realización das tarefas que teñen que realizar. Todas as táboas e instrumentos que se 

precisen para a realización destas tarefas procuraremos telas accesibles na web do 

colexio para que as familias podan colaborar na súa posta en práctica.  

 

5. Hábitos e técnicas de estudo: A ausencia de hábitos de traballo e o 

descoñecemento de técnicas de estudo vai a incidir negativamente nos resultados 

académicos deste alumnado. Polo tanto, realizaremos varias sesións de traballo e 

formación sobre hábitos e técnicas de estudo, facendo especial fincapé na lectura 

silenciosa, no subliñado e na realización de esquemas dos temas tratados. 

Facilitaremos ditas técnicas por escrito ás familias dos alumnos nas sesións de 

información que manteñamos con elas.  

 

 

6. Realización de tarefas de clase e apoio ao estudo: Posiblemente está será 

unha das accións nas que máis tempo invertamos no programa, xa que a finalidade 

última do mesmo é que este alumnado realice, coa axuda precisa, as tarefas 

educativas do seu curso. Trataremos de atender e explicar todas aquelas dúbidas e 

atrancos que xurdan na realización das tarefas propostas desde a  titoría. Onde 

vexamos que os atrancos e dificultades persisten, trataremos de volver a repasar os 

contidos educativos para facilitar unha mellor comprensión dos mesmos.  

Esta actividade será desenvolvida diariamente.  
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7. Estudo dirixido: Reservaremos tempo para o estudo individual e o esforzo 

persoal, sobre todo en épocas próximas a exames. Crearemos un ambiente acolledor 

e de concentración no aula. Supervisaremos o traballo do alumnado axudándolle nas 

dúbidas que xurdan. Poremos en práctica os hábitos e formas eficaces de traballar 

(consulta do dicionario, subliñado, esquemas, resumos,…) que foron transmitidos nas 

sesións dedicadas a traballar as técnicas de estudo. 

 

8. Mellorar aprendizaxes básicos: Non nos debemos esquecer que o fin último 

deste programa é o de mellorar o proceso de aprendizaxe nas áreas instrumentais 

básicas, e dicir na competencia no ámbito sociolingüístico e nos ámbitos referidos as 

competencias científico-matemática. Por iso, as actividades realizadas na aula irán 

encamiñadas a traballar aqueles aspectos da lingua galega e castelá que incidan 

nunha mellora da técnica lectora e escritora do alumnado. Asemade, en relación ao 

área matemática as actividades incidirán nunha mellora do cálculo e da comprensión e 

resolución de problemas matemáticos da vida cotiá do alumnado.  

Ampliaremos os fondos documentais con novos materiais didácticos e 

informáticos nos sexan de utilidade para traballar co noso alumnado estas 

competencias. 

Se fose preciso, realizaremos cadernos específicos de apoio e reforzo educativo 

individualizados e personalizados para cada un dos alumnos segundo as súas 

dificultades. 

 

9. Actividades de animación á lectura e escritura: Para mellorar a lectura e a 

escritura do alumando realizaremos actividades dinamizadoras coa colaboración do 

Equipo de Biblioteca e o EDLG do centro. 

a. Dramatizacións. Realizaremos dramatizacións de lecturas escollidas 

para a ocasión coa colaboración dos Equipos mencionados. 

b.  Diario persoal. Inculcaremos no alumnado a realización dun diario 

persoal que irán completando diariamente nas súas casas ou no tempo que sobre das 

sesións de traballo. (Porfolio). 

c. Historias inacabadas. Utilizaremos técnicas motivadoras para incitar 

ao alumnado a escribir. 

d. Contacontos. Participaremos na elaboración de sesións de 

contacontos que se organizan desde a Biblioteca para que o alumnado de 3º, 4º, 5º e 
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6º de Educación Primaria que lle conte contos populares aos alumnos máis cativos do 

centro. 

e. Obradoiros de poesía. Participaremos coas nosas achegas no 

obradoiro-certame que organiza todos os anos a Biblioteca do centro en torno ao Día 

da Poesía. 

f. Obradoiro de escritura. Incitaremos ao alumnado a participar no 

certame-obradoiro de escritura que convoca todos os anos a Biblioteca para a 

celebración do Día do Libro. 

g. Banda deseñada. Participaremos no obradoiro-certame de Banda 

deseñada que convoca o EDLG na semana do Día das Letras Galegas.  

 

10. Uso da biblioteca. Mellora da lectura: Con esta acción pretendemos 

mellorar habilidades e actitudes asociadas á lectura. 

a. Formación de usuarios. Realizaremos sesións de formación de 

usuarios da biblioteca escolar para favorecer a utilización dos recursos que se ofrecen 

desde a biblioteca do centro a toda a Comunidade Educativa. Traballaremos co 

material didáctico que se ten elaborado desde a Biblioteca para facilitar esta 

formación. 

b. Colaboradores bibliotecarios. Trataremos que o alumnado de 5º e 

6ºcurso de Educación Primaria que participa no programa se presente voluntario para 

traballar como colaborador de biblioteca realizando as tarefas que lle encomende o 

encargado da biblioteca. 

c. Biblioteca de aula. Crearemos unha biblioteca de aula para utilizar 

fundamentalmente naqueles momentos en que se finalizan con rapidez as tarefas, 

fomentando así a lectura en tempo de lecer. 

d. Documentación. Fomentaremos a utilización dos fondos bibliográficos 

que oferta a Biblioteca escolar para a realización das actividades escolares que 

precisen pescuda de información. 

 

11. Traballo por pequenos proxectos: Os días subliñados no calendario 

escolar, tales como Día da Paz, Muller Traballadora, Día da Poesía, Día do Libros, Día 

das Letras Galegas,… e as festividades que conmemoraremos no centro: magosto, 

Nadal, Entroido,... serán datas nas que trataremos de realizar pequenos proxectos de 

investigación e documentación guiados pola realización de webquest e Cazas do 

tesouro elaboradas polos diferentes Equipos docentes que están en funcionamento no 
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centro. A día de hoxe temos unha base de datos con numerosas webquest e cazas do 

tesouro que están accesibles desde a nosa aula virtual. 

 

12. Novas tecnoloxías: Se hai algo que diferenza ao noso centro da maioría 

dos centros galegos e a aposta que se fai desde todos os ámbitos educativos pola 

utilización das novas tecnoloxías no noso centro. 

 

a. Uso internet. Inculcaremos hábitos de uso de internet con fins 

educativos que sexan un complemento e apoio ao traballo de aula. Facilitaremos o uso 

destas tecnoloxía en todos os momentos de lecer que ofrece o centro, ademais 

daquelas sesión de traballo programadas no aula. 

b. Web do cole. A web do cole seguirá sendo o noso escaparate principal, 

onde se porá de manifesto toda a actualidade educativa do centro, mesmamente a 

referida ao PROA.  

c. Blog de aula PROA. Crearemos un Blog para o aula PROA no que 

iremos reflectindo todas aquelas actividades que o alumnado realiza. Nel estarán 

accesibles todos aqueles recursos que se creen no centro e que sexan de interese 

para o alumnado e as súas familias no seu traballo diario en casa.  

d. Aula virtual. Na aula virtual do noso cole crearemos, cando menos, 

dous cursos para as áreas de lingua e matemáticas, nos que estableceremos 

actividades interactivas de apoio e reforzo ao traballo de aula. Estes cursos serán 

accesibles desde as casas dos alumnos para facilitar a colaboración das familias no 

proceso de ensino e aprendizaxe dos seus fillos 

e. Libros electrónicos. Elaboraremos e usaremos os seguintes libros 

electrónicos que estarán accesibles na web do colexio e no Blog de aula sobre os 

seguintes contidos educativos. 

i. Gramática galega. 

ii. Gramática castelá. 

iii. Análise sintáctico. 

iv. Técnicas de estudo. 

 

f. Web 2.0. Son múltiples os recursos da web 2.0 que utilizaremos co 

alumnado ao longo do curso,  creando así un modelo de traballo moito máis ameno e 

enriquecedor: 

i. Glogters. 

ii. Bitsprit. 
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iii. Google docs 

iv. Podcats 

v. … 

 

g. Ferramentas de autor. Utilizaremos ao longo do curso varias 

ferramentas de autor con actividades interactivas sobre os contidos traballados no 

aula. Aproveitaremos recursos interactivos creados por outros mestres, e mesmo 

aqueles que se ofrecen desde o servidor Abalar do centro: 

i. LIM 

ii. JCLIC 

iii. Ardora 

iv. ExeLearning 

 

13. Noticias WEB na páxina do CEIP Manuel Sueiro: Como actividade final 

de fomento da lectura e escritura desenvolvida ao longo do curso participaremos na 

elaboración de diferentes novas para a páxina web do centro que se edita a finais de 

curso. Na confección das novas poremos en práctica os contidos gramaticais e 

lingüísticos traballados ao longo do curso académico. 

 

14. Transición do colexio ao instituto (PROA+): Realizaremos actividades 

informativas para facilitar o paso do alumnado de 6º curso ao IES As Lagoas. Para elo 

contamos no aula virtual cunha presentación e con varias actividades interactivas en 

JCLIC que amosan as instalacións do IES sen saír da nosa clase. 

 

15. Participación de familias na vida escolar: Por medio de reunións 

trimestrais trataremos de informalos de todo o acontecido cos seus fillos a través da 

titoría correspondente. Como xa comentamos anteriormente, o principal impulsor da 

relación familia escola vai a ser a Web do colexio e a aula virtual. Nestes lugares 

facilitaremos ás familias os recursos precisos para que colaboren connosco no 

desenvolvemento do programa. 

De todos os xeitos, seguimos contando coa colaboración das familias naquelas 

actividades de realización trimestral como son os Festivais de Nadal e Fin de Curso, 

nas celebracións do magosto, Entroido e Día das Letras Galegas,…sempre que as 

medidas sanitarias o permitan.  
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16. Formación do profesorado: PFAC ou Grupo de Traballo: En relación 

á formación do profesorado, participaremos en todos aqueles cursos que se nos 

convoque desde a Administración Educativa. Coma en anos anteriores, para o curso 

actual, 2021/2022 imos realizar un PFAC no que a diversidade e as novas tecnoloxías 

serán os eixes vertebrais do mesmo. Este ano orientarémolo cara a realización de 

actividades que poñan en contacto os diferentes programas que se están a 

desenvolver no centro: TIC, PLAMBE, Recupér-T, Plurilingüismo e atención á 

diversidade. As actividades que programemos desde este proxecto de formación 

trataremos de que sexan utilizables para todo o alumnado e sobre todo nas aulas 

ARCO e PROA +.  
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1.6. Criterios de asignación.  

 

ARCO:  

 

f) Criterios de asignación. (Inserte os datos correspondentes ao curso 20/21)  

 

01. Porcentaxe de alumnado vulnerable no centro educativo * 73%
 

02. Número total de alumnado matriculado no centro * 100
 

03. Porcentaxe de alumnado escolarizado con necesidades 

específicas de apoio educativo matriculado no nivel para o qu900/21 

e se solicita o reforzo educativo * 

36%
 

04. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito 

científico-matemático non superadas no curso anterior, matriculado 

no nivel para o que se solicita o reforzo educativo * 

20%
 

05. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito 

sociolingüístico non superadas no curso anterior, matriculado no nivel 

para o que se solicita o reforzo educativo * 

45%
 

06. Centros ubicados en concellos rurais de menos de 5000 

habitantes * 
NON
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PROA+:  

 

f) Criterios de asignación. (Inserte os datos correspondentes ao curso 20/21) 

 

01. Porcentaxe de alumnado vulnerable no centro educativo * 73%
 

02. Número total de alumnado matriculado no centro * 100
 

03. Porcentaxe de alumnado escolarizado con necesidades 

específicas de apoio educativo matriculado no nivel para o 20/21 e se 

solicita o reforzo educativo * 

47%
 

04. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito 

científico-matemático non superadas no curso anterior, matriculado 

no nivel para o que se solicita o reforzo educativo * 

27%
 

05. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito 

sociolingüístico non superadas no curso anterior, matriculado no nivel 

para o que se solicita o reforzo educativo * 

27%
 

06. Centros ubicados en concellos rurais de menos de 5000 

habitantes * 
NON
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PROGRAMA 

2. ARCO 
 

2.1 Razóns que xustifican a necesidade da actuación.  

 

Ademais das razóns comentadas na introdución, a principal razón que esgrimimos 

para xustificar a posta en práctica deste programa (ARCO) é a baixa cualificacións 

obtidas polo alumnado nos ámbitos científico matemático e no sociolingüístico así como 

polo aumento da vulnerabilidade, todo isto incrementado pola pandemia da COVID-19 nos 

que o rendemento académico do alumnado do CEIP Manuel Sueiro durante os curso 

escolares 2019/2020 e 2020/201 son malos, tomando como referencia as probas de 

avaliación individualizada realizadas no ano 2015 e 2017 tal e como se recolle na súa PXA, 

aínda que sendo bos, acadan uns resultados por debaixo da media comparados cos centros 

do seu grupo ISEC, existindo diferenzas relevantes. Se ben, os resultados destes dous anos 

aproxímanse a porcentaxes do 40% en alumnado con neae na aula de 4º e 5º de Educación 

Primaría, cunha vulnerabilidade acumulada do 73% (necesidade de material), un 20% de 

alumnado de etnia xitana, un 24% de alumnado con apoio do profesorado de Pedagoxía 

Terapéutica e un 17% de alumnado con apoio do profesorado de Audición e L inguaxe, tendo 

uns resultados académicos non satisfactorios no ámbito científico matemático cunha 

porcentaxe do 20% e no ámbito sociolingüístico do 45%.  

Se ven, o dominio das competencias matemáticas, lingüística e o seu dominio da 

lingua estranxeira, son a chave do presente e futuro no progreso académico. Ante esta 

realidade escolar xorden dende o centro as seguintes propostas de traballo escolar:  

1º) É necesario centrarse en manter e incrementar no posible as propostas recollidas 

no Proxecto Lector e no Plan de Biblioteca as cales axudarán a mellorar os resultados na 

compresión lectora, insistindo na lectura de contos e historias nos niveis de infantil e  

primaria, mellorando a adquisición do hábito lector e continuando o gran traballo realizado 

no uso da biblioteca escolar. 

2º) É necesario que o alumnado se familiarice co modelo de avaliación 

individualizada, sobre todo o referido na proba do ámbito da competencia matemática.  

3º) É necesario a implantación do uso das TIC nos procesos de ensino-aprendizaxe, 

tal e como se recolle no Plan TIC.  
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4º) É necesario revisar e reformular, no seu caso, as programacións didácticas no 

relativo ao apartado de cálculo e numeración.  

5º) É necesario mellorar a expresión escrita, para o cal se establece no colexio como 

materia de libre configuración en 4º de Educación Primaria un obradoiro de expresión.  

´6º) É necesario revisar as estratexias metodolóxicas para abordar o ensino do 

cálculo e a resolución de problemas.  

7º) É necesario traballar a atención e a concentración do alumnado co obxectivo de 

aumentalas.  

 A mellora das perspectivas escolares require un desenvolvemento maior das 

capacidades básicas. En particular, é esencial o traballo asociado á lectura e á 

organización do traballo e á adquisición de hábitos de estudo. Asemade, convén incidir 

na expresión escrita e na resolución de problemas. 

Tamén, é conveniente acadar o maior grao posible de implicación das familias 

no proceso educativo e mellorar a calidade de relación co centro. Para elo debemos 

alcanzar un compromiso coas familias do alumnado acollido ao programa que facilite a 

participación destes nel e supoña a extensión dos seus beneficios ao ámbito da 

participación das familias na formación dos seus fillos.   

2.2. Análise da situación de partida.  

 

A situación de partida das aulas de 4º e 5º de Educación Primaria para o curso 

escolar 2021/2022 é a seguinte:  

 Alumnado con neae: 36% do alumnado. 

 Alumnado con resultados negativos nas áreas científico-matemático: 20% 

 Alumnado con resultados negativos nas áreas sociolingüístico: 45% 

 Alumnado con NEE: 8% 
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Destacar cales son as debilidades, fortalezas, amezas e posibilidades do CEIP 

Manuel Sueiro.  

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
O

S
IT

IV
O

S
 

FACTORES INTERNOS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Falta de recursos persoais 

(Apoios). 

 Exceso de proxectos(cansazo)  

 Falta de tempo do profesorado  

 Dif icultades técnicas para o uso 

das TIC (faltan ordenadores, taboleiros 

dixitais e algúns computadores non 

funcionan correctamente.  

 Necesidade de formación práctica.  

 Falta de continuidade de parte do 

persoal.  

 Poucas actividades para traballar a 

expresión oral, conforme, o alumnado, 

soben de curso.  

 Burocracia  

 Dif icultades no manexo das TIC  

 Dif icultade na comprensión lectora 

e competencia matemática. 

 Vocabulario pobre e pouca 

creatividade (pouca estimulación desde as 

familias) 

 Diferentes puntos de vista 

metodolóxicos entre o profesorado. 

 Implicación do Profesorado.  

 Persoal moi comprometido e unido.  

  Implicación do Equipo Directivo  

 Capacidade de traballo do Equipo 

Directivo e dos coordinadores e dinamizadores.   

 Atención á Diversidade (apoios en aula)  

 Funcionamento da Biblioteca Escolar 

 Ganas de mellorar. Aceptar a novidade 

como valor positivo.  

 Formación do profesorado • 

 Actividades consensuadas de fomento da 

lectura a través da dinamización da biblioteca  

 Percepción de necesidade de mellorar as 

Competencias Clave.  

 Estabilidade do profesorado do centro na 

dirección e coordinacións  

 Uso das TIC  

  Vías de información ás familias (axenda, 

páxina w eb,…) 

 Riqueza e variedade de proxectos. 

AMEAZAS OPORTUNIDADES. 

 Cambios lexislativos.  

 Imposición de burocracia, que 

retarda a execución de proxectos.  

  Nivel de partida do alumnado nas 

diversas competencias clave 

  A avaliación non coincide co 

esforzo. 

 Pouca comprensión da 

Comunidade Educativa, cara ao labor 

docente.  

 Visión diferente da atención a 

diversidade. 

 Aumento da implicación das familias. 

 Participación da administración pública  

 Colaboración CFR, CAFI e Universidade. 

 Apoio e formación por parte do equipo 

directivo do centro.  

 Implicación da contorna social e natural. 

 Achegas de experiencias doutros Centros 

(CIFP Portovello e IES As Lagoas). 

 Traballo nas Aulas Virtuais. 

 Profesorado implicado na realización de 

proxectos que melloran as competencias clave 

do alumando.  
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2.3. Obxectivos do programa.  

 

Obxectivos xerais: 

1. Apoiar o alumnado vulnerable para a mellora do seu rendemento académico 

e desenvolvemento do éxito educativo 

2. Reducir as barreiras de aprendizaxe que dificultan alcanzar e superar os 

obxectivos e competencias de cada nivel educativo. 

3. Facilitar a atención educativa dos colectivos máis vulnerables para favorecer 

a súa formación e previr o risco de fracaso e abandono escolar.  

4. Reducir o número de alumnos/as que presentan dificultades para a 

aprendizaxe. 

 

Obxectivos específicos: 

1. Identificar e dar resposta ás dificultades e aos problemas do alumnado en 

relación coa aprendizaxe. 

2. Lograr un clima de aula e de centro que favoreza o proceso de ensinanza e 

aprendizaxe. 

3. Favorecer a atención educativa dos colectivos máis vulnerables para mellorar a 

súa formación e previr os riscos de exclusión social. 

4. Mellorar a competencia en comunicación lingüística e, en concreto, da lectura 

como medio para a aprendizaxe. 

5. Mellorar o nivel de adquisición de competencias de todo o alumnado de 4º e 5º 

de Educación Primaria. 

6. Reducir a taxa de absentismo escolar.  

7. Implicar as familias do alumnado na súa educación e nos procesos de 

ensinanza e aprendizaxe. 

8. Lograr a colaboración da Administración local e doutras institucións naqueles 

ámbitos que favorecen a escolarización e a formación da poboación.  

9. Mellorar a calidade da educación e os niveis de éxito escolar.  
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2.4. Medidas concretas que se van a desenvolver.  

 

1. Selección do alumnado: A primeira actuación que realizaremos será unha 

avaliación inicial na que se reflectirá a situación académica e sociocultural do 

alumnado co fin de establecer o alumnado que será beneficiado deste programa. 

Crearemos un grupo de atención, co alumnado de 4º e 5º de Educación Primaria 

(ARCO). 

 

2. Coordinación co profesorado titor: Manteremos unha coordinación 

constante entre o profesorado implicado no programa e os titores do alumnado que 

asiste ao mesmo. Cando menos realizarase unha reunión quincenal entre os mestres 

do programa e os titores dos alumnos e outra trimestral para que sexan estes os que 

transmitan a información pertinente aos familiares do alumnado.  

 

3. Reunións periódicas: Cada quince días realizaremos unha reunión de 

coordinación entre os mestres implicados no programa e os titores/as, para por de 

manifesto a evolución e desenvolvemento do programa e os atrancos atopados na súa 

posta en práctica. As sesións de coordinación terán lugar os martes de 17:00 a 18:00 

horas. 

4. Planificación e orde do traballo escolar: Nas primeiras sesións de traballo 

trataremos de inculcar no alumnado a adquisición de hábitos de organización e 

constancia no traballo. Ensinarémolos a realizar táboas de organización de tarefas por 

prioridades e a que as utilicen para realizar o traballo que teñen pendente de facer. 

Deberán ser capaces de establecer por adiantado o tempo que van a precisar para a 

realización das tarefas que teñen que realizar. Todas as táboas e instrumentos que se 

precisen para a realización destas tarefas procuraremos telas accesibles na web do 

colexio para que as familias podan colaborar na súa posta en práctica.  

 

5. Hábitos e técnicas de estudo: A ausencia de hábitos de traballo e o 

descoñecemento de técnicas de estudo vai a incidir negativamente nos resultados 

académicos deste alumnado. Polo tanto, realizaremos varias sesións de traballo e 

formación sobre hábitos e técnicas de estudo, facendo especial fincapé na lectura 

silenciosa, no subliñado e na realización de esquemas dos temas tratados. 

Facilitaremos ditas técnicas por escrito ás familias dos alumnos nas sesións de 

información que manteñamos con elas.  
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6. Realización de tarefas de clase e apoio ao estudo: Posiblemente está será 

unha das accións nas que máis tempo invertamos no programa, xa que a finalidade 

última do mesmo é que este alumnado realice, coa axuda precisa, as tarefas 

educativas do seu curso. Trataremos de atender e explicar todas aquelas dúbidas e 

atrancos que xurdan na realización das tarefas propostas desde a  titoría. Onde 

vexamos que os atrancos e dificultades persisten, trataremos de volver a repasar os 

contidos educativos para facilitar unha mellor comprensión dos mesmos.  Esta 

actividade será desenvolvida diariamente.  

 

7. Estudo dirixido: Reservaremos tempo para o estudo individual e o esforzo 

persoal, sobre todo en épocas próximas a exames. Crearemos un ambiente acolledor 

e de concentración no aula. Supervisaremos o traballo do alumnado axudándolle nas 

dúbidas que xurdan. Poremos en práctica os hábitos e formas eficaces de traballar 

(consulta do dicionario, subliñado, esquemas, resumos,…) que foron transmitidos nas 

sesións dedicadas a traballar as técnicas de estudo. 

 

8. Mellorar aprendizaxes básicos: Non nos debemos esquecer que o fin último 

deste programa é o de mellorar o proceso de aprendizaxe nas áreas instrumentais 

básicas, e dicir na competencia no ámbito sociolingüístico e nos ámbitos referidos as 

competencias científico-matemática. Por iso, as actividades realizadas na aula irán 

encamiñadas a traballar aqueles aspectos da lingua galega e castelá que incidan 

nunha mellora da técnica lectora e escritora do alumnado. Asemade, en relación ao 

área matemática as actividades incidirán nunha mellora do cálculo e da comprensión e 

resolución de problemas matemáticos da vida cotiá do alumnado.  

Ampliaremos os fondos documentais con novos materiais didácticos e 

informáticos nos sexan de utilidade para traballar co noso alumnado estas 

competencias. 

Se fose preciso, realizaremos cadernos específicos de apoio e reforzo educativo 

individualizados e personalizados para cada un dos alumnos segundo as súas 

dificultades. 

 

9. Actividades de animación á lectura e escritura: Para mellorar a lectura e a 

escritura do alumando realizaremos actividades dinamizadoras coa colaboración do 

Equipo de Biblioteca e o EDLG do centro. 
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a. Dramatizacións. Realizaremos dramatizacións de lecturas escollidas 

para a ocasión coa colaboración dos Equipos mencionados. 

b.  Diario persoal. Inculcaremos no alumnado a realización dun diario 

persoal que irán completando diariamente nas súas casas ou no tempo que sobre das 

sesións de traballo. (Porfolio). 

c. Historias inacabadas. Utilizaremos técnicas motivadoras para incitar 

ao alumnado a escribir. 

d. Contacontos. Participaremos na elaboración de sesións de 

contacontos que se organizan desde a Biblioteca para que o alumnado de 3º, 4º, 5º e 

6º de Educación Primaria que lle conte contos populares aos alumnos máis cativos do 

centro. 

e. Obradoiros de poesía. Participaremos coas nosas achegas no 

obradoiro-certame que organiza todos os anos a Biblioteca do centro en torno ao Día 

da Poesía. 

f. Obradoiro de escritura. Incitaremos ao alumnado a participar no 

certame-obradoiro de escritura que convoca todos os anos a Biblioteca para a 

celebración do Día do Libro. 

g. Banda deseñada. Participaremos no obradoiro-certame de Banda 

deseñada que convoca o EDLG na semana do Día das Letras Galegas.  

 

10. Uso da biblioteca. Mellora da lectura: Con esta acción pretendemos 

mellorar habilidades e actitudes asociadas á lectura. 

a. Formación de usuarios. Realizaremos sesións de formación de 

usuarios da biblioteca escolar para favorecer a utilización dos recursos que se ofrecen 

desde a biblioteca do centro a toda a Comunidade Educativa. Traballaremos co 

material didáctico que se ten elaborado desde a Biblioteca para facilitar esta 

formación. 

b. Colaboradores bibliotecarios. Trataremos que o alumnado de 5º e 

6ºcurso de Educación Primaria que participa no programa se presente voluntario para 

traballar como colaborador de biblioteca realizando as tarefas que lle encomende o 

encargado da biblioteca. 

c. Biblioteca de aula. Crearemos unha biblioteca de aula para utilizar 

fundamentalmente naqueles momentos en que se finalizan con rapidez as tarefas, 

fomentando así a lectura en tempo de lecer. 
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d. Documentación. Fomentaremos a utilización dos fondos bibliográficos 

que oferta a Biblioteca escolar para a realización das actividades escolares que 

precisen pescuda de información. 

 

11. Traballo por pequenos proxectos: Os días subliñados no calendario 

escolar, tales como Día da Paz, Muller Traballadora, Día da Poesía, Día do Libros, Día 

das Letras Galegas,… e as festividades que conmemoraremos no centro: magosto, 

Nadal, Entroido,... serán datas nas que trataremos de realizar pequenos proxectos de 

investigación e documentación guiados pola realización de webquest e Cazas do 

tesouro elaboradas polos diferentes Equipos docentes que están en funcionamento no 

centro. A día de hoxe temos unha base de datos con numerosas webquest e cazas do 

tesouro que están accesibles desde a nosa aula virtual. 

 

12. Novas tecnoloxías: Se hai algo que diferenza ao noso centro da maioría 

dos centros galegos e a aposta que se fai desde todos os ámbitos educativos pola 

utilización das novas tecnoloxías no noso centro. 

a. Uso internet. Inculcaremos hábitos de uso de internet con fins 

educativos que sexan un complemento e apoio ao traballo de aula. Facilitaremos o uso 

destas tecnoloxía en todos os momentos de lecer que ofrece o centro, ademais 

daquelas sesión de traballo programadas no aula.  

b. Web do cole. A web do cole seguirá sendo o noso escaparate principal, 

onde se porá de manifesto toda a actualidade educativa do centro, mesmamente a 

referida ao PROA.  

c. Aula virtual. Na aula virtual do noso cole crearemos, cando menos, 

dous cursos para as áreas de lingua e matemáticas, nos que estableceremos 

actividades interactivas de apoio e reforzo ao traballo de aula. Estes cursos serán 

accesibles desde as casas dos alumnos para facilitar a colaboración das familias no 

proceso de ensino e aprendizaxe dos seus fillos 

d. Libros electrónicos. Elaboraremos e usaremos os seguintes libros 

electrónicos que estarán accesibles na web do colexio e no Blog de aula sobre os 

seguintes contidos educativos. 

i. Gramática galega. 

ii. Gramática castelá. 

iii. Análise sintáctico. 

iv. Técnicas de estudo. 
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e. Web 2.0. Son múltiples os recursos da web 2.0 que utilizaremos co 

alumnado ao longo do curso,  creando así un modelo de traballo moito máis ameno e 

enriquecedor: 

i. Glogters. 

ii. Bitsprit. 

iii. Google docs 

iv. Podcats 

v. … 

 

f. Ferramentas de autor. Utilizaremos ao longo do curso varias 

ferramentas de autor con actividades interactivas sobre os contidos traballados no 

aula. Aproveitaremos recursos interactivos creados por outros mestres, e mesmo 

aqueles que se ofrecen desde o servidor Abalar do centro: 

i. LIM 

ii. JCLIC 

iii. Ardora 

iv. ExeLearning 

 

13. Noticias WEB na páxina do CEIP Manuel Sueiro: Como actividade final 

de fomento da lectura e escritura desenvolvida ao longo do curso participaremos na 

elaboración de diferentes novas para a páxina web do centro que se edita a finais de 

curso. Na confección das novas poremos en práctica os contidos gramaticais e 

lingüísticos traballados ao longo do curso académico. 

 

14. Participación de familias na vida escolar : Por medio de reunións 

trimestrais trataremos de informalos de todo o acontecido cos seus fillos a través da 

titoría correspondente. Como xa comentamos anteriormente, o principal impulsor da 

relación familia escola vai a ser a Web do colexio e a aula virtual. Nestes lugares 

facilitaremos ás familias os recursos precisos para que colaboren connosco no 

desenvolvemento do programa. 

De todos os xeitos, seguimos contando coa colaboración das familias naquelas 

actividades de realización trimestral como son os Festivais de Nadal e Fin de Curso, 

nas celebracións do magosto, Entroido e Día das Letras Galegas,…sempre que as 

medidas sanitarias o permitan.  
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15. Formación do profesorado: PFAC ou Grupo de Traballo: En relación 

á formación do profesorado, participaremos en todos aqueles cursos que se nos 

convoque desde a Administración Educativa. Coma en anos anteriores, para o curso 

actual, 2021/2022 imos realizar un PFAC no que a diversidade e as novas tecnoloxías 

serán os eixes vertebrais do mesmo. Este ano orientarémolo cara a realización de 

actividades que poñan en contacto os diferentes programas que se están a 

desenvolver no centro: TIC, PLAMBE, Recupér-T, Plurilingüismo e atención á 

diversidade. As actividades que programemos desde este proxecto de formación 

trataremos de que sexan utilizables para todo o alumnado e sobre todo nas aulas 

ARCO.  

2.5. Criterios de asignación.  

 

f) Criterios de asignación. (Inserte os datos correspondentes ao curso 20/21)  

01. Porcentaxe de alumnado vulnerable no centro educativo * 73%
 

02. Número total de alumnado matriculado no centro * 100
 

03. Porcentaxe de alumnado escolarizado con necesidades 

específicas de apoio educativo matriculado no nivel para o que se 

solicita o reforzo educativo * 

36%
 

04. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito 

científico-matemático non superadas no curso anterior, matriculado 

no nivel para o que se solicita o reforzo educativo * 

20%
 

05. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito 

sociolingüístico non superadas no curso anterior, matriculado no nivel 

para o que se solicita o reforzo educativo * 

45%
 

06. Centros ubicados en concellos rurais de menos de 5000 

habitantes * 
NON
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2.6. Alumnado ao que vai destinado.  

Educación primaria: 4º e/ou 5º *                   
Si

 

Educación secundaria: 1º, 2º, 3º ESO 

e/ou 1º FP Básica * 
                  

Non
 

 

Alumnado 4º EP (alumnado total) 6
 

Alumnado 4º EP (alumnas) 2
 

Alumnado 4º EP (alumnos) 4
 

Alumnado 5º EP (alumnado total) 4
 

Alumnado 5º EP (alumnas) 1
 

Alumnado 5º EP (alumnos) 3
 

2.7. Perfil do profesor solicitado.  

01. Mestre (597) especialidade educación primaria (038) 2
 

02. Mestre (597) especialidade Pedagoxía Terapéutica (036)  1
 

03. Mestre (597) especialidade Pedagoxía Terapéutica (060)  3
 

04. Profesorado (590) ámbito científico-matemático 5
 

05. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico 4
 

 

01. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 006 (MAT) non
 

02. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 007 (FeQ) non
 

03. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 008 (BeX) non
 

04. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 019 (TEC) non
 

05. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 004 (LCL) non
 

06. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 053 (LGL) non
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07. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 005 (XeH) non
 

08. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 011 (ING) non
 

09. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 010 (FRA) non
 

 

2.8. Tipo de xornada.  

01. Dúas medias xornadas. (Para educación primaria, 2 docentes de 

diferente especialidade, un docente de primaria e outro de PT(036). Para 

educación secundaria, un docente de ámbito e outro de PT).  

2
 

02. Dúas medias xornadas de ámbitos diferentes. 3
 

03. Un docente a xornada completa da mesma especialidade, primaria ou 

PT, ou do mesmo ámbito. 
1

 

04. Indique, de ser o caso, outras necesidades de reforzo 

 

2.9. Recursos para o desenvolvemento do programa.  

 

1. Humanos 

Para poder desenvolver este programa precisamos: 

 Un coordinador. Que será un membro do equipo directivo. 

 Un mestre : Un para o grupo de apoio. Será un docente ARCO. 

 

2. Materiais: 

 

Funxible 

 

Precísase material funxible para moitas das actividades e actuacións 

desenvolvidas nas sesións de traballo, tales como: fotocopias, lapis de cores, 

témperas, ceras, folios, cartolinas, cola,… usaranse os existente no centro para cada 

unha das titorías.  
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Non funxible 

 

Encerados dixitais, pantallas, proxectores, ordenadores, equipos de son,… 

utilizaremos os existentes no centro. 

 

Didáctico e informático 

 

Programas de apoio e reforzo que sexan de utilizade para o reforzo e apoio 

educativo e que fagan que as clases sexan máis amenas. Determinaranse en función 

das necesidades detectadas no alumnado ao realizar a avaliación inicial.  

 

3. Bibliográficos 

 

Serán concretadas ao longo do curso en función das necesidades detectadas no 

alumnado ao realizarlle a avaliación inicial en coordinación cos mestres titores. 

Teremos acceso ao aula de informática, á biblioteca escolar e a todos os fondos 

documentais que nelas hai. 

 

2.10. Orzamento solicitado.  

 

O orzamento solicitado para o programa ARCO 1600€.  

CUANTIFICACIÓN DE GASTOS 

Materiais funxibles 600€ 

Materiais didácticos 400€ 

Materiais informáticos 200€ 

Materiais bibliográficos 400€ 

TOTAL 1600€ 
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2.11. Procese de seguimento e avaliación interna do programa.  

 Avaliaremos e realizaremos un seguimento periódico do proxecto que será 

revisado polo menos trimestralmente. Asemade realizaremos unha achega á Memoria 

Anual de final de curso 2021/2022 coas propostas de mellora.  

Avaliación dos resultados da intervención: 

 Avaliación inicial do nivel formativo dos participantes. Realizada polos titores 

durante o mes de setembro. 

 Avaliación diaria do desenvolvemento da actividade. 

 Avaliación quincenal nas reunión cos mestres/as titores.  

 Avaliación trimestral das accións expostas. 

 Análise e valoración trimestral do rendemento escolar do alumnado 

participantes no programa. 

A avaliación da intervención levará a cabo de xeito continuado mediante 

reunións periódicas co coordinador do Centro que solicitará información do equipo de 

titores. 

O titor/a dos alumnos e alumnas participantes serán responsables de informar ás 

familias sobre as actividades e manter o seguimento sobre a adecuación das sesións 

ás necesidades dos menores derivados ao proxecto, con este fin, e previo acordo coa 

Dirección do Centro, manterase unha sesión mensual como mínimo entre o grupo de 

titores dos alumnos e alumnas e os mestres responsables do programa. 

Polo tanto, faise necesario que sempre exista un contacto periódico entre as 

persoas responsables do programa, para o que se propón fixar reunións de 

coordinación quincenal os martes de 17:00 a 18:00 h e asemade unha reunión 

quincenal e trimestral cos titores. 

Indicadores de avaliación. 

De acordo cos obxectivos e actuacións sinalados, os indicadores para a 

avaliación desta actuación referiranse fundamentalmente a: 

 1º)Mellorar a porcentaxe de alumnado matriculado en 4º e 5º de educación 

primaria que promocionou de 3º e 4º con algunha área non superada, reducindo nun 

50% dita porcentaxe. 
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 2º) Mellorar a porcentaxe de alumnado repetidor matriculado en 4º e 5º de 

educación primaria, reducindo nun 50% dita porcentaxe.  

 3º) Mellorar a porcentaxe de alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo matriculado en 4º e 5º de primaria no curso escolar 2020/2021 reducindo nun 

50% dita porcentaxe.  

 4º) Mellorar a porcentaxe de alumnado matriculado en 4º e 5º de educación 

primaria con avaliación negativa nas materias do ámbito científico matemático, 

reducindo nun 50% dita porcentaxe 

 5º) Mellorar a porcentaxe de alumnado matriculado en 4º e 5º de educación 

primaria con avaliación negativa nas materias do ámbito sociolingüístico, reducindo nun 

50% dita porcentaxe.  

 6º) Mellorar o incremento dos resultados positivos nas áreas instrumentais 

nun 50% os resultados do alumnado respecto á 1ª avaliación. 

 7º) Mellorar a autoestima e confianza en si mesmo. 

 8º) Mellorar a satisfacción de profesores, alumnos e familias con respecto ao 

rendemento do alumnado.  

 9º) Mellorar o grao de implicación das familias conseguindo que o 100% do 

alumnado proposto se incorpore ao programa ARCO.  

 10º) Mellorar a integración social e as relacións cos compañeiros a través da 

metodoloxía dos grupos ARCO.  

 

Ferramentas de avaliación: 

Ademais das ferramentas que nos facilite a Administración Educativa, cando 

menos utilizaremos os seguintes instrumentos de control: 

 Calendario de programación, no que se reflicte a participación dos alumnos e 

alumnas nas actividades. 

 Impreso de seguimento diario e control de asistencia. 

 Informe trimestral no que se recollen e contabilizan diferentes aspectos dos 

obxectivos propostos. 

 Ao finalizar o programa realizarase unha Memoria anual de avaliación que 

será entregada ao Centro e se xuntará á Memoria Anual do Centro. 
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2.12. Indicadores que midan o grao de cumprimento dos obxectivos.  

 

01. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas áreas obxecto de reforzo respecto 

do curso anterior.         
50

 

 

02. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias do ámbito científico-

matemático obxecto de reforzo respecto do curso anterior.     
50

 

 

03. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias do ámbito socio-lingüístico 

obxecto de reforzo respecto do curso anterior.     
50

 

 

04. Porcentaxe de alumnado que recupera áreas ou materias obxecto de reforzo.  
50  
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3. PROA +.  
 

3.1. Razóns que xustifican a necesidade da actuación.  

 

Ademais das razóns comentadas na introdución, a principal razón que esgrimimos 

para xustificar a posta en práctica deste programa (PROA+) é a baixa cualificacións 

obtidas polo alumnado nos ámbitos científico matemático e no sociolingüístico así como 

polo aumento da vulnerabilidade, todo isto incrementado pola pandemia da COVID-19 

nos que o rendemento académico do alumnado do CEIP Manuel Sueiro durante os curso 

escolares 2019/2020 e 2020/201 son malos, tomando como referencia as probas de 

avaliación individualizada realizadas no ano 2015 e 2017 tal e como se recolle na súa 

PXA, aínda que sendo bos, acadan uns resultados por debaixo da media comparados 

cos centros do seu grupo ISEC, existindo diferenzas relevantes. Se ben, os resultados 

destes dous anos aproxímanse a porcentaxes do 29% en alumnado con neae na aula de 

6º de Educación Primaría, cunha vulnerabilidade acumulada do 73% (necesidade de 

material), un 20% de alumnado de etnia xitana, un 24% de alumnado con apoio do 

profesorado de Pedagoxía Terapéutica e un 17% de alumnado con apoio do profesorado 

de Audición e Linguaxe, tendo uns resultados académicos non satisfactorios no ámbito 

científico matemático cunha porcentaxe do 21% e no ámbito sociolingüístico do 21%.  

Se ven, o dominio das competencias matemáticas, lingüística e o seu dominio da 

lingua estranxeira, son a chave do presente e futuro no progreso académico. Ante esta 

realidade escolar xorden dende o centro as seguintes propostas de traballo escolar:  

1º) É necesario centrarse en manter e incrementar no posible as propostas 

recollidas no Proxecto Lector e no Plan de Biblioteca as cales axudarán a mellorar os 

resultados na compresión lectora, insistindo na lectura de contos e historias nos niveis  de 

infantil e primaria, mellorando a adquisición do hábito lector e continuando o gran traballo 

realizado no uso da biblioteca escolar. 

2º) É necesario a implantación do uso das TIC nos procesos de ensino-

aprendizaxe, tal e como se recolle no Plan TIC.  

3º) É necesario revisar e reformular, no seu caso, as programacións didácticas no 

relativo ao apartado de cálculo e numeración.  
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4º) É necesario mellorar a expresión escrita, para o cal se establece no colexio 

como materia de libre configuración en 6º de Educación Primaria un obradoiro de 

expresión.  

´5º) É necesario revisar as estratexias metodolóxicas para abordar o ensino do 

cálculo e a resolución de problemas.  

6º) É necesario traballar a atención e a concentración do alumnado co obxectivo de 

aumentalas.  

 A mellora das perspectivas escolares require un desenvolvemento maior das 

capacidades básicas. En particular, é esencial o traballo asociado á lectura e á 

organización do traballo e á adquisición de hábitos de estudo. Asemade, convén incidir 

na expresión escrita e na resolución de problemas. 

Tamén, é conveniente acadar o maior grao posible de implicación das familias 

no proceso educativo e mellorar a calidade de relación co centro. Para elo debemos 

alcanzar un compromiso coas familias do alumnado acollido ao programa que facilite a 

participación destes nel e supoña a extensión dos seus beneficios ao ámbito da 

participación das familias na formación dos seus fillos.   

3.2. Análise da situación de partida.  

 

A situación de partida da aula de 6º de Educación Primaria para o curso escolar 

2021/2022 é a seguinte:  

 Alumnado con neae: 47% do alumnado. 

 Alumnado con resultados negativos nas áreas científico-matemático: 27% 

 Alumnado con resultados negativos nas áreas sociolingüístico: 27% 

 Alumnado con NEE: 13%. 
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Destacar cales son as debilidades, fortalezas, amezas e posibilidades do CEIP 

Manuel Sueiro.  

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
O

S
IT

IV
O

S
 

FACTORES INTERNOS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Falta de recursos persoais 

(Apoios). 

 Exceso de proxectos(cansazo)  

 Falta de tempo do profesorado  

 Dif icultades técnicas para o uso 

das TIC (faltan ordenadores, taboleiros 

dixitais e algúns computadores non 

funcionan correctamente.  

 Necesidade de formación práctica.  

 Falta de continuidade de parte do 

persoal.  

 Poucas actividades para traballar a 

expresión oral, conforme, o alumnado, 

soben de curso.  

 Burocracia  

 Dif icultades no manexo das TIC  

 Dif icultade na comprensión lectora 

e competencia matemática. 

 Vocabulario pobre e pouca 

creatividade (pouca estimulación desde as 

familias) 

 Diferentes puntos de vista 

metodolóxicos entre o profesorado. 

 Implicación do Profesorado.  

 Persoal moi comprometido e unido.  

  Implicación do Equipo Directivo  

 Capacidade de traballo do Equipo 

Directivo e dos coordinadores e dinamizadores.   

 Atención á Diversidade (apoios en aula)  

 Funcionamento da Biblioteca Escolar 

 Ganas de mellorar. Aceptar a novidade 

como valor positivo.  

 Formación do profesorado • 

 Actividades consensuadas de fomento da 

lectura a través da dinamización da biblioteca  

 Percepción de necesidade de mellorar as 

Competencias Clave.  

 Estabilidade do profesorado do centro na 

dirección e coordinacións  

 Uso das TIC  

  Vías de información ás familias (axenda, 

páxina w eb,…) 

 Riqueza e variedade de proxectos. 

AMEAZAS OPORTUNIDADES. 

 Cambios lexislativos.  

 Imposición de burocracia, que 

retarda a execución de proxectos.  

  Nivel de partida do alumnado nas 

diversas competencias clave 

  A avaliación non coincide co 

esforzo. 

 Pouca comprensión da 

Comunidade Educativa, cara ao labor 

docente.  

 Visión diferente da atención a 

diversidade. 

 Aumento da implicación das familias. 

 Participación da administración pública  

 Colaboración CFR, CAFI e Universidade. 

 Apoio e formación por parte do equipo 

directivo do centro.  

 Implicación da contorna social e natural. 

 Achegas de experiencias doutros Centros 

(CIFP Portovello e IES As Lagoas). 

 Traballo nas Aulas Virtuais. 

 Profesorado implicado na realización de 

proxectos que melloran as competencias clave 

do alumando.  
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3.3. Obxectivos do programa.  

 

Obxectivos xerais: 

1. Apoiar o alumnado vulnerable para a mellora do seu rendemento académico 

e desenvolvemento do éxito educativo 

2. Reducir as barreiras de aprendizaxe que dificultan alcanzar e superar os 

obxectivos e competencias de cada nivel educativo. 

3. Facilitar a atención educativa dos colectivos máis vulnerables para favorecer 

a súa formación e previr o risco de fracaso e abandono escolar.  

4. Reducir o número de alumnos/as que presentan dificultades para a 

aprendizaxe. 

 

Obxectivos específicos: 

1. Identificar e dar resposta ás dificultades e aos problemas do alumnado en 

relación coa aprendizaxe. 

2. Lograr un clima de aula e de centro que favoreza o proceso de ensinanza e 

aprendizaxe. 

3. Favorecer a atención educativa dos colectivos máis vulnerables para 

mellorar a súa formación e previr os riscos de exclusión social.  

4. Mellorar a competencia en comunicación lingüística e, en concreto, da 

lectura como medio para a aprendizaxe. 

5. Mellorar o nivel de adquisición de competencias de todo o alumnado de 6º 

de Educación Primaria. 

6. Reducir a taxa de absentismo escolar.  

7. Implicar as familias do alumnado na súa educación e nos procesos de 

ensinanza e aprendizaxe. 

8. Lograr a colaboración da Administración local e doutras institucións 

naqueles ámbitos que favorecen a escolarización e a formación da poboación.  

9. Mellorar a calidade da educación e os niveis de éxito escolar.  

10. Facilitar a transición do colexio ao instituto. 
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3.4. Medidas concretas que se van a desenvolver.  

 

1. Selección do alumnado: A primeira actuación que realizaremos será unha 

avaliación inicial na que se reflectirá a situación académica e sociocultural do 

alumnado co fin de establecer o alumnado que será beneficiado deste programa. 

Crearemos un grupo de atención, co alumnado de 6º de Educación Primaria (PROA+). 

 

2. Coordinación co profesorado titor: Manteremos unha coordinación 

constante entre o profesorado implicado no programa e os titores do alumnado que 

asiste ao mesmo. Cando menos realizarase unha reunión quincenal entre os mest res 

do programa e os titores dos alumnos e outra trimestral para que sexan estes os que 

transmitan a información pertinente aos familiares do alumnado.  

 

3. Reunións periódicas: Cada quince días realizaremos unha reunión de 

coordinación entre os mestres implicados no programa e os titores/as, para por de 

manifesto a evolución e desenvolvemento do programa e os atrancos atopados na súa 

posta en práctica. As sesións de coordinación terán lugar os martes de 17:00 a 18:00 

horas. 

4. Planificación e orde do traballo escolar: Nas primeiras sesións de traballo 

trataremos de inculcar no alumnado a adquisición de hábitos de organización e 

constancia no traballo. Ensinarémolos a realizar táboas de organización de tarefas por 

prioridades e a que as utilicen para realizar o traballo que teñen pendente de facer. 

Deberán ser capaces de establecer por adiantado o tempo que van a precisar para a 

realización das tarefas que teñen que realizar. Todas as táboas e instrumentos que se 

precisen para a realización destas tarefas procuraremos telas accesibles na web do 

colexio para que as familias podan colaborar na súa posta en práctica.  

 

5. Hábitos e técnicas de estudo: A ausencia de hábitos de traballo e o 

descoñecemento de técnicas de estudo vai a incidir negativamente nos resultados 

académicos deste alumnado. Polo tanto, realizaremos varias sesións de traballo e 

formación sobre hábitos e técnicas de estudo, facendo especial fincapé na lectura 

silenciosa, no subliñado e na realización de esquemas dos temas tratados. 

Facilitaremos ditas técnicas por escrito ás familias dos alumnos nas sesións de 

información que manteñamos con elas.  
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6. Realización de tarefas de clase e apoio ao estudo: Posiblemente está será 

unha das accións nas que máis tempo invertamos no programa, xa que a finalidade 

última do mesmo é que este alumnado realice, coa axuda precisa, as tarefas 

educativas do seu curso. Trataremos de atender e explicar todas aquelas dúbidas e 

atrancos que xurdan na realización das tarefas propostas desde a  titoría. Onde 

vexamos que os atrancos e dificultades persisten, trataremos de volver a repasar os 

contidos educativos para facilitar unha mellor comprensión dos mesmos.  

Esta actividade será desenvolvida diariamente.  

 

7. Estudo dirixido: Reservaremos tempo para o estudo individual e o esforzo 

persoal, sobre todo en épocas próximas a exames. Crearemos un ambiente acolledor 

e de concentración no aula. Supervisaremos o traballo do alumnado axudándolle nas 

dúbidas que xurdan. Poremos en práctica os hábitos e formas eficaces de traballar 

(consulta do dicionario, subliñado, esquemas, resumos,…) que foron transmitidos nas 

sesións dedicadas a traballar as técnicas de estudo. 

 

8. Mellorar aprendizaxes básicos: Non nos debemos esquecer que o fin último 

deste programa é o de mellorar o proceso de aprendizaxe nas áreas instrumentais 

básicas, e dicir na competencia no ámbito sociolingüístico e nos ámbitos referidos as 

competencias científico-matemática. Por iso, as actividades realizadas na aula irán 

encamiñadas a traballar aqueles aspectos da lingua galega e castelá que incidan 

nunha mellora da técnica lectora e escritora do alumnado. Asemade, en relación ao 

área matemática as actividades incidirán nunha mellora do cálculo e da comprensión e 

resolución de problemas matemáticos da vida cotiá do alumnado.  

Ampliaremos os fondos documentais con novos materiais didácticos e 

informáticos nos sexan de utilidade para traballar co noso alumnado estas 

competencias. 

Se fose preciso, realizaremos cadernos específicos de apoio e reforzo educativo 

individualizados e personalizados para cada un dos alumnos segundo as súas 

dificultades. 
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9. Actividades de animación á lectura e escritura: Para mellorar a lectura e a 

escritura do alumando realizaremos actividades dinamizadoras coa colaboración do 

Equipo de Biblioteca e o EDLG do centro. 

a. Dramatizacións. Realizaremos dramatizacións de lecturas escollidas 

para a ocasión coa colaboración dos Equipos mencionados. 

b.  Diario persoal. Inculcaremos no alumnado a realización dun diario 

persoal que irán completando diariamente nas súas casas ou no tempo que sobre das 

sesións de traballo. (Porfolio). 

c. Historias inacabadas. Utilizaremos técnicas motivadoras para incitar 

ao alumnado a escribir. 

d. Contacontos. Participaremos na elaboración de sesións de 

contacontos que se organizan desde a Biblioteca para que o alumnado de 3º, 4º, 5º e 

6º de Educación Primaria que lle conte contos populares aos alumnos máis cativos do 

centro. 

e. Obradoiros de poesía. Participaremos coas nosas achegas no 

obradoiro-certame que organiza todos os anos a Biblioteca do centro en torno ao Día 

da Poesía. 

f. Obradoiro de escritura. Incitaremos ao alumnado a participar no 

certame-obradoiro de escritura que convoca todos os anos a Biblioteca para a 

celebración do Día do Libro. 

g. Banda deseñada. Participaremos no obradoiro-certame de Banda 

deseñada que convoca o EDLG na semana do Día das Letras Galegas.  

 

10. Uso da biblioteca. Mellora da lectura: Con esta acción pretendemos 

mellorar habilidades e actitudes asociadas á lectura. 

a. Formación de usuarios. Realizaremos sesións de formación de 

usuarios da biblioteca escolar para favorecer a utilización dos recursos que se ofrecen 

desde a biblioteca do centro a toda a Comunidade Educativa. Traballaremos co 

material didáctico que se ten elaborado desde a Biblioteca para facilitar esta 

formación. 

b. Colaboradores bibliotecarios. Trataremos que o alumnado de 5º e 

6ºcurso de Educación Primaria que participa no programa se presente voluntario para 

traballar como colaborador de biblioteca realizando as tarefas que lle encomende o 

encargado da biblioteca. 
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c. Biblioteca de aula. Crearemos unha biblioteca de aula para utilizar 

fundamentalmente naqueles momentos en que se finalizan con rapidez as tarefas, 

fomentando así a lectura en tempo de lecer. 

d. Documentación. Fomentaremos a utilización dos fondos bibliográficos 

que oferta a Biblioteca escolar para a realización das actividades escolares que 

precisen pescuda de información. 

 

11. Traballo por pequenos proxectos: Os días subliñados no calendario 

escolar, tales como Día da Paz, Muller Traballadora, Día da Poesía, Día do Libros, Día 

das Letras Galegas,… e as festividades que conmemoraremos no centro: magosto, 

Nadal, Entroido,... serán datas nas que trataremos de realizar pequenos proxectos de 

investigación e documentación guiados pola realización de webquest e Cazas do 

tesouro elaboradas polos diferentes Equipos docentes que están en funcionamento no 

centro. A día de hoxe temos unha base de datos con numerosas webquest e cazas do 

tesouro que están accesibles desde a nosa aula virtual.  

 

12. Novas tecnoloxías: Se hai algo que diferenza ao noso centro da maioría 

dos centros galegos e a aposta que se fai desde todos os ámbitos educativos pola 

utilización das novas tecnoloxías no noso centro. 

 

a. Uso internet. Inculcaremos hábitos de uso de internet con fins 

educativos que sexan un complemento e apoio ao traballo de aula. Facilitaremos o uso 

destas tecnoloxía en todos os momentos de lecer que ofrece o centro, ademais 

daquelas sesión de traballo programadas no aula.  

b. Web do cole. A web do cole seguirá sendo o noso escaparate principal, 

onde se porá de manifesto toda a actualidade educativa do centro. 

c. Aula virtual. Na aula virtual do noso cole crearemos, cando menos, 

dous cursos para as áreas de lingua e matemáticas, nos que estableceremos 

actividades interactivas de apoio e reforzo ao traballo de aula. Estes cursos serán 

accesibles desde as casas dos alumnos para facilitar a colaboración das familias no 

proceso de ensino e aprendizaxe dos seus fillos. 

d. Libros electrónicos. Elaboraremos e usaremos os seguintes libros 

electrónicos que estarán accesibles na web do colexio e no Blog de aula sobre os 

seguintes contidos educativos. 

i. Gramática galega. 

ii. Gramática castelá. 
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iii. Análise sintáctico. 

iv. Técnicas de estudo. 

 

e. Web 2.0. Son múltiples os recursos da web 2.0 que utilizaremos co 

alumnado ao longo do curso,  creando así un modelo de traballo moito máis ameno e 

enriquecedor: 

i. Glogters. 

ii. Bitsprit. 

iii. Google docs 

iv. Podcats 

v. … 

 

f. Ferramentas de autor. Utilizaremos ao longo do curso varias 

ferramentas de autor con actividades interactivas sobre os contidos traballados no 

aula. Aproveitaremos recursos interactivos creados por outros mestres, e mesmo 

aqueles que se ofrecen desde o servidor Abalar do centro: 

i. LIM 

ii. JCLIC 

iii. Ardora 

iv. ExeLearning 

 

13. Noticias WEB na páxina do CEIP Manuel Sueiro: Como actividade final 

de fomento da lectura e escritura desenvolvida ao longo do curso participaremos na 

elaboración de diferentes novas para a páxina web do centro que se edita a finais de 

curso. Na confección das novas poremos en práctica os contidos gramaticais e 

lingüísticos traballados ao longo do curso académico. 

 

14. Transición do colexio ao instituto (PROA+): Realizaremos actividades 

informativas para facilitar o paso do alumnado de 6º curso ao IES As Lagoas. Para elo 

contamos no aula virtual cunha presentación e con varias actividades interactivas en 

JCLIC que amosan as instalacións do IES sen saír da nosa clase. 

 

15. Participación de familias na vida escolar : Por medio de reunións 

trimestrais trataremos de informalos de todo o acontecido cos seus fillos a través da 

titoría correspondente. Como xa comentamos anteriormente, o principal impulsor da 
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relación familia escola vai a ser a Web do colexio e a aula virtual. Nestes lugares 

facilitaremos ás familias os recursos precisos para que colaboren connosco no 

desenvolvemento do programa. 

De todos os xeitos, seguimos contando coa colaboración das familias naquelas 

actividades de realización trimestral como son os Festivais de Nadal e Fin de Curso, 

nas celebracións do magosto, Entroido e Día das Letras Galegas,…sempre que as 

medidas sanitarias o permitan.  

 

16. Formación do profesorado: PFAC ou Grupo de Traballo: En relación á 

formación do profesorado, participaremos en todos aqueles cursos que se nos 

convoque desde a Administración Educativa. Coma en anos anteriores, para o curso 

actual, 2021/2022 imos realizar un PFAC no que a diversidade e as novas tecnoloxías 

serán os eixes vertebrais do mesmo. Este ano orientarémolo cara a realización de 

actividades que poñan en contacto os diferentes programas que se están a 

desenvolver no centro: TIC, PLAMBE, Recupér-T, Plurilingüismo e atención á 

diversidade. As actividades que programemos desde este proxecto de formación 

trataremos de que sexan utilizables para todo o alumnado e sobre todo na aula PROA 

+.  

3.5. Criterios de asignación.  

 

f) Criterios de asignación. (Inserte os datos correspondentes ao curso 20/21)  

01. Porcentaxe de alumnado vulnerable no centro educativo * 73%
 

02. Número total de alumnado matriculado no centro * 100
 

03. Porcentaxe de alumnado escolarizado con necesidades 

específicas de apoio educativo matriculado no nivel para o que se 

solicita o reforzo educativo * 

47%
 

04. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito 

científico-matemático non superadas no curso anterior, matriculado 

no nivel para o que se solicita o reforzo educativo * 

27%
 

05. Porcentaxe de alumnado con áreas ou materias do ámbito 

sociolingüístico non superadas no curso anterior, matriculado no nivel 

para o que se solicita o reforzo educativo * 

27%
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06. Centros ubicados en concellos rurais de menos de 5000 

habitantes * 
NON

 

 

3.6. Alumnado ao que vai destinado.  

 

Educación primaria: 6º *  
Si

 

Educación secundaria: 4º ESO e/ou 2º FP 

Básica e/ou Bacharelato* 
 

Non
 

 

Alumnado 6º EP (alumnado total) 7
 

Alumnado 6º EP (alumnas) 0
 

Alumnado 6º EP (alumnos) 7
 

 

3.7. Perfil do profesor solicitado.  

 

01. Mestre (597) especialidade educación primaria (038) 2
 

02. Mestre (597) especialidade Pedagoxía Terapéutica (036)  1
 

03. Mestre (597) especialidade Pedagoxía Terapéutica (060)  3
 

04. Profesorado (590) ámbito científico-matemático 5
 

05. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico 4
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01. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 006 (MAT) 
 

02. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 007 (FeQ) 
 

03. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 008 (BeX) 
 

04. Profesorado (590) ámbito científico-matemático: especialidade 019 (TEC) 
 

05. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 004 (LCL)  

06. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 053 (LGL)  

07. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 005 (XeH) 
 

08. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 011 (ING) 
 

09. Profesorado (590) ámbito socio-lingüístico: especialidade 010 (FRA) 
 

 

3.8. Tipo de xornada.  

 

01. Dúas medias xornadas. (Para educación primaria, 2 docentes de 

diferente especialidade, un docente de primaria e outro de PT(036). Para 

educación secundaria, un docente de ámbito e outro de PT).  

2
 

02. Dúas medias xornadas de ámbitos diferentes. 3
 

03. Un docente a xornada completa da mesma especialidade, primaria ou 

PT, ou do mesmo ámbito. 
1

 

04. Indique, de ser o caso, outras necesidades de reforzo 
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3.9. Recursos para o desenvolvemento do programa.  

 

1. Humanos 

Para poder desenvolver este programa precisamos: 

 Un coordinador. Que será un membro do equipo directivo. 

 Un mestre : Un para o grupo de apoio. Será un docente PROA+. 

 

2. Materiais: 

 

Funxible 

 

Precísase material funxible para moitas das actividades e actuacións 

desenvolvidas nas sesións de traballo, tales como: fotocopias, lapis de cores, 

témperas, ceras, folios, cartolinas, cola,… usaranse os existente no centro para cada 

unha das titorías.  

 

Non funxible 

 

Encerados dixitais, pantallas, proxectores, ordenadores, equipos de son,… 

utilizaremos os existentes no centro. 

 

Didáctico e informático 

 

Programas de apoio e reforzo que sexan de utilizade para o reforzo e apoio 

educativo e que fagan que as clases sexan máis amenas. Determinaranse en función 

das necesidades detectadas no alumnado ao realizar a avaliación inicial.  

 

3. Bibliográficos 

 

Serán concretadas ao longo do curso en función das necesidades detectadas no 

alumnado ao realizarlle a avaliación inicial en coordinación cos mestres titores. 
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Teremos acceso ao aula de informática, á biblioteca escolar e a todos os fondos 

documentais que nelas hai. 

 

3.10 Orzamento solicitado.  

 

O orzamento solicitado para o programa ARCO 1600€.  

 

CUANTIFICACIÓN DE GASTOS 

Materiais funxibles 600€ 

Materiais didácticos 400€ 

Materiais informáticos 200€ 

Materiais bibliográficos 400€ 

TOTAL 1600€ 

 

3.11. Procese de seguimento e avaliación interna do programa.  

 

 Avaliaremos e realizaremos un seguimento periódico do proxecto que será 

revisado polo menos trimestralmente. Asemade realizaremos unha achega á Memoria 

Anual de final de curso 2021/2022 coas propostas de mellora.  

Avaliación dos resultados da intervención: 

 Avaliación inicial do nivel formativo dos participantes. Realizada polos titores 

durante o mes de setembro. 

 Avaliación diaria do desenvolvemento da actividade. 

 Avaliación quincenal nas reunión cos mestres/as titores.  

 Avaliación trimestral das accións expostas. 

 Análise e valoración trimestral do rendemento escolar do alumnado 

participantes no programa. 
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A avaliación da intervención levará a cabo de xeito continuado mediante 

reunións periódicas co coordinador do Centro que solicitará información do equipo de 

titores. 

O titor/a dos alumnos e alumnas participantes serán responsables de informar ás 

familias sobre as actividades e manter o seguimento sobre a adecuación das sesións 

ás necesidades dos menores derivados ao proxecto, con este fin, e previo acordo coa 

Dirección do Centro, manterase unha sesión mensual como mínimo entre o grupo de 

titores dos alumnos e alumnas e os mestres responsables do programa.  

Polo tanto, faise necesario que sempre exista un contacto periódico entre as 

persoas responsables do programa, para o que se propón fixar reunións de 

coordinación quincenal os martes de 17:00 a 18:00 h e asemade unha reunión 

quincenal e trimestral cos titores. 

Indicadores de avaliación. 

De acordo cos obxectivos e actuacións sinalados, os indicadores para a 

avaliación desta actuación referiranse fundamentalmente a: 

 1º)Mellorar a porcentaxe de alumnado matriculado en 6º de educación primaria 

que promocionou de 5º con algunha área non superada, reducindo nun 50% dita 

porcentaxe. 

 2º) Mellorar a porcentaxe de alumnado repetidor matriculado en 6º de 

educación primaria, reducindo nun 50% dita porcentaxe.  

 3º) Mellorar a porcentaxe de alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo matriculado en 6º de primaria no curso escolar 2020/2021 reducindo nun 50% 

dita porcentaxe.  

 4º) Mellorar a porcentaxe de alumnado matriculado en 6º de educación primaria 

con avaliación negativa nas materias do ámbito científico matemático, reducindo nun 

50% dita porcentaxe 

 5º) Mellorar a porcentaxe de alumnado matriculado en 6º de educación primaria 

con avaliación negativa nas materias do ámbito sociolingüístico, reducindo nun 50% dita 

porcentaxe.  

 6º) Mellorar o incremento dos resultados positivos nas áreas instrumentais 

nun 50% os resultados do alumnado respecto á 1ª avaliación. 

 7º) Mellorar a autoestima e confianza en si mesmo. 
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 8º) Mellorar a satisfacción de profesores, alumnos e familias con respecto ao 

rendemento do alumnado.  

 9º) Mellorar o grao de implicación das familias conseguindo que o 100% do 

alumnado proposto se incorpore ao programa PROA+.  

 10º) Mellorar a integración social e as relacións cos compañeiros a través da 

metodoloxía dos grupos PROA+.  

Ferramentas de avaliación: 

Ademais das ferramentas que nos facilite a Administración Educativa, cando 

menos utilizaremos os seguintes instrumentos de control: 

 Calendario de programación, no que se reflicte a participación dos alumnos e 

alumnas nas actividades. 

 Impreso de seguimento diario e control de asistencia. 

 Informe trimestral no que se recollen e contabilizan diferentes aspectos dos 

obxectivos propostos. 

 Ao finalizar o programa realizarase unha Memoria anual de avaliación que 

será entregada ao Centro e se xuntará á Memoria Anual do Centro. 

3.12 Indicadores que midan o grao de cumprimento dos obxectivos.  

 

01. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas áreas obxecto de reforzo respecto 

do curso anterior.         
50

 

02. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias do ámbito científico-

matemático obxecto de reforzo respecto do curso anterior.     
50

 

03. Porcentaxe de mellora dos resultados académicos nas materias do ámbito socio-lingüístico 

obxecto de reforzo respecto do curso anterior.     
50

 

04. Porcentaxe de alumnado que recupera áreas ou materias obxecto de reforzo.  
50

 

 

En Ourense, a 8 de xullo de 2021 

O Director 

Asdo: José Manuel Rego García.  


