
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGAMACIÓN XERAL 

ANUAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

CEIP PLURILINGÜE MARÍA BARBEITO E 

CERVIÑO 
 

 

 

 

 

A CORUÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO: 2022/23 



CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

1 

 

 
ÍNDICE 

Introdución 

1. Contexto: datos xerais do centro 

1.1. Datos do centro 

1.2. Horario 

1.2.1. Quendas de Vixiancia de recreos 

1.2.2.1. Recreos de Educación Infantil 

1.2.2.2. Recreos de Educación Primaria 

1.3 Calendario escolar 

2. Obxectivos e concreción do Proxecto Educativo 

2.1.- Mantemento das instalacións 

2.2.- Concreción anual do proxecto de dirección 

2.3.- Concreción anual do Proxecto Educativo do Centro  

2.4.- Concreción anual do Plan de Convivencia 

2.5. Concreción pedagóxica e organizativa 

2.6. Plan de reforzo 

2.7. Actuacións  para o período  de actividade lectiva non presencial 

3. Medidas a desenvolver para a consecución dos obxectivos 

4. Plan Xeral de Avaliación do Centro 

5. Infraestructura do centro 

6. Órganos de goberno 

6.1.Unipersoais 

6.2.Colexiados 

6.2.1.Consello Escolar 

6.2.2.Claustro de Profesores. Adscrición 

6.3. Órganos de coordinación docente 

6.3.1. Equipos de ciclo e de nivel 

6.3.1.1. Educación Infantil 

6.3.1.2. 1º e 2º de Educación Primaria 

6.3.1.3. 3º e 4º de Educación Primaria 

6.3.1.4. 5º e 6º de Educación Primaria 

6.3.1.5. Comisión de Coordinación Pedagóxica 

6.3.1.6. Programa Anual de Actividades Complementarias e Extraescolares organizadas polo 

centro  

6.3.1.7. Adenda ao Proxecto Lingüístico 2022/23 

6.3.1.8. Plan de integración das TIC. Concreción anual  

6.3.1.9. Concreción anual do Equipo de Biblioteca 

6.3.1.9.1. Plan Anual de Lectura 

6.3.1.10. Concreción do Plan do Departamento de Orientación  

6.3.1.10.1. Concreción do Plan de Atención á Diversidade. 

6.3.1.11. Equipo Plurilingüe 

7. Libros de Texto e Materiais 

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


CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

2 

 

8. Plan de Autoprotección do Centro 

9. Persoal Non Docente 

9.1. Plan de Organización e Coordinación das Tarefas do Persoal Non Docente  

10. Plan de Utilización das Instalacións do Centro 

11. Plan Anual de Actividades propostas pola ANPA 

12. Transporte Escolar 

13. Convenios de colaboración 

14. Plan de Formación  

15. Plan de Mellora do Éxito Educativo 

ANEXOS 

Anexo I Plan de Igualdade 

Anexo II Plan Dixital 

Anexo III Normas de Organización e Funcionamento do Centro 

Anexo IV Plan Lector Anual 

Anexo V Proxecto Plurinfantil 

Anexo VI Plan Xeral de Atención á Diversidade 

Anexo VII Libros de Texto 2022/23 

Anexo VIII Actividades extraescolares organizadas pola ANPA 

Anexo IX Regulamento do Servizos de Comedor e Madrugadores xestionados pola ANPA 

Anexo X Regulamento de Actividades Extraescolares xestionadas pola ANPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

3 

 

INTRODUCIÓN 
Este documento é unha recompilación dos datos máis relevantes do centro para o curso 2022-23. 

Elaborado entre todos os equipos docentes, o Equipo Directivo e @s coordinador@s das distintas 

comisións. Incidimos sobre todo nos aspectos novos ou naqueles que manteñen a súa vixencia e 

idoneidade por ser a nosa referencia organizativa. 

Coa experiencia do pasado curso 2021-22, afrontamos este curso con maior normalidade, pero tendo 

presente que en calquera momento a situación pode cambiar. 

Polo tanto o presente plan recolle diversas formas de traballar para afrontar e dar resposta ás diferentes 

variables que poidan xurdir ao longo do curso coa única finalidade de dar a mellor resposta e así 

garantir as aprendizaxes do noso alumnado. 

Iniciamos a participación no proxecto E-Dixgal e iniciámonos no Plurinfantil impartíndose unha sesión 

de psicomotricidade en 4º de Ed. Infantil e 2 sesións en 5º e 6º de Educación Infantil nas áreas de 

Descubrimento e Exploración da Contorna e Comunicación e Representación da Realidade en Lingua 

Inglesa e continuamos co proxecto Plurilingüe Iniciado no curso 2014/15, impartindo a área de Plástica 

(cursos pares) e da área de Educación Plástica e Visual (nos cursos impares) de Primaria en inglés 

Participamos de novo no Programa Proa+ dentro do Plan Recupera para atender ao alumnado de 3º-4º-

5º-6º de Primaria. Levaremos a cabo o Plan Dixital do Centro, aprobado o 29 de xuño de 2022. 

No presente curso tamén formarémonos en Educación Responsable, Alumnado TEA, E-Dixgal e Plan 

Dixital. 

Seguiremos promovendo a lectura a través da participación por segundo ano consecutivo no PLAMBE 

e co desenvolvemento do Proxecto Lector do centro. 

Solicitaremos á Consellería a instalación de ascensor no edificio de primaria, arranxo do aseo de 

mestras do edificio de educación infantil e ao concello da Coruña diferentes reparacións e a renovación 

dos espazos de lecer para facer dos nosos patios de recreo espazos mais inclusivos. 

Continuaremos tamén coa modernización de recursos tecnolóxicos e creación de contidos a través da 

aula virtual do centro e da páxina web.  

O alumnado de 1º e 2º de primaria traballará con tabletas e/ou ordenadores na plataforma Innovamat e o 

alumnado de 5º de primaria traballará cos portátiles do proxecto E-Dixgal. 

Revisaremos ao longo do curso escolar todos os documentos do PEC que precisen de renovación para 

adaptalos á normativa actual. 

A organización curricular desta Programación terá como marco referencial as ensinanzas 

reguladas na seguinte normativa: 

 
 Real Decreto 126/2014, do 28 de febrero (BOE do 1 de marzo). 

 
 Decreto 105/2014 do 04 de setembro de 2014 (DOG do 9 de setembro), para Educación 



CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

4 

 

Primaria. 
 

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. 

 Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 26) 

 Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o 

currículo da Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 9 de 

setembro) 

 

1. CONTEXTO: DATOS XERAIS DO CENTRO 

1.1. DATOS DO CENTRO 

 

Enderezo 
 

C. P. 

r/ Alcalde Salorio suárez, 28 15010 

 

Localidade 

 

Concello 

 

Provincia 

A Coruña A Coruña A Coruña 

 

Teléfono 

 

Fax 

 

Correo electrónico 
 

981262612 
 

981262612 ceip.maria.barbeito@edu.xunta.gal 

 

Páxina web http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmariabarbeito/ 

 

Aula Virtual 
 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito/aulavirtual/ 

 

CIF 
 

Q6555127G 

 

1.2. Horario 

1) Madrugadores: 7:30 a 8:55 h. 

2) Comedor: 13:50 a 16:00 h. 

3) Actividades extraescolares: 16:00 a 18:00 h. 

4) Horario lectivo: 

 

 
Horario Actividade 

9:00 a 9:50 h. 1ª Sesión 

9:50 a 10:40 h. 2ª Sesión 

10:40 a 11:30 h. 3ª Sesión 

11:30 a 12:00 h. RECREO 

12:00 a 12:20 h. Hora de ler (Proxecto Lector) 

12:20 a 13:10 h. 4ª Sesión 

13:10 a 14:00 h 5ª Sesión 
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Horario mensual de reunións e atención ás familias os luns polo serán:  

1º LUNS: 

De 16 a 17 h.: Atención ás familias 

De 17 a 18 h.: Comisión de Coordinación Pedagóxica  

De 18 a 19 h.: Departamento de orientación 

2º LUNS: 

De 16 a 17 h.: Atención ás familias 

De 17 a 18 h.: Claustro de profesores/ reunión de todo profesorado  

De 18 a 19 h.: Consello Escolar/ Traballo persoal 

3º LUNS: 

De 16 a 17 h.: Atención ás familias 

De 17 a 18 h.: EACE (*), EDLG, E. Biblioteca, TIC 

De 18 a 19 h.: Traballo persoal/Coordinación equipo Plurilingüe  

4º LUNS: 

De 16 a 17 h.: Atención ás familias  

De 17 a 18 h.: Equipos de ciclo   

De 18 a 19 h.: Equipos de nivel 

Este horario poderá sufrir modificacións segundo as necesidades e prioridades do centro, que se 

comunicará polos diferentes medios (correo electrónico/abalar móvil/grupos de Telegram). En caso de 

coincidir unha reunión en día festivo ou non lectivo, pasará a celebrarse no seguinte luns. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

6 

 

1.2.1. Quendas de Vixiancia de recreos 

Nas vixiancia de recreos considéranse as ratios marcadas pola lexislación vixente. 

1.2.1.1. Recreos de Educación Infantil 

4º de Educación Infantil  

Xaila Castro Sanjurjo e María Coronado Santiago: luns-mércores e venres alternos 

Sonia Velasco Martínez e Fátima Parga Herva: martes-xoves e vernres alternos 

Reforzo:  

Anaid Souto Sánchez (luns), Miriam García Montes (martes), María del Mar Quintela Abad (mércores, 

xoves e venres). 

4º e 5ºd de Educación Infantil 

Lara Penas Tizón, María López Vidal, Carolina Míguez García e Diana Sánchez López: luns-mércores e 

venres alternos. 

María Teresa Martínez Seoane, Lis Corrales Ferreiro, Alejandra Cagigao Bautista e Ángeles García 

Muiños: martes-xoves e venres alternos. 

Reforzo: 

María Dolores López Martínez (luns-mércores e venres), Laura Calderón Teijido (martes e xoves) 

Cristina Alsira Iglesias Fernández (luns e mércores), Pilar Ferreiro Broz (martes e xoves) e Miriam García 

Montes (venres) 

1.2.1.2. Recreos de Educación Primaria 

Os recreos de Educación Primaria organízanse en 3 quendas coas seguintes zonas que rotan ao longo da 

semana: 

Espazos/zonas Quenda 1 Quenda 2 Quenda 3 

1º Ciclo Laura Leira Santiso 

Olalla Fernández García 

Verónica Barreiro López 

Mª Jesús Pérez Pérez 

Paula Santos Suárez 

Ana I. López Bergantiños 

2º Ciclo Íñigo Costas Soliño 

Beatriz Rodríguez Vilariño 

Luz Teixido Infante 

Cristina A. Iglesias Fernández 

Ana Márquez Moreno 

Belén Martín Trillo 

3º Ciclo Ángela Gómez López 

Lorena Croques Villaverde 

Esther García Facal 

Nuria Fernández Del Moral 

María D. Gozález Fernández 

Jesús M. Carballo Felpete 

Biblioteca Begoña Tordera De Arriba Santiago Mosteiro Martínez Sara A. Rodríguez Palacios 

Punto X Mª Cruz Fernández Basalo Ana Mª Prieto Domínguez Ana I. López Bergantiños 
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1.3 Calendario escolar. 

 

 

L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D 

SETEMBRO 2022  OUTUBRO 2022  NOVEMBRO 2022 

   1 2 3 4       1 2 3  1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11  3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25  17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30    24 25 26 27 28 29 30  28 29 30     

        31               

 

      

L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D 

DECEMBRO 2022  XANEIRO 2023  FEBREIRO 2023 

   1 2 3 4        1    1 2 3 4 5 

5 6 7 8 9 10 11  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 

12 13 14 15 16 17 18  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 

19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 

26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29  27 28      

        30 31              

     

 
 

L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D 

MARZO 2023  ABRIL 2023  MAIO 2023 

  1 2 3 4 5       1 2  1 2 3 4 5 6 7 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  8 9 10 11 12 13 14 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29 30  29 30 31     

                       

     

 
L M M X V S D 

 

Orde do do 20 de maio de 2022 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2022/23 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia (DOG do 2 de xuño) 

8 de setembro: Inicio do curso Escolar 2022/2023 (Ed. Infantil e Primaria) 

21 de xuño: Fin de curso 

31 de outubro de 2022: Día do ensino 

23/12/2022 ata 6/01/2023: Vacacións de Nadal 

20,21 e 22 de febreiro de 2023: Entroido 

3/04/2023 ata 10/04/2023: Vacacións de Semana Santa. 

20/03/2023: Festivo local elexido polo centro educativo e aprobado polo Consello 

Escolar. 

XUÑO 2023 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
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2. Obxectivos e concreción do Proxecto Educativo. 
 

2.1.- Mantemento das instalacións 

Solicitáronse ao Concello as seguintes obras de mantemento e mellora para levalas a cabo no 

presente curso escolar: 

Pintado de teitos do interior do centro que teñen manchas de humidade. 

Reparación e pintado de cancelas de acceso ao centro. 

Arranxo da canalización da calefacción do centro 

Conversión da vivenda do conserxe en aula polivalente 

Reparación de armarios de obra das aulas de Educación Infantil  

Colocación de tomas eléctricas nas paredes da biblioteca do centro.  

Renovación dos espazos de lecer para facer dos nosos patios de recreo espazos mais inclusivos. 

Solicítase á Xefatura Territorial as seguintes melloras para as instalación do centro: 

Instalación de ascensor no edificio de educación primaria. Adecuación de aseo de mestras 

no edificio de educación infantil 

2.2.- Concreción anual do proxecto de dirección 
 

Mantemento das instalacións. 

Renovación e mellora de material e equipamento. 

Potenciar e apoiar a organización e desenvolvemento de actividades de innovación 

educativa e de formación do profesorado. 

Revisión e adecuación de documentos organizativos e pedagóxicos do centro. 

Aplicación do Plan de Igualdade seguindo a instrución do 6 de setembro de 2019 da 

Dirección Xeral. Anexo I. 

Aplicación do Plan Dixital de Centro aprobado polo Consello Escolar con data do 29 de 

xuño de 2022. Anexo II 

Colaboración estreita coa Asociación de Nais e Pais. Fomentar a creación dunha escola de nais e 

país. 

Elaborar un Plan de Mellora de Centro, seguindo as directrices que marque a Consellería.  

2.3.- Concreción anual do Proxecto Educativo do Centro  

 

Modificar o Proxecto Educativo do Centro. No presente curso aprobarase un novo PEC coa finalidade 

de adaptalo á nova normativa vixente. 
 
 

2.4.- Concreción anual do Plan de Convivencia 

 

O Plan de Convivencia foi aprobado no curso 2017/2018. 

As accións a levar a cabo no presente curso serán as correspondentes aos cambios 

lexislativos que se puideran producir. 



CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

9 

 

No presente curso académico forneceremos, especialmente, os seguintes aspectos: 

- Actividades de acollida para o alumnado que se matricula por primeira vez e para as súas 

familias, que faciliten o coñecemento das normas de convivencia. 

- Actividades para a sensibilización fronte aos casos de acoso e intimidación entre iguais, 

dirixidas á comunidade educativa. 

- Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na igualdade entre homes e 

mulleres para previr posibles situacións de violencia de xénero. 

- Actividades dirixidas á sensibilización da comunidade educativa na non discriminación por razón 

de raza, sexo, procedencia e condición persoal ou social.  

2.5. Concreción pedagóxica e organizativa 

Potenciar no alumnado o equilibrio, a autonomía persoal e o sentido da responsabilidade. 

Espertar no alumnado valores e actitudes positivas. 

Impulsar o coñecemento do inglés en Educación Infantil e en Educación Primaria. 

Responsabilizar ao alumnado no coidado do seu centro e da contorna. 

Lograr a integración do alumnado con necesidades educativas específicas. 

Dinamizar a biblioteca e ampliar a súa versatilidade funcional. 

Acercar as novas tecnoloxías ao alumnado e aproveitar as súas vantaxes para afianzar os 

obxectivos e contidos nas áreas seguintes de Educación Infantil: 

- Comunicación e Representación da Realidade. 

- Crecemento en Harmonía. 

- Descubrimento e Exploración da Contorna. 

- Lingua estranxeira - Inglés. 

Nas seguintes áreas de Educación Primaria LOMCE: 

- Matemáticas. 

- Lingua Castelá e Literatura.  

- Lingua Galega e Literatura.  

- Lingua estranxeira - Inglés.  

- Ciencias da Natureza. 

- Ciencias Sociais. 

- Educación Artística. 

- Educación Física. 

 

Nas seguintes áreas de Educación Primaria LOMLOE: 

- Ciencias da Natureza. 
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- Ciencias Sociais. 

- Educación Física. 

- Educación Plástica e Visual.  

- Lingua Castelá e Literatura.  

- Lingua Estranxeira. 

- Lingua Galega e Literatura. 

- Matemáticas. 

- Música e Danza. 

Aplicar as Programacións Didácticas do Centro do segundo Ciclo de Infantil e dos cursos 

impares de Educación Primaria, que deberán incluír os seguintes aspectos LOMLOE: 

- Introdución   

- Obxectivos e súa contribución ao desenvolvemento das competencias  

- Relación de unidades didácticas    

- Distribución currículo nas unidades didácticas    

- Avaliación das unidades didácticas  

- Concrecións metodolóxicas    

- Materiais e recursos didácticos     

- Procedemento para a avaliación inicial    

- Criterios de cualificación e recuperación    

- Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes    

- Procedemento para acreditar os coñecementos necesarios en determinadas materias   

- Medidas de atención á diversidade   

- Concreción dos elementos transversais   

- Actividades complementarias    

- Procedemento para avaliar o proceso do ensino e a practica docente cos seus indicadores de 

logro  

- Procedemento de seguimento, avaliación e propostas de mellora   

- Distribución CA por UD (por OBX)  

- Distribución CA por UD (por Bloque)  

- Orientacións pedagóxicas: Liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe 

Deberase  utilizar  para  a  elaboración  e  seguimento  das  ditas  programacións,  a  aplicación 

informática PROENS. 

Aplicar  as  Programacións  Didácticas  do  Centro  dos  cursos  pares  de  Educación  Primaria,  

que deberán incluír os seguintes aspectos LOMCE: 

- Introdución e contextualización  

- Contribución ao desenvolvemento das competencias clave  

- Relación de estándares de aprendizaxe avaliables da materia que forman parte dos perfís 
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competenciais 

- Concreción de obxectivos por curso 

- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable da temporalización 

- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable do grao mínimo de consecución para 

superar a materia 

- Concreción para cada estándar de aprendizaxe avaliable dos procedementos e instrumentos de 

avaliación 

- Concrecións metodolóxicas da materia   

- Materiais e recursos didácticos     

- Criterios de avaliación, cualificación e promoción do alumnado 

- Indicadores de logro para avaliar o proceso de ensino e a práctica docente 

- Deseño da avaliación inicial e medidas a adoptar en función dos resultados 

- Medidas de atención á diversidade   

- Actividades complementarias e extraescolares 

- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación da programación didáctica en función dos 

resultados académicos e procesos de mellora 

* Os criterios de promoción deben adaptarse ao disposto na Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se 

actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia (DOG do 11 de febreiro) e que figuran nas 

Normas de Organización e funcionamento do centro aprobadas en sesión de claustro e consello escolar 

o 7 de setembro de 2022. Anexo III 

Aplicar o Proxecto Lingüístico de Centro, tendo en conta as renovacións especificadas no 

Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario, así 

como a addenda que se inclúe no presente documento tal como se especifica no 

punto 4 do citado Decreto, avaliada positivamente polo Consello Escolar con data do 

10 de outubro de 2022.  

Aplicar o Plan Lector Anual aprobado polo Claustro de Profesores con data do 10 de outubro 

de 2022. Anexo IV 

Aplicar a concreción Anual do Plan Xeral de Atención á Diversidade aprobado o 6 de xuño de 

2022, seguindo as directrices do artigo 11.4 do Decreto 229/2011.  

Continuar co Proxecto Plurilingüe na materia de plástica en todos os cursos de Educación 

Primaria. 

 Iniciar o Proxecto Pluriinfantil nos tres cursos de Educación Infantil cunha sesión semanal 

por grupo en 4º nivel e dúas sesións en 5º e 6º niveis tal como figura no proxecto especifico. 

Anexo V 
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2.6.- Plan de reforzo 
 

A partir dos informes individualizados elaborados á finalización do curso 2021/2022 e da avaliación 

inicial, reforzaranse os elementos curriculares esenciais e as competencias e  aprendizaxes  

imprescindibles  do curso anterior, os cales serán previamente determinados polos equipos 

docentes e departamentos didácticos, co fin de garantir a continuidade do proceso de ensinanza-

aprendizaxe. 
 

O plan de reforzo desenvolverase mediante axustes curriculares, segundo as necesidades 

individuais do alumnado derivadas dos resultados da avaliación inicial e estenderase, 

alomenos, durante o primeiro trimestre do curso 2022/2023. 
 

No plan de reforzo estableceranse as medidas metodolóxicas e organizativas que favorezan 

o pleno desenvolvemento de todo o alumnado. Entre estas medidas estarán a proposta de tarefas 

globalizadas que requiran da posta en práctica de todas as competencias do alumnado, a 

aprendizaxe cooperativa, o uso das TIC como recurso didáctico, actividades que favorezan a auto-

aprendizaxe, o pensamento crítico e creativo e a investigación mediante proxectos de traballo, 

entre outras. 

2.7.- Actuacións  para o período  de actividade lectiva non presencial 

O ensino non presencial, en caso de ser necesario, será impartido polo profesorado ordinario 

do alumnado preferentemente a través da aula virtual que cada grupo ten creada e á que se 

poderá acceder no seguinte enlace: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito/aulavirtual/ 

O profesorado realizará o seguimento do alumnado impartindo os coñecementos da materia 

de xeito virtual a través dos contidos dispoñibles ben achegados polo propio profesor ou ben 

os que poña a disposición a Consellería. Igualmente o profesorado poderá poñer tarefas ao 

alumnado que reforcen o contido da materia ou a avaliación continua da mesma. 

 
O equipo responsable do Plan Dixital do centro identificará aos alumnos que teñan dificultades de 

conexión o falla de equipamento para que a consellería adopte as medidas oportunas que 

minimicen as eventuais dificultades da educación realizada por medios telemáticos. 

 
Para cada caso concreto de suspensión da actividade lectiva presencial a Consellería poderá 

adoptar as medidas oportunas en relación cos períodos ordinarios de avaliación do alumnado 

cando coincidan co tempo de suspensión. 

Durante o período de suspensión da actividade presencial o centro educativo ten previstas as 

seguintes medidas: 

a) Contacto semanal coa alumnado a través de videoconferencia (empregarase a plataforma 

webex) 

b) En Educación Primaria empregaremos aparte da aula virtual do centro, as seguintes 

aplicacións: 

- AbalarMóbil. 

- Correo electrónico, incluíndo chamadas telefónicas cando os casos o requiren. 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito/aulavirtual/
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- E-Dixgal para o alumnado de 5º de primaria 

- En educación infantil e 1º ciclo de primaria usarase a aplicación Padllet, ademáis do correo electrónico, a 

aplicación abalar móbil e o teléfono. 

c) En canto á Atención á Diversidade empregaranse ás mesmas aplicacións adaptando os contidos 

a través dos/das docentes de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. Potenciaranse os 

contactos periódicos co alumnado a través de videoconferencias de cara a evitar, no posible, a 

desvinculación cos seus docentes. 

 

3.-Medidas a desenvolver para a consecución dos obxectivos 

 Contactar de xeito periódico coa Administración Local, ben usando a correspondente aplicación, ou 

ben contactando por correo electrónico o por teléfono cos responsables da concellería de Educación 

 Colaborar coa Asociación de Nais e Pais. 

 Intentarase traballar para acadar una educación baseada na nosa propia realidade. 

Procurarase a coordinación entre todo o profesorado tanto nos proxectos que aglutinan ao colexio 

na súa integridade (PE, PD, NOF, PXA), como nas actividades programadas. 

Impartir a primeira Lingua Estranxeira na Educación Infantil tendo en conta as normas aplicables. 

Seguemento periódico do grao de consecución dos obxectivos relacionados co Plan de 

Plurilingüismo e Pluriinfantil. 

 Procurarase unha adaptación integral do alumnado con necesidades educativas específicas. 

Garantirase o equilibrio no emprego das dúas linguas oficiais e promocionaremos a 

dinamización da lingua galega. 

Intentaremos potenciar todo tipo de experiencias escolares cos novos enfoques que ofrecen as 

novas tecnoloxías e, especialmente, aplicando os medios informáticos no desenvolvemento do 

currículo. 

 Continuar co dinamización da biblioteca escolar 

              Continuar coa posta en acción do Plan Dixital  

 Potenciarase a formación do profesorado desde o propio centro a través das liñas do PFPP  

3.1.- Recursos previstos para o efecto 

HUMANOS: Consello Escolar, Claustro de Profesores, persoal non docente, mestr@s de Equipos de 

Ciclo de Infantil, Equipos Docentes de Primaria, e Comisión de Coordinación Pedagóxica. 

MATERIAIS: Biblioteca, audiovisuais, material impreso e xogos de diferentes tipos, material 

confeccionado polos propios alumnos, aula e material de música, aula de informática, ximnasio e 

pavillón, este último cun dobre emprego: deportivo e como espazo para celebracións e 

conmemoracións.  
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4.- Plan Xeral de Avaliación do Centro 
 

A avaliación do funcionamento do centro farase de forma continua partindo de: 

- Análise construtivo sobre o PE do noso Centro, reflectindo os obxectivos educativos que se 

pretendan acadar e os principios metodolóxicos. 

- Grao de implicación da comunidade educativa na vida cotiá do Centro. 

- Valoración funcional da estrutura organizativa, contemplando a organización de espazos e de 

tempos na procura dunha maior optimización dos recursos dispoñibles. 

- Estudo de distintas propostas de avaliación inicial do alumnado, así como os resultados 

académicos obtidos. 

 

5.- Infraestructura do centro 
 

Unidades escolares: 
 

 En catálogo Funcionando Totai
s 

Educación infantil 9 9 

27 
Educación primaria 18 18 

 

Espazos comúns: 
 

O noso centro conta actualmente coas seguintes instalacións de uso común: 

- Biblioteca de EP. 

- Biblioteca de EI. 

- Salón de Actos/Comedor, que conta con escenario, canón proxector e equipo de luz e son. 

- Aula de Informática de EP, con 26 ordenadores conectados en rede, ordenador da mestra e monitor 

interactivo. 

- Aula de audiovisuais de EI, con pizarra dixital, na que se imparten en horario lectivo clases de música 

e psicomotricidade e polas tardes actividades extraescolares. 

- 3 aulas de Inglés, que mentres dure o estado de pandemia están convertidas en aulas de 3º  de educación 

primaria, Relixión Católica para os alumnos de educación infantil e 1º e 2º de primaria e aula de apoio de 

Pedagoxía Terapéutica, xa que esa aula está ocupada con material que procede doutras aula, sendo polo tanto 

inoperativa.. 

- 1 aula de Música. 

- Sala de Espera e atención a familias. 

- Sala de Mestr@s. 

- Pequena sala de reunións no primeiro andar, que utiliza habitualmente o EDLG. 

- Titorías de profesores no primeiro e segundo andar de EP e no edificio de EI. 

- Dúas aulas de Audiovisuais, nas que se imparte Relixión e, polas tardes actividades extraescolares. 
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- Pavillón polideportivo de titularidade compartida por convenio Concello/Colexio, na que se desenvolven 

habitualmente as clases de Educación Físca de educación primaria, actividades extraescolares, 

competicións deportivas, actos comúns e festivais do centro. 

- Ximnasio, onde se realizan as clases de psicomotricidade de EI, as clases de EF do 1º Ciclo de EP e 

diferentes actividades extraescolares. 

Alumnado: 
 

Ensinanza Grupo Mulleres Homes Total 

4º Educación infantil A 11 11 22 

 B 11 11 22 

 C 11 11 22 

5º Educación infantil A 9 14 23 

 B 12 11 23 

 C 12 11 23 

6º Educación infantil A 10 11 21 

 B 11 9 20 

 C 13 8 21 

1º Educación primaria A 10 14 24 

 B 10 14 24 

 C 10 14 24 

2º Educación primaria A 14 11 25 

 B 13 12 25 

 C 14 11 25 

3º Educación primaria A 13 12 25 

 B 12 12 24 

 C 13 11 24 

4º Educación primaria A 15 10 25 

 B 13 12 25 

 C 14 11 25 

5º Educación primaria A 15 10 25 

 B 13 12 25 

 C 13 11 24 

6º Educación primaria A 15 10 25 

 B 16 8 24 

 C 15 10 25 

Totais     339 302 641 

 

Grupos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Educación 

infantil 

Educación primaria 

3 

anos 

4 

anos 

5 

anos 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 
 

Total 

grupos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 18 

27 
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6. Órganos de goberno 
6.1.Unipersoais 

COMPOSICIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO 
 
 

Cargo 
 

Nome e apelidos 
 

Período de nomeamento 

 
Director 

 
Oscar L Mourenza Fernández 

Do 01/07/2019 ao 

30/06/2023 

 
Secretaria 

 
Ángela Gómez Pérez 

Do 01/07/2019 ao 

30/06/2023 

 
Xefa de estudos 

 
Ana María Seijo López 

Do 01/07/2019 ao 

30/06/2023 

 

O equipo directivo reunirase os luns pola tarde en horario de 16 a 17 horas, e tamén cantas 

veces fose preciso para dinamizar as actividades do centro 

O programa proposto polo equipo directivo do centro resúmese nos seguintes obxectivos, 

orientados todos a conseguir un bo funcionamento do centro dentro dos aspectos de traballo, 

respecto, igualdade e convivencia. 

OBXECTIVOS: 
 

- Cumprir, respectar e facer cumprir a lexislación vixente.  

- Fomentar un clima favorable para o traballo, a innovación e o entendemento entre toda a 

comunidade educativa e a boa marcha xeral do Centro. 

- Coordinar a revisión dos documentos do centro, actualizalos e adaptalos á nosa realidade. 

- Optimizar o rendemento dos recursos humanos e materiais. 

- Dinamizar os órganos de goberno e a coordinación docente promovendo a participación de 

todos os colectivos da comunidade escolar. 

- Diseñar estratexias e plans de actuación que procuren unha ampla formación do alumnado e que 

senten bases firmes na súa educación integral. 

- Promover e potenciar as boas relacións con toda a comunidade educativa, con todas as 

institucións e colectivos relacionados co Centro. 

- Fomentar a utilización das TIC no centro, promovendo a formación do profesorado, os proxectos 

de innovación, a mellora das instalacións, os medios e as metodoloxías de traballo. 

- Fomentar e promover a formación do profesorado a través dos plans de formación no centro. 

- Conseguir un clima de respecto e valoración do profesorado e da súa labor educativa. 
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HORARIO DE DEDICACIÓN AO CARGO DO EQUIPO DIRECTIVO 

 
 LUNS MARTES MÉRCORE

S 
XOVES VENRES 

1ª sesión XE XE XE XE XE 

2ª sesión S
E 

S
E 

S
E 

SE SE 

3ª sesión XE D S
E 

XE SE 

4ª sesión D XE D D D 

5ª sesión D D D D D 
 

 

6.2.Colexiados 
6.2.1.Consello Escolar 
 
 

Nome e apelidos 
 

Período de nomeamento 
 
Representante de... 

 
Oscar L. Mourenza Fernández 

 
Do 01/07/2019 ao 30/06/2023 

 
Director 

 
Ángela Gómez Pérez 

 
Do 01/07/2019 ao 30/06/2023 

 
Secretaria 

 
Ana María Seijo López 

 
Do 01/07/2019 ao 30/06/2023 

 
Xefa de estudos 

 
Íñigo Costas Soliño 

 
Do 29/11/2021 ao 29/11/2024 

Persoal Docente 

    Lorena Croques Villaverde  
Do 29/11/2021 ao 29/11/2024 Persoal Docente 

 
María Esther García Facal 

 
Do 03/12/2018 ao 03/12/2022 

 
Persoal Docente 

 
María Teresa Martínez Seoane 

 
Do 29/11/2021 ao 29/11/2024 

 
Persoal Docente 

 
Diana Sánchez López 

 
Do 04/09/2019 ao 05/12/2022 

 
Persoal Docente 

 
Mª Del Carmen López Otero 

 
Do 03/01/2022 ao 03/12/2024 

 
Persoal non docente 

Jéssica María Alonso Fontán 01/09/2021 ao 3/12/2022 Nais e pais (ANPA) 

María Mónica Blanco Ares Do 29/11/2021 ao 29/11/2024 Nais e pais 

Manuel Esteban Carrasco Do 29/11/2021 ao 29/11/2024 Nais e pais 
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Montserrat Lamas Sánchez 

 
Do 03/12/2018 ao 03/12/2022 

 
Nais e pais 

 
Carlos Morán Cubelos 

 
Do 04/09/2019 ao 03/12/2022 

 
Nais e pais 

 
Isabel Fouz Escobero 

 
Do 02/12/2021 ao 03/12/2022 

 
Representante Concello 

 
 

Reunións e tarefas con data determinada: 

Presentación do novo curso. ------------------------------------------------------------------    Setembro 

Actividades extraescolares ---------------------------------------------------------------- Setembro 

Presentación Plan de Formación no centro ----------------------------------------------------- Setembro 

Aprobación da Programación Xeral Anual ---------------------------------------------------  Outubro 

Constitución do consello escolar logo da súa renovación -------------------------- Decembro 

Informe sobre o seguemento da P.X.A. ------------------------------------------- Xaneiro/Abril/Xuño 

Aprobación do balance económico do ano 2021 ---------------------------- Xaneiro  

Orzamentos ---------------------------------------------------------------------------------------- Marzo 

Admisión de alumnado --------------------------------------------------------------------------- Marzo 

Aprobación da memoria final de curso --------------------------------------------------------- Xuño 

Outras reunións sen data prevista: 

Revisión do PEC, revision dos plans de convivencia e de igualdade, s egu emento  do  P lan  

Dix i t a l  

Posibles conflitos disciplinarios de tipo extraordinario. 

Outro tipo de reunións que requiran da convocatoria deste órgano. 

6.2.2.Claustro de Profesores. Adscrición 
 

  
Definitiv@s 

 
Provisionais 

 
En prácticas 

 
Mestras Rel. 

Interin
@s 

 
Total 

 

Mestr@s 
 

40 
 

2 
 

1 
 

2 2 
 

47 

 

Persoal docente: 
 

Barreiro López, Verónica (titora de 2º A de Ed. Primaria) 

Cagigao Bautista, Alejandra (titora de 6º de E.I.) 

Calderón Teijido, Laura (Mestra de A.L.) 

Carballo Felpete, Jesús M. (mestre de Ed. Física) 

Castro Sanjurjo, Xaila (titora de 4º B de E.I.) 

Coronado Santiago, María (titora de 4º A de E.I.) 

Corrales Ferreiro, Lis María (mestra de apoio a E.I.) 
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Costas Soliño, Íñigo (mestre de música) 

Croques Villaverde, Lorena María (mestra titora de 5º C de EP) 

Fernández Basalo, María Cruz (Mestra de Inglés) 

Fernández del Moral, Nuria (titora de 6º C de E.Primaria) 

Fernández García, Olalla (titora de 1º A de EP) 

Ferreiro Broz, María del Pilar (mestra especialista PT) 

García Facal, María Esther (titora de 6º B de EP) 

García Montes, Miriam (mestra de PT) 

García Muiños, Ángeles (mestra de apoio á EI) 

Gómez Pérez, Ángela (titora de 5º A de EP) 

González Fernández, María Dolores (mestra de Ed. Física e titora de 6º A de EP) 

Iglesias Fernández, Cristina Alsira (mestra de inglés) 

Leira Santiso, Laura (titora de 1º B de EP) 

López Bergantiños, Ana Isabel (titora de 2º C de EP) 

López Martínez, María Dolores (mestra de Reliixión Católica) 

López Vidal, María (titora de 5º B de EI) 

Márquez Moreno, Ana (Mestra de música e titora de 3º C de EP) 

Martín Trillo, Belén (titora de 4º B de EP) 

Martínez Seoane, María Teresa (titota de 5º C de EI) 

Méndez Balado, María Luisa (Orientadora) 

Méndez Sánchez, María Cristina (titora de 3º B de EP) 

Míguez García, Carolina (titora de 6º A de EI) 

Mosteiro Martínez, Santiago (titor de 3º A de EP) 

Mourenza Fernández, Oscar Licinio (mestre de Ed. Física) 

Parga Herva, Fátima (mestra de apoio á EI) 

Penas Tizón, Lara (titora de 5º A de EI) 

Pérez Pérez, María Jesús (titora de 2º B de EP) 

Prieto Domínguez, Ana María (mestra de PT) 

Quintela Abad, María del Mar (mestra de Relixión Católica) 

Rodríguez Palacios, Sara Altair (titora de 5º B de EP) 

Rodríguez Vilariño, Beatriz (titora de 4º B de EP) 

Sánchez López, Diana (titora de 6º B de EI) 

Santos Suárez, Paula (titora de 1º C de EP) 

Seijo López, Ana María (mestra de CCNN e CCSS 5º e 6º de EP) 

Souto Sánchez, Anaid María (mestra de AL compartida) 

Teixido Infante, Luz del Mar (mestra de Inglés) 

Tomas Lozano, Ana María (mestra de AL) 

Tordera de Arriba, María Begoña (titora de 4º A de EP) 

Velasco Martínez, Sonia (titora de 4º C de EI) 

Villar Penas, Patricia Maria (mestra de PROA+) 
 

Calendario de reunións. 
 

Celebraranse todas as reunións estipuladas pola Consellaría de acordo co Decreto 374/1996 do 17 

de outubro, DOG 7/11/96 e a Orde do 22 de xullo de 1997, DOG 02/09/1997. 

As reunións do Claustro terán lugar os luns en horario de 17:00 a 18:00 horas, as reunions do 

Consello Escolar serán de 18 a 19 h., podendo sufrir variacións atendendo ás necesidades específicas 

da maioria dos membros que así o solicitasen. 
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HORARIO SEMANAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Os horarios semanais dos cursos de educación primaria serán os indicados na Resolución do 26 de maio 

de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o 

desenvolvemento das ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria 

obrigatoria e bacharelato no curso académico 2022/23. (DOG do 20 de xuño de 2022) 

1º curso de educación primaria (LOMLOE) 

Curso Materia  
Sesións 

lectivas 

1º Ciencias da Natureza  3 

1º Ciencias Sociais  2 

1º Educación Física  2 

1º Educación Plástica e Visual  1 

1º Lingua Castelá e Literatura  4 

1º Lingua Estranxeira  2 

1º Lingua Galega e Literatura  4 

1º Matemáticas  5 

1º Música e Danza  1 

1º Relixión/Proxecto Competencial  1 

Total 1º 25 

 

2º curso de educación primaria (LOMCE) 

Curso Materia  
Sesións 

lectivas 

2º Ciencias da Natureza  2 

2º Ciencias Sociais  2 

2º Educación Física  2 

2º Educación Artística  2 

2º Lingua Castelá e Literatura  4 

2º Lingua Estranxeira  2 

2º Lingua Galega e Literatura  4 

2º Matemáticas  5 

2º Relixión/Valores Sociais e Cívicos  2 

Total 2º 25 

 

3º curso de educación primaria (LOMLOE) 

Curso Materia  
Sesións 

lectivas 

3º Ciencias da Natureza  3 

3º Ciencias Sociais  2 

3º Educación Física  2 

3º Educación Plástica e Visual  1 

3º Lingua Castelá e Literatura  4 

3º Lingua Estranxeira  3 

3º Lingua Galega e Literatura  4 

3º Matemáticas  4 

3º Música e Danza  1 

3º Relixión/Proxecto Competencial  1 

Total 3º 25 
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4º curso de educación primaria (LOMCE) 

Curso Materia  Sesións lectivas 

4º Ciencias da Natureza  2 

4º Ciencias Sociais  2 

4º Educación Física  2 

4º Educación Artística  2 

4º Lingua Castelá e Literatura  4 

4º Lingua Estranxeira  3 

4º Lingua Galega e Literatura  4 

4º Matemáticas  4 

4º Relixión/Valores Sociais e Cívicos  1 

4º Libre configuración  1 

Total 6º 25 

 

 

 

5º curso de educación primaria (LOMLOE) 

Curso Materia  
Sesións 

lectivas 

5º Ciencias da Natureza  3 

5º Ciencias Sociais  2 

5º Educación Física  2 

5º Educación Plástica e Visual  1 

5º Lingua Castelá e Literatura  4 

5º Lingua Estranxeira  3 

5º Lingua Galega e Literatura  4 

5º Matemáticas  4 

5º Música e Danza  1 

5º Relixión/Proxecto Competencial  1 

Total 5º 25 

 

 

6º curso de educación primaria (LOMCE) 

Curso Materia  
Sesións 

lectivas 

6º Ciencias da Natureza  2 

6º Ciencias Sociais  3 

6º Educación Física  2 

6º Educación Artística  2 

6º Lingua Castelá e Literatura  3 

6º Lingua Estranxeira  3 

6º Lingua Galega e Literatura  3 

6º Matemáticas  5 

6º Relixión/Valores Sociais e Cívicos  1 

6º Libre configuración  1 

Total 6º 25 
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Criterios xerais sobre o uso das tarefas extraescolares 

As tarefas extraescolares, segundo o recoollido nas Normas de Organización e Funcionamento do 

Centro, son un complemento a actividade diaria na aula e son unha recomendación para traballar na 

casa. 

Poderase propoñer a realización de actividades como: 

- Lectura e comentario de textos ou libros axeitados. 

-Busca e recollida de datos ou materiais para a realización de traballos escolares. 

-Comentarios de artigos de prensa ou programas radiofónicos ou televisión adecuados. 

-Preparación de traballos para o xornal escolar. 

-Audicións musicais. 

-Realización de actividades plásticas. 

En casos excepcionais, e con carácter transitorio, o profesorado poderá propoñer a realización no seu 

domicilio de actividades incluídas nos programas escolares a aqueles alumnos que por ausencia 

prolongada ou outras razóns, non poidan seguir o ritmo normal de traballo no centro. 

En ningún caso se lles propoñerán traballos extraescolares aos alumnos de educación infantil e 1º e 2º 

cursos de EP, agás que necesiten un reforzo educativo ou que estén de acordo os pais. 
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CALENDARIO DE XUNTAS DE AVALIACIÓNS 

1ª AVALIACIÓN: 

12 de decembro de 2021 (Educación Infantil): 

16: 00 h. 4º A 16:20 h. 4º B  16:40 h 4º C 

17: 00 h. 5º A 17:20 h. 5º B  17:40 h 5º C 

18: 00 h. 6º A 18:20 h. 6º B  18:40 h 6º C 

13 de decembro de 2020 (1º e 2º de EP) 

16: 00 h. 1º A 16:30 h. 1º B  17:00 h 1º C 

17: 30 h. 2º A 18:00 h. 2º B  18:30 h 2º C 

14 de decembro de 2020 (3º e 4º de EP)  

16: 00 h. 3º A 16:30 h. 3º B  17:00 h 3º C 

17: 30 h. 4º A 18:00 h. 4º B  18:30 h 4º C 

15 de decembro de 2020  (5º e 6º de EP)  
16: 00 h. 5º A 16:30 h. 5º B  17:00 h 5º C 

17: 30 h. 6º A 18:00 h. 6º B  18:30 h 6º C 

Apertura/Peche da aplicación XADE: 5 a 22 de decembro de 2022 

 

2ª AVALIACIÓN: 

20 de marzo de 2023 (Educación Infantil) 

16: 00 h. 5º B 16:20 h. 5º C  16:40 h 5º A 

17: 00 h. 6º B 17:20 h. 6º C  17:40 h 6º A 

18: 00 h. 4º B 18:20 h. 4º C  18:40 h 4º A 

21 de marzo de 2023 (1º e 2º de E.P.) 

16: 00 h. 1º B 16:30 h. 1º C  17:00 h 1º A 

17: 30 h. 2º B 18:00 h. 2º C  18:30 h 2º A 

22 de marzo de 2023 (3º e 4º de E.P.) 

16: 00 h. 3º B 16:30 h. 3º C  17:00 h 3º A 

17: 30 h. 4º B 18:00 h. 4º C  18:30 h 4º A 

23 de marzo de 2023 (5º e 6º de E.P.) 

16: 00 h. 5º B 16:30 h. 5º C  17:00 h 5º A 

17: 30 h. 6º B 18:00 h. 6º C  18:30 h 6º A 

Apertura/Peche da aplicación XADE: 10 a 31 de marzo de 2023 

 
3ª AVALIACIÓN: 

12 de xuño de 2023 (Educación Infantil) 

16: 00 h. 6º C 16:20 h. 6º A  16:40 h 6º B 

17: 00 h. 4º C 17:20 h. 4º A  17:40 h 4º B 

18: 00 h. 5º C 18:20 h. 5º A  18:40 h 5º B 

13 de xuño de 2023 (1º e 2º de E.P.) 

16: 00 h. 1º C 16:30 h. 1º A  17:00 h 1º B 

17: 30 h. 2º C 18:00 h. 2º A  18:30 h 2º B 

14 de xuño de 2023 (3º e 4º de E.P.) 

16: 00 h. 3º C 16:30 h. 3º A  17:00 h 3º C 

17: 30 h. 4º C 18:00 h. 4º A  18:30 h 4º C 

15 de xuño de 2023 (5º e 6º de E.P.) 

16: 00 h. 5º C 16:30 h. 5º A  17:00 h 5º B 

17: 30 h. 6º C 18:00 h. 6º A  18:30 h 6º B 

Apertura/Peche da aplicación XADE: 2 a 21 de xuño de 2023 
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6.4. Órganos de coordinación docente 
6.3.1. Equipos de ciclo e de nivel 

Todas as mestras de Educación Infantil formarán o grupo ou equipo docente deste ciclo. É 

un órgano básico para organizar e desenvolver, baixo a supervisión da Xefa de Estudos, as 

ensinanzas propias do Ciclo. 

Reuniranse unha vez ao mes e sempre que foren onvocadas pola Xefa de Estudos; a asistencia 

será obrigatoria para todos os seus membros e a coordinadora levantará acta co resumo do 

tratado. 

En Educación Primaria, funcionaremos no curso 2022/23 con Equipos docentes de ciclo 

que coordinarán as ensinanzas propias dos dous niveis de cada ciclo e levantarán acta das 

reunións que se levarán a cabo tamén unha vez ao mes ou sempre que a organzación 

pedagóxica do centro o requira.  

6.4.1.1. Educación Infantil 

O equipo de Educación Infantil está formado polas seguintes persoas: 

Lis Mª Corrales Ferreiro 

María López Vidal 

María Teresa Martínez Seoane 

Ángeles García Muiños 

Fátima Parga Herva 

Carolina Míguez García 

Alejandra Cagigao Bautista 

Diana Sánchez López 

Xaila Castro Sanjurjo 

Lara Penas Tizón 

María Coronado Santiago 

Laura Calderón Teijido (AL) 

Ana María Tomás Lozano (AL) 

Sonia Velasco Martínez (coordinadora) 

 

Neste centro impártese o segundo ciclo da Etapa de Educación Infantil, o que se corresponde con 

niveis de 3, 4 e 5 anos. Contamos con 9 aulas, distribuídas en 3 aulas por nivel. Temos tres mestras de 

Educación Infantil sen titoría. Tamén imparten docencia neste ciclo, mestres/as especialistas de Inglés, 

Relixión Católica, Música, PT e AL. 

O alumnado de 3 anos que se incorpora por primeira vez á escola pode facelo seguindo o período de 

adaptación segundo os parámetros dispostos pola Consellería de Cultura, Educación e Ordena- ción 
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Universitaria (Orde do 2 de maio de 2022, publicada no DOG nº105) que neste curso escolar empeza 

o día 8 de setembro e non durará máis aló de 16 de setembro. 

Este ano o período de adaptación organízase do seguinte xeito, por igual en cada unha das tres 

AULAS de 4º E.I. 

XOVES 8, VENRES 9, 

GRUPO A 9.30 a 10.15 GRUPO B 10.30 a 11.15 GRUPO A 11.30 a 12.15 

 

LUNS 12. 

GRUPO A 9.30 a 10.45 GRUPO B 11.00 a 12.15 GRUPO A 12.30 a 13.45 

 

MARTES 13. 

 GRUPO A 9.30 a 11.00 GRUPO B 11.30 a 13.00 

  

MÉRCORES 14. 

GRUPO A 9.30 a 11.30                                                          GRUPO B 11.45 a 13.45 

  

XOVES 15. 

                           TODO O GRUPO DE 9.30 a 12.30 + ALMORZO 

 

VENRES 16. 

TODO O GRUPO DE 9.30 a 13.30 + ALMORZO 

A partir do día 19 de setembro o horario será o habitual. 

Durante o período de adaptación, as familias poderán entrar ás aulas de 4º EI para facilitar o inicio 

desta etapa escolar ao alumnado. Desta forma, continuamos implementando medidas de apoio e 

respecto emocional cara ao alumnado, seguindo na liña do PFPP e do programa de Educación 

Responsable do que o centro forma parte. 

O Equipo considera que a colaboración coas familias é absolutamente imprescindible para conseguir 

os obxectivos fixados. Parécenos importante que as familias amosen ilusión e implicación nas tarefas 

escolares dos seus fillos e fillas. 

Programamos actividades que implican axuda, colaboración e participación dende os fogares dos 

alumnos e alumnas. 

Ademais, este curso, en determinados momentos e organizado polas mestras, contémplase a 
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asistencia das familias á aula para a realización de diferentes actividades conxuntamente co 

profesorado. 

FINS E OBXECTIVOS 

A finalidade  da  Educación Infantil é contribuír ao desenvolvemento integral e harmónico do 

alumnado en todas as súas dimensións: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva e 

artística, potenciando a autonomía persoal e a creación progresiva dunha imaxe positiva e equilibrada 

de si mesmo, así como á educación en valores cívicos para a convivencia. 

Desta forma, nesta etapa atenderase progresivamente ao desenvolvemento afectivo, ao 

movemento e hábitos de control corporal, ás manifestacións da comunicación e da linguaxe, ás 

pautas básicas de convivencia e relación social, así como ao descubrimento das particularidades 

físicas e sociais do medio. 

Ademais facilitarase que o alumnado descubra unha imaxe de si mesmos positiva e equilibrada, e que 

adquiran autonomía persoal. 

Potenciaranse aqueles valores que favorezan a liberdade persoal, a responsabilidade, a 

solidariedade, a convivencia cívica, o respecto á xustiza, a tolerancia, a resolución amistosa de 

conflitos, a igualdade entre seres humanos, así como o desenvolvemento de dereitos e deberes. 

A Educación  Infantil  contribuirá  a  desenvolver  no  alumnado  os  seguintes  logros  cuxa 

consecución está vinculada á consecución das competencias clave: 

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

acción, e aprender a respectar as diferenzas. 

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

 Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

 Desenvolver as súas capacidades emocionais e afectivas. 

 Relacionarse coas demais persoas en igualdade e adquirir progresivamente pautas 

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

pacífica de conflitos, evitando calquera tipo de violencia. 

 Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de expresión. 

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

xesto e o ritmo. 

 Promover, aplicar e desenvolver as normas sociais que fomenten a igualdade entre mulleres e 

homes. 

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

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

sociedade galegas. 
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A maiores tamén consideramos moi importante para o desenvolvemento da nosa labor docente: 

 Intercambiar opinións/ experiencias sobre o comportamento e progreso do noso alumnado. 

 Continuar traballando en estratexias que favorezan o desenvolvemento da atención do 

alumnado e seguir insistindo no cumprimento de normas de aula e de centro. 

METODOLOXÍA 

A etapa de Educación Infantil é a encargada de poñer as bases que facilitarán todas as aprendizaxes. 

Partimos da idea de que é necesario promover nas aulas un ambiente de confianza e seguridade que 

permita ao alumnado establecer un apego seguro, así como promover a súa autoestima e  

integración social. Para acadalo, basearemos a nosa práctica en experiencias emocionalmente 

positivas que redunden nun aprendizaxe significativo, así como na experimentación e o xogo 

como as vías de aprendizaxe idóneas para estas idades e niveis educativos. 

Pretendese seguir unha liña  metodolóxica que faga posible a participación do alumnado na 

adquisición dos seus propios coñecementos, con propostas globalizadas e que unan aprendizaxes dos  

tres  ámbitos  de experiencia,  e  prestando  especial  atención  ao  desenvolvemento  dunha 

conciencia  de  igualdade  entre  o  alumando,  que  lle  permita  acadar  un  pensamento  libre  de 

estereotipos e prexuízos sexistas, así como unha autoimaxe positiva, equilibrada e igualitaria. 

Reforzaremos ademais a introdución na nosa metodoloxía de actividades con contidos TIC para dar 

resposta aos cambios sociais que outorgan as TIC un estado destacado na vida do noso 

alumnado. 

Adicamos, dentro do posible, unha atención individualizada, planificando actividades de 

aprendizaxe adaptadas aos seus coñecementos previos e atendendo á diversidade do alumnado, ás 

súas características persoais, necesidade, intereses e estilos cognitivos. 

Na nosa metodoloxía a Escola é un lugar de vida e relacións compartidas onde creamos un 

ambiente de confianza acolledor e seguro, de xeito que cada neno e nena medre seguro de si 

mesmo, afrontando os retos, adquirindo estratexias que lles permitan desenvolver as súas 

potencialidades e sexan capaces de valorarse positivamente. 

Á hora de realizar as actividades, utilizaremos distintos tipos de agrupamentos (gran grupo, 

actividade individual, pequeno grupo). 

Como en anos anteriores ao longo do curso realizaremos diferentes saídas complementarias 

adaptadas ás diferentes idades dos diferentes niveis educativos. 

De cara a unha ensinanza mixta, apoiarémonos en diferentes plataformas dixitais, como abalar 

móbil ou correos electrónicos para comunicarnos coas familias. 

AVALIACIÓN 
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A avaliación será un proceso global, continuo e formativa, que aporte datos cualitativos e 

explicativos sobre os progresos acadados por cada alumno e alumna nos diferentes ámbitos do 

aprendizaxe. 

Os profesionais que desempeñamos o noso labor nestas etapas tamén avaliamos a nosa práctica 

educativa.  Esta inclúe  aspectos  como:  Interacción  cos  alumnos  e  alumnas,  organización  da 

ensinanza, clima da aula, relación coas familias, atención á diversidade, programación didáctica, 

metodoloxía, avaliación do proceso de ensino/aprendizaxe… 

PROXECTO 

PLURINFANTIL 

Ao abeiro da Resolución do 25 de marzo de 2022, durante este curso poñemos en práctica o 

plurinfantil adquirindo o compromiso de reforzar o ensino-aprendizaxe da lingua estranxeira desde 

idades temperás, que terá a súa continuidade ao longo da escolarización do alumnado no noso 

centro, plurilingüe desde o curso 2014/15. 

En 4º de EI impartirase unha sesión semanal en lingua inglesa: a de psicomotricidade, e en 5º e 6º 

desta etapa, ademais da sesión semanal de psicomotricidade engadimos outra sesión, que coincide co 

momento da asemblea, rutinas de hixiene, desenvolvemento do proxecto deste curso (a 

multiculturalidade) ou actividades relacionadas coas TIC, entre outras. 

Estas sesións serán impartidas polas mestras Fátima Parga Herva (apoio en 4ºEI) e Lis Mª Corrales 

Ferreiro (apoio en 5ºEI que tamén impartirá o plurilingue en 6º) 

Obxectivos: 

-Formar en linguas estranxeiras favorecendo o desenvolvemento integral do alumnado. 

-Aumentar o contacto en situacións reais e contextos variados de comunicación oral en lingua 

inglesa. 

-Favorecer experiencias de aprendizaxe non especificamente lingúísticas no noso alumnado, que 

contribúan ao desenvolvemento da súa competencia lingüística e comunicativa. 

-Fomentar a pluralidade lingüística e cultural no noso centro para lograr a plena integración do 

alumnado nun contexto cultural e social globalizado. 

-Descubrir e aproveitar o potencial didáctico das TIC e do traballo por proxectos para a aprendizaxe da 

lingua inglesa. 

Contidos: 

-A asemblea en lingua inglesa: saúdos, data (números), días da semana, meses do ano, estacións e 

tempo meteorolóxico. 

-Coñecemento de vocabulario relacionado cos obxectos e vida da aula: rutina de chegada e 

recepción (take off your coats, sit down, can I go to the toilet...), scissors, glue... 
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-Progresión do desenvolvemento da lateralidade e progresivo control do corpo en movemento e 

repouso: partes do corpo, instrucións sinxelas (skip, run, dance, clap, stop, relax...). 

-Expresión de emocións, gustos e preferencias (I like, I don´t like, happy, sad, angry, calm..). 

-Emprego de conceptos lóxicos-matemáticos en situacións contextualizadas e reais: cores, formas, 

números. 

-Autonomía no uso das ferramentas dixitais, valorándoas como fonte de aprendizaxe. 

-O coidado persoal e a saúde: vocabulario de alimentación e hixiene. 

-Valoración da diversidade e aprezo por outras culturas. 

Asemade contribuirase ao desenvolvemento das competencias clave de xeito globalizado, do 

mesmo xeito que se traballarán as tres áreas da etapa, tal e como establece o Decreto 150/2022, do 8 

de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da Educación Infantil na CCAA de 

Galicia. 

A avaliación será global, continua e formativa, tendo en conta o Decreto citado e a Orde do 25 de 

xuño de 2009. 

6.3.1.2. 1º e 2º de Educación Primaria 

 
O equipo de primeiro ciclo está composto por: Titoras 

Laura Leira Santiso   

Olalla Fernández García  

Paula Santos Suárez 

Alejandro Roo García 

María Jesús Pérez Pérez 

Ana Isabel López Bergantiños 

Especialistas 

María del Mar Quintenla Abad  

María Dolores González Fernández  

Miriam García Montes 

Laura Calderón Teijido 

Cristina Iglesias Fernández 

A coordinadora de ciclo é Laura Leira Santiso 

Contamos con seis aulas, distribuídas en tres aulas por nivel. No primeiro nivel hai un total de 72 

alumnos e no segundo nivel 75. 

As reunión de nivel e de ciclo celebraranse os días sinalados, segundo contempla a Programación Xeral 

Anual, e todas as veces que se considere necesario. Este ano, por mor da pandemia, serán preferiblemente 

por videoconferencia. 

Obxectivos xerais 
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- Acadar o nivel axeitado de lecto-escritura e comprensión lectoras. 

-     Mellorar a expresión e comprensión orais. 

-   Fomentar o hábito da lectura durante o proxecto lector. 

- Adquirir un dominio básico da numeración e facer fincapé no cálculo mental. 

- Resolver problemas cotiás empregando as operacións axeitada. 

- Desenvolver a capacidade de comprensión do medio que nos rodea a través da observación directa, de 

imaxes, debuxos e da lectura. 

- Coñecer os aspectos básicos do propio corpo, aprecialo e contribuir ao seu desenvolvemento. 

- Adquirir nunha linguaxe estranxeira a competencia comunicativa básica. 

- Coñecer e valorar o seu entorno natural, social e cultural. 

- Coñecer algún personaxe relevante da cultura e sociedade galega. 

- Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da comunicación. 

- Practicar exercicios físicos e hábitos elementais de hixiene e alimentación. Este curso farase especial 

fincapé nos hábitos de hixiene segundo o protocolo Covid do centro. 

- Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas. 

- Tratar de que os alumnos se comporten ben cos compañeiros/as e cos profesores/ as, que fagan as tarefas 

escolares con orde e limpeza e que participen nas diferentes actividades amosando unha actitude solidaria. 

6.3.1.3. 3º e 4º de Educación Primaria 

O ciclo está composto polos seguintes mestres e mestras:  

Titorías:  

3ºA: Santiago Mosteiro Martínez  

3ºB: Iria Castelo Suarez (Substituta de Mª Cristina Méndez Sánchez ) 

3ºC: Ana Márquez Moreno 

4ºA: Begoña Tordera de Arriba  

4ºB: Beatriz Rodríguez Vilariño (Coordinadora de ciclo) 

4ºC: Belén Martín Trillo  

Especialistas:  

Óscar L. Mourenza Fernández (Educación Física)  

Jesús Carballo Felpete (Educación Física)  

Íñigo Costas Soliño (Música)  

María Dolores López Martínez (Mestra de Relixión Católica)  

Cristina Alsira Iglesias Fernández (inglés) 
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Luz del Mar Teixido Infante  

Ana María Prieto Domínguez (Pedagoxía Terapéutica)  

Anaid María Souto Sánchez (A.L.) 

Os obxectivos a acadar ao longo do curso 2022-2023 serán os seguintes:  

 Coñecer e utilizar axeitadamente a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de 

lectura como fonte de pracer, ademais dunha canle de formación e información.  

 Iniciarse na construción de diferentes proxectos para a mellora das linguaxes oral e escrita 

mediante a elaboración dun xornal, un diario e outras presentacións audiovisuais (croma, 

“Unha foto, unha historia”...).  

 Achegamento á nosa cultura popular, oral e escrita.  

 Participar na dinamización da biblioteca do centro a través da aula, promovendo o respecto á 

diversidade lingüística.  

 Desenvolver a competencia matemática básica e resolver problemas que requiran a 

realización de operacións elementais de cálculo e coñecementos xeométricos, sendo capaces 

de aplicalos a situacións da vida cotiá.  

 Tratar de acadar unha maior axilidade no cálculo mental para afrontar con soltura problemas 

que se presentan de cotío.  

 Coñecer e valorar a contorna natural, social e cultural, destacando a importancia do seu 

respecto e preservación.  

 Coñecer, valorar e respectar as diferentes culturas e os seus patrimonios, as diferenzas entre 

as persoas, a igualdade de dereitos e a non discriminación por ningunha causa.  

 Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas en todos os ámbitos.  

 Favorecer a creación persoal en todos os ámbitos.  

 Motivar ao alumnado para conseguir unha boa presentación nos seus traballos.  

 Afondar no emprego das TIC e no manexo do ordenar para mellorar o seu uso, tendo de 

referencia os obxectivos establecidos no Plan TIC do centro.  

 Desenvolver hábitos de traballo individual e, na medida das posibilidades, en equipo, de 

esforzo e responsabilidade no estudo; así como actitudes de confianza en si mesmo.  

 Utilizar a Educación Física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social e valorar a hixiene e a saúde.  

 Adquirir habilidades para a prevención e resolución pacífica de conflitos.  
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 Dinamizar a hora do lecer, con propostas de xogos que favorezan as habilidades sociais e non 

impliquen contacto.  

 Unificar criterios de avaliación. 

 

6.3.1.4. 5º e 6º de Educación Primaria 

O equipo do terceiro ciclo está formado por: 

Titorías 

5º A: Ángela Gómez Pérez 

5º B: Sara-Altair Rodríguez Palacios (coordinadora de 5º e de ciclo) 

5º C: Lorena Croques Villaverde 

6º A: María Dolores González Fernández 

6º B: Esther García Facal (coordinadora de 6º) 

6º C: Nuria Fernández de Moral 

Especialistas 

Ana María Seijo López (Ciencias Naturais e Sociais) 

María Cruz Fernández Basalo (Inglés) 

Cristina Alsira Iglesias Fernández (Inglés) 

María del Pilar Ferreiro Broz (Pedagoxía Terapéutica) 

Ana Tomás (Audición e Linguaxe) 

Jesús Carballo Felpete (Educación Física) 

Íñigo Costas Soliño (Música) 

María Dolores López Martínez (Mestra de Relixión Católica) 

As reunións de nivel e de ciclo celebraranse o cuarto luns de cada mes, segundo o contempla a 

Programación Xeral Anual, e todas as veces que se considere necesario. 

Os obxectivos que se pretende acadar ao longo do curso 2022-2023 serán os seguintes: 

• Mellorar a adaptación emocional e social do alumnado. 

• Conseguir autonomía persoal e integración social no ámbito escolar. 

• Fomentar a mediación como estratexia na resolución de conflitos entre o alumnado, fomentando a 

non discriminación mediante condutas non sexistas, racistas…   

• Iniciarse no emprego de edixgal e continuar coa dinamización da Aula Virtual, como recurso de 

apoio á aula, e desenvolver de xeito xeral as directrices establecidas no Plan Dixital.  

• Levar a cabo revisións na metodoloxía destinadas a mellorar a aprendizaxe do alumnado destes 

niveis, principalmente os que presentan necesidades educativas especiais. 

• Coordinarse co IES Agra do Orzán confeccionando o proxecto de tránsito entre etapas. 
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• Fomentar o espírito crítico e investigador. 

• Adquirir hábitos de orde, claridade e limpeza na realización e presentación de traballos. 

• Priorizar, no proceso de ensinanza-aprendizaxe, a expresión e comprensión oral e escrita. 

• Adquirir os coñecementos propios dos niveis de 5º e 6º de E. P. 

• Potenciar a lectura como fonte de información e divertimento e contribuír ao desenvolvemento do 

Plan Anual de Lectura.  

• Lograr unha actitude analítica e reflexiva ante as matemáticas na que predomine o razoamento 

sobre a mecánica. 

• Complementar a formación do alumnado con visitas culturais que enriquezan o coñecemento do 

mundo que os rodea. 

• Participar en actividades que potencien a nosa cultura popular tanto oral como escrita. 
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6.3.1.5. Comisión de Coordinación Pedagóxica 

A composición, a organización e as competencias desta Comisión están recollidas no artigo 62 do 

Decreto 374/1996, do 17 de outubro do Regulamento Orgánico das Escolas de Educación Infantil 

e dos Colexios de Educación Primaria. Polas características do noso centro e para atender a todas 

as demandas da comunidade escolar, funcionaremos cos coordinadores de equipos docentes de 

cada un dos niveis. 

Durante este curso escolar a composición será a seguinte:  

Óscar L. Mourenza Fernández (Director) 

Ana María Seijo López (Xefa de Estudos)  

María Luisa Méndez Balado (Xefa do Departamento de Orientación e Secretaria da CCP) 

Sonia Velasco Martínez (Coordinadora EI) 

Laura Leira Santiso (Coordinadora 1º e 2º niveis) 

Beatriz Rodríguez Vilariño (Coordinadora 3º e 4º niveis) 

Sara Altair Rodríguez Palacios (Coordinadora 5º e 6º niveis) 

Íñigo Costas Soliño (Coordinador E.D.L.G) 

Begoña Tordera de Arriba (Coordinadora de Biblioteca) 

Pilar Ferreiro Broz (PT) 

Ana María Prieto Domínguez (PT) 

Laura Calderón Teijido (AL) 

Ana María Tomás Lozano (AL) 

Anaid María Souto Sánchez (A.L.) 

Miriam García Montes (PT) 

Patricia María Villar Penas (PROA) 

As  accións  prioritarias  a  realizar  durante  o  presente  curso  escolar  serán  as seguintes: 

1. Desenvolver actividades do ámbito emocional en todo o alumnado. 

3. Revisar e actualizar o Plan de Convivencia 

4. Propoñer liñas de acción para o Plan de Igualdade do centro 

5. Revisar o Plan de Acollida para novos alumnos e o PAT. 

6. Coordinar a concreción curricular e as programacións. 

7. Canalizar a Formación do Profesorado. 

8. Fomentar a participación do centro en plans de mellora. 

9. Estudar os resultados das probas de avaliación externa previstas na lexislación.. 

10. Fomentar a Lectura e o uso da Biblioteca do centro. 
 
11. Seguir o Plan de Absentismo Escolar en coordinación cos Servizos Sociais. 

 
12. Impulsar actividades complementarias: Magosto, Nadal, Letras Galegas, Día da Paz… 

13. Organizar os apoios e valorar necesidades do alumnado do centro. 
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14. Impulsar o desenvolvemento do Plan de Atención á Diversidade. 
 
 

6.3.1.6. Programa Anual de Actividades Complementarias e Extraescolares organizadas polo 

centro  

Membros integrantes do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares: 

 Pilar Ferreiro Broz: Pedagoxía Terapéutica. 

 Ángela Gómez Pérez. Ed. Primaria 

 Cristina Iglesias Fernández. Ed. Primaria 

 Laura Leira Santiso. Ed. Primaria 

 M.ª Teresa Martínez Seoane Ed. Infantil 

 Carolina Míguez García: Ed. Infantil. 

 M.ª Jesús Pérez Pérez. Ed. Primaria. 

 Ana Mª Prieto Domínguez: Pedagoxía Terapéutica. 

 Mª Dolores López Martínez: Coordinadora. 

REUNIÓNS: 

As reunión celebraranse os luns, previa convocatoria das mesmas, establecéndose con carácter 

xeral o terceiro luns de cada mes, podendo sufrir modificacións segundo as necesidades do centro. Así, 

con carácter excepcional poderanse celebrar outras reunións dentro do horario do centro e co 

consentimento dos membros que constitúen o equipo. 

OBXECTIVOS XERAIS: 

Ao longo do curso 2022-2023 o Equipo de Actividades Complementarias seguirá en liñas xerais 

os obxectivos do curso pasado, elaborados a partir dos establecidos en cursos anteriores, e intentará 

aportar ideas e actividades novedosas para o alumnado. 

1º) Promover o pleno desenvolvemento da personalidade do alumnado, completando a acción educativa 

da escola. 

2º) Tratar de mellorar a prestación educativa, abordando aspectos formadores que non poden ser 

tratados suficientemente no réxime ordinario das clases. 

3º) Propiciar a convivencia dentro da aula. 

4º) Facilitar o contacto na entorna. 

5º) Favorecer a formación para o lecer, á vez que o desenvolvemento social e cultural do alumnado. 

6º) Fomentar a implicación da comunidade educativa en diferentes actividades desenvolvidas ao longo 

do curso. 

7º) Colaborar cos diferentes equipos do centro, incluindo o Plambe como temática central, e partindo 

dela para realizar as distintas actividades. 
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8º) Fomentar a educación emocional e responsable como eixe vertebrador do centro educativo. 

9º) Fomentar a decoración de portas e corredpres. 

ACTIVIDADES NO CENTRO: 

FESTA DO SAMAÍN E MAGOSTO: : A determinar polo EDL e en colaboración co mesmo 

O NADAL: Concurso de postais. Data límite de entrega o 2 de decembro. Eleccións de 2 postais por 

aula, o EACE elexirá unha de primaria e outra de infantil, o 5 de decembro., para felicitar as festas a 

toda a comunidade educativa. 

O días 21 e 22 de Decembro realizarase o tradicional festival. cantaranse panxoliñas , cancións de 

inverno, obras teatrais, poesías, baile de todo o centro... 

O DÍA DA PAZ: O día 30 de Xaneiro cada aula celebrará esta data con diversas actividades. 

Completaremos esta conmermoración cun acto conxunto no pavillón ou no patio do colexio , si as 

condicións atmosféricas o permiten. Trallaremos ao longo do trimestre, neste tema coas actividades 

propostas polo equipo de biblioteca. 

O ENTROIDO: Celebrarémolo o venres, 17 de febreiro, en vindeiras reunións estableceráse a temática 

que partirá do tema central de este curso “Multiculturalidad e desenvolvemento sostible”,para o desfile 

arredor do centro. 

O DÍA DAS LETRAS GALEGAS: A determinar polo EDL e en colaboración co mesmo 

SAÍDAS ORGANIZADAS POR CURSOS: 

*EDUCACIÓN INFANTIL: 

 4º Educación Infantil: 

 Coruña de aventura: Rutas urbanas animadas: Parque de Santa Margarida: Espertando os sentidos. 

 Biblioteca Ágora 

 Concierto 

 5º EducaBiblioteca Ágoración Infantil: 

 Coruña de aventura: Rutas urbanas animadas: Historias de María Pita. 

 Teatro Fórum 

 Biblioteca Ágora 

 Concierto 

 6º Educación Infantil: 

 Coruña de aventura: Rutas urbanas animadas:Un museo ao aire libre (Xardíns Méndez Núñez). 

 Teatro Fórum:  

 Biblioteca Ágora 

 Concierto 

 Ed. vial: “Os parruliños coñecen a rúa 
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 Fin de curso: Marcelle 

*EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1º CURSO: 

 Fundación Mª José Jove. 

 Rutas urbanas 

 Teatro Fórum: 

 Museo Belas Artes 

 Concierto 

 Bomberos 

 Fin de curso: Belelle 

2º CURSO: 

 Rutas urbanas  

 Concierto 

 Teatro Fórum:  

 Fundación Abanca: “ Ratón viajero” 

 Fundación M.ª José Jpve 

 Museo Belas Artes 

 Fin de curso: Casa do Queixo 

3º CURSO: 

 Teatro 

 Concierto 

 Fundación M.ª José Jpve 

 Castro de Elviña 

4º CURSO: 

 Teatro  

 Concierto 

 Fundación Abanca “ Nautilus” 

 Fundación M.ª José Jove 

 Itinerarios  

 Aquarium 

 Ideal Gallego 

5º CURSO: 

 Teatro Fórum:  

 Concierto 
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 Fundación M.ª José Jove 

 Fundación Abanca 

 Itinerarios 

 Museo Bellas Artes 

 Muncyt 

 Domus 

 Taller “Stop accidentes” 

6º CURSO: 

 Concierto 

 Teatro Fórum: 

 Taller “Lixo mariño” 

 Itinerarios  

 Taller “Iso xa non é unha broma” 

 Ruta da auga 

 Museo Picasso 

Esta programación queda aberta a posibles actividades didácticas que se oferten ao longo do curso e que 

se poidan realizar. 
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6.3.1.7. Adenda ao Proxecto Lingüístico 2022/23 

1.- INTRODUCIÓN 

2.- COMPOÑENTES DO EDLG PARA O CURSO 2021/2022 

 3.- LINGUA MATERNA PREDOMINANTE NO 4º NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

4.- ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO OU CON DESCOÑECEMENTO DAS 

LINGUAS COOFICIAIS 

5.- MODIFICACIÓN DE IMPARTICIÓN DE MATERIAS 

6.- INFORMACIÓN E VALORACIÓN DOS PROGRAMAS DE FOMENTO E 

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

7.- OUTROS PROGRAMAS 

8.- INCLUSIÓN NO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

1.- INTRODUCIÓN: 

Segundo o establecido no decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia, no seu artigo 14.3 o proxecto lingüístico do centro deberá ser remitido aos 

servizos de inspección educativa cada catro anos. 

Por outra banda e segundo o indicado no artigo 14.4, cada ano os centros educativos deben 

elaborar unha addenda que se engadirá ao Proxecto Lingüístico do centro, no cal se incluirán entre 

outros aspectos o resultado da enquisa ás familias sobre a lingua materna do alumnado de Educación 

Infantil e as actividades levadas a cabo e propostas para a dinamización da lingua galega. 

Atendendo a estas indicacións e contemplando as indicacións realizadas pola administración ao 

respecto no presente curso, elaboramos a seguinte “addenda” correspondente ao curso 2022/2023, cos 

apartados establecidos no decreto do plurilingüismo. 

2.- COMPOÑENTES DO EDLG PARA O CURSO 2021/2022 

Os membros do EDLG para este curso son os seguintes: 

 Nuria Fernández Del Moral 

 Olalla Fernández García  

  Esther García Facal 

 Ángeles García Muíños 

 Cristina Alsira Iglesias Fernández 

 Belén Martín Trillo 

 Beatriz Rodríguez Vilariño 

 Mª Cristina Méndez Sánchez 

 Lara Penas Tizón 

 Íñigo Costas Soliño (ccordinador) 
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3.- LINGUA MATERNA PREDOMINANTE NO 4º NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Para o coñecemento da lingua materna predominante entre o alumnado de 4º de Educación 

Infantil, seguíronse as indicacións da administración para o cumprimento do indicado no decreto 

79/2010.  

O resultado das enquisas determinou que a lingua materna indicada polas familias do alumnado 

de 3 anos no curso 2020/2021 é o castelán nun 54,8%, galego nun 4,8 % , as dúas linguas nun 40,3%. 

Neste senso tamén hai que ter en conta que, tal e como se indica no proxecto lingüístico de 

centro, a lingua habitual da contorna é o castelán. 

4.- ALUMNADO PROCEDENTE DO ESTRANXEIRO OU CON DESCOÑECEMENTO DAS 

LINGUAS COOFICIAIS 

O noso é un CEIP Plurilingüe de liña tres: nove aulas de Ed. Infantil e dezanove de Ed. Primaria 

(existe actualemente un desdobre en 6º con catro aulas), cunha matrícula no presente curso de 627 

alumnos. 

Deses, posúen nacionalidade estranxeira 57 alumnos, o que representa un 10 % do total. Son 

coñecedores da lingua castelá os procedentes de Colombia (4), Costa Rica (1), Venezuela (11), Cuba 

(1), Rep. Dominicana (9), Perú (4)Paraguai (4), Uruguai (1) e Arxentina (3)Ecuador(3), ; e descoñecen 

ámbolos dous os procedentes de Marrocos (4) Senegal (8) Nixeria (1) Alxeria (1), Rumania (1) e Rusia 

(1) 

Un 1.25 % do noso alumnado (8 alumnos) ten nacionalidade española, sendo nados no 

estranxeiro. Nuns casos por dobre nacionalidade (por seren netos de españois); noutros por seren 

emigrantes as súas familias no estranxeiro. 

A poboación de etnia xitana é dun 0.92% do alumnado para este curso escolar. 

A competencia en galego do alumnado inmigrante: o centro conta con mestras especialistas en 

Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, e, en xeral, coa boa disposición dos rapaces e máis as 

súas familias para a adquisición das dúas linguas de referencia no ensino. 

5.- MODIFICACIÓN DE IMPARTICIÓN DE MATERIAS 

Reparto das áreas en Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua Estranxeira (inglés): 

Áreas Niveis 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lingua galega e literatura 4 4 4 4 4 3 

Lingua castelá e literatura 4 4 4 4 4 3 

Matemáticas 5 5 4 4 5 5 

Ciencias Sociais 3 2 3 2 2 3 

Ciencias da Natureza 2 2 2 2 2 2 



CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

41 

 

Lingua Estranxeira 2 2 3 3 3 3 

Educación Artística Plástica 1 1 1 1 1 1 

Música 1 1 1 1 1 1 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 2 1 1 1 1 

Libre configuración - - - 1 - 1 

TOTAIS 11/11/3 11/11/3 10/11/4 10/11/4 11/10/4 10/11/4 

 

Observación: as celdas de cor azul corresponden a Lingua Galega; as vermellas as de Lingua 

Estranxeira (inglés) e as amarelas a Lingua Castelá. 

 

6.- INFORMACIÓN E VALORACIÓN DOS PROGRAMAS DE FOMENTO E 

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Ao longo do curso pasado, así como en cursos anteriores, leváronse a cabo diferentes 

actividades para o fomento e dinamización da lingua galega. 

Este curso as actividades do centro educativo irán coordinadas co equipo de biblioteca, as actividades 

que se realizarán son: 

 Celebración, participación e conmemoración de: 

  Propostas de actividades para a celebración do Magosto e Samaín: 

 Realizar unha exposición de cabazas decoradas con motivo do Samaín. 

 Realizar un concurso de carteis para o Magosto e Samaín.  

 En canto ao Magosto celebrarase a degustación de castañas no recreo e zona correspondente a cada 

grupo. Proponse ademais do xa tradicional asado de castañas, realizar xogos populares no día do 

Magosto. 

 Intentaremos establecer unas quendas para que o alumnado de Educación Infantil e Primeiro Ciclo se 

achegue a desfrutar do “asado de castañas”.  

 Eliximos unha canción para poñer ese día nas entradas e saídas. 

 Semana das Letras Galegas coas seguintes propostas a realizar: 

 Proponse realizar un certame literario  

 O día das letras 2023 está dedicado a Francisco Fernández del Riego. Buscar a posibilidade de 

traballar o autor co alumando, en todo caso buscar unha serie de palabras que encaixen coa vida ou obra 

do autor para traballar na aula. Do mesmo xeito proponse traballar o autor dende obras artísticas que 

poidan ter relación co mesmo ou coas palabras escollidas. 
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 Para a realización da semana das letras galegas proponse realizar tamén un certame de cancións 

tradicionais galegas. Cada grupo traballará unha canción que despois poderá interpretar ou gravar. 

 Proponse tamén seguir celebrando o Día de Rosalía con actividades coordinadas dende o equipo de 

biblioteca. 

1. Celebración de festas tradicionais galegas: Samaín, Magosto, Nadal, Entroido... 

 

Na medida do posible tanto as conmemoracións como as festas tradicionais colaboraremos cos outros 

Equipos para xuntar propostas e folgos: 

 Adorno dos corredores con carteis (refráns, ditos, cantigas...) relacionadas coas nosas festas 

tradicionais. 

 Uso da lingua galega como lingua vehicular. 

 Promoción de actividades coeducativas facendo visible un mundo libre de prexuízos e estereotipos. 

 Visibilización das actividades coeducativas propostas. 

 Procura de materiais coeducativos e inclusivos. 

En concreto o programa de actividades para fomentar o emprego do galego no noso centro será 

reflectido no Proxecto de fomento do uso do galego, que presentaremos ante a Secretaría Xeral de 

Política Lingüística nos prazos que se establezan.  

 

7.- OUTROS PROGRAMAS  

Polo que se refire ás Linguas Estranxeiras somos centro plurilingüe desde o curso 2014/2015 

impartindo en Lingua Estranxeira (inglés) a área de Arts & Crafts, instaurada en toda a Educación 

Primaria. 

Ademais  participamos no programa de auxiliar de conversa, tendo este ano un auxiliar cun horario de 

18 horas (16 horas de docencia e 2 de coordinación). 

 

8.- INCLUSIÓN NO PROXECTO LINGÜÍSTICO DO CENTRO 

Esta addenda será incluída no proxecto lingüístico do centro, sendo informada a Comunidade Educativa 

do seu contido e remitida aos servizos de inspección nos prazos legalmente establecidos. 

A addenda ao Proxecto Lingüístico do centro foi aprobada polo Consello Escolar na reunión ordinaria 

celebrada o día 10 de outubro de 2022.0 
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6.3.1.8. Plan de integración das TIC. Concreción anual  

Composición do equipo 

 
Nome Coordinador 

Horas 

redución 

 
Nivel/Especialidade 

Jesús M. Carballo Felpete 2 Educación Física 

Lorena Croques Villaverde Educación Primaria 

Ana Márquez Moreno Educación Primaria 

Ana Isabel López Bergantiños Educación Primaria 

Óscar L. Mourenza Fernández Educación Física 

Sonia Velasco Martínez Educación Infantil 

 

Obxectivos para o curso 2022/2023 

Obxectivo: Renovación do 30% de hardware 

 

 

Acción 1 

Cambio de hardware. 

Temporaliza

ción 

1ºT  2º T 3º T 

Indicador Adquirir e instalar 2 novos monitores interactivos por PDI’s obsoletas.  

Responsables Equipo de TIC 

Recursos e 

materiais 

 
PDI’s novas. 

 

 

Acción 2 

Adquisición e instalación de 5 pc’s para a sala de mestres + 3 para 

necesidades do centro. 

Temporaliza

ción 

1º T 2º T  3º T 

Indicador 8 PC’s. 

Responsables Equipo TIC 

Recursos e 

materiais 

 
Novos equipos. 

 
 
 

Acción 3 

26 tablets para un aula. 

Temporalización 

1º T 2º T 3º T 

Indicador Adquisición 26 tablets 

Responsables Consellería de Educación, Equipo directivo, coordinador TIC 

Recursos e 

materiais 

Equipamento: 26 tablets 

Innovamat: 2º EP 

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


CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

44 

 

 

 
 

Obxectivo: Uso habitual e efectivo de software libre polo 80% do profesorado 

 
 

Acción 1 

Uso dos paquetes ofimáticos de libre office polo profesorado. 

                                       Temporalización 

1º T 2º T 3º T 

Indicador Uso de software ofimático libre. 

Responsables 
 
Equipo de TIC 

Recursos e 

materiais 

 
Software gratuito. 

 
 

Acción 2 

Uso do sistema operativo Abalar 20 

                                       Temporalización 

1ºT  2º T 3º T 

Indicador Uso de software de sistema operativo libre. 

Responsables 
 
Equipo TIC 

Recursos e 

materiais 

 
Software libre. 

 

 

 

 
 

Obxectivo: Uso de ABALAR MÓBIL nas titorías. 

 
 

Acción 1 

Formación ABALAR MÓBIL. 

                                        Temporalización 

1º T 2º T 3º T 

Indicador Todos/as os/as titores/as saben usar a aplicación de ABALAR MÓBIL. 

Responsables 
 
Equipo directivo, equipo de TIC 

Recursos e 

materiais 

 
PC’s do centro e móbiles particulares 

 
 

Acción 2 

Uso de ABALAR MÓBIL para comunicarse coas familias. 

                                        Temporalización 

1º T 2º T 3º T 

Indicador Uso de ABALAR MÓBIL para comunicarse desde as titorías coas 

familias. 

Responsables 
 
Equipo TIC, claustro 

Recursos e 

materiais 

 
PC’s do centro e móbiles particulares 
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Obxectivo: Mellora da infraestructura da rede de internet en Educación Infantil. 

 
 

Acción 1 

Actualizar os repetidores wifi. 

                                        Temporalización 

1º T 2º T 3º T 

Indicador A conexión wifi cubre satisfactoriamente o 100% do edificio de Infantil. 

Responsables 
 
Equipo directivo. 

Recursos e 

materiais 

 
O estimado pola empresa contratada. 

 
 

Acción 2 

Comunicar cunha zanxa o edificio do router co edificio de Infantil e pasar 

a fibra. 

                                        Temporalización 

1º T  2º T 3º T 

Indicador Execución da obra cos requerimentos da UAC. 

Responsables 
 
Equipo directivo. 

Recursos e 

materiais 

 
Os estimados pola empresa contratada e a UAC. 

Obxectivo: Implantación de novas metodoloxías dixitais. 

 
 

Acción 1 

Formación do profesorado na ferramenta Innovamat. 

                                        Temporalización 

1º T 2º T 3º T 

Indicador  

Responsables 
 
Profesorado titor de 1º e 2º de EP. 

Recursos e 

materiais 

 
O enviado pola empresa para ese fin. 

 
 

Acción 2 

Uso de innovamat en 1º e 2º de EP. 

                                        Temporalización 

1º T 2º T 3º T 

Indicador Uso efectivo de innovamat por todo o alumnado de 1º ciclo de EP. 

Responsables 
 
Titores/as de 1º e 2º de EP 

Recursos e 

materiais 

 
Software INNOVAMAT e tablets. 
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Obxectivo: Implantación de novas metodoloxías dixitais (2) 

 
 

Acción 1 

Reparto, mantemento e actualización de equipos. 

                                        Temporalización 

1º T 2º T 3º T 

Indicador Todo o alumnado de 5º de EP ten asignado o seu equipo EDIXGAL. 

Responsables 
 
Equipo directivo e coordinador EDIXGAL. 

Recursos e 

materiais 

 
O enviado pola Consellería para este fin. 

 
 

Acción 2 

Formación profesorado en EDIXGAL e implantación en 5º de EP. 

                                        Temporalización 

1º T 2º T 3º T 

Indicador O profesorado e alumnado de 5º de EP están a traballar os seus equipos 

EDIXGAL como material de apoio o ensino. 

Responsables 
 
Equipo directivo e coordinador EDIXGAL. 

Recursos e 

materiais 

 
O enviado pola Consellería para este fin. 
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6.3.1.10. Concreción anual do Equipo de Biblioteca 

COMPOÑENTES DO EQUIPO DA BIBLIOTECA 

Castro Sansurxo, Xaila  

Coronado Santiago, María  

Fernández Basalo, Cruz  

Martín Trillo, Belén   

Mosteiro Martínez, Santiago 

Quintela Abad, María del Mar  

Rodríguez Palacios, Sara  

Tordera de Arriba, Begoña (mestra responsible da Biblioteca Escolar) 

 

OBXECTIVOS DA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA O CURSO 2022/23 

• Desenvolver o PLAMBE. 

• Converter a BE en instrumento vehicular do centro. 

• Facer e levar a cabo un proxecto globalizador do centro de cordo ao PLAMBE. 

• Achegar novidades lectoras, actividades, conmemoracións, mediante o blogue da BE. 

• Levar a BE ás redes sociais. Publicar a actividade da BE nas redes sociais. 

• Conmemorar as datas e festas sinaladas no calendario escolar, así como as celebracións de Días que 

sexan consideradas importantes na educación do alumnado. 

• Avaliar e actualizar o Plan Lector do centro. 

• Dotar de novos fondos (libros, xogos, dispositivos…) para a actualización da BE. 

• Achegar o uso das TICS na BE. 

• Reestructurar e redecorar o espazo para crear unha biblioteca adaptada ós novos modelos de BE, e a 

diversidade do alumnado do centro. 

• Promover o Proxecto Mochilas viaxeiras. 

• Facer as actividades de préstamo, catalogación, registro, expurgo, asignación de carnets … 

• Promover a relación coa biblioteca municipal de referencia O Ágora. 

• Motivar e fomentar o uso da BE pola Comunidade educativa. 

• Implicar ás familias nas actividades promovidas pola BE. 

• Participar na liña de formación do PFPP do centro sobre BE. 
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6.3.1.9.1. Plan Anual de Lectura 

No Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia xustifícase a elaboración e incorporación de 

proxectos lectores nos proxectos educativos do centro. Este proxecto lector é o referente para a 

elaboración de programas ou plans anuais de lectura coma o presente. 

O Plan Anual de Lectura figura no Anexo IV desta Programación Xeral Anual. 
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6.3.1.10. Concreción do Plan do Departamento de Orientación  

ÍNDICE 

1.-INTRODUCCIÓN 

2.-COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

3.-OBXECTIVOS.  

4.-PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS.  

4.1.-Principios de actuación. 

4.2-Accións prioritarias do Departamento de Orientación 

4.2.1.-Con relación aos alumnos. 

4.2.2.-Con relación aos profesores. 

4.2.3.-Con relación ás familias. 

4.2.4.- Outras actividades 

4.3.- Actuacións e temporalización. 

4.4.- Horario 

5.-ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS DE ATENCIÓN AO ACNEAE.  

6.-PROCESO DE SEGUIMENTO, AVALACIÓN E MELLORA DO PLAN. 

1. INTRODUCIÓN 

Para o presente curso 2022/23 seguiranse as liñas trazadas nos cursos anteriores polo DO do CEIP 

Plurilingüe María Barbeito e Cerviño, coas modificacións que se consideren oportunas segundo os 

resultados obtidos anteriormente e de conformidade co establecido no D. 120/1998, do 23 de abril, polo 

que se regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 

27/04/98) e na Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da 

orientación educativa e profesional na nosa comunidade, en relación aos departamentos de orientación. 

2. COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

O Departamento de Orientación como órgano de coordinación das accións orientadoras e titoriais 

que se levan a cabo no centro está composto por: 

Posto Nome 

Coodinadoras 

Coord. EI Sonia Velasco Martínez 

Coord. 1º Ciclo de 

EP 
Laura Leira Santiso 

Coord. 2º Ciclo de 

EP 
Beatriz Rodríguez Vilariño 

Coord. 3º Ciclo de 

EP 
Sara Altair Rodríguez Palacios 

 Mª Pilar Ferreiro Broz 
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Mestras PT 

 
Ana Mª Prieto Domínguez 

Miriam García Montes 

Mestras  AL 

Laura Calderón Teijido 

Anaid Mª Souto Sánchez 

Ana Mª Tomás  Lozano 

Xefa Departamento Orientación Mª Luisa Méndez Balado 

 

Este Departamento está adscrito ao IES “ Agra do Orzán de A Coruña. 

3. OBXECTIVOS 

Partindo do obxectivo xeral de “contribuír ao desenvolvemento persoal, social e educativo do 

alumnado dende o comezo da súa escolaridade”, definimos os seguintes obxectivos máis específicos: 

- Deseñar accións para á prevención de problemas de desenvolvemento/aprendizaxe. 

- Avaliar ao alumnado que presente necesidades cando o profesorado así o solicite ou ben cando a 

xefatura do DO así o considere. 

- Programar propostas educativas diversificadas en canto á organización, os procedementos, a 

metodoloxía e a avaliación adaptada ás necesidades persoais de cada alumno. 

- Facilitar á comunidade educativa os apoios e o asesoramento precisos para a integración do 

alumnado, dando especial relevancia aos períodos escolares e persoais de maior dificultade 

(conflitos interpersoais, cambio de etapa educativa...)  

- Participar na mellora da convivencia no centro. 

- Impulsar a acción titorial, colaborando na realización, seguimento, avaliación e revisión dos Plan 

de Acción Titorial, o Plan de Acollida e o Plan de Atención á Diversidade como instrumentos 

dunha educación de calidade.  

- Facilitar a integración no centro do posible alumnado procedente do estranxeiro así como a súa 

familia a través do Plan de Acollida. 

- Facilitar o tránsito entre etapas educativas. 

- Propoñer iniciativas que permitan a optimización dos recursos humanos e materiais do centro e 

dos que poda ofertar o entorno. 

- Colaborar co profesorado no deseño e execución de medidas de atención á diversidade precisas. 

- Facilitar a colaboración e coordinación entre membros do DO e co resto do profesorado. 

- Facilitar a implicación das familias nas labores educativas do centro. 

- Dinamizar e crear medidas que incidan na mellora da convivencia no centro e na promoción de 

condutas tolerantes. 
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- Impulsar o emprego das tecnoloxías da información e da comunicación no campo da orientación e 

do asesoramento. 

- Participar no seguimento do P.E. incidindo nos criterios de carácter organizativo e pedagóxico 

para a atención á diversidade e, cando sexa necesario, na adecuación dos criterios de promoción. 

- Colaborar co profesorado no tratamento dos temas transversais. 

- Impulsar a colaboración e a coordinación co IES ao que está adscrito o centro.  

- Favorecer a colaboración e coordinación cos recursos externos (servizos sociais, sanitarios e 

entidades colaboradoras) 

4. PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DAS ACCIÓNS PRIORITARIAS 

4.1.-Principio de actuación: 

A planificación xeral de actividades do Departamento de Orientación irá encamiñada aos seguintes 

principios de actuación: 

- Prevención: implica traballar para anticiparse a posibles dificultades, desenvolvendo unha 

actuación proactiva. 

- Desenvolvemento: conseguir o máximo desenvolvemento de todas as potencialidades do 

alumnado considerando ao individuo en continuo proceso de desenvolvemento persoal. 

- Universalidade: actuación dirixida a todos o alumnado e niveis. 

- Cooperación: articular un traballo conxunto e coordinado de todos os axentes implicados. 

- Demanda: Se elaborarán programas de intervención na medida en que sexan sentidos como 

necesidades pola comunidade educativa. 

 

4.2.-Accións prioritarias do Departamento de Orientación. 

Para o presente curso 2022-2023, e tendo en conta a Circular 10/2010 na súa instrución cuarta, as 

accións prioritarias de actuación que se establecen dende o DO son as seguintes: 

4.2.1.- CO ALUMNADO: 

- Levar a cabo a aval. psicopedagóxica do alumnado con dificultades de aprendizaxe. 

- Organizar dende o Departamento de Orientación os apoios a alumnado con necesidades 

educativas e realizar un seguimento dos mesmos. 

- Atención individualizada/grupal cando as circunstancias o requiran para a mellora do 

proceso de ensino-aprendizaxe. 

- Deseñar e aplicar programas de intervención en habilidades sociais dirixidas ao 

alumnado. 
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- Establecer reunións periódicas cos Servizos Sociais do Concello e outros servizos 

externos cando sexa necesario sobre o seguimento dos distintos casos de alumnos.  

- Colaborar na integración e inclusión do alumnado así como no seu desenvolvemento 

persoal e educativo. 

- Fomentar a tolerancia e a mellora da convivencia. 

4.2.2.- CO PROFESORADO: 

- Colaborar na integración e inclusión do alumnado así como no seu desenvolvemento 

persoal e educativo. 

- Colaborar na realización ou actualización do Plan de Acción Titorial (PAT). 

- Realizar reunións de seguimento para  o alumnado  atendido polo departamento e 

necesidades que poidan xurdir.   

- Facilitar material de apoio para o desenvolvemento persoal, académico e profesional de 

todo o alumnado. 

- Apoiar aos/ás titores/as para a realización da avaliación inicial do alumnado. 

- Revisar xunto coas persoas titoras, os aspectos referentes ao acollemento de novo 

alumnado e atender ás súas diferenzas. 

- Colaborar no deseño e desenvolvemento de programas específicos de aprendizaxe para 

alumnado procedente do estranxeiro.  

- Asesorar e colaborar no preciso, respecto ás medidas ordinarias e extraordinarias de 

atención á diversidade. 

- Proporcionar información ao profesorado sobre programas de intervención que cubran as 

n.e.a.e. 

- Participar no seguimento e actualización dos documentos de A.C. dos alumnos/as con 

n.e.a.e. en colaboración co profesorado implicado. 

4.2.3.- COAS  FAMILIAS E A COMUNIDADE EDUCATIVA: 

- Asesorar ás familias cando as circunstancias así o aconsellen nos aspectos educativos e 

académicos dos seus fillos e fillas. 

- Promover a cooperación entre o centro e as familias para unha maior eficacia e 

coherencia na educación dos alumnos e alumnas. 

- Realizar entrevistas persoais cando sexa oportuno. 

- Informar ás familias dos resultados acadados nas avaliacións psicopedagóxicas e das 

accións que se levarán a cabo. 

- Fomentar a tolerancia e a mellora da convivencia.  
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4.2.4.-OUTRAS ACTIVIDADES 

- Cooperar cos membros do EOE no que se considere preciso. 

- Establecer canles de comunicación con diferentes servizos, institucións e profesionais 

externos ao centro educativo no que a atención á diversidade se refire. 

- Confección dos materiais do DO (follas de rexistro, solicitudes de avaliación 

psicopedagóxica, autorizacións de apoio, autorizacións de intervención do EOE...) 

- Establecer criterios, a través de reunións  no Departamento sobre: Solicitudes de 

avaliacións psicopedagóxicas, organización de reforzos educativos, organización de 

apoios… 

- Participar na elaboración/revisión de documentos do centro relativo á atención a 

diversidade. 

- Participación na elaboración de protocolos segundo as necesidades percibidas no propio 

centro. 

- Participar no deseño de programas de mediación, habilidades sociais e resolución de 

conflitos. 

- Participar nas reunións co IES ao que está adscrito. 

- Participar nas reunións que se establecen nos Servizos Sociais do Concello. 

4.3.-Actuacións e temporalización. 

 



CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

54 

 

ACTUACIÓNS RESPONSABLES DESTINATARIOS 
TEMPORALIZAC

IÓN 

01 
Asesoramento á Comunidade 

Educativa 
Orientadora 

Comunidade 

educativa 
Todo o curso 

02 
Proposta de adquisición de 

material do D.O.  
Orientadora 

Departamento de 

Orientación 
Todo o curso 

03 

 

Organización dos horarios do 

persoal ATE 

Orientadora e Xefa de 

Estudios 

Alumnado con 

necesidade de ATE 

1º  quincena de 

setembro 

04 
Proposta de apoios dos mestres de 

AL/PT 

Orientadora e mestres 

de AL e PT 
Titores/as ACNEAE Setembro 

05 

Proposta de organización dos 

apoios do profesorado de con 

dispoñibilidade horaria 

Orientadora e Xefa de 

estudios  

Titores/as do 

alumnado NEAE 

1ª e 2º quincena de 

setembro 

06 
Redacción da proposta definitiva 

dos servizos de apoio 
Orientadora 

Xefatura 

de estudios 
Setembro  

07 

Revisión e reactivación de 

solicitudes realizadas no curso 

anterior ós EOE que non foran 

atendidas. 

Orientadora EOE Setembro  

08 

Elaboración dos informes 

específicos solicitados no 

caso de alumnado con NEE, 

destinatario de axudas 

convocadas polo MEC para a 

reeducación pedagóxica e/ou 

da linguaxe. 

Orientadora MEC, familias. Setembro 

09 

Elaboración e aprobación do 

Plan Anual de Actividades 

do Departamento de 

Orientación. 

Orientadora 
D O, Claustro e 

Consello Escolar 

Setembro 

1º quincena de 

Outubro 

10 

Realización das avaliacións 

psicopedagóxicas dictames,etc  e 

dos correspondentes informes. 

Orientadora 

Demandantes, 

equipos docentes, 

propio alumnado e 

familias 

De outubro a maio 

11 
Asesoramento na realización e 

seguimento das ACs 

Departamento de 

Orientación 

Equipos docentes, 

profesorado de apoio, 

xefatura de estudos. 

Todo o curso 

12 
Asesoramento xeral na acción 

titorial 

Departamento de 

Orientación 
Profesorado Todo o curso 

13 
Reunións do Departamento de 

Orientación 
Orientadora Membros do DO Todo o curso 

14 

Reunión varias: familias, equipos 

docentes, servizos 

sociosanitarios… 

Orientadora 
Alumando, 

familias… 
Todo o curso 

15 Asistir ás sesións de avaliación Orientadora Equipos docentes 

Na avaliación 

inicial e ao remate 

de cada trimestre 

16 

Revisión dos informes para o alumnado 

obxecto de RE e/ou de apoio e 

establecemento do procedemento a 

seguir na súa cumprimentación 

Departamento de 

Orientación 

Profesorado titor e 

profesorado de apoio 
Maio - Xuño 

17 

Asesoramento e colaboración na 

elaboración e revisión de documentos 

do centro. 

Departamento de 

Orientación 

Claustro, Equipo 

Directivo 
Todo o curso 
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4.4.-Horario  

A Xefa do Departamento de Orientación presenta o seguinte horario, onde terá que dar resposta a 

todas as coordinacións mencionadas neste apartado. 

 

 

5. ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO 

CON NEAE 

Dadas as dimensións do noso centro, a gran cantidade de alumnado con NEAE e os recursos persoais 

dos que dispoñemos, a tarefa das mestras especialistas en AL e PT centrarase na atención deste 

alumnado. 

Por outra banda, trataremos de dar resposta ás necesidades do resto do alumnado por medio de 

apoios por parte dos titores/as, sempre tendo en conta que a atención a este alumnado é tarefa de equipo, 

que ten carácter procesual, que debe respectar as diferenzas individuais e que basicamente é preventiva. 

A finalidade fundamental é a consecución da autonomía persoal e a madurez social do alumnado. 

Neste curso 2022-2023 e segundo a revisión das previsións de necesidades educativas especiais feita 

no mes de setembro, recibirán apoio educativo por parte das especialistas de  Pedagoxía Terapéutica e 

de Audición e Linguaxe un total de 21 alumnos/as de E. Infantil e 47 alumno/as de Educación Primaria 

(número que variará segundo a evolución do alumnado e identificación de novas dificultades que 

poidan xurdir ao longo do curso co resto do alumnado). Hai varios casos en estudo.  

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

9:00 – 9:50 

Atención a 

familias 

Atención a 

familias 

Atención a 

familias 

Atención a 

familias  

Atención a 

familias 

 

9:50 - 10:45 

Atención a 

familias 

Orientación Atención a 

familias 

Orientación  Coordinación 

docente 

 

10:45 - 

11:55 

Coordinación 

docente 

Orientación Coordinación 

docente 

Orientación Orientación 

 

11:55- 13:05 

Orientación Orientación Orientación Orientación Orientación 

 

13:05 - 

14:00 

Orientación Orientación Orientación Orientación Orientación 

 

16:00 - 

17:00 

Atención a 

familias  

 

 

17:00 - 

18:00 

Coordinación 

Docente 

 

18:00- 19:00 

 

Xuntanzas 



CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

56 

 

Para a atención a este alumnado, ademais das persoas titoras e do profesorado especialista, contamos 

cos seguintes profesionais dentro do Departamento de Orientación: 

- 1 Orientadora  

- 3 Especialistas en Pedagoxía Terapéutica  

- 2 Especialistas en Audición e Linguaxe a tempo completo e unha mestra tres días á semana, 

compartida co CEIP Emilia Pardo Bazán. 

- 3 ATE: 2 a tempo completo e outros dous compartidos (unha dous días á semana e outra, tres 

días)  

Os principios de inclusión e normalización serán as liñas prioritarias a seguir na atención educativa 

que reciba o alumnado con NEAE. 

Tendo en conta que o alumnado do centro é moi heteroxéneo, propóñense unha serie de estratexias 

metodolóxicas e organizativas de cara á atención ao alumnado con n.e.e. como son o Plan Xeral de 

Atención á Diversidade, o PAT (Programas de prevención, Programa de acollida, Plan de preparación 

para a ESO) ou Programa PROA (pendente de resolución…). 

Para novos casos que poidan xurdir, os titores/as poñerán en coñecemento do DO (seguindo o 

protocolo establecido no PXAD) as necesidades atopadas. A orientadora realizará unha primeira 

avaliación e, de ser necesario, elaborará un programa de actuación.  

6. PROCESO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 

A avaliación do plan realizarase en todas as fases (ao inicio, durante e ao final) do seu 

desenvolvemento e por parte dos distintos axentes que participarán de forma directa ou indirecta. 

Coa avaliación e seguimento preténdese coñecer en que medida os diferentes obxectivos deste Plan 

van sendo acadados e cales deben ser modificados de cara ao vindeiro curso escolar. Deste xeito, a 

finalidade é a optimización do Plan tras unha reflexión e análise e tendo en conta os seguintes criterios: 

- Grado de satisfacción e implicación do profesorado e familias. 

- Nivel e grao de coordinación acadado. 

- Grado de utilidade do material elaborado: Adecuación das técnicas, instrumentos e materiais 

utilizados.  

- Nivel de cumprimento das actividades propostas. 

- Calidade da atención cara o alumno, utilidade dos programas, comunicación co  profesorado... 

- Nivel de participación do alumnado nas actividades previstas. 

- Grado de implicación de tódolos responsables no desenvolvemento de programas ou medidas de 

atención á diversidade. 

- Grado de coordinación acadado nas coordinacións coas familias e axentes externos. 
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- Idoneidade do PAT. 

O Contraste desta información permitirá realizar os cambios necesarios na programación e 

organización deste departamento realizándose un informe ou memoria final que recollerá os seguintes 

aspectos: 

- Modificacións introducidas no desenvolvemento de cada un dos plans de traballo. 

- Valoración do grao de consecución dos obxectivos establecidos. 

- Conclusións e propostas concretas de mellora 

 

6.3.1.10.1. Concreción do Plan de Atención á Diversidade. 

ÍNDICE 

 

1.- INTRODUCIÓN 

2.- XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO  

3.- IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

4.- OBXECTIVOS XERAIS PARA O PRESENTE CURSO 

5.- ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

6.- ALUMNADO OBXECTO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 

7.- MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS, ASÍ COMO CON  

     OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS ADSCRITOS OU DE ADSCRICIÓN 

8.- CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS E COS DIFERENTES SERVIZOS  

     EXTERNOS AO CENTRO 

9.- SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

1. INTRODUCCIÓN 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade é o documento no que se articula a atención á diversidade á 

que se refire o artigo 121.2 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación, parcialmente 

modificada pola LOMLOE: Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre. 

En consecuencia da transferencia das competencias en materia educativa establecida polo Estatuto de 

Autonomía de Galicia, para o noso centro será de aplicación o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, 

polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade 

Autónoma de Galicia en todos os aspectos que non contradigan o recollido na LOE/LOMLOE. 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade do centro recolle as liñas xerais que enmarcan a atención á 
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diversidade e as actuacións a desenvolver para a adecuación da resposta educativa á totalidade do 

alumnado do centro. Ao comezo de cada curso, o departamento de orientación elaborará a proposta da 

concreción anual deste Plan, coas actuacións e medidas específicas que se desenvolverán ao longo do 

curso e que formará parte da programación xeral anual. Art.11.4 do D 229/2011, do 7 de decembro.  

No presente documento recóllense, as principais medidas de atención á diversidade a desenvolver 

categorizadas en ordinarias e extraordinarias, o profesorado responsable de cada actuación, o alumnado 

ás que van dirixidas e a duración previsible. Hai que ter en conta que tales actuacións constitúen o punto 

de partida, que pode modificarse ao longo do curso para adaptarse aos cambios que se produzan.  

A descripción das mesmas e a normativa que as desenvolve e/ou recolle figura no PXAD. 

2. XUSTIFICACIÓN BASEADA NO CONTEXTO 

O CEIP María Barbeito e Cerviño consta de tres edificios independentes e varios patios e pistas 

deportivas. É un centro de liña tres dende 4º de educación Infantil ata 6º de educación primaria que 

conta cuns 640 alumnos e alumnas cunha ratio de entre 23-25 por aula. Está adscrito ao IES “ Agra do 

Orzán” de A Coruña. 

A meriande parte do alumnado pertence a familias de clase media-baixa que viven no entorno do centro 

(Ventorrillo, Agra do Orzán, Bens, A Silva...). Compre destacar que se conta cunha enorme diversidade 

cultural (alumnado sen nacionalidade española e alumnado no que un ou os dous proxenitores non a 

teñen, procedentes fundamentalmente de distintos países africanos, como Senegal, e 

hispanoamericanos, con predominio de Venezuela, República Dominicana, Perú, Brasil). 

Destaca tamén unha alta porcentaxe de alumnado con NEAE/NEE. Se temos en conta unicamente o 

alumnado con certificado de discapacidade, neste momento hai escolarizados 12 alumnas/os en 

educación Infantil, 12 alumnos/as en Educación Primaria, e 8 alumnos/as có certificado en trámite, o 

que fai un total de 32 alumnos/as con certificado de discapacidade en grao variable, comprendidos entre 

o 33 e o 70%. 

As necesidades educativas son moitas e moi diversas como o alumnado que se escolariza no noso 

centro, podendo diferenciar os seguintes grupos:  

 Alumnado que pode necesitar axuda transitoria para superar conflitos ou dificultades puntuais.  

 Alumnado con diagnóstico de TDAH, TEL, TEA, DISLEXIA...  (O número de  alumnos/as con 

trastorno do espectro do autismo vense incrementando de maneira considerable nos últimos 

cursos, contando actualmente con vinte casos e varios máis en estudo). 

 Alumnado de nee con distintos síndromes. 

 Alumnado con dificultades de aprendizaxe: na adquisición da lectoescritura, de grafía, de 

expresión escrita, de comprensión lectoescritora, dificultades ortográficas, de lectura (velocidade 

e fluidez), de cálculo  resolución de problemas.  
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 Alumnado con dificultades no desenvolvemento cognitivo: razoamento, memoria, atención, e 

retraso madurativo. 

 Alumnado con problemática articulatoria (dislalias), baixo desenvolvemento na pragmática da 

linguaxe ou con trastorno grave da comunicación e da linguaxe. 

 Alumnado con descoñecemento dunha ou das dúas linguas vehiculares. 

 Alumnado desmotivado cara ás tarefas escolares e/ou con pouca colaboración familiar  neste 

aspecto. 

 

Como norma xeral, o profesorado acomodará o proceso de ensino-aprendizaxe ás singularidades de 

cada neno/a, axustando contidos, flexibilizando a súa metodoloxía e procurando a colaboración familiar. 

3. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

Calquera intervención debe partir dunha adecuada identificación e valoración de necesidades como base 

para a toma de decisións que permitan orientar a práctica educativa, sendo fundamental a identificación 

e valoración temperá a través de instrumentos básicos como a avaliación inicial, a continua e a 

psicopedagóxica. 

Partiuse en todas as aula dunha avaliación inicial referida aos niveis de competencia curricular de cada 

materia, realizada polo profesorado titor e especialistas de área, colaborando cando foi preciso o 

Departamento de Orientación.  

Tívose tamén en conta a información aportada polas familias e a recibida dos centros de procedencia do 

alumnado, de ser o caso, así como os informes previos tanto do D.O como dos servizos sanitarios ou de 

servizos externos. 

Esta avaliación inicial foi o punto de referencia para a toma de decisións nas programacións de aula, así 

como para a adopción das Medidas de Atención á Diversidade que se consideren oportunas para cada 

alumno ou alumna. 

Dado que as necesidades educativas poden aparecer ao longo de todo o proceso educativo, tanto as 

ordes de avaliación como os decretos de currículo das diferentes etapas educativas establecen a 

necesidade de levar a cabo un proceso de avaliación continua, cuxos resultados permitan ao docente 

introducir de forma constante cambios metodolóxicos, organizativos ou na súa proposta curricular que 

beneficien a todo o alumnado, prestando atención a determinados indicadores ou signos de alerta, que 

poden facer sospeitar a presenza de determinados trastornos e, nos casos en que sexa necesario, 

demandar da xefatura do departamento de orientación a realización dunha avaliación psicopedagóxica. 

Necesidades actuais 

Entre as necesidades más frecuentes no alumnado do centro podemos destacar, entre outras, as 

seguintes: 



CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño                                 Programación Xeral Anual 2022/23 

 

60 

 

- Necesidades específicas de apoio educativo, en moitos casos necesidades educativas especiais. 

- Dificultades para acadar o nivel lectoescritor correspondente á súa idade. 

- Dificultades na área matemática, fundamentalmente no razoamento e resolución de problemas. 

-   Escaso desenvolvemento da linguaxe oral e da capacidade comunicativa.  

- Insuficiente implicación, esforzo e autonomía no estudio. 

- Dificultades de organización que inciden negativamente na eficiencia. 

 

4. OBXECTIVOS XERAIS PARA O PRESENTE CURSO 

En base ás necesidades identificadas, establécense os seguintes obxectivos 

Obxectivo xeral: 

- Contribuír ao desenvolvemento da personalidade integral dos alumnos/as. 

 

A nivel de centro: 

- Participar na elaboración e actualización do Plan de Acollida (de alumnado e profesorado) e na 

Transición á ESO.  

- Organizar e optimizar en colaboración coa Xefatura de Estudos os recursos humanos e materiais 

do centro para o ACNEAE.  

- Potenciar actuacións coordinadas das persoas implicadas na atención á diversidade: familia, 

alumno/a, profesorado, titores/as, persoa orientadora, equipo directivo 

- Canalizar os apoios externos de forma que propicien unha mellora na calidade da educación. 

 

A nivel de profesorado: 

- Colaborar na atención á diversidade do alumnado: medidas de reforzo educativo , AC...  

- Aportar, na medida do posible, material para traballar nas aulas sobre diversos temas como a 

motivación, os hábitos de estudo...   

- Coordinar, en colaboración coas profesoras de Audición e Linguaxe e de Pedagoxía Terapéutica, 

a atención do ACNEAE. 

- Establecer canles de colaboración cos orientadores da zona educativa para favorecer o tránsito 

dos alumnos de 6º de EP á ESO.   

- Promover unha axeitada coordinación e colaboración co profesorado de Educación Infantil e 

Primaria para acadar unha adecuada continuidade do alumnado nas distintas etapas educativas. 

- Coordinación dos especialistas de AL/PT/apoio/mestres en libre disposición cos mestres titores 

podendo seguir de forma conxunta un plan de traballo. 
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A nivel de alumnado:  

- Atender as demandas de avaliación psicopedagóxica, elaborando os correspondentes informes. 

- Realización e actualizar informes psicopedagóxicos de aquel alumnado que o precise.  

- Atender aos alumnos con NEAE segundo os criterios de preferencia.   

- Seguimento das AC.  

- Realización de informes de flexibilización, ditame de escolarización ou cambio de modalidade 

de escolarización. 

- Canalizar desde o Departamento de Orientación a resolución de problemas que poidan xurdir: 

absentismo escolar, problemas graves de conduta, alumnado con necesidades educativas 

especiais, alumnado estranxeiro con desfase curricular ou descoñecemento do idioma,…  

 

A nivel de familias:  

- Asesorar ás familias (sempre que sexa preciso) sobre aspectos relacionados co proceso educativo 

dos seus fillos e fillas e os programas de reforzo que se leven a cabo.  

- Realizar entrevistas persoais, sempre que sexa preciso.  

- Informarlles sobre os resultados acadados polos seus fillos/as en probas psicopedagóxicas, 

cuestionarios e entrevistas que se consideren de interese.  

 

5. ACTUACIÓNS, MEDIDAS E/OU PROGRAMAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Para responder ás diferentes necesidades educativas, seguiranse as pautas e os protocolos do 

PXAD, establecendo as seguintes medidas: 

Na atención individual do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, levaranse a 

cabo varias medidas de atención á diversidade, tendo en conta o estipulado na Sección 2ª do Decreto 

229/2011: 

a) Medidas de carácter ordinario. Son aquelas que facilitan a adecuación do currículo prescritivo, 

sen alteración significativa de obxectivos, contidos e criterios de avaliación, tanto ó contexto 

sociocultural coma ás características do alumnado. Dentro destas levaranse a cabo medidas de 

carácter organizativo e metodolóxico así coma reforzo educativo e apoio do profesorado con 

dispoñibilidade horaria.  

Estas medidas concretaranse na programación de aula de cada mestre/a, deseñando estratexias de 

carácter ordinario que lle permitirán atender á diversidade do alumnado, tales como: 

 Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos e coñecementos 

de maior complexidade para algúns. 
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 Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade. 

 Establecer agrupamentos que permitan contextos de aprendizaxe colaborativos. 

 Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes ritmos de 

aprendizaxe. 

 Utilizar recursos e materiais diferenciados- gráficos, audiovisuais, manipulativos para completar 

os distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos/as. 

 Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

 Incluír actividades de recuperación para aqueles alumnos/as que ó final da secuencia non 

acadasen os obxectivos previstos. 

 Propoñer actividades de ampliación. 

 

b) Medidas de carácter extraordinario. Son aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades 

específicas de apoio educativo que poden requirir modificacións en elementos prescritivos do 

currículo ordinario e/ou supoñer cambios esencias a nivel organizativo ou nos elementos de acceso 

ó currículo ou na modalidade de escolarización, como os apoios das especialistas de PT ou AL, 

adaptacións curriculares, flexibilización da duración do período de escolarización… 

 

MEDIDAS RESPONSABLE DESTINATARIOS DURACIÓN 

PREVISIBLE 

ORD  Reforzo educativo.  Profesorado das 

distintas áreas  

Alumnado con 

dificultades  

Conforme á 

evolución do 

alumno/a.  

ORD  Diversificación e 

adecuación de 

instrumentos, tempos e 

procedementos de 

avaliación  

Profesorado das 

distintas áreas 

Alumnado con 

dificultades 

Todo o curso  

ORD  Plan específico de reforzo 

ou recuperación e apoio 

para repetidores.  

Profesorado das 

áreas 

correspondentes  

Alumnado repetidor e/ou 

con áreas non superadas  

Conforme á 

evolución do 

alumno/a.  

ORD  Desenvolvemento 

integrado no currículo da 

competencia social e 

Titores  Todo o alumnado  Todo o curso  
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educación en valores.  

ORD  Aula de atención educativa 

e convivencia.  

Pendente de 

organización  

Alumnado disruptivo  Todo o curso  

ORD  Outras actuacións: 

metodoloxía, organización 

de espazos, diversificación 

de recursos, etc  

Profesorado das 

distintas áreas  

Todo o alumnado  Todo o curso  

EXT  Apoio dos Mestres de 

Audición e Linguaxe e 

Pedagoxía terapéutica 

Profesoras de PT- 

AL-  

ACNEAE  Conforme á 

evolución do 

alumnado  

EXT  AC  Xefa de estudios, 

orientadora, 

profesorado das 

distintas áreas e 

de apoio 

especializado  

ACNEAE  Curso 2021-22 

 

 

6. ALUMNADO OBXECTO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 

6.1 Tipo de necesidades 

Alumnado sen Necesidades Específicas de Apoio Educativo 

 Con desfase con respecto ao grupo nas técnicas instrumentais, de forma temporal. 

 Con problemas no ritmo de aprendizaje. 

 

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo 

NEE temporais 

 Necesidades no desenvolvemento das funcións superiores: 

- No desenvolvemento motor 

- No desenvolvemento perceptivo 

- No desenvolvemento lingüístico 

- No desenvolvemento lóxico-conceptual 

- No desenvolvemento socio-afectivo 

 Necesidades na aprendizaxe das técnicas instrumentais básicas. 
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NEE permanentes 

 De carácter psíquico. 

 De carácter sensorial 

 De carácter físico-motórico. 

 Altas capacidades intelectuais 

 Trastornos de conduta e trastornos por déficit de atención con hiperactividade (TDAH). 

 Trastornos de espectro autista (TEA) 

 De carácter afectivo-emocional 

 De carácter sociocultural 

 

 

6.2. Procedemento para a demanda de intervención do departamento de orientación 

O procedemento para a demanda de intervención do servizo de orientación é o seguinte: 

 Comunicado da demanda por parte do titor/a á xefa do Departamento de Orientación. 

 Recheo do modelo de demanda da intervención para a avaliación psicopedagóxica por parte do 

titor/a. 

 Entrevista inicial co/a titor/a. 

 Entrevista cos proxenitores/titores legais do neno/a. 

 Observación dentro da aula ordinaria, así como nas aulas dos especialistas por parte da 

orientadora para recompilar información.  

 Proceso de avaliación: aplicación de probas psicométricas e outras que se consideren precisas. 

  Redacción do informe psicopedagóxico coa información recadada. 

  Comunicación das necesidades educativas atopadas á titoría e á familia. 

 Posible proporción de pautas a titores e familias. 

 Intervención do profesorado especialista de considerarse preciso. Elaboración dun programa de 

intervención por parte do profesorado especialista seguindo as directrices sinaladas no informe 

de avaliación psicopedagóxica emitido polo DO. 

 Seguimento da evolución dos alumnos/as que reciben apoio do profesorado especialista.  

 Para que un alumno/a deixe de percibir este tipo de atención e unha vez superadas as dificultades 

por parte do pequeno/a, o/a especialista elaborará un informe de alta. 

 

6.3. Criterios para a organización 

 Apoio na aula ordinaria sempre que sexa posible, tratando de que incida o menor número 

posible de profesores/as no grupo clase.  
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 Apoio fóra da aula ordinaria (aula de apoio) nos seguintes casos: 

 Alumnado que precisa atención na linguaxe, fala, audición…: atención específica na 

Aula de Audición e Linguaxe, adaptando as sesións as necesidades do alumnado. 

 Alumnado que contan con AC ou aos que previamente se lle teñen aplicado medidas de 

atención ordinaria e que o seu retraso escolar lle impida o seguimento adaptado da clase. 

 Alumnado, que despois da correspondente avaliación inicial se detectan problemas de 

aprendizaxe que precisan un apoio específico de xeito individualizado. 

 As intervencións específicas serán realizadas prioritariamente polo profesorado de apoio 

(especialistas en PT e AL) e polo resto de profesorado con dispoñibilidade horaria, tratando de 

que incida o menor número posible de profesores no grupo clase. 

 

6.4. Criterios de utilización dos servizos de apoio 

Tomando sempre como referentes os principios de inclusión e normalización, a orientadora elevará a 

proposta de organización da docencia para o alumnado con necesidades específica de apoio educativo. 

Para o deseño desta atención teranse en conta os seguintes criterios prioritarios: 

1. Atenderase a aquel alumnado que así o aconselle a correspondente avaliación psicopedagóxica.  

2. Atenderase ao alumnado obxecto dunha adaptación curricular significativa.  

3. Continuarase cos apoios realizados no curso anterior, priorizando de 1º a 6º.  

4. En educación infantil apoiarase en casos graves, determinados no correspondente informe 

psicopedagóxico.  

5. Buscarase un apoio de calidade fronte a un de cantidade.  

6. O apoio será, salvo casos que necesiten unha terapia individual moi específica, dentro da aula 

ordinaria.  

7. Evitarase a ausencia nas materias non instrumentais que favorecen a integración. 

 

6.5. O reforzo Educativo 

O reforzo educativo é unha medida de atención á diversidade que afecta a secuencia de contidos, as 

formas e os instrumentos de avaliación, a organización da aula, o agrupamento do alumnado e todo o 

incluído dentro do ámbito da metodoloxía. Está destinado ao alumnado que coa modificación dos 

elementos citados pode seguir o proceso ordinario de ensino e de aprendizaxe. 

Con carácter xeral estas medidas deberá elaboralas a profesora o profesor que imparte a materia, 

dentro da aula e co coñecemento do profesorado titor, que deberá informar a xefatura de estudos, 

departamento de orientación e a nai, o pai ou as persoas titoras legais do alumnado. En determinados 

casos pode contar coa colaboración de profesorado con dispoñibilidade horaria.   
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Poderá ser obxecto desta medida:   

- O alumnado que promocione sen ter acadados os obxectivos  

- Alumnado con avaliación trimestral negativa nalgunha área.  

 

Así mesmo, o alumnado que permaneza un ano máis no mesmo curso deben seguir un plan 

específico de reforzo, que ten como finalidade atender e superar as dificultades que levaron a esa 

repetición. Este plan será elaborado polo equipo docente, baixo a coordinación do profesorado titor, e 

desenvolverase ao longo de todo o curso.  

Ó remate de cada curso, a mestra ou o mestre titor informará por escrito desas medidas, segundo o 

modelo de informe acordado no centro.  

Os horarios de apoio realizado por persoal con dispoñibilidade horaria poden revisarse ao longo de 

todo o curso, dependendo das necesidades e demandas de atención ou de novas incorporacións. 

Priorízarase o traballo dentro da aula. En casos excepcionais se non fora posible dentro da aula, 

porase en coñecemento da xefatura de estudos para tomar medidas diferentes ás formuladas, sempre 

tomando como referencia o Plan de Convivencia do centro.  

A persoa de apoio coordinarase no seu traballo co profesorado titor e axudará na organización das 

actividades e na avaliación do alumnado.  

Os horarios de apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria serán fixados pola xefatura de 

estudos e/ou a xefatura do departamento de orientación. 

En Educación infantil o profesorado de apoio:  

- Priorizará a atención a aquelas aulas máis numerosas e con ACNEAE,  

- realizará as adaptacións curriculares (no caso de alumnado con Altas capacidades intelectuais) 

xunto co titor,  

- levará a cabo os programas de intervención,  

- colaborará co titor na elaboración dos materiais necesarios para realizar o traballo de reforzo. 

 

Os apoios serán continuos e constantes no tempo, só podendo ser cesados no caso de que o alumnado 

obxecto principal do apoio logre unha evolución positiva na totalidade das cualificacións, ou tódolos 

axentes implicados no proceso educativo do mesmo consensúen unha superación da situación pola que 

se iniciou o apoio. 

 

7. - MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS, ASÍ COMO CON 

OUTRAS ETAPAS EDUCATIVAS E COS CENTROS ADSCRITOS OU DE ADSCRICIÓN 

Seguiranse os do P.X.A.D. 
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8. CANLES DE COLABORACIÓN COAS FAMILIAS E COS DIFERENTES SERVIZOS 

EXTERNOS AO CENTRO 

Aparecen recollidos no Plan Xeral de Atención á Diversidade. 

 

9. SEGUEMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ao remate do curso, de acordo cos datos do proceso de seguimento e avaliación, o DO elaborará a 

memoria do Plan Xeral de Atención á Diversidade, e establecerá, de ser o caso, as pertinentes propostas 

de mellora. Esta memoria incorporarase á memoria do DO e, en consecuencia, á memoria anual do 

centro.(Art. 13.2 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro).  

Esa avaliación-memoria realizarase tendo en consideración: 

 Datos dos diferentes niveis, aportados polos coordinadores/as de ciclo/nivel. 

 Datos aportados polo profesorado de apoio (AL e PT), polo profesorado responsable do RE. 

 Datos aportados polo equipo directivo. 

 Datos aportados polo propia orientadora. 

O Plan Xeral de Atención á Diversidade, aprobado en xuño de 2022 figura no Anexo VI 

 

6.3.1.11. PLURILINGÜISMO    

PROFESORADO RESPONSABLE  

Nome Coordinador/a Horas redución 

Cristina A. Iglesias Fernández 2 

Nome profesores AICLE/CLIL Nivel/Especialidade 

Fatima   3 anos  

Lis  4 e 5 anos 

Paula  Primer nivel 

Ana  

Alex 

Luz 

Cristina Iglesias  

María 

Esther 

Segundo nivel  (2c) 

segundo nivel (2a, b) 

Tercer nivel 

Cuartonivel 

Quinto nivel 

Sexto nivel 

 

PLURINFANTIL  
 

Curso 
Nº 

grupos 

Nº 

alumnado 

total 

Nº alumnado 

nova incorporación 
Materias 

Lingua na 

que se 

imparte 

4º 3 66 4 Psicomotricidade Inglés 

5º 3 70 2 Psicomot. E Plást. Inglés 

6º 3 61 2 Psicomot. E Plást. Inglés 
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CENTROS PLURILINGÜES  

Curso 
Nº 

grupos 

Nº 

alumnado 

total 

Materias 
Lingua na que se 

imparte 

1º 3 72 Plástica e Visual Inglés 

2º 3 75 Plástica Inglés 

3º 3 73 Plástica e Visual Inglés 

4º 3 74 Plástica Inglés 

5º 3 74 Plástica e Visual Inglés 

6º 3 74 Plástica Inglés 

 

MECANISMOS DE SEGUIME NTO E AVALIACIÓN DO AUXILIAR DE CONVERSA  

Nome Auxiliar de conversa Horas lectivas semanais 

Grace Donahue 18 

Nome do centro co que comparte (en caso de existir)  

Tarefas  

Asiste aos/ás docentes CLIL como apoio lingüístico na aula Sí   Non  

Apoia aos/ás docentes CLIL na planificación das clases e na 

elaboración de materiais didácticos 
Sí   Non  

Asiste aos/ás docentes de lingua estranxeira como apoio 

lingüístico na aula 
Sí   Non  

Outras tarefas (especificar):  Sí   Non  

 

7. Libros de Texto e Materiais 

O listado de libros de texto e materiais para o alumnado de educación infantil e primaria detállase no 

Anexo VII da presente Programación. 

8. Plan de Autoprotección do Centro 

O plan de autoprotección do centro foi confeccionado e aprobado polo claustro e consello escolar no 

ano 2019. Atópase plenamente vixente. Ao inicio do presente curso escolar foron reparadas as luces de 

emerxencia e queda pendente a colocación dunha extension da sirea de alarma para que sexa 

perfectamente audible no edificio de infantil. Procederase neste curso á realización de simulacro de 

evacuación para valorar os seus puntos fortes e febles.  

O Plan de Autoprotección está disponible na páxina web do centro para a súa consulta, no seguinte 

enlace: Plan de Autoprotección 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito/system/files/PAP19.pdf
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9. Persoal Non Docente 

Cadro de persoal non docente do centro 

 

PERSOAL NON DOCENTE 

TRABALLO ADMON. DA QUE DEPENDE 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

2 AUXILIARES-COIDADORES (T.C) CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

2 AUXILIARES-COIDADORES (T.P.) CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

1 AUXILIAR DE CONVERSA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

1 CONSERXE CONCELLO DE A CORUÑA 

1 LIMPADORA A TEMPO COMPLETO EMPRESA DE LIMPEZA 

3 LIMPADORES A MEDIA XORNADA EMPRESA DE LIMPEZA 

 

9.1. Plan de Organización e Coordinación das Tarefas do Persoal Non Docente  

Auxiliar administrativa: realiza as tarefas que lle son propias, relacionadas cos aspectos administrativos 

do centro, a súa supervision, cumplimento de horario e coordinación de tarefas está a cargo da secretaria 

do centro. 

Auxiliares-coidadores: realizan tarefas relacionadas co coidado do alumnado de necesidades específicas 

de apoio educativo do centro (neae), colaborando co proceso de integración e mellora da autonomía 

deste alumnado, as súas atribucións e reparto de tarefas correspóndelle á xefa do Departamento de 

Orientación do centro en coordinación coa xefatura de estudos. 

Auxiliar de conversa: realiza actividades de asesoramento a alumnos e profesores sobre o manexo da 

lingua inglesa, colabora coas tarefas que lle propón o equipo de plurilingüísmo do centro. 

Conserxe: Realiza as tarefas que lle son propias: abrir e pechar portas, traslado de enseres e materiais do 

centro, realización de fotocopias, recollida e envío de correspondencia. Permanece desde media hora 

antes do comenzo das clases ata o remate das mesmas e realiza funcións similares durante as 

actividades extraescolares (de luns a venres de 16 a 18 h.) 

Limpadoras: a súa supervision está a cargo da empresa contratada polo concello de a Coruña. Teñen 

asignada a limpeza e desinfección das aulas, aseos, corredores, dirección, secretaría, entrada, biblioteca 

e patios de recreo. Realizan o seu traballo durante a xornada escolar e unha vez rematada a mesma. 

10. Plan de Utilización das Instalacións do Centro 

Tal como figura no PE e nas NOF en referencia á utilización das dependencias do centro para outras 

actividades, cabe sinalar que o centro está a disposición de toda a Comunidade Educativa e de calquera 

tipo de asociación cultural e ou deportiva que solicite formalmente algunha dependencia do mesmo, 

despois de acadar o correspondente permiso da Xefatura Territorial, e previo compromiso asinado de 

responsabilizarse dos posibles danos, gastos e prexuizos que poideren ocasionarse no centro, así como 

da responsabilidade civil que poidese derivarse de calquera incidencia que tivese lugar durante o 

desenvolvemento da actividade autorizada. 
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11. Plan Anual de Actividades propostas pola ANPA.  

A cota para facerse socio da ANPA o curso 2022/23 é de 20€ por familia. 

Cos fondos obtidos das cotas, a ANPA cubrirá os gastos extraordinarios derivados de actividades 

extraescolares, servizos de comedor e madrugadores, as festas de Nadal, Entroido e fin de curso, así 

como calquera outro gasto relacionado coa actividade da ANPA. 

A ANPA seguirá xestionando os servizos de madrugadores, actualmente en horario de 7,30 a 9,00 

horas, e de comedor, en horario de 14,00 a 16,00 horas. Estes servizos seguirán estando xestionados 

pola empresa Jardanay. O obxectivos de ambos servizos, ademáis da conciliación, baséase na 

adquisición de hábitos saudables de alimentación e hixiene. 

Seguiremos xestionando a organización das actividades extraescolares. Este curso volven ofertarse 

actividades subvencionadas ofertadas polo Concello de A Coruña e de iniciativa privada de diversas 

entidades. 

Os nenos e nenas poderán seguir levando o mesmo uniforme de forma voluntaria, o cal se pode 

mercar en “EL UNIFORME”. 

Seguiremos ampliando a lista de comercios e empresas de servizos da área de influencia do centro 

que colaboran connosco ofrecendo descontos e beneficios aos nosos socios e socias; apoiando deste 

xeito ao comercio local e a pais e nais emprendedores e obtendo un beneficio para as familias que 

poden obter un mellor prezo, por exemplo ao mercar os libros e material escolar. 

No curso 2021/22 obtivemos as subvencións da Xunta de Galicia para financiar o comedor escolar e 

para realizar actividades en prol da igualdade de xénero. Tamén obtivemos unha subvención da 

Deputación da Coruñá para adquisición de material deportivo e outra para realizar investimentos 

culturais. 

Neste curso, seguiremos a tramitar as posibles axudas que publiquen os distintos 

organismos públicos, as cales serán empregadas na súa totalidade na mellora dos servizos ofertados 

aos nosos asociados e asociadas. 

No curso 2021/22 organizamos a festa de graduación e a excursión de fin de curso do alumnado de 6º 

de Educación Primaria. 

Tras a evolución favorable da pandemia pola Covid 19, o curso 2021/22 puidemos celebrar unha festa 

de fin de curso para todo o alumnado da escola. 

Outras actividades levadas a cabo pola ANPA Agarimo: 

Colaboración co centro escolar en actividades varias de interese para o alumnado e as familias: novas 

tecnoloxías, igualdade, etc. 

Participación nos diferentes cursos e charlas que organiza Confapa Galicia. 
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Informar ás familias dos medios de información a pais e nais das actividades levadas a cabo pola 

ANPA: FaceBook, páxina web, Instagram, Twitter e canle de Telegram. 

A atención ás nai e aos pais do alumnado seguirá a realizar por medios telamáticos polo que 

utilizaremos como mecanismos de comunicación coas familias o correo electrónico, o teléfono e os 

medios de información sinalados no punto anterior. Non haberá atención presencial pais e nais no 

local da ANPA. 

As actividades extraescolares propostas figuran no Anexo VIII 

Engádense o regulamento de comedor e madrugadores (Anexo IX) e o Regulamento de Actividades 

Extraescolares organizadas pola ANPA (Anexo X) 

12. Transporte Escolar 

O centro conta con servizo de transporte para o alumnado. O contrato de referencia é o ED1502 

contratado pola Consellería de Educación coa empresa UTE ED1502 A CORUÑA 

 O itinerario e nº de alumnos transportados e o seguinte: 

1) Ruta: Colexio - derradeiro punto de parada (Zona da Refinería).  

Paradas  Nº de alumnos 

- Comeanda:  3 

- Mazaido:   2 

- San José:  1 

13. Convenios de colaboración 

O centro conta na actualidade cos seguintes convenios de colaboración: 

• ONG Ayuda en Acción. Colabora co centro na axuda de minorías desfavorecidas en risco de 

exclusión. No presente curso realizaremos coa ONG a adquisición de equipos portátiles para uso do 

alumnado do centro.  

• Colaboración coa Facultade de Ciencias da Educación a través dos programas de Practicum I e II 

dos alumnos do grao de Educación Infantil e de Educación Primaria. 

14. Plan de Formación  

O noso centro conta desde hai catro cursos cun Plan de Formación do Profesorado no Centro. No 

centro implícanse máis do 80% do profesorado nas diferentes liñas que se establecen anualmente. Os 

obxectivos principais da nosa formación son a mellora dos conflitos entre o alumnado, a mellora das 

relacións coa comunidade e a actualización docente; facilitar a integración e o desenvolvemento das 

tecnoloxías dixitais nos proceso ensino-aprendizaxe e optimizar a xestión dos recursos humanos e 

materiais do centro; mellorar o traballo colaborativo do profesorado do centro; afondar no 

coñecemento da biblioteca escolar como centro de recursos para a lectura, a información e a 

aprendizaxe e desenvolver estratexias metodolóxicas para potenciar o desenvolvemento das 

competencias clave a través da biblioteca escolar. 
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Para o curso 2022/2023 establecemos catro itinerarios formativos, co profesorado incluido en cada un 

deles: 

Itinerario 1: Educación Responsable (12 docentes) 

Itinerario 2: Biblioteca escolar (8 docentes) 

Itinerario 3: E-DIXGAL e Plan Dixital do centro (9 docentes) 

Itinerario 4: Formación en alumnado TEA (12 docentes) 

15. Plan de Mellora do Éxito Educativo 

- 2º curso consecutivo de participación en Educación Responsable. 

- 2º curso de participación no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) 

- 1º curso de implantación de E-Dixgal en 5º de Primaria 

- 3º curso de participación en Contratos-Programa (Emociona-T) 

- Participación do centro en Recupéra-T (PROA+). 

Non descartamos calquera proposta formativa que poidera xurdir ao longo do curso convocada por 

institucións e organizacións sen ánimo de locro e que podan reverter nunha mellora da calidade do 

centro. 

 
 
 
 
 

A presente Programación Xeral Anual foi elaborada polo Equipo Directivo coas aportacións e 

suxestións do Claustro de Profesores e o Consello Escolar avaliándose e aprobándose positivamente 

polo Consello Escolar na reunión celebrada o día 10 de outubro de 2022. 

O DIRECTOR E PRESIDENTE DO CONSELLO ESCOLAR 
 

 

 

 

 

 

Asdo: Óscar Licinio Mourenza Fernández 
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1. Introdución           

O CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño atópase na rúa Alcalde Salorio Suárez, 

na cidade da Coruña. Está emprazado nun gran barrio moderno e en vías de expansión, 

entre a zona industrial da cidade (refinería, polígonos industriais,...) e a zona comercial 

(rúa Barcelona, Os Rosais...). O barrio conta con variados servizos como: un 

polideportivo situado nos terreos do colexio, un ambulatorio, unha oficina de Correos e 

Telégrafos, un instituto de secundaria e bacharelato, asociacións de veciños (Agra do 

Orzán, Ventorrillo) e diversos clubes deportivos. Ten paradas de varias liñas do 

transporte público e paradas de taxis.  

As instalacións do centro distribúense en tres edificios: un edificio administrativo, 

un edificio central coas aulas de primaria e un, algo máis afastado, que recolle a maioría 

das aulas de infantil.  

O centro conta con amplos espazos abertos: dous patios cubertos e seis pistas 

adicadas a diferentes deportes, que comprenden unha gran extensión de terreo.  

Esta disposición permite e facilita a realización de actividades variadas, moitas das 

cales teñen directamente que ver coa comunicación e as interaccións sociais.  

Tal e como sinala o artigo 126 da Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que 

se modifica a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, unha vez conformado o 

Consello Escolar, nomeuse a Jéssica María Alonso Fontán como persoa responsable en 

materia de igualdade no Consello Escolar celebrado o día 27 de setembro de 2021. 

Este centro posúe un Plan de Convivencia que analiza a situación actual da 

convivencia no centro e os principais conflitos que xorden de xeito máis habitual nos 

diferentes ciclos, así como as accións e intervencións precisas para abordar as condutas 

contrarias á convivencia. Este documento recolle tamén os principais obxectivos, entre 

os que se conta a educación no respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, na 

igualdade de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres e na igualdade de trato 

e non discriminación das persoas. Este documento complétase coa información recollida 

nas NOF (actualizadas en 2021).  

Na actualidade, estase a realizar unha actualización dos documentos e plans de 

centro adoptando unha perspectiva de xénero tanto no emprego da linguaxe, facendo 
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uso dunha linguaxe non sexista, como no desenvolvemento de accións e medidas 

concretas que repercutan directamente nos obxectivos coeducativos fixados neste plan.  

Con este plan de igualdade pretendemos deseñar, programar e coordinar diferentes 

tipos de actuacións para facer a nosa aportación, dende o contexto educativo, a unha 

sociedade democrática e respectuosa coas diferenzas, aberta ao diálogo e á 

participación. Nesta liña, traballamos para ofrecer aos rapaces e rapazas un ambiente 

seguro no que desenvolver a súa personalidade de xeito integral, isto é, atendendo á 

comprensión da súa corporalidade, dos seus sentimentos e emocións, dos 

comportamentos propios e alleos, dos valores sociais e dos dereitos humanos. A 

educación afectivo-sexual será abordada de xeito transversal en todos os aspectos da 

vida escolar, xerando unha cultura escolar positiva que promova a inclusión e o respecto 

de todas as persoas.  

Este plan de igualdade basearase no seguintes principios: 

 Valores democráticos. A coeducación constitúe un modelo educativo garante 

dos valores que sustentan as sociedades democráticas: igualdade, liberdade e 

xustiza.  

 Transversalidade. A perspectiva de xénero integrarase no proxecto educativo 

e, desde alí, permeará a todos os documentos e plans do centro. 

 Inclusión. O establecemento da perspectiva de xénero como eixo vertebrador 

supón a erradicación de calquera situación de discriminación do alumnado por 

razón de sexo, xénero, identidade de xénero, expresión de xénero ou 

orientación sexual.  

 Igualdade de oportunidades. Desde este centro educativo, queremos 

contribuír á construción dunha sociedade libre na que mulleres e homes 

dispoñan das mesmas oportunidades de realización persoal e profesional. 

 Visibilidade. O plan de igualdade pretende contribuír á transmisión de 

coñecementos, saberes, actuacións e valores libres de estereotipos de xénero, 

ao tempo que busca poñer en valor as aportacións das mulleres nos diferentes 

eidos da vida en sociedade.  
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2. Contextualización normativa e do centro 

Este plan ten como referentes legais os seguintes textos: 

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

2/2006, de 3 de maio, de Educación.  

 Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e 

homes. 

 Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. 

 Lei 2/2014, de 14 de abril, pola igualdade de trato e a non discriminación de 

lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia.   

 Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade 

educativa.  

 Lei 11/2007, de 27 de xullo, galega para prevención e o tratamento integral da 

violencia de xénero. 

 Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto 

refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en 

materia de igualdade.  

 Decreto 8/2015, de 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 30 

de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia 

de convivencia escolar.  

 Decreto 155/2022, de 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e 

o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Decreto 150/2022, de 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o 

currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Decreto 229/2011, de 7 de decembro, polo que cal se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, 

do 3 de maio, de Educación.  

 Decreto 120/1998, de 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación e a promoción do 

alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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 Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Orde do 19 de maio de 2021, pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

 Instrución do 6 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, 

Formación Profesional e Innovación Educativa, para a elaboración de Plans de 

Igualdade no curso 2019/2020, nos centros docentes sostidos con fondos 

públicos de niveis non universitarios da Consellería de Educación, Universidade 

e Formación Profesional.  

3. Análise da situación do centro en relación coa igualdade de xénero, coa violencia 

de xénero e coa LGBTIfobia. 

Tendo en conta que este plan pretende ser un documento vivo, que será ampliado 

e/ou corrixido con periodicidade, consideramos pertinente comezar a análise da 

situación do centro a partir dos datos obxectivos de matriculación por sexos1 (datos 

obtidos en setembro de 2022), desglosados por aulas: 

 NENAS NENOS TOTAL 

4º EI A 11 11 22 

4º EI B 10 12 22 

4º EI C 11 11 22 

5º EI A 9 14 23 

5º EI B 12 11 23 

5º EI C 13 10 23 

6º EI A 10 11 21 

6º EI B 11 9 20 

6º EI C 11 9 20 

1º EP A 10 14 24 

1º EP B 10 14 24 

1º EP C 9 15 24 

                                                      
1 A clasificación por sexos farase tendo en conta o sexo sentido, e non o sexo biolóxico, no caso de existir 
algunha discrepancia. 
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2º EP A 14 11 25 

2º EP B 13 11 24 

2º EP C 14 11 25 

3º EP A 13 12 25 

3º EP B 11 13 24 

3º EP C 13 11 24 

4º EP A 14 11 25 

4º EP B 12 13 25 

4º EP C 13 12 25 

5º EP A 14 11 25 

5º EP B 13 12 25 

5º EP C 15 9 24 

6º EP A 15 10 25 

6º EP B 16 9 25 

6º EP C 15 10 25 

TOTAL 332 307 639 

 
Segundo os datos obxectivos sobre o alumnado recollidos para esta análise, 

atopámonos cunhas cifras bastante equilibradas, aínda que con maioría feminina: hai 

332 rapazas matriculadas no centro, que supoñen o 52% do alumnado, fronte aos 307 

rapaces (48%).  

52%

48%

Distribución do alumnado por sexo
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Prestando atención ao alumnado NEE/NEAE que recibe apoio por parte do 

departamento, obtemos as seguintes cifras: 

Alumnado NEE/NEAE NENAS NENOS TOTAL 

INFANTIL 8 13 21 

PRIMARIA 16 37 53 

TOTAL 24 50 74 

 
 

Podemos observar que a maioría do alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo (NEAE) e con necesidades educativas especiais (NEE) é de sexo masculino, 

constituíndo practicamente o dobre que as rapazas.  

O actual equipo directivo do centro está conformado por dúas mulleres e un home. 

Así mesmo, podemos considerar a segregación por sexos nos órganos colexiados do 

centro: 

 

 

 MULLERES HOMES TOTAL 

Claustro 45 5 50 

Consello Escolar 11 4 15 
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A representación feminina é maioritaria nos órganos colexiados do centro, o que 

responde á realidade do funcionamento diario do establecemento, xa que a maior parte 

do persoal que traballa nel son mulleres.  

 

 

4. Obxectivos coeducativos que se abordan no plan: 

4.1. Promoción da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. 

 Incorporar a perspectiva de xénero e o principio de igualdade de 

oportunidades na documentación do centro.  

 Visibilizar o papel das mulleres e dos homes nos distintos eidos da vida en 

sociedade (ciencia, literatura, política, etc.).  

 Promover e animar á realización de diversas actividades, desterrando os 

estereotipos de xénero, en todos os ámbitos: deportivo, científico, lúdico... 

 Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais didácticos 

coeducativos.  

 Potenciar o desenvolvemento das propias capacidades, 

independientemente do sexo da persoa.  

 Fomentar o respecto e a igualdade de dereitos para todas as persoas. 

 Estender o emprego da linguaxe non sexista por parte de toda a comunidade 

educativa.  
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4.2. Prevención, detección e intervención en casos de violencia de xénero. 

 Visibilizar boas prácticas coeducativas de distintos centros de ensino.  

 Sensibilizar a toda a comunidade educativa da importancia da igualdade de 

xénero e a coeducación.  

 Facilitar estratexias de xestión das emocións e de resolución de conflitos, 

resaltando a importancia de establecer límites nas interaccións cos demais. 

 Desenvolver actividades que amosen a postura de toda a comunidade 

educativa contra as violencias de xénero.  

 Favorecer a investigación e análise crítica do alumnado sobre o seu contorno 

e sobre os medios de comunicación para detectar situacións, imaxes, 

actitudes, etc., que reforcen os roles de xénero establecidos, os 

estereotipos, a presión social e a violencia por razón de xénero.  

 Favorecer a non-discriminación e a eliminación de estereotipos de xénero 

na reforma e creación de espazos no centro.  

4.3. Promoción do respecto pola diversidade afectivo-sexual. 

 Fomentar o respecto e a igualdade de dereitos para todas as persoas.  

 Propoñer e animar á participación en formacións sobre diversidade afectivo-

sexual e o seu tratamento nas aulas.  

 Favorecer a coordinación con axentes externos para sensibilizar a toda a 

comunidade educativa no ámbito da diversidade afectivo-sexual.  

 Fomentar a elaboración, elección e uso de materiais didácticos inclusivos, 

que amosen a realidade da diversidade afectivo-sexual na sociedade. 

 Visibilización de modelos de realización persoal e profesional que rachen cos 

roles de xénero e o modelo cisheteropatriarcal e que favorezan una 

perspectiva aberta e plural.  

4.4. Prevención, detección e intervención en casos de LGBTIfobia. 

 Fomentar o respecto á libre expresión da identidade en todas as súas 

manifestacións.  

 Elaboración de protocolos de actuación para dar resposta a casos de 

LGBTIfobia. 
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 Favorecer a investigación e análise crítica do alumnado sobre o seu contorno 

e sobre os medios de comunicación para detectar situacións, imaxes, 

actitudes, etc., que reforcen os roles de xénero establecidos, os 

estereotipos, a presión social e a violencia por razón de identidade de 

xénero, expresión de xénero ou orientación sexual.  

 Establecer cauces comunicativos axeitados para denunciar posibles 

situacións de LGBTIfobia e dalos a coñecer na comunidade educativa.  

 Difundir estratexias, informacións e protocolos en materia de diversidade 

afectivo-sexual. 

5. Medidas concretas de actuación nos seguintes ámbitos: 

5.1. Organización do centro. 

 Creación dunha Comisión de Igualdade, encargada da actualización e 

dinamización deste plan.  

 Difusión do plan de igualdade e as súas actividades entre todos os membros 

da comunidade educativa.  

 Promoción da formación do profesorado, do alumnado e das familias en 

materia de igualdade, coeducación e respecto ás diversidades afectivo-

sexuais.  

 Recollida e análise da información contida nos partes de incidencia e outros 

conflitos que teñan lugar no centro.  

 Conmemoración das datas sinaladas no calendario escolar, con especial 

interese ao 8M, 25N e ás vencelladas ao colectivo LGBTI.  

 Emprego da linguaxe non sexista en toda a documentación do centro.  

 Agrupamentos de clase atendendo a un equilibrio en relación co xénero. 

 Concreción de contidos e actividades para favorecer o desenvolvemento 

curricular da educación afectivo-sexual integral de todo o alumnado.   

5.2. Eliminación dos estereotipos de xénero na transmisión dos valores e dos 

saberes. 

 Establecemento de pautas de actualización e revisión dos materiais 

curriculares con perspectiva de xénero. 
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 Elaboración, elección e emprego de materiais curriculares que empreguen a 

linguaxe inclusiva.  

 Elaboración, elección e emprego de materiais coeducativos, que teñan en 

conta tanto a igualdade entre homes e mulleres como a representación da 

diversidade afectivo-sexual que existe na nosa sociedade.  

 Revisión das programacións didácticas e a práctica docente desde unha 

perspectiva de xénero, destacando o papel das mulleres e proporcionando 

referentes femininos nos diferentes ámbitos da sociedade.  

 Fomento da lectura de libros que aborden cuestións relacionadas coa 

igualdade, a diversidade afectivo-sexual, os roles de xénero... 

 Análise de informacións dos medios de comunicación cunha mirada crítica, 

atendendo a cores, imaxes, discursos... 

 Coordinación entre todos os membros da comunidade educativa para 

propoñer, desenvolver e desfrutar actividades coeducativas e respectuosas 

coa diversidade.  

 Fomento da participación das nenas en actividades STEAM (Science, 

Technology, Engineering, Arts and Mathematics).  

5.3. Xestión dos espazos, dos recursos e as oportunidades de realización 

vocacional de xeito inclusivo.  

 Desenvolvemento de tempos de lecer dinámicos e inclusivos.  

 Fomento de xogos, deportes e actividades para todas as persoas, con 

independencia do seu sexo. 

 Emprego de materiais e recursos coeducativos abertos á creatividade: xogos 

de construción, programación e robótica...  

 Inclusión de materiais coeducativos nas mochilas viaxeiras.  

 Adquisición de fondos bibliográficos relacionados coa igualdade, a 

diversidade afectivo-sexual, os roles e estereotipos de xénero... 

5.4. Inclusión dos valores coeducativos na xestión da convivencia escolar.  

 Promoción do respecto e da igualdade de dereitos como base de todas as 

relacións humanas.  
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 Posta en valor das actividades relacionadas cos coidados entre as persoas.  

 Promoción de actividades de intervención social desde a comunidade 

educativa.  

 Fomento de metodoloxías activas participativas e cooperativas.  

 Fomentar a corresponsabilidade na realización das tarefas. 

6. Seguimento e avaliación. 

A avaliación debe servir, entre outros aspectos, para contribuír á mellora da 

calidade e da equidade da educación, segundo aparece recollido no artigo 140 da Lei 

Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, citada anteriormente. Deste xeito, 

desenvolvemos, en primeiro lugar, a avaliación diagnóstica recollida neste documento 

coa finalidade de establecer un punto de partida para a configuración desde plan.  

Despois, a avaliación continua e formativa será o proceso que permita valorar se os 

obxectivos propostos neste plan foron axeitados e se as medidas seleccionadas para 

acadalos foron as máis convenientes e, se é preciso, realizar as modificacións precisas 

para ter un novo punto de referencia no camiño cara a igualdade. Este plan, como xa 

dixemos, debe ser un documento vivo, aberto, en continua revisión e mellora, para o 

que precisamos retroalimentación e análise.  

A retroalimentación vira da parte de todos os membros da comunidade educativa, 

tanto do alumnado e as familias como dos mestres e mestras á hora de levar a cabo os 

seus desempeños, en forma de cuestionarios. Poderemos obter tamén información 

interesante a través dos intercambios comunicativos co alumnado, coas familias e nas 

diferentes reunións do centro e da observación directa. Estas informacións serán 

analizadas na Comisión de Igualdade co fin de darlle unha significación e incidir na toma 

de decisión.  

Establécense unha serie de indicadores iniciais que sirvan de referencia á análise: 

Con respecto ao alumnado 

 Nivel de participación nas actividades propostas.  

 Valoración das actividades propostas. 

 Utilización dunha linguaxe non sexista.  

 Respecto cara os compañeiros e compañeiras.  
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Con respecto ao profesorado 

 Nivel de implicación e participación no proxecto.  

 Nivel de implicación e participación nas actividades propostas.  

 Valoración das actividades propostas.  

 Utilización dunha linguaxe non sexista e libre de prexuízos.  

Con respecto ao plan 

 Grao de interese para os membros da comunidade educativa.  

 Grao de consecución dos obxectivos propostos.  

 Valoración da eficacia das medidas propostas.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE ACTIVIDADES (CURSO 2022/2023) 

TEMPORALIZACIÓN DESTINATARIOS ACTIVIDADES 
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1º TRIMESTRE 

-20 de novembro 

(Día Universal da 

infancia) 

-25 de novembro 

(Día Internacional 

contra a violencia de 

xénero) 

-10 de decembro 

(Día da Declaración 

Universal dos 

Dereitos Humanos) 

 

 

 

 

Todo o 

alumnado do 

centro 

Propostas polo equipo de igualdade por 

ciclos 

 

 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

-11 de febreiro 

(Día Internacional da 

muller e a nena na 

ciencia) 

-8 de marzo 

(Día Internacional da 

Muller) 

-1 de abril 

(Día do libro de 

temática LGTBIQ+) 

 

 

Todo o 

alumnado do 

centro 

Propostas polo equipo de igualdade por 

ciclos 

 
 
 
 
 
-Creación dun recunho na biblioteca na 
derradeira semana de marzo 

 

3º TRIMESTRE 

-2 de maio 

(Día Internacional 

contra o acoso 

escolar) 

 

-15 de maio 

(Día das familias) 

Todo o 

alumnado do 

centro 

 

 

 

Propostas polo equipo de igualdade por 

ciclos 
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-Xuño 

 

-Decoración dos corredores dda planta 

baixa e 3º andar con obxecto do mes do 

Orgullo LGTBI (xuño). 

-Todo o curso  

Profesorado e 

alumnado do 

centro 

-Elaboración dunha guía de boas prácticas 

-Todo o curso 

Profesorado do 

equipo de 

iguladade 

-Elaboración dunha listaxe de libros 

relacionados coa igualdade 

 

 
Dilixencia para facer constar que o presente Plan de Igualdade foi aprobado por 

unanimidade en sesións de Claustro de Profesores e de Consello Escolar celebradas o 

día 10 de outubro de 2022. 

    O Director e Presidente do Consello Escolar do Centro 

 

 

     Asdo.: Óscar Licinio Mourenza Fernández 
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1. Introdución

1.1. Datos básicos do centro

● CEIP PLURILINGÜE “MARÍA BARBEITO E CERVIÑO”
● Rúa Alcalde Salorio Suárez, n.º 28.
● ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es  
● http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmariabarbeito/
● Educación Infantil e Educación Primaria.
● Nº de alumnado:646.
● Profesorado:49. 

1.2. Contextualización do Plan Dixital no centro. Contribución ao 
Proxecto Educativo do Centro

● Característica socioeconómicas e culturais do contexto do centro: 
As familias pertencen á clase media predominando os matrimonios novos
onde traballan ambos os dous, cunha media dun ou dous fillos. Adícanse
principalmente  a  traballar  no  sector  de  servizos,  industrial  e
funcionariado, aínda que existe unha grande porcentaxe con baixo poder
adquisitivo debido ao paro e a outras circunstancias.
Tamén asisten ao centro alumnos dunha zona rural lindando coa urbana
(Bens, A Silva, A Moura...) que empregan o transporte escolar.

● Incardinación e contribución do PD ao Proxecto Educativo:
Este  plan  ven  a  modificar  o  plan  TIC’s  reformado  o  curso  anterior.
Relacionado con outros proxectos pedagóxicos que estamos a desenvolver no
centro como PROA+, ARCO, EDUEMOCIÓNATE de Contratos-programa e o mesmo
PEC  na  súa  parte  pedagóxica  e  organizativa.  Sinalar  tamén  a  nosa
incorporación a EDIXGAL en 5º de EP en setembro do 2022.

● Contribución do PD á Programación Xeral Anual do curso 22/23:
Incluir os obxectivos para o vindeiro curso previstos neste plan.

1.3. Breve xustificación do mesmo

Contextualización Normativa:

● Art. 111 bis, Art. 121 e Art. 132  da LO 2/2006, de 3 de maio, de
Educación

● Disposición adicional quinta da Resolución do 17 de xuño de 2021, da
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan
instrucións  para  o  desenvolvemento  das  ensinanzas  de  EI,  EP,  ESO  e
bacharelato no curso académico 2021-2022

● Disposición adicional terceira da Resolución do 18 de xuño de 2021, da
Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan
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instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP do sistema
educativo no curso 2021- 2022 

● Resolución do 3 de setembro de 2021, da Secretaría xeral de Educación e
Formación  Profesional,  pola  que  se  ditan  instrucións  para  o  deseño,
elaboración  e  implementación  do  Plan  Dixital  nos  centros  docentes
sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o
curso 2021-2022 

1.4. Proceso de elaboración

 Ao longo deste curso realizouse unha liña de formación dentro do PFPP do
centro con formación e reunións de periodicidade quincenal co fin de elaborar o
Plan Dixital. Esta formación incluiu dúas sesións formativas a cargo dos nosos
mentores ADIX.
■ Unha primeira fase instouse por parte do Equipo de Dinamización do Plan
Dixital a unha participación significativa nas diferentes enquisas SELFIE para
o profesorado, equipo directivo e alumnado e no test de competencia dixital
docente.
■ Nunha  seguinte  fase  procedeuse  a  realizar  unha  análise  DAFO  cos
resultados proporcionados polas diferentes enquisas.
■ Unha  vez  analizados  os  datos  elaborouse  un  plan  de  actuación  para  o
vindeiro curso escolar.

2. Situación de partida

2.1. Infraestrutura, equipamento e servizos dixitais

● Descrición xeral acerca da infraestrutura dixital do centro: 
Contamos coa conexión a internet por cables que nos proporcionou
AMTEGA  que  non  entendemos  porqué  non  inclúe  ao  edificio  de
Educación Infantil, no que cursan estudos 150 nenos e nenas de 5º e
6º de EI.
Esta conectividade a internet foi completada polo centro con dúas
antenas e catro puntos de acceso wifi no mencionado edificio de EI.
Para  o  acceso  a  internet  utilizamos  os  usuarios  e  claves
proporcionadas polo XADE.

● Equipamento  dispoñible  e  identificación  dos  usos  segundo  as
seguintes categorías: todas as aulas do centro están dixitalizadas,
catro  equipos  de  xestión  e  administración,  tres  máquinas  de
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reprografía  de  renting  coa  empresa  GALITELCO,  PC  para  uso  na
biblioteca,   cinco  equipos  para  uso  nas  salas  de  profesorado,
trinta  e  tres  equipos  ultraportátiles  ACER  para  aula  móbil
facilitados  para  a  atención  da  fenda  dixital,   unha  aula  de
informática e contamos que nos envíen a dotación para E-DIXGAL para
5º de EP o vindeiro curso.

● Servizos dixitais educativos: Dispoñemos de páxina web do centro
actualizada dentro da plataforma DRUPAL, aulas virtuais MOODLE  de
3º,  4º,  5º  e  6º  de  EP,  5º  de  EP  con  E-Dixgal  para  setembro,
espazoAbalar, Abalarmóbil e utilizamos a plataforma Telegram para
comunicarnos coas familias e entre nós.

● A xestión do mantemento do equipamento do centro coordínase desde a
secretaría do centro e a través do Equipo Tic.

● Enlaces a protocolos do centro relacionados coas TIC na páxina web
do centro.

2.2. Fontes empregadas para a análise DAFO 

Autoavaliación SELFIE: 

Areas Grupos
Ensinanzas

Primaria ESO
Bacharelat

o
FP

Ed. Post
sec.

A -Liderado
Equipo Direct. 4
Profesorado 3.4
Alumnado

B- Colaboración e redes
Equipo Direct. 4
Profesorado 2.6
Alumnado 3.5

C- Infraestruturas e
Equipos

Equipo Direct. 3.6
Profesorado 2.8
Alumnado 3.5

D- Desenvolvemento
profesional continuo

Equipo Direct. 4-3
Profesorado 3.9
Alumnado

E- Pedagoxía:
Apoio e Recursos

Equipo Direct. 3.8
Profesorado 3.6
Alumnado

F- Pedagoxía:
Implementación na aula

Equipo Direct. 3.4
Profesorado 2.8
Alumnado 3.4

G- Prácticas de
avaliación

Equipo Direct. 3.5
Profesorado 2.5
Alumnado

H- Competencias
dixitais do alumnado

Equipo Direct. 3.3
Profesorado 2.9
Alumnado 3.5
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1.3. Participación segundo perfil do profesorado
N.º profesorado que

participa
N.º profesorado total % participación

DEFINITIVO 33 39 84,6

PROVISIONAL 3 5 60

INTERINO 1 2 50

SUBSTITUTO 2 4 50

DESPRAZADO - - -

2.1. Puntuación e nivel de competencia do centro
Puntuación media do test

(sobre 192)
Nivel de competencia Puntuación media do test

en Galicia (sobre 192)
Nivel de competencia en

Galicia

68,9 Integrador/a (B1) 76,5 Integrador/a (B1)

2.2. Puntuación e nivel de competencia por etapas
Puntuación media do test

(sobre 192)
Nivel de competencia Puntuación media do test

en Galicia (sobre 192)
Nivel de competencia en

Galicia

Inf. 60,9 Explorador/a (A2) 68,2 Integrador/a (B1)

Prim. 80 Integrador/a (B1) 77 Integrador/a (B1)

2.3. Distribución do profesorado por niveis

Total profesorado no nivel de
competencia

% de profesorado participante neste
nivel

A1 2 5

A2 21 52,5

B1 12 30

B2 1 2,5

C1 3 7,5

C2 1 2,5

TOTAL 40 100,00%

Outras  fontes: Tivéronse  en  conta  memoria  anual  do  centro,  solicitudes
realizadas á UAC, experiencia formativa do centro no uso das TIC e enquisas
realizadas a profesorado e alumnado en cursos anteriores.
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2.3. Análise DAFO

INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

CA
TE

GO
RÍ

AS

INFRAESTRUTURAS- 
EQUIPAMENTO

O centro leva anos investindo en 
equipamento, contando cun presuposto para 
as TIC. 

Antigüidade do hardware. Precísanse máis 
dispositivos dixitais.

PERSOAL DOCENTE
Unha porcentaxe importante do profesorado 
está implicado na formación continua.

Necesidade de novas propostas formativas.

PERSOAL NON DOCENTE

O proceso de dixatilización das tarefas 
administrativas está desenvolvido ao 90%

Pouca formación en competencia dixital, 
sendo asesorados en moitas ocasións polo 
equipo TIC.

ALUMNADO

Coñece o uso adecuado dos dispositivos 
dixitais.

Non conta con tempo para explorar a 
ensinanza dixital.
Son pouco coñecedores do software libre.
Pouco alumnado con dispositivos fora do 
centro.

FAMILIAS

A comunicación coas familias faise 
maioritariamente de xeito dixital, a través de 
ferramentas institucionais e de Redes 
Sociais moi asentadas no centro.

Algunhas familias son reticentes á adopción 
da tecnoloxía como recurso comunicativo.

OFERTA

O centro oferta actividades extraescolares no
ámbito dixital.

Algunhas actividades non ofertadas 
directamente polo centro non teñen acollida 
por unha porcentaxe alta do alumnado do 
centro.

ORGANIZACIÓN
DO CENTRO

As comunicacións internas e externas fanse 
con ferramentas dixitais.
O centro conta cun plan de comunicación 
interna e externa.

A falta de espazos e de dispositivos tanto 
para infantil como para primaria non 
favorece a organización do tempo.

EXTERNOS OPORTUNIDADES AMEAZAS

CA
TE

GO
RÍ

AS

ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA

Propostas de aprendizaxe a través de 
diferentes plataformas.

Falta de liberación horaria para que o 
profesorado se poida formar.

LEXISLACIÓN

Impulso importante da competencia dixital 
coa LOMLOE.

Falta de axudas por parte das 
administracións para acadar un alto nivel de 
competencia.

CONTORNA

Non contamos con cableado no edificio de 
educación infantil, o que dificulta a 
comunicación coa contorna.

ANPA
Realizan case todas as súas funcións de 
forma dixital.

OUTRAS ENTIDADES

Colabora co centro desde hai anos a ONG 
Ayuda en Acción, facilitando dispositivos ao 
alumnado vulnerable soial e formación dixital
ao alumnado do centro.

Necesitaríase maior colaboración con outras
entidades (Deputación, Concello, Asociación
de Veciños, …)
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3. Plan de Acción
Para o desenvolvemento do Plan de Acción deberemos considerar como punto de
partida a situación do centro no terceiro trimestre do curso 2021/22.

3.1. Obxectivos, indicadores e accións

Para a elaboración de obxectivo do plan de acción partimos da análise DAFO da
Enquisa SELFIE, dos resultados do Test de Competencia Dixital Docente e as
demandas do persoal docente e non docente manifestados na memoria anual do
centro. 
 Seleccionamos  os  seguintes  obxectivos  prioritarios  segundo  as  áreas  de
mellora:
– Infraestructura e equipamento
Obxectivo 1: Renovación do 30% do hardware do centro
– Desenvolvemento profesional continuo
Obxectivo 2: Uso habitual e efectivo de software libre polo 80% do profesorado
– Liderado- Comunicación interna e externa
Obxectivo 3: Uso de AbalarMóbil en todas as titorías.
– Infraestructura e equipamento
Obxectivo  4:  Mellora  da  infraestructura  de  rede  no  Edificio  de  Educación
Infantil.
– Pedagoxía: apoios e recursos
Obxectivo 5: Implantación de novas metodoloxías dixitais con EDIXGAL
Obxectivo 6:  Implantación de novas metodoloxías dixitais con Innovamat
Nas  táboas  que  figuran  a  continuación  figuran  os  obxectivos,  indicadores,  descriptores,
responsables, temporalización das accións e recursos necesarios.

3.2. Necesidades de equipamento e de infraestruturas tecnolóxicas

Para as necesidades de infraestructura, o centro realizará as canalizacións e
solicitará a UAC (Unidade de Atención a Centros) o cableado do edificio de
educación Infantil.
As  necesidades  de  equipamento  serán  solicitadas  á  Consellería  de  Cultura,
educación,  Formación  Profesional  e  Universidades  a  través  do  Proxecto  de
Educación Dixital E-Dixgal, PLAMBE (dotación para a biblioteca do centro) e
solicitarase tamén equipos ultraportátiles para aula móbil coa finalidade de
dotar as aulas de 1º e 2º de primaria.
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Táboa para cada obxectivo do Plan de Acción
“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURA E EQUIPOS

OBXECTIVO 1: RENOVACIÓN DO 30 % DE HARDWARE Acadado

              RESPONSABLE: EQUIPO DIRECTIVO Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO 

2 MONITORES INTERACTIVOS POR PDI’S OBSOLETAS
5 PC’S PARA A SALA DE MESTRES + 3 PARA NECESIDADES DO CENTRO
26 TABLETS PARA UN AULA.

Valor de partida

PDI’S OBSOLETAS SEN ACTUALIZACIÓN DO FIRMWARE
PC’S DA SALA DE MESTRES E DALGUNHAS TITORÍAS ANTIGOS, LENTOS E QUE NON SOPORTAN WINDOWS 10
EQUIPO DE TABLETS DISPOÑIBLE: 12 SAMSUNG OBSOLETAS, 7 IPADS DESFASADOS, 16 HUAWEI MODERNAS, 16 LENOVO MODERNAS
E 3 ALCATEL DESFASADAS.

Valor previsto e data 2 MONITORES INTERACTIVOS, 3 PC’S E 26 TABLETS 31 DE MAIO DE 2023

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Adquisición, 
configuración e posta 
en funcionamento das 
tablets

EQUIPO DIRECTIVO
EQUIPO TIC

PRIMEIRO TRIMESTRE

EQUIPAMENTO: 26 TABLETS
ORZAMENTO: 7800 €
PERSOAL TITORAS 
INNOVAMAT (2º EP)

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Adquisición de 
5 PC’s para a sala de 
mestres e 3  para aulas

EQUIPO TIC SEGUNDO TRIMESTRE
EQUIPAMENTO: 8 PC’S
ORZAMENTO: 1800 €
PERSOAL: EQUIPO TIC.

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: Adquisición de 
2 monitores 
interactivos

EQUIPO TIC TERCEIRO TRIMESTRE

EQUIPAMENTO: 2 MONITORES 
INTERACTIVOS
ORZAMENTO: 5200 €
PERSOAL: EQUIPO TIC.

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL CONTÍNUO
OBXECTIVO 2: USO HABITUAL E EFECTIVO DE SOFTWARE LIBRE POLO 80% DO PROFESORADO Acadado

              RESPONSABLE: EQUIPO TIC Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO USO DE SOFTWARE LIBRE (OFIMÁTICO E DE SISTEMA OPERATIVO) POLO 80% DO PROFESORADO

Valor de partida 13 % DE USO DE SOFTWARE LIBRE COMPLETO

Valor previsto e data 80% DO PROFESORADO USAN SOFWARE LIBRE AO REMATE DO CURSO 2022/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO

AO1.1: Uso dos 
paquetes ofimáticos de 
libre office polo 
profesorado

EQUIPO TIC PRIMEIRO TRIMESTRE

EQUIPAMENTO: SOFTWARE
ORZAMENTO: GRATUITO
PERSOAL: PROFESORADO DO 
CENTRO

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Uso do sistema 
operativo Abalar 20

EQUIPO TIC TERCEIRO TRIMESTRE

EQUIPAMENTO: SOFTWARE
ORZAMENTO: GRATUITO
PERSOAL: PROFESORADO DO 
CENTRO

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: LIDERADO – COMUNICACIÓN INTERNA E EXTERNA
OBXECTIVO 3: USO DE ABALAR MÓBIL NAS TITORÍAS  Acadado

              RESPONSABLE: EQUIPO DIRECTIVO/TITORIAS Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO USO MAORITARIO DA FERRAMENTA CORPORATIVA ABALAR PARA COMUNICACIÓN TITORÍA/FAMILIA

Valor de partida 3 TITORIÁS DE EDUCACIÓN INFANTIL USAN ABALAR MÓBIL PARA COMUNICARSE COAS FAMILIAS.

Valor previsto e data 100% DAS TITORÍAS USAN ABALAR MÓBIL COMO FERRAMENTA MÁIS HABITUAL PARA A COMUNICACIÓN COAS 
FAMILIAS.

1º Trimestre 
2022/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Formación no 
uso de ABALAR 
MÓBIL

EQUIPO DIRECTIVO
EQUIPO TIC

MES DE SETEMBRO DE 
2022

EQUIPAMENTO: PC’s DO 
CENTRO E MÓBILES 
PARTICULARES
ORZAMENTO: GRATUITO
PERSOAL: PROFESORADO 
TITOR DO CENTRO

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Uso do 
ABALAR MÓBIL para 
comunicarse coas 
familias

EQUIPO DIRECTIVO
TITORÍA

PRIMEIRO TRIMESTRE

EQUIPAMENTO: PC’s DO 
CENTRO E MÓBILES 
PARTICULARES
ORZAMENTO: GRATUITO
PERSOAL: PROFESORADO 
TITOR DO CENTRO

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: INFRAESTRUTURA E EQUIPOS
OBXECTIVO 4: MELLORA DA INFRAESTRUCTURA DA REDE DE INTERNET EN EDUCACIÓN INFANTIL  Acadado

              RESPONSABLE: DIRECCIÓN DO CENTRO Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO A CONEXIÓN WIFI/CABLEADA CUBRE SATISFACTORIAMENTE O 100% DO EDIFICIO DE EI.

Valor de partida O EDIFICIO DE EDUCACIÓN INFANTIL CONTA CUNHA REDE WIFI MOI FEBLE E SEN ACTUALIZAR O EDIFICIO DE EI CARECE DUNHA 
INSTALACIÓN AXEITADA

Valor previsto e data CABLEAR A FIBRA ATA O EDIFICIO DE EI E  DOTAR AO 100% DO ESPAZO 
INDICADO DE WIFI ESTABLE

FINAL DO CURSO 2022/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Actualizar os 
repetidores wifi

EQUIPO DIRECTIVO
EMPRESA 
MANTEMENTO 
INFORMÁTICO

PRIMEIRO TRIMESTRE

EQUIPAMENTO: O estimado pola 
empresa contratada
ORZAMENTO: 1700 €
PERSOAL:Técnico informático

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Executar a obra
da zanxa requerida 
para o paso da fibra

EQUIPO DIRECTIVO
EMPRESA 
CONSTRUCCIÓN 
CONTRATADA

TERCEIRO TRIMESTRE

EQUIPAMENTO: O estimado pola 
empresa contratada
ORZAMENTO: 8700 €
PERSOAL:Operarios empresa 
contratada

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: Pasar a fibra do
edificio de EP ata o 
edificio de EI

EQUIPO DIRECTIVO
UAC

TERCEIRO TRIMESTRE

EQUIPAMENTO: O estimado pola 
UAC
ORZAMENTO: Gratuíto para o 
centro.
PERSOAL:Técnico informático

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA: APOIOS E RECURSOS
OBXECTIVO 5: IMPLANTACIÓN DE NOVAS METODOLOXÍAS DIXITAIS  Acadado

              RESPONSABLE: COORDINADORES DE CICLO E INNOVAMAT Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO USO INNOVAMAT EN 1º E 2º DE EP

Valor de partida ÚSASE A FERRAMENTA PADLET EN 1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Valor previsto e data USO DA FERRAMENTA DE EDUCACIÓN DIXITAL MATEMÁTICA INNOVAMAT  EN 2º
P

PRIMEIRO TRIMESTRE 2022/23

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES DATA PREVISTA
FIN 

RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Formación do 
profesorado na 
ferramenta Innovamat

PROFESORAS 
TITORAS DE 1º E 2º  
DE EP

MES DE SETEMBRO DE 
2022

EQUIPAMENTO:O enviado para 
este fin pola empresa
ORZAMENTO: 1470 € 
PERSOAL:Asesores/Formadores de
Innovamat

Realizada

Aprazada

Pendente

A01.3: Uso de 
INNOVAMAT en 1º e 2º
de EP

TITORAS DE1º e  2º DE
EP

AO LONGO DE TODO O 
CURSO

EQUIPAMENTO:Software 
INNOVAMAT e tablets
ORZAMENTO: 1470 €
PERSOAL: Titoras de 2º EP

Realizada

Aprazada

Pendente
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“Área/s de mellora”: PEDAGOXÍA: APOIOS E RECURSOS
OBXECTIVO 6: IMPLANTACIÓN DE NOVAS METODOLOXÍAS DIXITAIS  Acadado

              RESPONSABLE: COORDINADORA DE EDIXGAL Non 
acadado

INDICADOR/ES DO 
OBXECTIVO IMPLANTACIÓN DE EDIXGAL EN 5º DE EP

Valor de partida ÚSANSE Á AULA VIRTUAL DO CENTRO COMO PLATAFORMA DE ENSINO DIXITAL – IMPLANTACIÓN EDIXGAL (5º EP) NO CURSO 22/23

Valor previsto e data IMPLANTACIÓN DA PLATAFORMA EDIXGAL EN 5º DE EP
PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2022

ACCIÓNS A DESENVOLVER

DESCRICIÓN RESPONSABLES 
DATA PREVISTA

FIN RECURSOS NECESARIOS 

SEGUIMENTO DA ACCIÓN

VALORACIÓN DA ACCIÓN ESTADO 

AO1.1: Reparto, 
mantemento e 
actualización de 
equipos

EQUIPO DIRECTIVO, 
COORDINADOR 
EDIXGAL

PRIMEIRO TRIMESTRE

EQUIPAMENTO:O enviado para 
este fin pola Consellería
ORZAMENTO: Gratuíto 
PERSOAL:Técnicos informáticos 
UAC

Realizada

Aprazada

Pendente

AO1.2: Formación 
profesorado en 
EDIXGAL e 
implantación en 5º EP

EQUIPO DIRECTIVO E
COORDINADOR 
EDIXGAL

AO LONGO DE TODO O 
CURSO

EQUIPAMENTO: O enviado para 
este fin pola Consellería
ORZAMENTO: Gratuíto
PERSOAL:Formador EDIXGAL e 
profesorado dentro dunha liña do 
PFPP do centro

Realizada

Aprazada

Pendente
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4. Avaliación do plan

Para a avaliación do plan realizarase un seguimento trimestral en sesión
de claustro ordinario no que se valorará o estado de execución das accións
antes  referidas,  a  análise  e  valoración  dos  resultados  e  as  posibles
modificacións das accións e as propostas de mellora. 
No  último claustro  do curso valoraranse o logros  dos  obxectivos e as
propostas de mellora a levar a cabo no seguinte curso escolar.

5. Difusión do plan

O plan será presentado en sesión ordinaria do Consello Escolar do centro e
comunicarase a toda a comunidade escolar nos canais habituais definidos no
plan de comunicación interna e externa do centro. En todo caso, figurará
na páxina web do centro na pestana “Documentos do Centro”, como figuran os
demais documentos publicitados pola institución educativa.

DILIXENCIA PARA FACER CONSTAR QUE CON DATA DE VINTE E NOVE DE XUÑO
DE DOUS MIL VINTE E DOUS APROBOUSE EN SESIÓNS DE CLAUSTRO E CONSELLO
ESCOLAR O PRESENTE PLAN DIXITAL.

O Director e Presidente do Consello
Escolar

Asdo.: Óscar Licinio Mourenza Fernández
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I. LIMIAR 
 

A convivencia na escola ten un enfoque formativo ao tratarse dunha aprendizaxe 

enmarcada en obxectivos fundamentais e transversais. É unha responsabilidade 

compartida por toda a comunidade educativa ser partícipes e respectar o conxunto destas 

normas que guían o marco de relacións e a organización do Centro. O fin destas é acadar 

un marco de respecto mutuo e de solidariedade recíproca, expresada na interrelación 

harmoniosa e sen violencia entre os diferentes actores e estamentos da comunidade 

educativa. 

Como referentes xerais, estas Normas de Organización e Funcionamento seguen os 

principios establecidos na seguinte normativa: 

- A Constitución española (1978, especialmente o Art. 27) e as leis orgánicas que a 

desenvolvan (LODE, LOE, LOMLOE e outras non educativas). 

- Real Decreto 732/1995, do 5 de maio, polo que se establecen os dereitos e deberes dos 

alumnos e as normas de convivencia nos centros (BOE do 2 de xuño de 1995). 

- Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Orgánizo das 

escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria (DOG do 21 de 

outubro de 1996). 



4 

 

- Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se reguilan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de primaria 

e dos colexios de educación infantil e primaria da Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria (DOG do 2 de setembro de 1997). 

- Lei Orgánica de Educación 2/2006, do 3 de maio de Educación (BOE do 4 de maio de 

2006). 

- Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa 

(DOG do 15 de xullo de 2011). 

- Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade (DOG 

do 21 de decembro de 2011). 

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

3 de maio, de educación (BOE do 30 de decembro de 20209 

- Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na 

avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das 

decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato. (DOG do 11 

de marzo) 

- Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar 

(DOG do 27 de xaneiro de 2015) 

- Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes 

da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na 

Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG do 26 de outubro de 2021) 

- Os diferentes protocolos publicados na web da Consellería dentro da estratexia galega 

de convivencia escolar, que quedan incorporados ao Plan de Convivencia coas 

adaptacións ao noso centro que se sinalen neste documento. 

 

II. NORMATIVA XERAL DENTRO DA XORNADA LECTIVA 
 

O conxunto destas normas vai encamiñado ao cumprimento do Plan de Convivencia do 

Centro. 

a) Organización básica do centro 
 

A estructura orgánica do Centro consta no Proxecto Educativo do Centro (PEC). Os 

órganos de goberno do centro, tanto os unipersoais (Director/a, Xefe/a de Estudos e 

Secretario/a) como os colexiados (Consello Escolar e Claustro de Profesores) seguen a 
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normativa vixente tanto na súa composición como na elección de membros e as súas 

funcións. 

Os órganos de Coordinación Docente (Equipos de Ciclo, Comisión de Coordinación 

Pedagóxica, Equipo de Dinamización da Lingua Galega e Equipo de Actividades 

Complementarias e Extraescolares, Equipo de Biblioteca, Equipo de TIC,… ) réxense polo 

regulado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Incluímos tamén o 

funcionamento dos Equipos de Nivel, compostos polos titores do curso correspondente 

como medio de coordinación máis áxil dadas as características do noso centro. Coa 

desaparición oficial dos Equipos de Ciclo na Educación Primaria, dámoslles mais 

protagonismo na CCP e no Departamento de Orientación, formando parte destes últimos 

órganos os coordinadores de nivel de E.P. 
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b) Entradas e saídas 
 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
1) Os pais e familiares non poden acceder sen permiso e sen seren acompañados por persoal do colexio 

a calquera das instalacións do centro. 

2) A porta ábrese ás 8:50 h. e péchase ás 9:00 h. 

3) Deberán deixar ás alumnas e alumnos no portalón principal do colexio, para permitir ao neno gañar 

en autonomía e que ela ou el mesmo vaian á súa aula seguindo as instrucións do profesorado de garda. 

4) As alumnas e os alumnos accederán directamente ás súas aulas. 

5) A fin de evitar conflitos innecesarios  terase  presente  que  a puntualidade consiste en que o alumnado 

estea no colexio uns minutos antes ou á hora oficial de entrada. Ás 9:00 h. considérase que o alumnado 

deberá estar na súa aula, ou dentro do recinto escolar accedendo á mesma. 

6)  Ao soar a música de entrada, ás 9:00 horas procéderase ao peche da entrada principal, e non se 

permitirá a entrada no centro ata os seguintes tramos horarios. Pasada esa hora, calquera alumna ou 

alumno deberá agardar ata a seguinte hora de entrada (9:45 h.) 

7) Se algunha alumna ou algún alumno precisa entrar despois da hora de entrada en horario lectivo, 

deberá facelo, con xustificación, nas seguintes horas:  

9:45 h.  

10:35 h. 

11:30 a 12:00 h. (recreo)  

13:05 h. (última sesión)  

Nese horario as mestras e mestres de garda abrirán a porta de acceso ao centro situada no edificio 

administrativo e permitirán a entrada ao alumnado alí presente, procedendo a continuación a pechar a 

porta. O alumnado accederá á súa aula, con xustificante ou nota na axenda previamente asinada polos 

seus titores legais que mostrará á súa titora ou titor ao entrar na clase. 

Ás saídas do centro serán nos recreos (11:30 a 12:00 h.) previo aviso a través da axenda escolar ou 

documento xustificativo que os alumnos e alumnas entregarán á súa titora á súa chegada á aula. As 

alumnas ou alumnos serán acompañados pola titora ou mestre ao seu cargo que o entregará ao pai/nai ou 

persoa responsable autorizada na entrada principal. 

 8) Á hora das saídas do alumnado ao remate da xornada escolar, os pais dos alumnos e alumnas de 

Educación Primaria agardarán ao alumnado no exterior do edificio, no portalón grande de entrada a que 

as titoras/titores ou mestres especialistas lles entreguen aos seus fillos ou fillas. 

9) A principio de curso os pais ou titores legais cubrirán e asinarán na axenda escolar ou impreso 

disponible na secretaría do centro, especificando quen se responsabilizará de recoller aos alumnos ou 

autorizando ás nenas e nenos maiores (5º e 6º de primaria) para que entren e saian sós. 

10) De non vir a recoller á hora de saída a alguna alumna ou alumno, a mestra ou mestre que a teña ao 
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seu cargo, entregarao ao profesorado de garda que se porá en contacto telefónico coa familia. Pasados 

dez minutos (14:10 h.), de non ser posible localizar aos pais ou titores da alumna/alumno, comunicarase 

o feito ás autoridades pertinentes. 

11) As profesoras e profesores especialistas irán buscar e traerán de volta ás alumnas e alumnos á súa 

aula. 

12) As titoras e especialistas de Educación Primaria preocuparanse de entregar cada alumno á persoa 

autorizada que o veña recoller. 

13) O alumnado de todos os cursos de  educación primaria, a excepción dos alumnos de 5º e 6º que estean 

autorizados para ir sós, serán entregados polas mestras titoras e mestres a cargo no portalón principal do 

centro, e todos os que non sexan recollidos nese lugar, entrarán novamente ao centro para seren 

custodiados polo profesorado de garda. 

13) Non se permitirá a saída do alumnado de educación primaria ata a súa hora de saída. 

 

 

Excepcións 
 

Calquera situación excepcional as normas mais arriba indicadas deberá ser autorizada pola dirección do 

centro, previa solicitude por escrito das familias. 

 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Rexerán as mesmas normas que para Educación Primaria, coas seguintes excepcións: 

1) As nais/pais dos alumnos de 4º de Educación InfantilI (3 anos) poderán acompañalos ata as filas 

correspondentes, deixándoos na fila á hora da entrada (9:00 h.), procurando non interrumpir o paso ao 

persoal do centro e respectando as normas xerais. 

2) As nais/pais ou responsables dos alumnos de 5º e 6º de Educación Infantil deixarán aos seus fillos ou 

ás súas fillas subindo pola rampla do portalón do edificio de educación infantil situado xunto ao pavillón 

do Ventorrillo a cargo das profesoras de garda, saíndo o mais rápido posible polas esccaleiras do pavillón 

para non molestar a subida de alumnos e alumnas e facilitar a adquisición de autonomía das nenas e 

nenos. A porta estará aberta desde as 8:50 h. ata as 9:00 h. O alumnado que chegue despois da hora de 

entrada deberá agardar á sesión seguinte e entrar pola porta do edificio administrativo nos horarios mais 

arriba indicados para o alumnado de Primaria [9:45 h./10:35 h./11:30 a 12:00 h. (recreo) e 13:05 h. 

(última sesión)] 

4) As nais e pais que teñan fillos en 4º de Educación Infantil e tamén en 5º ou 6º do mesmo ciclo 

educativo, deberán deixar primeiro a/aos irmáns maiores e, excepcionalmente, poderán acceder ao patio 

de 4º de Educación Infantil, atravesando as instalación do centro polo patio de Educación Primaria, previa 

solicitude á dirección do centro e respectando as normas xerais. 

5) As nais e pais que teñan fillos en 5º ou 6º de Educación Infantil e tamén en educación primaria, poderán 
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deixar aos maiores pola porta do pavillón para que desde alí accedan á súa aula, podendo ser 

acompañados polo profesorado de garda. 

6) As familias que teñan fillas ou fillos de 5º e 6º de Educación infantil e de primaria, deixaranos a todos 

ou todas na mesma entrada que usan os irmáns menores (rampla do pavillón) e recollerán en primeiro 

lugar aos menores e atravesarán os patios para agardar a saída dos irmáns de primaria. 

6) As titoras, titores e Mestres especialistas preocuparanse de entregar cada alumna ou alumno á persoa 

autorizada que o veña recoller. 

As excepcións, as normas anteriores só poderán ser autorizadas pola dirección do centro para causas 

debidamente xustificadas. 

c) Control de asistencia alumnado 
 

1) Todas as faltas de asistencia e/ou puntualidade serán controladas polo profesorado titor que as 

consignará na correspondente aplicación autorizada pola Consellería de Educación, e en caso de seren 

repetidas deberá comunicalo á xefatura de estudos co fin de tomar as medidas legais oportunas. 

2) Os alumnos que precisen faltar ou ausentarse no horario lectivo por motivos xustificados, deberán saír 

do centro na hora do recreo (11:30 a 12:00 h.) previa presentación dunha xustificación na axenda escolar 

ou cubrindo o impreso correspondente a súa disposición na Secretaría do centro. 

3) Os mestres levarán un rexistro diario de faltas de asistencia e puntualidade dos alumnos da clase, 

esixindo a súa xustificación escrita, debendo figurar no Boletín de Cualificacións e na aplicación que 

considere a Consellería de Educación. As faltas de asistencia xustificadas ou non x u s t i f i c a d a s 

serán cubertas na aplicación XADE. Deberán tamén seren comunicadas aos pais na axenda escolar, 

seguindo o Protocolo de Absentismo Escolar. 

 
 
 
 
 

d) Tempo de lecer do alumnado 
 

1) Horario: En Educación Primaria o recreo será de 11:30 a 12:00 horas. En Educación 

Infantil poderán programarse ademais segmentos de lecer, con actividades ou xogos 

dirixidos, en períodos que non superen globalmente os 30 minutos. 

2) Merenda: En Educación Primaria merendarán no patio. En Educación Infantil o 

alumnado merendará na aula, baixo a supervisión do profesorado, un pouco antes de 

saír ao patio. 

3) Vixilancia:  
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

En cada unha das zonas do seguinte esquema do patio, haberá un profesor de  garda 

que se encargará de supervisar ao alumnado, respectando a ratio 1 mestre/50 alumnos. 
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DÍAS DE CHUVIA: 
 

 
 
 

Os días de chuvia forte non soará a música. 
 

Os profesores titores permanecerán nas aulas cos seus alumnos e os profesores 

especialistas vixiarán os corredores segundo o establecido nas normas de inicio de curso.  

Se chove durante o período de lecer soará a música e o alumnado subirá de forma 

ordenada ás súas aulas. 
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4) Vixilancia: EDUCACIÓN INFANTIL 
 

No patio de 3 anos haberá 3 profesores/as de garda e no de 4 e 5 anos haberá 6 para 

respectar a ratio 25 alumnos por mestra ou mestre. 

DÍAS DE CHUVIA: 
 

 
 
 

NORMAS XERAIS 
 

Os días de chuvia será o grupo de profesores que forma a quenda de garda quen 

decida se a chuvia é débil, polo tanto os nenos poden saír ao patio cuberto, ou se as 

condicións de chuvia e vento fan aconsellable permanecer dentro das aulas. En ambos 

casos será ese grupo de garda quen se faga cargo do alumnado durante o período de 

lecer, procurando distribuílo dunha forma equitativa nos espazos dispoñibles. 

Os alumnos deberán baixar todos  ao  patio.  Soamente  poderán  quedar alumnos 

na clase, pavillón ou ximnasio baixo a supervisión dunha mestra ou mestre. 

O alumnado ten adxudicadas as súas zonas de xogo no patio debendo respectalas. 

Estas adxudicaranse a principio de cada curso. 

Habilitarase o servizo de empréstimo na Biblioteca polos profesores encargados. 
 

NORMAS DE COMPORTAMENTO NOS PERIODOS DE LECER 
 

• Respectar  as  zonas  verdes  das  que  dispoñemos,  c o i d a n d o  d o  

e n t o r n o .  

• Non tirar papeis ao chan. Utilizar as papeleiras que están en todas as zonas das 

pistas e patios. 

• Non tirar pedras nin subirse aos muros ou reixas do Centro. 

 

• Non levantar as redes metálicas que rodean a zona infantil de xogos e as 

pistas polideportivas. 

• Os  alumnos  de  Educación  Primaria  non  deben  xogar  na  zona  de  Infantil,  e 

viceversa. 

• Deben ir aos servicios na hora do recreo e así evitar paseos nas horas de clase. 

• Non pintar as paredes e chan do Colexio. 
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• Non lanzar xogos ou balóns cara arriba para que saian fóra dos patios. 
 

• Non xogar coa pelota nos patios cubertos. 
 

• Evitaranse os xogos con balón, se non están supervisados por unha mestra ou 

mestre. 

• Non se permite cuspir. 
 

• Non utilizar ningún obxecto ou aparato: cascos, mp3, móbiles... 
 

• Non traer nin empregar obxectos perigosos para a súa saúde e seguridade ou a 

dos demais. 

• Devolver o material emprestado en bo estado, a súa non devolución, perda o 

deterioro poderá supoñer a perda do dereito dun novo empréstimo. 

e) Baixas e ausencias do profesorado 
 

1) A puntualidade e a asistencia, serán controladas diariamente polo/a xefe/a de estudos 

e polo/a director/a do centro que levará un rexistro de faltas de cada mes vencido, o cal 

enviará á Inspección Educativa, nos cinco primeiros días de cada mes. 

2) Solicitarase por escrito, cubrindo o modelo oficial, con 48 horas de antelación en caso 

de faltas previstas en dirección. 

3) No caso de calquera imprevisto ou indisposición comunicarase á dirección do centro 

coa maior brevidade. 

4) Deberá presentarse o parte de baixa ou enfermidade, segundo a lexislación vixente. 
 

5) Sempre que se poida, o profesor ausente deberá deixar ou enviar traballo. É convinte 

ter preparado “traballo de emerxencia” axeitado que poida empregar en calquera 

momento do curso o profesorado de garda. 

 

f) Utilización das dependencias do colexio. 
 

Fomentar o respecto ás instalacións colectivas constitúe un obxectivo básico da 

educación dos alumnos. Polo tanto os titores traballarán por crear este hábito no 

alumnado tanto no referente ao coidado como á limpeza das mesmas. Farase un bo uso 

de todo o material das aulas. O material común e as diferentes instalación deben ser 

coidadas e respectadas. 

Farase ao inicio de curso unha planificación do uso das aulas colectivas: ximnasio, 

pavillón, biblioteca e informática. É importante insistir en que ao remate das actividades 

realizadas nunha dependencia, ésta debe quedar en perfectas condicións. 

En secretaría existe un xogo de chaves das instalación do colexio, una vez utilizadas 

cómpre devolvelas ao seu sitio. 

As instalación do colexio poderán ser utilizadas por entidades públicas ou culturais 
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sempre que o soliciten á Dirección do centro e esta o estime oportuno, respectando a 

prioridade de uso das mesmas con fins educativos destinadas ao alumnado. Estas 

entidades serán responsables de calquera desperfecto ou incidente que ocasionalmente 

se producira, tendo o Consello Escolar a facultade de revogar este permiso se así o cre 

conveniente. 

g) Utilización do material do colexio 
 

A boa utilización do mesmo beneficia a todos. 
 

O material de aula é de uso circunstancial dos profesores e alumnado que usen 

esa aula, pero trátase de material colectivo que deberán respectar. Existe material de uso 

exclusivo para determinados alumnos con necesidades educativas especiais, con 

presuposto exclusivo para ese uso por parte da Administración (concretamente tablets 

que irán con eles aló onde estén escolarizados). 

O profesorado e alumnado serán responsabeis do material que lles corresponda, 

das peticións de material axeitado para a súa actividade e da devolución do mesmo cando 

rematen. 

O inventario manterase actualizado pola/o secretaria/o do centro. 
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h) Actividades complementarias 
 

As actividades complementarias (saídas culturais, actuacións e celebracións) 

deben estar reflectidas, na medida do posible, na Programación Xeral Anual (PXA). Cando 

excepcionalmente se organicen actividades complementarias e extraescolares non 

previstas na PXA será necesaria a súa aprobación polo equipo directivo, tras o informe do 

equipo destas actividades dando conta ao Consello Escolar na reunión seguinte que se 

celebre. 

Actividades complementarias son aquelas actividades didácticas que se realizan co 

alumnado en horario lectivo e que, formando parte da programación, teñen carácter 

diferenciado polo momento, espacio e recursos que empregan. Estas actividades 

representan un aspecto importante na educación dos alumnos e polo tanto son unha 

ocasión para fomentar hábitos de convivencia, respecto e interese pola aprendizaxe. 

A preparación das visitas e a información aos alumnos, por parte dos profesores, é 

un requisito imprescindible para un maior aproveitamento das mesmas. 

Estas actividades deben programarse coordinadamente dentro do Nivel, do Ciclo, 

da Etapa ou do Colexio; dependendo da dimensión das mesmas. Respectarase a ratio de 

25 alumnos/profesor nas saídas do centro a realizar. O número de profesores 

acompañantes poderá ser superior en función das características da visita ou do tipo de 

alumnado, sempre en función das necesidades do centro, valoradas pola Xefatura de 

Estudos. 

Na axenda escolar figura unha autorización única por parte do pai, da nai ou titor/a 

legal, que servirá para todas as saídas dentro da localidade. 

Como norma xeral, as actividades complementarias aprobadas na PXA son de 

obrigada participación para o profesorado e para o alumnado. 

O alumnado que, por calquera motivo extraordinario, non participase nunha visita, 

con carácter xeral, incorporarase a unha clase do seu nivel ou dun o máis próximo 

posible. O profesorado titor deberá avisar con antelación desta circunstancia á Xefatura 

de Estudos para que organice a atención deste alumnado. 

 

i) Uso dos servizos 
 

► Os alumnos de Educación Infantil, 1º e 2º Ciclo de Educación Primaria durante as 

horas de clase deberán facer uso moderado dos servizos segundo a idade e 

circunstancias persoais dos alumnos. 

► Para un mellor uso e conservación do centro e das súas instalacións, os alumnos non 

poderán xogar coas billas, interruptores, portas, etc. 
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j) Normas de comportamento no aula 
 

- A aula ten que ser obxecto de especial respeto e, como primeirísimo lugar, de traballo. 
 

- O  profesor  dentro  da  súa  actividade,  é  o  máximo  responsable  do comportamento 

dos alumnos na aula. 

- A colocación do mobiliario e ordenación da aula é competencia do profesor- titor, quen 

poderá introducir ao longo do curso cantas variacións considere oportunas, segundo as 

necesidades do momento. 

- A aula debe presentar un aspecto agradable e acolledor, evitando que haxa papeis no 

chan... 

- En xeral os alumnos terán en conta como normas de conducta durante as clases as 

seguintes: 

1.- Manter limpa a aula procurando conservar ben o mobiliario e non escribir nin ensuciar 

as paredes e portas. 

2.- Evitar ruídos innecesarios, especialmente aqueles que poidan molestar ás demais 

clases. 

3.- Deixar o material ben ordenado. 
 

4.- Empregar un vocabulario adecuado. 

5.- Colaborar cos demais compañeiros. 

6.- Ser respectuoso cos profesores, compañeiros e demais persoal do centro. 
 

7.-  Consumir  só  o  material  necesario,  non  utilizando  os  xices,  borradores...  como 

instrumento de diversión. 

8.- Absterse de mascar chicles, caramelos... salvo excepcións: aniversarios, festas... 
 

9.- Non utilizar ningún obxecto ou aparato que distraia a atención dos alumnos (cascos, 

mp3, videoxogos, móbiles...). 

10.-  Non  traer  nin  empregar  obxectos  perigosos  para  a  súa  saúde  e seguridade ou 

a dos demais. 
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k) Adscrición a nivel e clase 
 

As razóns que nos levan a redistribuir ao alumnado das clases en 1º, 3º e 5º serán 

sempre de carácter educativas e pedagóxicas, procurando sempre favorecer o proceso de 

ensinanza e aprendizaxe do alumnado. 

Estas razóns son as seguintes: 
 

• Cambiar os roles: Moitos nenos teñen asignados dende moi pronto roles dentro do 

grupo.Algúns son positivos, pero outros non o son tanto, "o despistado", "o lento"... 

Estos nenos compórtanse moitas veces así porque non teñen outra alternativa e 

porque é como os demais esperan que se comporten. Cando os nenos se 

mesturan, moitos roles negativos desaparecen e estes nenos parten de cero. 

• Evitar  clases etiquetadas:  O  mesmo  que  ocorre  cos  nenos  ocorre  cos  grupo. 
 

Chega un momento no que ás clases se lle asignan etiquetas. Estas clases ao ter 

"mala sona" son as últimas en ser elixidas. A redistribución arranxaría esta 

circunstancia. 

• Romper rivalidades: Moitos conflitos nos recreos, en encontros deportivos e outros 

problemas de comportamento nas clases pode estar asociados a estas rivalidades. 

Ás veces estas rivalidades non alcanzan só aos alumnos senón tamén ás familias. 

• Favorecer a interacción social: Os nenos terían que facer novas relacións e a rede 

de amizades ampliaríase con toda seguridade. Non deixarían de ser amigos de 

nenos de grupos anteriores e ampliarían o seu círculo de amizades. Incluso os 

nenos que por calquera motivo van quedando máis aillados terían unha nova 

oportunidade. Ademais ao refacer os grupos sempre continuaría un número 

importante de alumnado xuntos a pesar do cambio. 

• Compensar os niveis: En ocasións vanse xuntando nun mesmo grupo un número 

importante de nenos con dificultades (NEE, repetidores, alumnado de incorporación 

tardía...). Ao redistribuílos os niveis compensaríanse e a atención á diversidade 

faríase dun xeito máis xusto e eficaz. 

A distribución do alumnado en 1º, 3º e 5º de educación primaria farase seguindo os 

seguintes criterios pedagóxicos que teñen en conta a homoxeneización dos grupos: 

1º Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

2º Paridade Nenos/Nenas. 

3º  Alumnado  con  problemas  de  comportamento  (A  proposta  do  Departamento  de 

orientación). 

4º Alumnado que repite curso. 
 

5º Alumnado que promociona con materias suspensas. 
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6º Alumnado de altas capacidades. 

7º Orde alfabética. 

No referente ao alumnado de 4º de infantil os criterios de distribución do alumnado 

serán os seguintes: 

1º Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. 

2º Paridade Nenos/Nenas. 

3º Alumnado con descoñecemento do idioma. 
 

4º Os alumnos xemelgos, trillizos...  serán adscritos en aulas distintas seguindo os 

estudos pedagóxicos e as directrices do D. O. 

5º Orde alfabética. 
 

6º Os alumnos que flexibilicen educación infantil, ao final do ciclo, repartiranse de 

maneira equitativa. 

7º  Os  alumnos  procedentes  doutros  centros  serán  destinados  aos  niveis  que  lles 

correspondan, procurando igualar os grupos. 

8º) Os profesores do último curso do Ciclo informarán nunha reunión a final de curso á 

Orientadora do Centro dos problemas de cada grupo-aula, oídos tamén as mestras e 

mestres especialistas que imparten docencia nos diferentes cursos. 

9º) A Orientadora, oídos os titores anteriores, elaborará as listas co equipo directivo. 

6.- A distribución dos novos grupos farase por orde alfabética indistintamente (1 a, 2 

b, 3 c, 4 a...) en cada aula sen excluír os criterios antes citados. 

l) Asistencia sanitaria 
 

A familia do alumno deberá entregar en secretaría fotocopia da cartilla sanitaria da 

seguridade social ou similar, que figurará no seu expediente. 

Deberían así mesmo traer unha fotocopia das vacinas. 
 

Nas actividades extraescolares deportivas, os alumnos dispoñen dun seguro 

establecido polo Concello e a Federación de ANPAS. Nas demais actividades, rexirase 

pola Seguridade Social, seguro dos pais ou outro seguro establecido voluntariamente 

polas ANPAS. 

En caso de accidente dun alumno, porase de inmediato en coñecemento da 

familia. No suposto de que un familiar non puidera facerse cargo do alumno accidentado 

ou indisposto ou a urxencia o requira, acompañará ao alumno - preferentemente a unha 

institución sanitaria da Seguridade Social- o seu titor ou outro mestre do centro, provisto, 

se procede, da fotocopia da tarxeta de beneficiario da Seguridade Social. 

Cando se trate dun alumno que non sexa beneficiario da Seguridade Social ou non 

exista un centro dela, acudirase á institución sanitaria mais próxima. 
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En caso de accidente leve será atendido polo propio profesor que estea nese 

momento con eles. 

Nas actividades extraescolares, será o monitor o encargado de avisar á familia, en 

caso de ter que levalo á Residencia, serán os/as profesores/as de garda os que se 

encargarán do coidado dos alumnos da súa actividade. 

En caso de ser coñecedores dun problema de saúde que poida facer necesario 

unha urxente intervención médica farase o posible por introducilos no programa de alerta 

escolar dependente da Xunta de Galicia. Este programa vai dirixido especialmente a 

nenos e nenas escolarizados que teñen unha patoloxía crónica e poden desenvolver en 

calquera momento unha crise. Deberase adxuntar un informe médico e recomendacións 

asistenciais e o centro tramitará o expediente a Urxencias Sanitarias 061 no que asinarán 

os pais un formulario coa declaración de conformidade de rexistro do neno ou da nena, en 

arquivos informáticos. 

Se a enfermidade supón un perigo vital para o alumnado o profesorado, 

voluntariamente, poderá administrarlle o medicamento axeitado coa autorización escrita 

dos pais e as instruccións médicas pautadas por escrito. 

m) Vestimenta 
 

O Colexio ten establecido un chándal para Educación Infantil e un uniforme para 

Educación Primaria como vestimenta, sempre de carácter voluntario. 

En EI o alumnado usará chándal sen cintos nin cordóns ou tirantes. Levarán 

pantalóns de chándal con goma e calzado con velcro. As prendas deben vir marcadas 

co seu nome. 

A vestimenta non atentará contra a súa dignidade, non suporá unha discriminación 

por razón de sexo ou un risco para a súa saúde ou integridade persoal, e a dos demais 

membros da comunidade educativa, ou non impedirá ou dificultará a normal participación 

do alumnado nas actividades educativas. 

n) Control de esfínteres 
 

Os alumnos que se incorporan por primeira vez á escola deberán ter control de 

esfínteres. Cando un neno se manche por este motivo o/a mestre/a chamará á súa casa 

para que o veñan cambiar. Non haberá mudas no centro. En caso de alumnado con 

necesidades educativas especiais será o persoal auxiliar-coidador o encargado destas 

tarefas. 
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o) Avisos 
 

De maneira xeral, será a través da axenda escolar do alumno ou a través da 

aplicación Abalar móbil. 

Os pais non os entregarán ao conserxe sempre que sexa posible. Só en situacións 

urxentes e puntuais realizaranse a través do teléfono do centro, coa debida antelación. 

p) Merendas 
 

Desde o centro fomentaranse hábitos de alimentación saudabeis. 
 

Establécese un calendario semanal de merendas saudabeis, reflectido na 

axenda escolar co que todas as familias deben colaborar na medida das súas 

posibilidades.Isto tamén inclúe aqueles plans puntuais de fomento da saúde a través da 

alimentación (froita escolar, leite…). 

q) Teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos 
 

Pohíbese o uso de teléfonos móbiles e outros dispositivos electrónicos como 

mecanismo de comunicación durante os períodos lectivos. Só poderán usarse con fins 

educativos, baixo o control do profesorado. 

 
 

III. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

A) Dereitos e deberes de convivencia e participación directa 
 

A.1) DEREITOS E DEBERES DAS NAIS E PAIS OU DAS TITORAS OU TITORES 
 

1. As nais e pais ou as titoras ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou fillas 

ou pupilos ou pupilas, son titulares dos seguintes dereitos de convivencia e participación, 

sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) A ser respectados e recibir un trato adecuado polo resto da comunidade educativa. 
 

b) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socioeducativa dos 

seus fillos ou fillas, pupilos ou pupilas, para o que se lles facilitará o acceso ao profesorado 

e aos membros dos equipos directivos dos centros docentes. 

c) A recibir información sobre as normas que regulamentan a convivencia nos centros 

docentes. 

d) A ser oídos, nos termos previstos por esta lei, nos procedementos disciplinarios para a 

imposición de medidas correctoras de condutas contrarias á convivencia dos seus fillos ou 

fillas ou pupilos ou pupilas. 

e) A participar no proceso educativo a través de consultas e outros procedementos de 

participación directa que estableza a Administración educativa. 

2. Así mesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou fillas ou 

pupilos ou pupilas, teñen os seguintes deberes: 
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a) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración co 

profesorado e cos centros docentes. 

b) Coñecer as normas establecidas polos centros docentes, respectalas e facelas 

respectar, así como respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado no exercicio das súas competencias. 

c) Fomentar o respecto polos restantes compoñentes da comunidade educativa. 
 

d) Colaborar cos centros docentes na prevención e corrección das condutas contrarias 

ás normas de convivencia dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas. 

A.2) DEREITOS E DEBERES DO ALUMNADO 
 

1. Recoñécenselle ao alumnado os seguintes dereitos básicos de convivencia escolar, 

sen prexuízo dos establecidos nas leis orgánicas de educación: 

a) A recibir unha formación integral e coeducativa que contribúa ao pleno 

desenvolvemento da súa personalidade nun ambiente educativo de convivencia, liberdade 

e respecto mutuo. 

b) A que se respecten a súa identidade, integridade e dignidade persoais. 
 

c) Á protección integral contra toda agresión física ou moral, e en particular contra as 

situacións de acoso escolar. 

d) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da Lei 4/2011, do 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG 15 de xullo de 2011) 

e) A participar na confección das normas de convivencia e na resolución pacífica de 

conflitos e, en xeral, a participar na toma de decisións do centro en materia de 

convivencia. 

2. Son deberes básicos de convivencia do alumnado: 
 

a) Participar e colaborar na mellora da convivencia escolar e na consecución dun 

adecuado clima de estudo no centro, respectando o dereito dos seus compañeiros ou 

compañeiras á educación. 

b) Respectar a dignidade e as funcións e orientacións do profesorado no exercicio das 

súas competencias, recoñecéndoo como autoridade educativa do centro. 

c) Respectar a liberdade de conciencia, as conviccións relixiosas e morais,  a igualdade de 

dereitos entre mulleres e homes e a dignidade, integridade e intimidade dos restantes 

membros da comunidade educativa. 

d) Respectar as normas de organización, convivencia e disciplina do centro docente. 
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e) Conservar e facer un bo uso das instalacións e dos materiais do centro. 
 

f) Intervir, a través das canles regulamentarias, en todo aquilo que afecte a convivencia do 

centro. 

g) Seguir as directrices do profesorado respecto da súa educación e aprendizaxe. 
 

h) Asistir a clase con puntualidade e co material preciso. 
 

 
 

A.3) DEREITOS E DEBERES DO PROFESORADO 
 

1. Ao profesorado, dentro do marco legal establecido e no ámbito da convivencia escolar, 

recoñécenselle os seguintes dereitos: 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver a súa función docente nun ambiente educativo adecuado no que se 

preserve en todo caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar e recibir a colaboración necesaria para a mellora da convivencia escolar e 

da educación integral do alumnado. 

d) A que se lle recoñezan as facultades precisas para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares. 

e) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións docentes. 
 

f) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da lei de Convivencia. 

g) A acceder á formación necesaria na atención á diversidade e na conflitividade escolar 

e recibir os estímulos máis axeitados para promover a implicación do profesorado en 

actividades e experiencias pedagóxicas de innovación educativa relacionadas coa 

convivencia e a mediación. 

2. Son deberes do profesorado: 
 

a) Respectar e facer respectar as normas de convivencia escolar e a identidade, 

integridade e dignidade persoais de todos os membros da comunidade educativa. 

b) Adoptar as decisións oportunas e necesarias para manter un adecuado ambiente de 

convivencia durante as clases e as actividades e os servizos complementarios e 

extraescolares, corrixindo, cando lle corresponda a competencia, as c ondutas contrarias 

á convivencia do alumnado ou, no caso contrario, poñéndoas en coñecemento dos 

membros do equipo directivo do centro. 

c) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 
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d) Informar ás nais e pais ou ás titoras ou titores sobre o progreso da aprendizaxe e 

integración socioeducativa dos seus fillos ou fillas ou pupilos ou pupilas, cumprindo as 

obrigas de dispoñibilidade dentro do horario establecido no centro para a atención a 

aqueles que lle impoña a normativa aplicable. 

e) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a 

información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

 
 

A.4) DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E DE SERVIZOS 
 

1. Ao persoal de administración e de servizos dos centros docentes, dentro do marco legal 

establecido e no ámbito da convivencia escolar, recoñécenselle  os seguintes dereitos: 

a) A ser respectado, recibir un trato adecuado e ser valorado polo resto da comunidade 

educativa e pola sociedade en xeral no exercicio das súas funcións. 

b) A desenvolver as súas funcións nun ambiente adecuado no que se preserve en todo 

caso a súa integridade física e moral. 

c) A participar, no exercicio das súas funcións, na mellora da convivencia escolar. 

 

d) Á protección xurídica adecuada ás súas funcións. 

e) A participar directamente no proceso educativo cando sexa consultado pola 

Administración educativa, nos termos previstos no título IV da Lei de Convivencia. 

2. Son deberes do persoal de administración e de servizos: 

a) Respectar e colaborar, no exercicio das súas funcións, para facer que se respecten as 

normas de convivencia escolar e a identidade, integridade e dignidade persoais de todos 

os membros da comunidade educativa. 

b) Colaborar activamente na prevención, detección e erradicación das condutas 

contrarias á convivencia e, en particular, das situacións de acoso escolar. 

c) Informar aos responsables do centro docente e, de ser o caso, á Administración 

educativa das alteracións da convivencia, gardando reserva e sixilo profesional sobre a 

información e as circunstancias persoais e familiares do alumnado. 

d) Gardar sixilo e confidencialidade respecto das actuacións relacionadas co ámbito 

educativo das que teña coñecemento. 
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B) Condutas contrarias á convivencia, por parte do alumnado. 

Clases de condutas contrarias á convivencia. 

1. As condutas contrarias á convivencia nos centros docentes clasifícanse en condutas 

gravemente prexudiciais para a convivencia e condutas leves contrarias á convivencia, de 

acordo co establecido nesta sección. 

2. Cando calquera membro da comunidade educativa entenda que os feitos poden ser 

constitutivos de delito ou falta, deberá comunicarllo á dirección do centro educativo para a 

súa remisión á Administración educativa e ao Ministerio Fiscal, sen prexuízo de tomar as 

medidas cautelares oportunas. 

B.1) Condutas gravemente prexudiciais para a convivencia. 
 

Considéranse condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros 

docentes: 

a) As agresións físicas ou psíquicas, as inxurias e as ofensas graves, as ameazas e as 

coaccións contra os demais membros da comunidade educativa. 

b) Os actos de discriminación grave contra membros da comunidade educativa por razón 

de nacemento, raza, sexo, orientación sexual, capacidade económica, nivel social, 

conviccións políticas, morais ou relixiosas, discapacidades físicas, sensoriais ou 

psíquicas, ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

c) Os actos individuais ou colectivos de desafío á autoridade do profesorado e ao persoal 

de administración e de servizos que constitúan unha indisciplina grave. 

d) A gravación, a manipulación e a difusión por calquera medio de imaxes ou informacións 

que atenten contra o dereito á honra, a dignidade da persoa, a intimidade persoal e 

familiar e a propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa. 

e) As actuacións que constitúan acoso escolar consonte o establecido polo artigo 28 da 

Lei de Convivencia. 

f) A suplantación de personalidade en actos da vida docente e a falsificación, alteración ou 

subtracción de documentos académicos. 

g) Os danos graves causados de forma intencionada ou por neglixencia grave ás 

instalacións e aos materiais dos centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o 

software, ou aos bens doutros membros da comunidade educativa ou de terceiros, así 

como a súa subtracción. 

h) Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento das 

actividades do centro, incluídas as de carácter complementario e extraescolar. 
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i) As actuacións gravemente prexudiciais para a saúde e a integridade persoal dos 

membros da comunidade educativa do centro, ou a incitación a elas. 

j) Portar calquera obxecto, substancia ou produto gravemente perigoso para a saúde ou a 

integridade persoal de calquera membro da comunidade educativa. En todo caso, 

reputarase indisciplina grave a resistencia ou a negativa a entregar calquera obxecto, 

substancia ou produto que porte e que estea expresamente prohibido polas normas do 

centro, resulte perigoso para a súa saúde ou integridade persoal ou a dos demais membros 

da comunidade educativa ou poida perturbar o normal desenvolvemento das actividades 

docentes, complementarias ou extraescolares, se é requirido para iso polo profesorado. 

O requirimento previsto neste punto obriga a alumna ou alumno requirido á 

inmediata entrega do obxecto, que será depositado polo profesorado na dirección do 

centro coas debidas garantías, quedando á disposición da nai ou pai ou da titora ou titor 

unha vez terminada a xornada escolar ou a actividade complementaria ou extraescolar, 

todo iso sen prexuízo das correccións disciplinarias que poidan corresponder. 

k) A reiteración, nun mesmo curso escolar, de condutas leves contrarias á convivencia. 
 

l) O incumprimento das sancións impostas. 
 

B.2) Condutas leves contrarias á convivencia. 
 

Considéranse condutas leves contrarias á convivencia: 
 

a) As condutas tipificadas como agresión, inxuria ou ofensa na alínea a), os actos de 

discriminación da alínea b), os actos de indisciplina da alínea c), os danos da alínea g), os 

actos inxustificados da alínea h) e as actuacións prexudiciais descritas na alínea i) do 

artigo anterior que non alcancen a gravidade requirida no devandito precepto. 

b) Portar calquera obxecto, substancia ou produto expresamente prohibido polas normas 

do centro perigoso para a saúde ou a integridade persoal do alumnado ou dos demais 

membros da comunidade educativa ou que perturbe o normal desenvolvemento das 

actividades docentes, complementarias ou extraescolares, cando non constitúa conduta 

gravemente prexudicial para a convivencia de acordo coa alínea j) do artigo anterior. 

c) A inasistencia inxustificada a clase e as faltas reiteradas de puntualidade que 

sobrepasen un 30% no trimestre. Para porcentaxes inferiores aplicarase o indicado no 

protocolo de absentismo. 

d) A reiterada asistencia ao centro sen o material e equipamento preciso para participar 

activamente no desenvolvemento das clases. 
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B.3) Prescrición das condutas contrarias á convivencia. 
 

1. As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 

tipificadas nesta sección prescriben aos catro meses da súa comisión e as condutas 

leves contrarias á convivencia, ao mes. 

2. O prazo de prescrición comezará a contarse desde o día en que a conduta se  leve a 

cabo, salvo cando se trate dunha conduta continuada, caso no que o prazo de prescrición 

non se empezará a computar mentres aquela non cese. 

3. No caso das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia, interromperá a 

prescrición a iniciación, con coñecemento do interesado ou da interesada, do 

procedemento para a corrección da conduta, e continuarase o cómputo do prazo de 

prescrición para o caso de producirse a caducidade do procedemento. 

C) Medidas correctoras. 
 

C.1) Principios xerais das medidas correctoras 
 

1. As correccións que se apliquen polo incumprimento das normas de convivencia Terán 

un carácter educativo e recuperador, garantirán o respecto dos dereitos do resto do 

alumnado e procurarán a mellora da convivencia no centro docente. 

2. En todo caso, na corrección das condutas contrarias á convivencia aplicaranse os 

seguintes principios: 

a) Ningún alumno ou alumna poderá ser privado do exercicio do seu dereito á educación, 

nin, no caso da educación obrigatoria, do seu dereito á escolaridade. Para estes efectos, 

non se entenderá como privación do dereito á educación a imposición das correccións 

previstas nesta sección que supoñen a suspensión da asistencia ás clases ou o cambio 

de centro. 

b) Non se poderán impoñer correccións contrarias á integridade física e á dignidade 

persoal do alumnado. 

c) A imposición das correccións previstas nesta sección respectará a proporcionalidade 

coa conduta do alumnado e deberá contribuír á mellora do seu proceso educativo. 

d) Terase en conta a idade do alumnado e as demais circunstancias persoais, familiares e 

sociais. Para estes efectos, poderase solicitar os informes que se consideren 

necesarios sobre as mencionadas circunstancias e recomendar, de ser o caso, ás nais e 

pais ou ás titoras ou titores ou ás autoridades públicas competentes a adopción das 

medidas necesarias. 



25 

 

C.2) Programas e actuacións complementarias ás medidas correctoras. 
 

1. Como complemento das medidas correctoras previstas nesta sección, o departamento 

de orientación de cada centro docente elaborará e desenvolverá un programa de 

habilidades sociais dirixido ao alumnado que incorra reiteradamente en condutas 

disruptivas, coa finalidade de mellorar a súa integración no centro docente. Así mesmo, 

elaborará e desenvolverá un programa de habilidades sociais para aquel alumnado que, 

como consecuencia da imposición das medidas correctoras previstas nesta sección, se 

vexa temporalmente privado do seu dereito de asistencia ao centro. 

2. Estes programas aplicaranse en colaboración co profesorado titor e, de ser o caso, cos 

servizos sociais, e procurarán implicar o resto do profesorado e as familias para lograr, 

conxuntamente, o desenvolvemento adecuado do proceso educativo e das accións 

propostas. 

3. Crearanse as aulas de convivencia inclusiva, non estables e con vocación de substituír 

o tempo de expulsión, con apoios e formación específica, que busquen reincorporar o 

alumnado á súa propia aula no menor tempo posible. 

C.3) Procedementos conciliados de resolución de conflitos. 
 

1. Regulamentariamente determinarase un procedemento conciliado para a resolución 

dos conflitos de convivencia. A participación do alumnado ou dos seus representantes 

legais terá carácter voluntario, por solicitude do alumnado ou dos seus representantes 

legais, e esixirá o compromiso de cumprimento das accións reparadoras. 

2. A opción pola conciliación suspende o inicio do procedemento disciplinario de 

corrección da conduta, que se retomará no caso de que a conciliación sexa infrutuosa. O 

cumprimento das accións reparadoras dará lugar á finalización do procedemento  de 

corrección da conduta contraria á norma de convivencia. 

3. No procedemento, formalizado por escrito, incluirase a intervención dunha persoa 

instrutora e dunha persoa mediadora. 

4. O procedemento formalizado virá fixado polos modelos normalizados publicados pola 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

5. Características deste procedementos conciliado: 
 

a) O procedemento conciliado pretende favorecer a implicación e o compromiso do alumno 

ou alumna corrixido/a e da súa familia, ofrecer a posibilidade de que a persoa agraviada 

se sinta valorada, axudar a consensuar as medidas correctoras e facilitar a inmediatez 

da corrección educativa. 

b) O procedemento conciliado poderá aplicarse de se cumpriren os seguintes requisitos: 
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b1) Que a alumna ou o alumno responsable dalgunha das condutas gravemente 

prexudiciais para a convivencia recoñeza a gravidade da súa conduta, estea disposta ou 

disposto a reparar o dano material ou moral causado e se comprometa a cumprir as 

medidas correctoras que correspondan. 

b2) No caso de que haxa outros membros da comunidade educativa afectados pola súa 

conduta, que estes mostren a súa conformidade a acollerse ao dito procedemento. 
 

c) O procedemento conciliado non procederá nos seguintes casos: 
 

c1) Cando se aprecie que a conduta presenta unha especial e notoria gravidade. 
 

C2) Cando as persoas proxenitoras   ou   representantes   legais   da   persoa agraviada 

non comuniquen a súa disposición a acollerse ao procedemento conciliado. 

 

C3) Cando as persoas proxenitoras ou representantes legais do alumno autor dos feitos 

imputados non comuniquen a súa disposición para acollerse ao procedemento 

conciliado. 

C4) Cando xa se fixese uso deste procedemento de corrección durante o mesmo curso 

escolar, coa mesma alumna ou co mesmo alumno, para corrixir unha conduta semellante. 

C.4) Medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a 

convivencia. 

As condutas gravemente prexudiciais para a convivencia nos centros docentes 

poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 

a) Realización, dentro ou fóra do horario lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro. 

b) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou 

complementarias do centro por un período de entre dúas semanas e un mes. 

c) Cambio de grupo. 
 

d) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de entre 

catro días lectivos e dúas semanas. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado 

deberá realizar os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no 

proceso formativo. 

e) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de entre catro 

días lectivos e un mes. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar 

os deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

f) Cambio de centro. 
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C.5) Medidas correctoras das condutas leves contrarias á convivencia. 
 

As condutas leves contrarias á convivencia poden ser corrixidas coas seguintes medidas: 
 

a) Amoestación privada ou por escrito. 
 

b) Comparecencia inmediata ante a persoa que ocupe a xefatura de estudos ou persoa 

que exerza funcións equivalentes nos centros concertados. 

c) Realización de traballos específicos en horario lectivo. 
 

d) Realización, en horario non lectivo, de tarefas que contribúan á mellora e ao 

desenvolvemento das actividades do centro. 

e) Suspensión do dereito a participar nas actividades extraescolares ou complementarias 

do centro por un período de ata dúas semanas. 

f) Cambio de grupo por un período de ata unha semana. 
 

g) Suspensión do dereito de asistencia a determinadas clases por un período de ata tres 

días lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os 

deberes ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

h) Suspensión temporal do dereito de asistencia ao centro por un período de ata tres días 

lectivos. Durante o tempo que dure a suspensión, o alumnado deberá realizar os deberes 

ou traballos que se determinen para evitar a interrupción no proceso formativo. 

 
 

C.6) Graduación das medidas correctoras. 
 

Para a graduación das medidas correctoras previstas nesta sección 

tomaranse en consideración especialmente os seguintes criterios: 

a) O recoñecemento espontáneo do carácter incorrecto da conduta e, se é o caso, o 

cumprimento igualmente espontáneo da obriga de reparar os danos producidos nos termos 

previstos polo apartado D. 

b) A existencia de intencionalidade ou reiteración nas condutas. 
 

c) A difusión por calquera medio, incluídos os electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos, da 

conduta, das súas imaxes ou da ofensa. 

d) A natureza dos prexuízos causados. 
 

e) O carácter especialmente vulnerable da vítima da conduta, se se trata dun alumno ou 

alumna, por razón da súa idade, de recente incorporación ao centro ou calquera outra 

circunstancia. 

C.7) Prescrición das medidas correctoras. 
 

As medidas correctoras das condutas gravemente prexudiciais para a convivencia 

nos  centros  docentes  previstas  nesta  sección  prescriben  ao  ano  da  firmeza  en  vía 
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administrativa da resolución que as impón. As medidas correctoras das condutas leves 

contrarias á convivencia prescriben aos catro meses da súa imposición. 

 
 

C.8) Procedemento para a imposición das medidas correctoras. 

C.8.1) Das conductas gravemente prexudiciais para a convivencia 

1. As medidas correctoras de condutas gravemente prexudiciais para a convivencia só 

se poden impoñer logo da tramitación do procedemento disciplinario regulado neste artigo. 

2. Corresponde acordar a incoación do procedemento á persoa titular da dirección do 

centro docente, por propia iniciativa, por petición motivada do profesorado ou da titora ou 

titor da alumna ou alumno ou da persoa que ocupe a xefatura de estudos, ou logo da 

denuncia doutros membros da comunidade educativa. 

3. A incoación do procedemento notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou 

alumno con indicación da conduta que o motiva, as correccións que poden corresponder 

e o nome da profesora ou profesor que actuará como persoa instrutora. Así mesmo, 

comunicarase á inspección educativa. 

4. No propio acordo de incoación ou en calquera momento da tramitación do 

procedemento, a persoa titular da dirección do centro pode adoptar motivadamente, por 

iniciativa propia ou por instancia do instrutor, como medidas provisionais o cambio temporal 

de grupo da alumna ou alumno ou a suspensión do dereito de asistencia ao centro ou 

a determinadas clases ou actividades, por un período non superior a cinco días lectivos. A 

adopción de medidas provisionais notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou 

alumno. 

5. Finalizada a instrución do procedemento, a persoa instrutora formulará proposta de 

resolución e dará audiencia á alumna ou ao alumno e á nai ou ao pai ou á titora ou ao 

titor, convocándoos a unha comparecencia en horario lectivo na que poderán acceder a 

todo o actuado e da cal se estenderá acta. No caso de incomparecencia inxustificada, o 

trámite de audiencia terase por realizado para todos os efectos legais. 

6. Realizado o trámite de audiencia, a persoa titular da dirección do centro ditará 

resolución motivada que se pronunciará sobre a conduta da alumna ou alumno e impoñerá, 

se é o caso, a correspondente corrección, así como a obriga de reparar os danos 

producidos nos termos previstos polo apartado D. 

7. A resolución notificarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou alumno, nun prazo 

máximo de doce días lectivos desde que se tivo coñecemento dos feitos que deron lugar 

á incoación do procedemento, e comunicarase á inspección educativa. 
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8. A resolución da persoa titular da dirección do centro pon fin á vía administrativa e será 

inmediatamente executiva. Contra a resolución da persoa titular da dirección do centro 

cabe instar a revisión ante o Consello Escolar no prazo de dez días lectivos nos termos 

previstos na alínea f) do artigo 127 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

9. Seguiranse para este procedemento  os modelos normalizados e as orientacións do 

Procedemento Corrector publicadas pola Consllería de Educación e Ordenación 

Universitaria. 

Inicio do procedemento de corrección 
 

1. No prazo de tres días lectivos, contados desde que se tivo coñecemento da conduta 

merecedora de corrección, a dirección do centro notificaralle esta por escrito ás persoas 

proxenitoras ou representantes legais desta/e, e se cumpren os requisitos exixidos para 

iso daralles a posibilidade de corrixila mediante o procedemento conciliado, 

informándoos das súas peculiaridades e das obrigas que comporta. Noutro caso, 

notificaráselles a utilización do procedemento común para a súa corrección. 

2. Nos casos en que se lles ofrecese ás persoas proxenitoras ou representantes  legais 
 

a posibilidade de corrección da conduta mediante o procedemento conciliado, estes 

comunicarán por escrito á dirección do centro a aceptación ou non deste procedemento 

no prazo dun día lectivo seguinte á recepción da notificación. De non comunicárselle nada 

á dirección do centro nese prazo, aplicaráselle o procedemento común. 

3. Independentemente do procedemento  de corrección que  se  vaia  utilizar,  a dirección 

do  centro educativo  designará unha  persoa  docente para  que  actúe como instrutora 

ou instrutor do procedemento corrector. 

4. A dirección do centro educativo deberá encomendar a instrución dos procedementos 

correctores ao profesorado que teña un bo coñecemento do centro e da súa comunidade 

educativa e, a ser posible, que teña experiencia ou formación en convivencia escolar, 

mediación e resolución de conflitos no ámbito escolar. 

5. A persoa instrutora terá as seguintes funcións: 
 

a) Practicar cantas dilixencias considere pertinentes para a comprobación da conduta do 

alumnado e para determinar a súa gravidade e o seu grao de responsabilidade. 

b) Custodiar os documentos e efectos postos á súa disposición durante a instrución. 
 

c) Propor á dirección do centro a adopción das medidas provisionais que considere 

pertinentes, as medidas correctoras que se vaian aplicar e, se proceden, as medidas 

educativas reparadoras referidas no artigo D2 deste apartado. 
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d) Propor á dirección do centro o arquivamento das actuacións se logo das indagacións 

realizadas considera que non procede corrixir a conduta. 

6. A incoación do procedemento, así como a súa resolución, notificaranse na forma 

prevista no artigo 37, números 3 e 7, do Decreto de Convivencia, á Inspección Educativa. 

C.8.2) Das conductas leves contrarias á convivencia. 

1. A imposición das medidas correctoras de condutas leves contrarias á convivencia 

levaraa a cabo: 

a) O profesorado da alumna ou alumno, oído este e dando conta á persoa que ocupe a 

xefatura de estudos, no caso das medidas previstas nas  alíneas a), b) e c) do apartado 

C.5 destas Normas. 
 

b) A titora ou titor da alumna ou alumno, oído este e dando conta ao xefe de estudos, no 

caso das medidas previstas nas alíneas a), b), c) e d) do apartado 

C.5 destas Normas. 
 

c) O xefe de estudos ou director, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou profesor 

ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas a), c), d), e) e f) do apartado 

C.5 destas Normas. 
 

d) A persoa titular da dirección do centro, oídos a alumna ou alumno e a súa profesora ou 

profesor ou titora ou titor, no caso das medidas previstas nas alíneas g) e h). A imposición 

destas medidas correctoras comunicarase á nai ou pai ou á titora ou titor da alumna ou 

alumno antes de que estas se fagan efectivas, así como ao Observatorio da Convivencia 

Escolar do centro. 

2. As resolucións que impoñen as medidas correctoras ás que se refire este artigo poñen 

fin á vía administrativa e son inmediatamente executivas. 

D) Responsabilidade. 
 

D.1) Responsabilidade dos pais. 
 

As audiencias e comparecencias das nais e pais ou das titoras ou titores do 

alumnado menor de idade nos procedementos disciplinarios regulados nesta sección 

son obrigatorias para eles, e a súa desatención reiterada e inxustificada será comunicada 

ás autoridades competentes para os efectos da súa posible consideración como 

incumprimento dos deberes inherentes á patria potestade ou á tutela. 

D.2) Responsabilidade e reparación de danos. 
 

1. O alumnado está obrigado a reparar os danos que cause, individual ou colectivamente, 

de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e aos materiais dos centros 

docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros membros da 

comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa reparación. Así 
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mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non for posible, a indemnizar o seu 

valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos termos previstos 

pola lexislación vixente. 

2. Cando se incorra en condutas tipificadas como agresión física ou moral, deberase 

reparar o dano moral causado mediante a presentación de escusas e o recoñecemento 

da responsabilidade dos actos, ben en público ou en privado, segundo corresponda pola 

natureza dos feitos e de acordo co que, de ser o caso, determine a resolución que impoña 

a corrección da conduta. 

3. O réxime de responsabilidade e reparación de danos establecido neste artigo é 

compatible coas correccións disciplinarias que, de ser o caso, correspondan. 

 
 

IV. ACOSO ESCOLAR 
 

Considérase acoso escolar calquera forma de vexación ou malos tratos 

continuados no tempo dun alumno ou alumna por outro ou outra ou outros, xa sexa de 

carácter verbal, físico ou psicolóxico, incluído o illamento ou baleiro social, con 

independencia do lugar onde se produza. Terán a mesma consideración as condutas 

realizadas a través de medios electrónicos, telemáticos ou tecnolóxicos que teñan 

causa nunha relación que xurda no ámbito escolar. Polo tanto, malia a alarma social 

creada por veces nos medios, non debe confundirse unha situación de acoso con pelexas 

puntuais ou con situacións nas que as dúas partes se atopan en situacións de igualdade. 

En caso de existir razóns fundadas de gravidade suficiente seguirase o protocolo de 

acoso escolar, anexo ao Plan de Convivencia do centro. 

Adoptaranse as medidas precisas para garantir ao alumnado vítima de situacións 

de acoso escolar a protección integral da súa integridade e dignidade persoais e do seu 

dereito á educación, debendo primar sempre o interese da vítima sobre calquera outra 

consideración no tratamento destas situacións. 

A protección da vítima garantirase mediante medidas cautelares que impidan a 

ameaza, o control ou o contacto entre vítima e causantes da situación de acoso. 

Arbitraranse medidas para o seguimento dos causantes da situación de acoso que impidan 

a continuación de eventuais condutas acosadoras. 
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V. RELACIÓN COAS FAMILIAS 
 

a) Visitas dos pais ou titores. 
 

As visitas ordinarias de pais ao profesorado do centro serán todos os luns lectivos 

(de setembro a xuño) de 16 a 17 horas. Para unha mellor organización das mesmas, 

solicitarase previamente a entrevista ao profesor ou profesora. 

Só en casos moi excepcionais poderá un profesor atender aos pais dun alumno 

fora dese horario. 

HORARIOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO 
 

1) SECRETARÍA: 
 

De 9:00 a 13:30 horas, de luns a venres. De 16:00 a 18:00 horas os luns. 
 

2) XEFATURA DE ESTUDOS (Previa cita): 
 

De 9:00 a 9:55 horas de luns a venres, previa cita. 
 

3) DIRECCIÓN (Previa cita): 
 

De 12:00 a 14:00 horas de luns a venres, previa cita. 
 

4) ORIENTACIÓN (Previa cita): 
 

De 9 a 9:50 horas, luns, mércores e venres. 
 

No acceso ordinario das familias ao centro deberán respectar as normas do 

apartado II.b) destas normas. 

No horario de tarde (actividades extraescolares) rexerán as mesmas normas, 

pregándolles que se absteñan de entrar nas aulas e corredores pois obstaculizan a 

actividade educativa do centro. Os monitores baixarán ao patio cuberto a buscar aos 

nenos, os que cheguen tarde non poderán acceder á actividade. 

Na Lei de Convivencia ponse de manifesto o deber dos pais dos alumnos de 

“respectar e facer respectar a autoridade e as indicacións ou orientacións educativas do 

profesorado no exercicio das súas competencias”. 

 
 

b) Axenda escolar 
 

A axenda escolar personalizada elaborada polo profesorado do centro facilita as 

comunicacións entre a familia e o centro e viceversa. A axenda deberá ir sempre co 

alumno á casa do pai ou da nai, indistintamente, se están separados. É de uso obrigatorio 

para mestres, pais e alumnado. 

Na axenda inclúense varios apartados a cubrir polos pais ou titores: 
 

1. Xustificación das faltas de media xornada e dos retrasos a clase dos seus fillos/as. 

Cada vez que o seu fillo/a falte ou chegue tarde, ten que cubrila. 
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2. Espazos para comunicarse que utilizarán tanto profesorado como familias para indicar 

posibles incidencias. Deberá ser asinada pola persoa que escriba a observación. A persoa 

a quen vai dirixida tamén a asinará para que quede constancia de que está enterado. 

3. Formularios para que os pais poidan solicitar entrevisas cos profesores e viceversa. 
 

4. Así mesmo contén unha folla para autorizacións de saídas escolares. 
 

5. Un espazo para asinar semanalmente a axenda. 
 

6. Folla na que figuran as persoas autorizadas para a recollida do alumnado ou se este ten 

permiso para ir só (a partir de 5º de EP); ou se irá-voltará no autobús escolar. 

7. Compromiso de uso da axenda. 
 

8. Notificacións disciplinarias por faltas leves contrarias ás normas de convivencia. 
 

Contén tamén un resumo das normas de convivencia, tanto para o alumnado como 

para os pais. 

A axenda é de uso diario e obrigatorio para o seu fillo/a e ademáis é gratis, pero se 

a perde ou deteriora terá que mercar outra ao precio de 3 €. 

 
 

c) Aplicación para móbil “Abalar móbil”  
 

Co fin de comunicarnos coas familias de forma rápida, sinxela e inmediata no 

centro estamos a utilizar a aplicación da Consellería de Educación “Abalar móbil”, de moita 

utilidade para coñecer e xustificar faltas de asistencia, acceder ás cualificacións do 

alumnado, solicitar entrevistas de titoría e recibir avisos das titorías, mestres 

especialistas e comunicados do centro. 

Trátase dunha aplicación para móbiles con sistemas operativos Android ou IOS. 

Atópase disponible en Play Store e App Store.Terán que descargalas e darse de alta 

de forma gratuita. É imprescindible polo tanto que o número de teléfono móbil e o 

correo electrónico que faciliten na folla de actualización de datos sexa correcto e esté 

actualizado, de non ser así, deberán poñerse en contacto co centro para modifícalo. 

No caso de non ter teléfono móbil con conexión de datos, utilizaremos  o correo 

electrónico ou o teléfono para comunicarnos coas familias. Deberase ter en conta 

tamén que poden acceder á aplicación Abalar móbil con certificado dixital a través da 

súa páxina web:  

https://casaut.edu.xunta.gal/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.gal%2F

abalar%2Fj_acegi_cas_security_check 

 

 

https://casaut.edu.xunta.gal/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.gal%2Fabalar%2Fj_acegi_cas_security_check
https://casaut.edu.xunta.gal/cas/login?service=https%3A%2F%2Fwww.edu.xunta.gal%2Fabalar%2Fj_acegi_cas_security_check
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d) Información das cualificacións. 
 

O último día de clase de cada trimestre escolar darase o informe das cualificacións 

e notas dos alumnos tanto nos cursos de primaria como en educación infantil. Poderase 

acceder ás mesmas tamén desde a aplicación Abalar móbil. 

A fin de curso haberá un período de reclamación ás cualificacións finais 

establecido polo calendario escolar de cada curso e pola normativa oficial. 

 
 

VI. ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA DO CENTRO 
 

a) Reunións de Coordinación 
 

- Os membros do equipo directivo débense reunir dúas veces á semana, e cando sexa 

preciso. 

- Os coordinadores de ciclo reúnense dúas veces ao mes cos membros do seu ciclo, e co 

xefe de estudos e/ou orientador cando sexa preciso. 

- Os equipos docentes de normalización lingüística, coordinación pedagóxica e 

actividades complementarias reuniranse unha vez ao mes e sempre que sexa preciso. 

b) Avaliacións 
 

Ás reunións de avaliación deberán asistir todos os profesores que imparten clase 

no nivel ou grupo. Cada titor coordinará as sesións de avaliación do equipo de mestres 

que dan clase ao grupo de alumnos. As sesións deberán celebrarse antes do Nadal, 

Semana Santa e final de curso. Os acordos dos equipos de avaliación serán tomados de 

maneira colexiada. O titor levantará acta que deixará na xefatura de estudos ou 

secretaría. 

Cando os alumnos, podendo seguir os programas do seu propio ciclo, necesiten 

unha medida ordinaria de atención denominada reforzo educativo, serán avaliados 

tomando como referente os criterios e procedementos de avaliación do centro. Se o dito 

reforzo educativo implica a intervención do profesorado especialista de apoio en 

pedagoxía terepéutica, en audición e linguaxe ou que preste algún tipo de apoio ao 

alumnado susceptible deste reforzo, estes participarán na avaliación dos seus aspectos 

relacionados coa súa actuación. 

Cando un alumno teña necesidades educativas especiais que fagan insuficiente o 

reforzo educativo avaliarase solicitar a correspondente adaptación curricular. A avaliación 

e seguemento das ACIs realizarase según a lexislación vixente. 
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c) Criterios de promoción na Educación Primaria. 
 

Cursos 2º-4º-6º. 

Segundo o indicado na Orde do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de 

avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de 

bacharelato no sistema educativo de Galicia. (DOG do 11 de febrero), considerarase, con 

respecto á promoción nos cursos 2º-4º e 6º de Ed. Primaria: 

“Acadará a promoción dun curso a outro o alumnado que superase as materias ou os 

ámbitos cursados ou teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, considerándose para 

o cómputo as materias non superadas do propio curso e as de cursos anteriores. Ademais 

de nos casos anterio-res, o equipo docente poderá decidir a promoción dunha alumna ou 

dun alumno, sempre que se cumpran tamén todas as condicións seguintes: 

a) Que a media aritmética das cualificacións obtidas en todas as materias en que estea 

matricula-da ou matriculado nese ano académico sexa igual ou superior a cinco.  

b) Que o equipo docente considere que a natureza das materias non superadas lle permite 

seguir con éxito o curso seguinte. 

c) Que o equipo docente considere que ten expectativas favorables de recuperación. 

d) Que o equipo docente considere que a devandita promoción beneficiará a súa evolución 

aca-démica. 

O alumnado que acade a promoción de curso con materias sen superar deberá seguir un 

plan de reforzo en cada unha desas materias, destinado á súa recuperación e á súa 

superación. 

Para a elaboración e o seguimento do plan de reforzo a que se refire o punto anterior, 

seguirase o establecido no artigo 51 da Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se 

desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á 

diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos 

que se imparten as ensinanzas estableci-das na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación.” 

 
 

d) Horarios. 
 

Os horarios, distribución de actividades, calendario de avaliacións, quendas de 

garda nos periodos de lecer, gardas de clase, dinamizacións, horas libres... serán incluídos 

na Programación Xeral Anual do Centro, sendo confeccionados polo Xefe de Estudos e 

coa colaboración do profesorado. 

Cada coordinador do Ciclo ou nivel entregará no mes de outubro as modificacións 

que se precisen despois da revisión da programación anual de cada un deles. Ademais 
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cada profesor elaborará a súa programación anual. 

e) Traballos extraescolares. 
 

Poderase propoñer a realización de actividades como: 
 

- Lectura e comentario de textos ou libros axeitados. 
 

- Busca e recollida de datos ou materiais para a realización de traballos escolares. 
 

- Comentarios de artigos de prensa ou programas radiofónicos ou televisión adecuados. 
 

- Preparación de traballos para o xornal escolar. 
 

- Audicións musicais. 
 

- Realización de actividades plásticas. 
 

En casos excepcionais, e con carácter transitorio, o profesorado poderá propoñer a 

realización no seu domicilio de actividades incluídas nos programas escolares a aqueles 

alumnos que por ausencia prolongada ou outras razóns, non poidan seguir o ritmo normal 

de traballo no centro. 

En ningún caso se lles propoñerán traballos extraescolares aos alumnos de 

educación infantil e 1º e 2º cursos de EP, agás que necesiten un reforzo educativo ou que 

estén de acordo os pais. 
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f) Material didáctico. 
 

A finais do mes do maio os profesores do nivel ou ciclo elixirán o material para os 

alumnos correspondentes do vindeiro curso. No mes de setembro de cada curso os 

coordinadores xuntaranse cos profesores do ciclo correspondente, farán un estudo das 

necesidades de material docente que precisen, e presentarano en dirección. 

Calquera material escolar ou donación feita ao colexio será de uso común para 

todo o Centro e deberá ser inventariado pola Secretaría do mesmo. 

g) Libros de texto. 
 

Os libros de texto a adoptar serán propostos polos profesores do nivel e 

comunicaranse ao ClaustroConsello Escolar e ao Claustro e ao Consello Escolar para o 

seu coñecemento e aprobación. A decisión será adoptada a finais do mes de maio e 

publicada antes do día 15 de xuño. 

De producirse o cambio de libro para un nivel educativo ou ciclo, comenzarase polo 

nivel inferior co fin de producir o menor trastorno posible. 

h) Biblioteca. 
 

Dentro da programación xeral anual de centro para cada curso escolar, haberá un 

Plan Lector e un Plan de Actividades da Biblioteca onde deberán figurar os obxectivos, as 

actividades de aula e Biblioteca e o horario de ocupación da biblioteca polos diferentes 

grupos-clase do centro e no horario extraescolar. 

Na organización da Biblioteca colaborará o profesorado nas horas de dinamización 

correspondente organizadas polo equipo de Biblioteca. 

i) Instalacións deportivas. 
 

Dentro da programación xeral anual de centro para cada curso escolar, figurará o 

horario de ocupación das distintas pistas polideportivas e ximnasio, para que tódolos 

grupos-clase poidan utilizalos coa maior comodidade e menor perturbación posible. 

Na clase da área de Educación Física é obrigatorio para o alumno o dispoñer da 

indumentaria mínima esixida polo profesor para o desenvolvemento da devandita 

actividade. 
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VII. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 
 

A) Programa  madrugadores. 
 

O servizo de madrugadores correrá a cargo da empresa de catering contratada 

polo ANPA en horario de 7:30 a 9:00 horas. 

As Normas de Convivencia do centro serán de aplicación no programa de madrugadores, 

respectando as características particulares das mesmas. As nais, pais ou titores terán 

información do prezo e características do servizo, sendo estos aprobados polo Consello 

Escolar. 

 
 

B) Comedor escolar. 
 

As Normas de Convivencia do centro serán de aplicación no comedor escolar, 

respectando as características particulares das mesmas. 

O comedor, xestionado pola ANPA, funcionará segundo as normas establecidas 

pola Consellería de Educación referidas á hixiene das instalacións, alimentos e coidado 

dos rapaces por parte dos monitores contratados pola empresa que suministra o servicio. 

Os usuarios terán completa información dos prezos, menús e características dos 

diferentes servizos que oferta, sendo estos aprobados polo Consello Escolar. 

Prestarase atención específica ao alumnado que, por razón da súa idade ou da 

súa saúde, así o precise. 

NORMAS ESPECÍFICAS DO COMEDOR DO CEIP MARÍA BARBEITO 
 

INTRODUCIÓN 
 

De conformidad eco previsto no Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan 

os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da 

consellería con competencias en materia de educación (DOG do 13 de agosto), aos 

equipos directivos de cada centro correspóndelles elaborar un protocolo propio de 

funcionamento, que terá que ser aprobado polo respectivo consello escolar. 

CAPÍTULO I. DA ADMISIÓN. 
 

1. Poden acollerse ao servizo de comedor todo o alumnado matriculado no centro que así 

o solicite. 

2. A admisión do alumnado con necesidades educativas especiais e/ou informes médicos 

(minusvalías, alerxias alimenticias…) será estudada polo Consello Escolar, condicionando 

a súa admisión a poder dispoñer do persoal necesario para atendelo e dos medios e 

garantías que permitan a seguridade e a saúde do alumno/a e dos outros usuarios. 
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3. Os pais ou representantes legais do alumnado, deberán manifestar o seu desexo de 

utilizar o servizo de comedor facendo a reserva de praza na ficha que entregará a ANPA 

nas datas establecidas por esta. A devandita reserva será para o curso completo incluindo 

septembro e xuño. 

 
 

CAPÍTULO II. DO ALUMNADO. 
 

1. O alumnado que se acolla ao servizo comprométese a aboar nos prazos establecidos 

as cotas estipuladas; o non aboamento das mesmas suporá a perda de desfrute do 

servizo. 

2. Respectarán e aceptarán o presente regulamento. De non ser así, poderá ser causa de 

baixa do Servizo de Comedor Escolar. 

3. O horario do Comedor será de 14 a 16 horas durante os meses de septembro a xuño. 

Por seguridade dos alumnos, as portas do Centro permanecerán pechadas durante estes 

horarios. Non obstante, establécense varias quendas de saídas: 

a) De 15.00 a 15.15 pola porta de comedor todos os cursos 
 

b) De 15.40 a 16.00 pola porta de comedor todos os cursos 
 

c) As 15.40 os nenos de 5º e 6º de EP que teñan autorización para irse sos. (Nin as 

monitoras do comedor nin o ANPA serán responsables dos alumnos unha vez que estos 

saían do centro). 

4. A falta de puntualidade continuada na recollida do alumno poderá ser causa de baixa 

no Servizo de Comedor. En caso de que o alumno vaia a algunha actividade extraescolar 

dentro do centro escolar, os monitores de comedor serán os encargados de deixalo na 

actividade correspondente. 

5. No tempo que dure o servizo de comedor os alumnos/as estarán baixo a tutela dos 

coidadores/as de comedor que serán os seus responsables. 

6. Se algún alumno fixo de comedor non vai quedar ao mesmo un día determinado 

despois de asistir a clase, deberá notificalo a Oficina de Jardanay (981 126 627). 

7. O alumnado que desfrute do servizo de comedor poderá utilizar os servizos, o patio e o 

pavillón polideportivo, sempre baixo a vixilancia dun coidador. 

8. O alumnado non poderá andar polo resto das dependencias do colexio. 

 

9. O persoal de comedor non administrará medicamentos aos nenos que asisten ao 

comedor en ningún caso. 
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CAPÍTULO III. DO COMPORTAMENTO DENTRO DO COMEDOR. 
 

Aseo e hixiene persoal No ámbito do comedor, as medidas de aseo e hixiene 

deben ser asumidas por todos os usuarios. As normas básicas serán: 

1. Coidar a hixiene persoal. 
 

2. Lavar as mans antes de cada comida. 
 

3. Coidar o aspecto externo, debemos ir correctamente peiteados e vestidos. 
 

4. Lavar as mans e cepillar os dentes ao rematar a comida. Para este fin cada alumno 

dispoñerá dunha bolsa de aseo con cremalleira na que depositará os útiles para o cepillado 

e hixiene dos dentes. 

 
 

CAPÍTULO IV. NORMAS DE COMPORTAMENTO NA SALA DO COMEDOR. 
 

1) O alumnado seguirá sempre as indicacións do persoal que atende ao comedor. 
 

2) Tratarán co debido respecto todo o persoal do comedor. 
 

3) Tratarán co debido respecto a todos os compañeiros e compañeiras. 
 

4) Antes e despois de comer lavaranse as mans 
 

5) Despois de comer lavaranse os dentes 
 

6) As conversas faránse en voz baixa co fin de non molestar aos demais. 
 

7) Na mesa os alumnos e alumnas manterán a debida compostura: non se porán os 

cóbados sobre a mesa, non se falará coa boca chea,... 

8) Non se manipularán os alimentos coas mans. 
 

9) Non tirarán nada ao chan; o comedor manterase limpo. 
 

10) Non se empregarán como xoguetes os utensilios que se empregan para comer. 
 

11) Utilizarán correctamente os cubertos. 
 

12) Non se empuñarán nin xesticularán con eles. 
 

13) Non se fará ruído con eles golpeando o prato ou a mesa. 
 

14) Nunca levarán o coitelo a boca. 
 

15) Ao rematar de comer colocarán ordenadamente os cubertos no prato. 
 

16) No comedor non se pode brincar. 
 

17) Rematarán a comida na sala de comedor, nunca nos espazos de tempo de descanso 

ou recreo. 

18) Non se erguerán da mesa até que todos rematen, ou cando lle lo indique o monitor ou 

amonitora. 

19) Todas estas normas serán recordadas e vixiadas para que se cumpran diariamente e 

actuarase para correxilas no momento en que sexan vulneradas. 



41 

 

CAPÍTULO V. COMPORTAMENTO NO TEMPO DE DESCANSO E RECREO. 
 

1. Ao  rematar  a  comida  o  alumnado  acompañado  dos  monitores  irán  aos  espazos 

indicados para o descanso e lecer. 

2. Os alumnos/as atenderán en todo momento as indicacións dos monitores e monitoras. 
 

3. Os monitores e monitoras indicarán ao alumnado os espazos a utilizar dependendo da 

climatoloxía e da actividade que se realice. 

4. Se vai mal tempo non se debe saír ao exterior, ficando na aula que determinen os 

monitores e/ou monitoras. 

5. O alumnado coidará en todo momento o material e as dependencias do centro. 
 

 
 

CAPÍTULO VI. DEBERES DOS USUARIOS. 
 

1. Seguir sempre as indicacións dos monitores. 
 

2. Mostrar o debido respecto e consideración con todo o persoal do comedor. 
 

3. Respectarán todos os seus compañeiros. 
 

4. Coidar, respectar e utilizar correctamente os bens mobles e as instalacións do comedor 

e das restantes dependencias do centro. 

5. Respectar os enseres dos demasis membros usuarios do comedor. 
 

6. Realizar os pagamentos correspondentes dentro dos periodos establecidos. 
 

7. Respectar e aceptar todo o proposto neste regulamento. 
 

 
 

CAPÍTULO VII. MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 

As faltas ao establecido nos capítulos anteriores consideraranse como faltas leves, graves 

ou moi graves. 

1. Faltas leves: 
 

a) Consideranse faltas leves: Todas aquelas faltas de respecto ou mala conduta, que non 

sexan o suficientemente importantes como para considerarse falta grave ou moi grave, 

mais que deben terse en conta: 

i. Desobedecer levemente as indicacións do Persoal de Comedor. 
 

ii. Non lavarse as mans ou os dentes. 
 

Iii. Entrar ou saír do Comedor desordenadamente. 
 

iv. Entrar ao comedor con obxectos non permitidos (xoguetes, libros...). 
 

v. Cambiarse de sitio. 
 

vi. Non comer con corrección ou non facer uso adecuado dos utensilios. 
 

vii. Permanecer mal sentado ou arrandearse na cadeira. 
 

viii. Facer ruído, berrar ou falar con alumnos doutras mesas. 
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ix. Erguerse do sitio sen causa xustificada. 
 

x. Calquera  outra  conducta  que  afecte  levemente  ao  respecto,  á  integridade  ou  á 

saúde das persoas. 

b) A sanción de faltas leves realizarase polo monitor/monitora do comedor no momento 

que ocorra e consistirá en: 

i. Apercibimento ao alumno/a de forma privada. 
 

ii. Se a falta cometeuna cun compañeiro/a deberá pedirlle desculpas ao ofendido/a. 
 

iii. Se a falta incide na hixiene do comedor daráselle a coñecer ao alumno/a que a próxima 

vez deberá limpar o manchado se fora feito adrede. 

iv. Perda do dereito a participar en xogos ou actividades de ocio. 
 

v. En caso de reiteración, comunicación aos pais para programar medidas que faciliten 

integrar o alumno ao comedor e traslado dos partes de faltas ao ANPA e a Dirección do 

Centro por se constitúen unha falta grave. 

 

2. Faltas graves: 
 

a) Considérense faltas graves: 
 

i. Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensa grave contra os membros do 

comedor. Tanto usuarios como persoal encargado do mesmo. 

ii. A reiteración de condutas contrarias ás normas establecidas para o bo 

funcionamento do comedor, nun período de tempo (mes). 

iii. A agresión ou discriminación grave, física ou moral contra os demais membros do 

comedor. 

iv. Os danos graves causados polo uso indebido, de xeito intencionado, nas instalacións, 

bens do comedor, asi como de calquera dependencia do centro postas ao seu servizo 

para desenvolver a totalidade das actividades complementarias do comedor. 

v. Os actos  inxustificados  que  perturben  gravemente  o  normal  desenvolvemento  

das actividades do comedor. 

vi. A reiteración de 3 faltas leves no prazo de 30 días. 
 

vii. Incumprimento das sancións impostas para as faltas leves. 
 

 

b)Sancións das faltas graves: 
 

i. Realización de tarefas que contribuan a mellorar o desenvolvemento do comedor. 
 

ii. Reparación dos danos ocasionados. 
 

iii. Suspensión do dereito de asistencia ao comedor por un período de ata 5 días lectivos 

nos que o alumno/a sexa usuario/a do Comedor. 
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C) Consideracións a ter en conta no momento de establecer as sancións. 

a)Atenuantes: 

i. Recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta. 
 

ii. Falta de intencionalidade. 
 

iii. A idade do neno/a. 
 

 
 

b) Agravantes: 
 

i. A reiteración dun tipo de conduta contraria ás normas do comedor. 
 

ii. O non recoñecemento de ser o autor das mesmas. 
 

Non se imporán sancións contrarias a dignidade física ou a dignidade persoal do 

usuario/a. 

Respectarase a proporcionalidade entre a falta e a sanción aplicada: Terase en 

conta a idade do alumno/a. Teranse en conta as circunstancias familiares persoais, e 

sociais do alumno/a. 

As faltas graves comunicaranse polos monitores de comedor por escrito á ANPA e 

ao Director do Centro que o comunicará ao pai/nai/tutor legal do usuario/a infractor/a. 

As infraccións por faltas graves serán tomadas de común acordo pola Xunta 

Directiva do ANPA e o Director do Centro que comunicarán por escrito a decisión acordada 

ao Consello Escolar, ao pai/nai/titor/a legal do usuario/a infractor/a e ao responsable da 

empresa concesionaria do comedor. 

 
 

3. Faltas moi graves: 
 

A) Consideraranse faltas moi graves: 
 

i. Acumulación de 3 faltas graves nun prazo de 60 días naturais contados de data a data. 
 

ii. Saír do Centro sen permiso durante o horario de Comedor. 
 

iii. Calquera outra conducta que afecte moi gravemente ao respecto, á integridade ou á 

saúde das persoas dos membros do comedor, tanto de usuarios/as como persoal 

encargado do mesmo. 

 
 

B)Sancións de faltas moi graves: As faltas moi graves serán sancionadas polo Consello 

Escolar, previa instrución do expediente correspondente. En canto dure o proceso de 

instrución o Director/a de Centro e/ou a ANPA poderán adoptar as medidas provisionais 

para o bo funcionamento do servizo. 
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Procedemento sancionador. Iniciarase o expediente sancionador por acordo da Dirección 

do Centro, a ANPA e o responsable do comedor. Por proposta do Consello Escolar, que 

se dirimirá dentro do seo do propio Consello Escolar. 

O órgano instructor será o designado polo Consello Escolar e nel figurarán sempre un pai 

e un profesor. O Consello Escolar designará de entre os seus membros o instrutor do 

proceso. A instrución do proceso expedientario comunicaraselle aos pais ou 

representantes legais do alumno/a usuario/a do comedor. 

O instrutor designado polo Consello Escolar poderá ser recusado polos pais ou 

representantes legais do menor perante o Consello Escolar. Cando a conduta do 

instructor ou as súas manifestacións poidan supoñer falta de obxectividade na instrucción 

do expediente. 

O prazo de incoación do expediente non será superior os 10 días desde que se tivo 

coñecemento dos feitos sancionables. No trámite de audiencia o usuario e os pais ou 

titores legais comunicaránselle as condutas que se lle imputan así coma as medidas de 

corrección que se propoñen por parte do Consello Escolar. O prazo de instrucións non 

deberá ser superior a 8 días hábiles. A resolución por parte do Consello Escolar farase 

nun prazo máximo dun mes dende o momento da iniciación do expediente. As sancións 

prescribirán ao finalizar o curso escolar. 

 
 

CAPÍTULO VIII. DOS MONITORES/AS. 
 

Os monitores/as do comedor serán nomeados/as pola empresa contratante do 

servizo de comedor e deberán reunir os requisitos e titulación esixidas pola normativa 

vixente. 

Serán os responsábeis do alumnado durante o horario que se preste o servizo. 

Vixiarán en todo momento que se cumpra o estipulado neste regulamento. Terán especial 

coidado no referente a sancion de faltas, e nunca, baixo ningún motivo, aplicarán castigos 

físicos, nin ningún outro que supoña vexación moral ou discriminación aos usuarios/as. 

Non privarán, como castigo ao alumnado da inxesta da súa ración completa de 

comida. 

Vixiarán aos alumnos/as e coidarán deles dende que abandonen o comedor ata 

que sexan recollidos polos seus país/nais ou titores ou sexan entregados ao monitor/a da 

actividade extraescolar á que o/a menor esté apuntado/a. 

Terán especial coidado para detectar as posibles alerxias que poidan presentar os 

usuarios e comunicaranllo de forma inmediata ao responsable do servizo de catering. 
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Informarán á xunta directiva da ANPA e ao Director do Centro de calquera 

incidencia relacionada co desenvolvemento do servizo de comedor para que se poña en 

coñecemento da familia, se procede. 

 
 

CAPÍTULO IX. RELACIÓNS COA ANPA E CO CENTRO. 
 

a) Da empresa. A empresa responsábel do catering deberá enviarlle á Dirección do 

Centro e a ANPA 

i.a relación nominal das persoas adultas que se encarguen do servizo de comedor. 
 

ii.A relación do alumnado comensal na que figure o nome e apelidos, dirección, teléfono, 

idade, curso, nome e apelidos dos pais/nais ou titores/as, se presenta algún tipo de 

alerxia alimentaria, intolerancia a algún tipo de alimentos, ou algunha doenza crónica, 

(asma, diabetes, celiaquía, etc.) 

iii.Trimestralmente, a relación de menús que se serve no comedor. 
 

 
 

b) Os monitores/as. 
 

i. Os monitores/as estarán en contacto co Director/a do Centro e coa Xunta Directiva da 

ANPA e comunicaranlle calquera incidencia sinalábel que ocurra no comedor. Servirán de 

canle de comunicación entre a empresa que suministra o cátering, a Dirección do Centro 

e a ANPA. 

ii. Comunicaranlle á Dirección do Centro e a ANPA de forma inmediata a comisión 

dalgunha falta grave ou moi grave por parte dos usuarios do comedor. 

iii. O Coordinador/a do comedor reunirase co Director/a do Centro ou coa Xunta Directiva 

da ANPA (ou un representante de mesma) por requerimento de calquera deles, sempre 

que exista motivo xustificado. E, en todo caso, farase unha reunión ao final ou inicio de 

cada curso para revisar as incidencias e melloras do servizo entre a ANPA e o cordinador 

do Servizo, podendo acudir tamén o Director do Centro se o considera oportuno. 

 
 

CAPÍTULO X. RELACIÓNS COA ANPA. 
 

Un representante da ANPA, deberá estar presente nas reunións que se celebran 

entre a Dirección do Centro e o responsable do comedor. A ANPA servirá de canle de 

comunicación coa dirección do Centro e a Federación de ANPAS de Centros Públicos. O 

representante da ANPA no Consello Escolar formará parte da comisión de convivencia 

que se constituirá no seo do mesmo para actuar na toma de decisións. A ANPA facilitará 

ao Centro a documentación que para o funcionamento do comedor lle sexa facilitada tanto 

pola Federación de ANPAS como pola empresa concesionaria do servizo. 
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CAPÍTULO XI DOS LOCAIS PARA O USO DO COMEDOR. 
 

O Centro, unha vez que o Consello Escolar aprobe o funcionamento do comedor 

no Centro, facilitaralle a ANPA un local axeitado para prestar ese servizo. O Centro 

facilitará, dentro das súas posiblidades, as mesas e cadeiras necesarias para o 

funcionamento do servizo. 

A empresa adxudicataria do servizo proporcionará: A menaxe necesaria. As 

máquinas necesarias (lavalouzas, etc). O material necesario para a conservación e hixiene 

do local. A limpeza do mesmo. A empresa comprométese a cumprir coas normas de 

hixiene esixidas para o funcionamento dun servizo deste tipo. 

O estipulado neste regulamento é de abrigado cumprimento para todas as 

entidades ou persoas nomeadas no mesmo. O presente regulamento poderá ser 

modificado: 

1. Se así o esixiran novas disposicións sobre regulamento de comedores. 
 

2. A petición dalgunha das partes sempre que así o decida o Consello Escolar do 

Centro. (O presente protocolo de comedor escolar foi aprobado por unanimidade dos 

rnembros do Consello  Escolar  presentes  na  reunión  celebrada  o  día  9  de  setembro  

de  2019.  A Dirección do centro.) 

 
 

C) Actividades Extraescolares. 
 

Considéranse actividades extraescolares aquelas que sendo organizadas polo 

Centro, entidades sen ánimo de lucro, asociacións culturais... figuran na PXA e se realizan 

fóra do horario lectivo. 

A entidade organizadora no noso centro é o ANPA “Agarimo” que xestiona as 

actividades públicas propostas polo Concello mediante convenio asinado polas dúas 

partes e tamén as actividades privadas propostas por dita asociación. Todas baixo a 

supervisión e aprobación do Consello Escolar do centro. 

 

A ANPA garantirá a adecuada atención e vixilancia dos alumnos durante a 

realización das mesmas, así como a adecuada información a pais ou titores. 

A porta abrirase ás 16:00, ás 17:00 e ás 18:00, non atendendo outras demandas a 

non ser por causa xustificada. 

A catalogación das Normas de Convivencia nas actividades extraescolares será a 

mesma contemplada nestas NOF, engadindo a normativa específica contemplada a 

continuación. 

O procedemento corrector, dado que se trata de actividades suxeitas a un pago, 
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complementarias á formación e non obrigatorias, consistirá nun informe por escrito do 

monitor ao ANPA, que despois da valoración inicial será comunicado á Dirección do 

centro cunha proposta de sanción. 

Dentro das sancións por unha falta grave estará incluida a expulsión da actividade 

por  un  mes  ou  por  ese  curso  escolar  prevista  no  punto  8  da normativa específica. 

O non cumprimento destas normas poderá supoñer a recusación do monitor por 

parte do ANPA, que comunicará á Dirección do centro. 

O incumprimento reiterado das normas de convivencia e/ou das específicas da 

actividade por parte das familias ou acompañantes do alumnado será motivo tamén da 

expulsión do alumno da actividade por proposta do ANPA. 

 
 

Normas Xerais Específicas das Actividades Extraescolares organizadas pola ANPA. 
 

1) O monitor é o responsable da actividade. Deberá recoller e traer puntualmente aos 

alumnos ata o patio cuberto. Tamén será responsable dunha adecuada atención ao 

alumnado. 

2) En caso de ausencia prevista do monitor, será comunicado previamente á Dirección do 

Centro e deberá buscar un substituto, ou á Federación de ANPAS se se trata de 

actividades subvencionadas polo Concello. 

3) En caso de ausencia imprevista do monitor, será comunicado á Dirección ou ao 

profesorado de garda. 

4) Os alumnos non poderán entrar no recinto (pavillón, ximnasio, aula...) onde se celebre 

a actividade se non chegou o monitor. 

5) Os pais dos alumnos non poderán entrar no recinto onde se celebra a actividade. 
 

6) O recinto debe recollerse e colocarse como estaba coa antelación suficiente para que 

a seguinte actividade poida empezar á hora en punto (5 min antes). 

7) O alumno que chegue con máis de 10 minutos de retraso non poderá acceder á 

actividade. 

8) Durante a tarde rexerán as mesmas normas de convivencia que durante a mañá: Os 

nenos non poderán utilizar aparatos electrónicos, non ofenderán aos compañeiros nin 

monitores, respectarán o material... Calquera falta de comportamento será reprendida 

polos monitores e comunicada aos pais, se é reiterada ou grave, será comunicada ao 

ANPA. 

9) Se o comportamento do alumno é gravemente perxudicial para a convivencia, os seus 

retrasos  son  moi  repetidos  (na  recollida  ou  na  entrega)  ou  se  retrasa  nos  pagos, 
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comunicarase esta circunstanica á ANPA que proporá á Dirección do Centro a súa 

expulsión da actividade por un mes ou durante ese curso escolar. 

10) En caso de accidente avisarase á casa do neno, se é urxente a atención médica, 

será acompañado polo monitor e os nenos quedarán ao coidado do profesorado de garda. 

11) Os alumnos deste centro que asistan ás actividades extraescolares programadas polo 

colexio ENTRARÁN POLA PORTA DE ACCESO A SECRETARÍA. DEBERÁN 

PERMANECER EN FILA NO PATIO ATA QUE VEÑA A RECOLLELOS O MONITOR. 

12) As actividades extraescolares son exclusivamente para alumnado matriculado no 

colexio. 

13) Os pais dos nenos de Educación Infantil e 1º Ciclo poderán acompañalos ata a fila do 

patio e os días de chuvia intensa poderán levalos ata a entrada do ximnasio e do pavillón 

polideportivo. 

14) De retrasarse os pais ou familiares en vir a recoller ao alumno, a monitora ou monitor 

deberá comunicalo ao profesor de garda e agardar co alumno a que veñan a recollelo. 

15) Ante calquera incidencia deberase chamar ao teléfono de contacto do ANPA ou avisar 

en conserxería. 

 
 
 
 

Dilixencia para facer constar que estas Normas de Organización e Funcionamento 

foron aprobadas por unanimidade dos membros presentes en sesión ordinaria 

do Claustro de Profesores e do Consello Escolar do CEIP Plurilingüe María Barbeito 

e Cerviño do día sete de setembro de 2022. 

O Director 

 
 
 
 
 

 
Asdo.: Óscar L. Mourenza Fernández 
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1. Introdución 

Neste curso 2022-22 comezamos un novo Proxecto Documental Integrado (PDI), X + 

culturas: Descubrindo un mundo multicultural, partindo das liñas de referencia que marcan os 

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030 en xeral e, máis 

especificamente, os obxectivos: 

 1 – Fin da pobreza 

 2 – Fame cero. 

 4 – Educación de calidade. 

 10 – Redución das desigualdades. 

 16 – Paz, xustiza e institucións sólidas.  

 17 – Alianzas para acadar obxectivos. 

O título recolle, de xeito resumido, o que pretendemos levar a cabo no noso centro. O centro 

e a súa contorna constitúen en si mesmos todo un mundo multicultural debido ás diferentes orixes 

das persoas que conforman a nosa comunidade educativa. Pretendemos que, a través do 

coñecemento das súas costumes, tradicións, culturas... o alumnado estableza relacións 

baseadas, non só na tolerancia e no respecto, senón tamén na aceptación e na acollida, que nos 

permitan desenvolver propostas cooperativas e de axuda mutua.  

O presente Plan Anual de Lectura constitúe o programa de obxectivos e accións que se 

desenvolverán no centro, ben sexa de forma puntual ou con periodicidade, para levar a cabo os 

compromisos recollidos no Proxecto Lector e enfocado a acadar e mellorar as competencias 

clave do alumnado en relación a todas as áreas do currículo. Este Plan será incluído na 

Programación Xeral Anual e deberá integrarse nas Programacións Didácticas.  

O Proxecto Documental Integrado (PDI) X + culturas: Descubrindo un mundo multicultural 

parte como unha proposta de vertebrar e abordar de xeito transdisciplinar as diferentes 

concrecións curriculares dos diferentes niveis educativos, coa intención de favorecer a 

aprendizaxe baseada en proxectos (ABP) e o emprego dunha metodoloxía de traballo acorde á 

filosofía ALFIN, contribuíndo así ao desenvolvemento das diferentes competencias clave.  
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2. Normas de uso e desfrute da biblioteca escolar 

Os pasados dous cursos, moi condicionados pola presenza da COVID e as indicacións 

establecidas nos diferentes documentos ditados pola Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade, obrigaron a busca de alternativas para poder seguir desfrutando da biblioteca con 

garantías de seguridade sanitaria e, polo tanto, a adopción de normas de uso excepcionais. 

Afortunadamente, neste curso prodúcese unha volta á normalidade que nos permite recuperar 

as normas previas á pandemia como punto de partida. Porén, a entrada do centro en PLAMBE 

nos anima á adopción doutros retos que condicionan, así mesmo, o uso da biblioteca e nos esixe 

a revisión desas normas.  

En xeral, para desfrutar da biblioteca, é fundamental respectar as normas, e a todas as 

persoas e ao traballo que desenvolven, así como coidado do mobiliario e todos os materiais 

dispoñibles. As normas que rexen o funcionamento da biblioteca escolar para o presente curso 

e que as titoras e os titores darán a coñecer ao seu alumnado curso son: 

● Todo o alumnado pode facer uso da biblioteca no horario que lle corresponde ao seu 

grupo-clase (ver Anexo I: Horario de uso da biblioteca). Nesa hora, o alumnado pode ler, 

buscar información, desenvolver actividades encargadas polo mestre ou mestra, 

empregar todos os materiais dispoñibles e seleccionar un libro para levar en empréstito. 

● Ademais, este ano o alumnado pode visitar a biblioteca durante o recreo para ler, 

consultar libros, empregar os dispositivos tecnolóxicos dispoñibles (ordenador, tablet, 

robots...), xogar cos xogos de mesa... A biblioteca non é un espazo de castigo nin para 

facer os deberes que non se remataron na sesión de clase.  

● O alumnado de EI desfrutará do empréstito a través da súa titora ou do seu titor, que 

rexistrará os empréstitos no ordenador no horario de biblioteca asignado para o seu 

grupo-clase.  

● O alumnado de 3º a 6º de EP poderá acudir á biblioteca no recreo de calquera día e 

rexistrarán os empréstitos coa axuda do equipo colaborador da BE e/ou da mestra ou 

mestre de garda. Para facilitar a atención, o alumnado de 1º e 2º de EP só poderán acudir 

á biblioteca no recreo dos martes e os xoves.  

● O material pode levarse 15 días en empréstito, a excepción dos xogos e outros materiais 

(tablets, robots, etc.), que son de uso na sala. Se non se devolve un libro dentro do prazo 

asignado, o Equipo de Biblioteca dará un aviso para que a devolución se faga no seguinte 

día lectivo. O alumnado é responsable da custodia e coidado do material ata o momento 

da súa devolución.  
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● Ofrecerase a posibilidade de empregar un marcador persoal para sinalar o lugar de onde 

se retirou un libro e facilitar así, a súa colocación (Anexo II: Marcadores persoais). No 

caso de non saber onde colocalo, deixaranse nas caixas de devolución.  

● Non se pode pasar o recreo no corredor: ou se está na biblioteca ou se está no patio. A 

merenda se realiza fóra da biblioteca (no patio ou na aula, segundo estea establecido na 

titoría).   

● O alumnado non pode acudir só á biblioteca, agás no recreo (alumnado de EP).  

● Pode ser axudante voluntario da biblioteca o alumnado de 5º e 6º EP.  

● Pode ser voluntario da actividade de lectura Les comigo? o alumnado de 3º EP en 

adiante.  

Ademais, o profesorado ten que coñecer e ter en conta as seguintes cuestións: 

● A comezos de curso, o equipo de biblioteca encargarase de realizar a Formación de 

Usuarios e a documentación relacionada.  

● O pasado curso decidiuse non seguir empregando carné de biblioteca, polo que non se 

sacarán carnés novos. Cada persoa usuaria da biblioteca ten asignado un número, que 

se facilitará a través do profesorado titor. Ademais, unha copia das listaxes quedará na 

biblioteca para facilitar a súa consulta.  

● Cada mestra ou mestre pode levar para a súa aula ata 30 materiais, asignando o 

empréstito ao seu número de usuaria ou usuario.  

● Calquera exemplar ou material que saia da biblioteca, xa sexa para préstamo, obradoiros 

ou tarefas de investigación, ten que quedar debidamente rexistrado na aplicación de 

empréstito.  

● Calquera membro da comunidade educativa pode facer propostas de adquisición de 

libros ou outros materiais, suxestión de actividades, etc., a través do formulario habilitado 

para facilitar a súa revisión por parte dos membros do equipo: 

https://forms.gle/uWkaD9MXrFfVjmjS6. 

● No expositor de novidades (situado entre a biblioteca e a porta de saída ao patio), 

colocaranse as últimas adquisicións e/ou exposicións temáticas que se desenvolvan ao 

longo do curso.  

● No moble situado entre a secretaría e porta de saída ao exterior situaranse os libros de 

expurgo, que as persoas da comunidade educativa poden levar gratuitamente.  

https://forms.gle/uWkaD9MXrFfVjmjS6
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● Unha persoa da biblioteca encárgase de manter o blog actualizado con publicacións 

periódicas de novidades, recomendacións de lecturas, mostras e exposicións de 

actividades e propostas desenvolvidas e post temáticos. O blog está dispoñible no 

enderezo https://dracoaventuras.wordpress.com/. 

● Desde a biblioteca agradecese que o traballo grupal realizado polo alumnado se faga 

chegar ao equipo de biblioteca coa intención de incorporalo aos repositorios físicos ou 

virtuais dos centros e darlle a visibilidade correspondente.  

● O equipo de biblioteca está a disposición do alumnado e o profesorado para ofrecer o 

apoio e o asesoramento precisos en aspectos como empréstitos e devolucións, 

adquisicións, procesos de ensinanza-aprendizaxe, ALFIN...  

● Cómpre lembrar que, aínda que o equipo de biblioteca é responsable da dinamización da 

biblioteca e das actividades e está a disposición de toda a comunidade educativa para 

ofrecer o apoio e asesoramento preciso, o desenvolvemento do Proxecto Lector e a súa 

concreción anual contida neste plan é responsabilidade de todo o profesorado do centro. 

Deste xeito, o traballo que se desenvolve desde a biblioteca é enriquecido coas 

aportacións de todas as persoas da comunidade escolar, desde suxestións a actividades 

e produtos finais para recoller nos repositorios do centro.  

3. Obxectivos 

Desde a consideración da biblioteca escolar como un recurso esencial para dar resposta ás 

necesidades da educación da sociedade actual, esta constitúese como unha colección de 

recursos materiais e intelectuais que incorpora, ao mesmo tempo, os avances técnicos do 

progreso social. Neste sentido, camiña cara á configuración como un espazo de creatividade, 

intercambio e innovación dotado, como é lóxico dun fondo bibliográfico, pero tamén doutros 

medios e recursos que veñen impulsar un cambio nas dinámicas pedagóxicas coa fin de dotalas 

da maior coherencia posible. Con esta idea en mente, fixámonos os seguintes obxectivos_ 

● Fomentar a lectura desde un proxecto global de centro, integrándoa no currículo a través 

de intervencións sistematizadas na aula e na biblioteca escolar. Neste curso escolar, esta 

proposta concrétase no PDI X + culturas: Descubrindo un mundo multicultural (ver Anexo 

II: Proxecto Documental Integrado: X + culturas: Descubrindo un mundo multicultural).  

● Desenvolver, de xeito xeral, a competencia lectora, a través do traballo con diferentes 

tipos de códigos (escritos, audiovisuais, sonoros…), diferentes tipos de textos (narrativos, 

expositivos, poéticos…) e a integración das TIC en situacións contextualizadas de busca 

e emprego de información.  

https://dracoaventuras.wordpress.com/
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● Facer da lectura un recurso esencial para atender á diversidade do alumnado, nas súas 

capacidades, intereses e necesidades, e un elemento compensador das diferenzas 

sociais.  

● Continuar co desenvolvemento das actividades de promoción da lectura que xa estaban 

implementadas en cursos anteriores como Mochilas Viaxeiras, Hora de Ler, Pilleite lendo, 

conmemoracións e certames literarios e fotográficos… 

● Iniciar e sistematizar novas propostas encamiñadas a mellorar a competencia lingüística, 

a competencia dixital, a competencia persoal, social e de aprender a aprender.  

● Iniciar e sistematizar outras propostas encamiñadas ao fomento da lectura persoal e 

compartida e ao desenvolvemento da competencia literaria, poñendo en marcha 

iniciativas como Booktubers e Bibliopatio. 

● Garantir a variedade de recursos bibliográficos e dixitais relacionados coa temática do 

PDI e outros proxectos que se desenvolvan no centro, co contido do currículo e cos 

intereses e necesidades de todo o alumnado.  

● Crear un espazo STEAM para favorecer o pensamento lóxico, diverxente e creativo. 

● Implicar a toda a comunidade educativa no desenvolvemento do hábito lector e a mellora 

da competencia lectora a través de suxestións, propostas… 

● Dar a coñecer a figura do autor homenaxeado no Día das Letras Galegas 2023, Francisco 

Fernández del Riego.  

● Contribuír á creación da biblioteca persoal, solicitando ás familias a compra dun ou dous  

exemplares cada curso escolar.  

● Apoiar o traballo dos diferentes programas e plans que se desenvolven no centro: 

Contrato-Programa EduEmociona, Educación Responsable, E-dixgal, PFPP… 

4. Actividades programadas 

Desde o Equipo de Biblioteca propoñeranse actividades en torno a unha conmemoración 

principal en cada trimestre, coa fin de fomentar a participación de todas as aulas. Esas 

conmemoracións serán escollidas pola súa especial vinculación coa temática desenvolvida no 

PDI deste ano. A data das conmemoracións será a referencia para a entrega dos diferentes 

traballos, que serán expostos á fin do trimestre. 



7 

5.1. Primeiro trimestre 

● Revisión do Proxecto Lector de Centro. 

● Elaboración do Plan Lector Anual 2022/2023 . 

● Entrega ao profesorado do Plan Lector Anual, coa información necesaria sobre o uso 

e funcionamento da biblioteca, a proposta do PDI, materiais ALFIN, etc., para integrar 

nas súas programacións.  

● Entrega ao profesorado da proposta de actividades do primeiro trimestre.  

● Posta en marcha do PDI X + culturas: Descubrindo un mundo multicultural. 

● Formación de usuarios para mestrado e alumnado. 

● Elaboración da guía de usuarios.  

● Asignación dos números de usuario/a da biblioteca.  

● Apertura da biblioteca escolar ao alumnado a través dunha hora para as titorías e máis 

o recreo para o alumnado de 3º a 6º. 

● Preparación e posta en marcha das mochilas viaxeiras.  

● Posta en marcha da caixa de correo da biblioteca para o alumnado.  

● Posta en marcha do formulario de suxestións para o mestrado e as familias.  

● Organización e coordinación dos axudantes de biblioteca.  

● Conmemoración principal: Día Mundial dos Dereitos da Infancia (20 de novembro)  

● Actualización do blog.  

● Actualización do material dispoñible a través de expurgo e da compra e catalogación 

de novos materiais.  

5.2. Segundo trimestre 

● Entrega ao profesorado da proposta de actividades do segundo trimestre.  

● Conmemoración principal: Día Escolar da non Violencia e da Paz (30 de xaneiro).  

● Actualización do blog.  

● Actualización do material dispoñible a través de expurgo e da compra e catalogación 

de novos materiais.  

5.3. Terceiro trimestre 

● Posta en marcha do Bibliopatio.  

● Conmemoración principal: Semana do Libro (17 ao 21 de abril).  

● Edición dixital da revista escolar.  

● Edición dos libros colectivos de produción propia.  

● Recopilación e exposición dos traballos realizados ao longo do curso.  

● Elaboración da guía de lecturas de verán.  

https://forms.gle/uWkaD9MXrFfVjmjS6
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● Actualización do blog.  

● Actualización do material dispoñible a través de expurgo e da compra e catalogación 

de novos materiais.  

● Revisión de materiais e clausura da biblioteca. 

● Memoria final.  

5. Organización espazo-temporal 

Seguindo as indicacións ditadas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e 

adaptadas ao noso centro no protocolo COVID-19, este ano podemos deixar atrás as 

modificacións na distribución de espazos e tempos (reestructuración do horario para dispoñer de 

tres quendas de recreo, hixienización de espazos entre cada sesión…), que condicionaban moito 

o desenvolvemento de actividades interaulas ou a nivel de centro.  

O centro conta, inicialmente, con dous espazos destinados á biblioteca: un no edificio 

administrativo, que constitúe o espazo principal de referencia para todas as actividades 

desenvolvidas para o centro en xeral e, máis concretamente, para Educación Primaria, e outro 

no edificio de infantil, orientado ás actividades de promoción da lectura de Educación Infantil.  

No caso da biblioteca de primaria, levouse a cabo una remodelación, retirando mobiliario 

innecesario para permitir o desenvolvemento doutras actividades, como robótica ou xogos de 

mesa, ao tempo que o configuramos como un espazo esteticamente agradable que invite a entrar 

e  disfrutar nel. Aínda quedan pendentes aspectos, como pintar o espazo ou adquirir novo 

mobiliario que dea resposta a outras necesidades detectadas nese proceso de remodelación. 

Ademais, fíxose un importante expurgo de libros obsoletos e en mal estado, para facer espazo 

para novas adquisicións. O espazo da biblioteca de infantil está a ser obxecto de análise con 

intención de empregalo para outras actividades máis adaptadas ás necesidades do centro. 

No espazo da biblioteca, aínda que non é definitivo, contamos cun área para os máis 

pequenos (Infantil e Primeiro ciclo), unha zona de lectura informal, unha zona de traballo, uns 

postos de consulta, unha zona de préstamo e catalogación e unha zona audiovisual dotada con 

proxector. Na zona da esquerda están os andeis de literatura divididos en: 

● zona amarela (lectores expertos - 3º ciclo de EP).  

● zona verde (lectores autónomos - 2º ciclo de EP) 

● zona vermella (prelectores e primeiros lectores - 1º ciclo de EP e EI).  

Na zona da dereita atópanse os libros de información, organizados segundo a CDU ilustrada 

(ver Anexo III). Estes espazos están a ser rotulados para unha mellor identificación.  
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0. Xeneralidades. Dicionarios. Enciclopedias.  

1. Filosofía. Psicoloxía. Ética.  

2. Relixión. 

3. Ciencias Sociais. 

4. Produción propia.  

5. Matemáticas. Ciencias Naturais.  

6. Medicina. Tecnoloxía.  

7. Arte. Música. Xogos. Deportes. 

8. Lingua. Literatura.  

9. Xeografía. Biografías. Historia.  

Cada grupo de titoría ten asignada unha sesión semanal para facer uso da biblioteca nas 

súas diferentes posibilidades: actividades de busca e selección de información, lectura libre, 

xogos e robótica, tarefas encomendadas, empréstitos…, baixo a coordinación e responsabilidade 

do titor ou titora. Este ano prescíndese, tras a correspondente formación de usuarios a todo o 

mestrado do centro, da esixencia de persoal de biblioteca auxiliar nesa hora, coa fin de permitir 

que a hora de biblioteca das titorías poida ser semanal.  

En todas as aulas desenvólvese a Hora de ler, que dedica 20 minutos diarios á lectura. Os 

fondos para actividade proceden da biblioteca. Ademais, a Hora de Ler pode adoptar outras 

formas (lectura colectiva, lectura de maiores para pequenos,...).   

6. Recursos persoais e materiais 

Os principais recursos persoais son o alumnado, as familias e o profesorado.  

O alumnado é o principal destinatario de todas as accións que se desenvolven no presente 

plan, pero non é un destinatario pasivo, senón que coa súa axencia se apropia do coñecemento 

e as estratexias que se favorecen, enriquece as propostas coas súas achegas, colabora na 

promoción da lectura a través de suxestións aos seus compañeiros e compañeiras…  

As familias constitúen un pilar fundamental no desenvolvemento da lectura, a través da 

motivación, o desenvolvemento e consolidación de hábitos lectores e estratexias de lectura.  

O profesorado aporta a súa guía na adquisición de diferentes estratexias de achegamento 

aos textos (inferencias, hipóteses, ideas principais…) para favorecer a comprensión inferencial 

e crítica, con intención de dar resposta ás necesidades da cidadanía actual. Participa como 

dinamizador das diferentes propostas e organiza e promove, na parte que lle corresponde, o 

traballo do PDI. Ademais, colabora na adquisición de hábitos lectores e no descubrimento do 
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gusto lector persoal. Dentro do grupo de mestres, os equipos de biblioteca e de dinamización da 

lingua galega, formados por mestres de diferentes niveis, son os principais impulsores das 

diferentes propostas de promoción da lectura que se desenvolven no centro.  

Entre os recursos materiais, contamos con: 

● a biblioteca escolar e todo o conxunto de fondos bibliográficos, audiovisuais e doutros 

tipos que hai nela ou ubicados en diferentes puntos do centro (biblioteca distribuída); 

● a biblioteca municipal de referencia, o Ágora; 

● o material do alumnado; 

● os ordenadores e o acceso a Internet, sexa na aula de informática ou noutras 

dependencias; 

● as mochilas viaxeiras; 

● o blog da biblioteca. 

7. Dinamización da biblioteca escolar 

A biblioteca propón unha temática que serve de fío condutor ás propostas que se 

desenvolven no centro, con intención de favorecer a motivación e ambientar o traballo, 

contribuíndo a dotalo dun significado contextualizado. Este curso desenvolvemos o PDI X + 

culturas: Descubrindo un mundo multicultural, que partiu das propostas do propio alumnado, 

canalizadas a través das titorías. 

Neste marco, a biblioteca constitúe o eixo motriz e dinamizador de todas as actividades 

relacionadas co PDI, conmemoracións, tarefas ALFIN e de fomento da lectura. Propóñense 

actividades como: 

● Mochilas viaxeiras, Hora de Ler, Bibliopatio, Les comigo?… co obxectivo de fomentar o 

hábito lector e o desfrute coa lectura.  

● Empréstitos directos na hora asignada e indirectos ás aulas.  

● Desenvolvemento das competencias clave e emprego das TIC mediante as propostas do 

PDI.  

● Exposicións de fondos co gallo de diferentes conmemoracións.  

● Organización de encontros con escritores/-as, ilustradores/-as, músicos/-as… 

Xunto coas actividades propostas para a comunidade educativa, tamén se realizan outras 

tarefas esenciais para o axeitado funcionamento da biblioteca como expurgo, selección e compra 

de novos fondos e materiais, catalogación, organización dos espazos,... 

Mochilas viaxeiras 
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As mochilas viaxeiras supoñen unha marabillosa oportunidade para desfrutar da lectura e 

compartir momentos en familia cos materiais seleccionados polo equipo. Os obxectivos desta 

iniciativa son: 

● Favorecer momentos de desfrute en familia, a través da lectura e o xogo.  

● Promover a conversa sobre lectura con familia e amizades.  

● Proporcionar materiais de calidade contrastada e de interese para o alumnado.  

● Contribuír á competencia plurilingüe do alumnado, ofrecendo materiais nas tres linguas 

que se imparten no centro.  

Cada aula dispón dunha mochila para facer o empréstito, que será semanal: entrégase o 

venres e devólvese o xoves. O titor ou titora será o responsable de coordinar o empréstito 

semanal e de revisar o contido. O programa impleméntase desde outubro a xuño.  

O contido das mochilas será seleccionado polos docentes do equipo de biblioteca 

representantes de cada ciclo. Este contido gardará relación coa temática do PDI. Deberá incluír, 

cando menos, un libro en castelán, un libro en galego, un libro ou revista en inglés, un periódico 

ou revista e un xogo. Ademais, incluirase una listaxe plastificada cos materiais incluídos, para 

facilitar a revisión semanal por parte do titor/-a, e unha carpetiña con folios de cores para facer o 

caderno viaxeiro, no que o alumnado, con axuda das familias, escribirá a súa opinión sobre o 

contido, o uso que lle deron, o material da súa preferencia, etc.  

O empréstito das mochilas viaxeiras respecta as mesmas normas de custodia e coidado dos 

materiais que o empréstito persoal de materiais. Cada familia é responsable de que todo o 

material volva ao centro en boas condicións.      

8. Hábitos e itinerarios lectores 

Propóñense diversas actividades para contribuír ao fomento do hábito lector e a mellora da 

competencia lectora, como as xa mencionadas Hora de Ler, Mochilas Viaxeiras, contacontos, 

concursos… 

As lecturas para desenvolver todas estas actividades deben proceder dos fondos da 

biblioteca escolar, porque é a única forma na que é posible garantir a pertinencia e calidade dos 

materiais. Toda a comunidade educativa poderá facer suxestións para novas adquisicións a 

través do formulario habilitado para facilitar a súa revisión, que serán valoradas polo equipo da 

biblioteca.  

Xunto co desenvolvemento da competencia lectora, temos que orientar e desenvolver o 

gusto lector persoal do alumnado, polo que é fundamental que o mestre titor, na hora de 
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biblioteca asignada ao seu grupo-clase, preste atención aos intereses, preferencias e 

inquedanzas do seu alumnado, xa sexa mediante a observación ou mediante resolución de 

dúbidas, conversas informais, etc.  

No caso de Educación Infantil, o alumnado levará semanalmente un libro para ler en familia. 

Ademais, terán unha mochila viaxeira que rotará segundo a orde que estableza a titora. 

Diariamente desfrutarán da Hora de Ler.  

No tocante á Educación Primaria, o alumnado contará co empréstito directo na biblioteca, a 

mochila viaxeira e a Hora de Ler como actividades esenciais de fomento de hábitos lectores.  

Xunto a estas iniciativas, animarase a toda a comunidade escolar a participar doutras 

actividades en horario non lectivo promovidas polo concello ou as bibliotecas municipais que 

poidan ter relevancia na motivación e fomento da lectura.  

9. Seguimento e avaliación 

A avaliación é un proceso que debe estar presente en todas as dinámicas do centro que 

persigan unha educación de calidade, desde o traballo nas aulas, pasando polo desempeño de 

cada profesor. Dada a súa relevancia para a vida diaria do centro, a biblioteca non pode quedar 

allea a este proceso de autoanálise da súa actividade.  

Considerando o carácter formativo da avaliación, a súa presenza debe ser constante desde o 

inicio mesmo do curso escolar e posta en marcha das primeiras actividades.  

Será continua, ao longo de todo o curso, para poder valorar as necesidades, intereses, 

preferencias e suxestións de todos os membros da comunidade educativa. No camiño, deberá 

facerse un balance dos resultados das diferentes propostas que partan da biblioteca, a fin de 

recoller as dificultades atopadas, así como os acertos e os fracasos. Isto nos permitirá facer 

modificacións que redunden no éxito ou nun mellor aproveitamento das propostas. Esta 

retroalimentación deberá provir tanto das persoas organizadoras das actividades, como do 

alumnado e o profesorado implicado, facilitando a incorporación de diferentes puntos de vista e 

contribuíndo á obxectividade das conclusións acadadas.  

Porén, debemos partir dunha avaliación inicial, que pode recoller cuestións relacionadas cos 

hábitos lectores da comunidade escolar, a disposición do claustro ante as propostas do Plan 

Anual de Lectura, os recursos dispoñibles para acadar os obxectivos e as posibles dificultades 

que poden xurdir.  

Durante o proceso avaliaremos:  
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● a adecuación das actividades aos obxectivos establecidos.  

● a actitude, a motivación e a participación do alumnado e o profesorado.  

● os recursos (tanto a súa dispoñibilidade como a súa eficacia para o logro dos obxectivos).  

Á fin, teremos en conta: 

● a actitude, a motivación e participación global da comunidade educativa.  

● a valoración das diferentes actividades e propostas. 

● o grao de satisfacción da comunidade educativa cos resultados acadados.  

● o grao de cumprimento dos obxectivos establecidos, a análise daqueles non acadados e 

as causas que dificultaron o seu cumprimento.  

● as dificultades atopadas durante a posta en marcha do proxecto.  

● a adecuación das modificacións que se realizaron, se ser o caso. 

● os aspectos susceptibles de mellora.   

Como técnicas e instrumentos empregaremos o cuestionario, a análise das suxestións 

recibidas e a observación directa e indirecta. Nas reunións do equipo de biblioteca serán 

abordadas as cuestións relacionadas co balance e a avaliación das actividades, como mínimo, 

unha vez ao trimestre, con intención de facer as modificacións oportunas para acadar os 

obxectivos establecidos no proxecto. 

Coas aportacións e reflexións realizadas, elaborarase unha memoria final onde se recollan os 

resultados e as propostas de mellora.  
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10. Anexos 

ANEXO I: Horario de uso da biblioteca (curso 22/23) 

 
 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 

9:50 

  
3ºC 3° A 

3 anos 
9:50 

10:40 

1°B 
 

4 anos 

 

10:40 

11:30 

6ºC 
 

 
5ºB 1°C 

12:00 

13:05 

4°B 

 

5 anos 

4°A 5ºC 6º A 

13:05 

14:00 

1°A 
 

2ºB 6°B 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: Marcadores persoais 

Desde a titoría ofrecerase a posibilidade ao alumnado de elaborar un marcador persoal para 

sinalar o lugar de onde se colle un libro, coa intención de facilitar a súa posterior recolocación no 

andel. A elaboración do marcador persoal é libre, coa recomendación de empregar un formato 

rectangular (pode ter bordes redondeados, pode ser impreso en folio de cor ou branco e 

plastificado despois ou feito en cartolina...). Por un lado, debe conter o nome do alumno en 

grande e o seu curso (pode ser en pequeno nunha esquina, xa que a fin é a de facilitar a súa 

devolución en caso de extravío). Polo outro, pode decorarse libremente.  
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ANEXO III: Listaxe de libros de Infantil 

As listaxe de libros propostas por niveis, aínda que susceptibles de modificacións, son 

as seguintes. 

3 anos 

Un becho estrano, de Mon Daporta, Kalandraka 

De que cor é un bico, de Rocío Bonilla, edición acartonada Algar 

Viaxes, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka 

Limón, de Antonio Rubio, Colección De la cuna a la luna, Kalandraka 

Froitas, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka 

Xoguetes, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka 

Paxariña de papel, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka  

Zapato, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka 

Cinco, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka 

Piñeiro, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka 

Miau, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka 

Violín, de Antonio Rubio, Colección De la cuna a la luna, Kalandraka  

Veo, veo, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka  

Crocodilo, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka  

Animais, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka 

Lúa, de Antonio Rubio, Colección Do berce á lúa, Kalandraka 

Atchís Felipe, de Gracia Iglesias, edición acartonada, Jaguar 

Ñam, ñam, Marelina, de Gracia Iglesias, edición acartonada, Jaguar  

Oinc, oinc, Timoteo, de Gracia Iglesias, edición acartonada, Jaguar  

Cores, de Leo Leonni e Antonio Rubio edición acartonada, Kalandraka  

Números, de Leo Leonni e Antonio Rubio edición acartonada, Kalandraka  

4 anos 

Dinosaurios. Libro linterna. Busca, descubre y asómate. Susaeta  

El hilo invisible. Miriam Tirado. Ed. B d Block  

Atlas del mundo. Aleksandra Mizielinska. Maeva ediciones. 

A casa da mosca chosca. Sergio Mora. Kalandraka (galego)  

Non fai falta a voz. Armando Quintero Laplume. Ed. OQO (galego)  

De que cor é un bico? Rocío Bonilla. Algar editorial (galego)  

Hombre de color. Jerome Ruillier. Editorial Juventud  

Te quiero (casi siempre). Anna Llenas. Ed. Timun Mas Infantil  

Caballeros y castillos. Mini Larousse. Larousse editorial  

Marcelina en la cocina. Gracia Iglesias. Ediciones Jaguar  

El caballero que no tenía caballo. J.S. Pinillos. Create Space Independent Publishing  

El buen lobito. Nadia Shireen. Editorial Bruño  

Galiño pelado. Paula Carbonell. Ed.OQO (galego)  



16 

Un amigo como tú. Andrea Schomburg, Barbara Róttgen. Ed. Beascoa  

¡No quiero estar en silencio! Laura Ellen Anderson. Ed. Picarona  

Los combisaurios. Sara Ball. Ed. SM  

Don caballito de mar. Eric Carle. Ed. Kókinos  

As chaves dos soños. Ana Meilán. Ed. Entre Nubes y Cuentos (galego)  

Oito patas. Ana Meilán. Ed, Entre Nubes y Cuentos (galego)  

O meu desexo é... Ana Meilán & Raquel Rodríguez. Ed. Entre Nubes y Cuentos (galego)  

Cartas en el bosque. Susana Isern. Ed. Cuento de Luz  

Monstro azul. Olga de Dios. Apila Ediciones (galego)  

El niño que no quería ser azul. La niña que no quería ser rosa. Patricia Fitti. Ed. Planeta  

¡Vivan las uñas de colores! Gusti y Acosta. Ed. Nubeocho  

Únicos. Soledad Carmona. Ed. Soledad Carmona García 

El color de tu piel. Desirée Acevedo y Silvia Àlvarez. Editorial Cuento de Luz.  

Versos de niños del mundo. Carlos Reviejo. Ed SM.  

5 anos 

Animaladas. Bruño 

Juego de letras. Kalandraka. 

Aquiles o puntiño. Kalandraka 

Abezoo. SM 

Formas. Hervé Tullet. Ed. Kokinos 

O coelliño branco. Kalandraka. 

Corre corre cabaciña. OQO. 

Bárbara tiene una rabieta. Cubilete( Bruño) 

Elmer. Beaescoa. 

Voy a comedte. Kókinos. 

La cebra Camila. Kalandraka. 

El cuento que quería ser leído. Carolina Rabei. Ed. Maeva 

Los tentáculos de Blef. Tristeza. Eva Clemente y Teresa Arias. Ed. Emonautas. 

O país dos mandóns. Embora. 

El buhito BU. La casita roja. 

Marcelina en la cocina. Jaguar. 

El cazo de Lorenzo. Juventud. 

Monstruo rosa. Apila 

Cocorico. OQO. 

Por cuatro esquinitas de nada. Juventud. 

El punto. Peter H. Reynolds. Ed. RBA 

Colores. Hervé Tullet. Ed. Kokinos. 

Mariluz avestruz. OQO. 

A que sabe a Lúa? Kalandraka 

La ovejita que vino a cenar. Beascoa. 

Un becho estraño. Factoría K de libros. 

Salvaje. Libros del zorro rojo. 

A tartaruga que quería durmir. OQO 
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A árbore da escola. Kalandraka. 

Camuñas. OQO 

Un puñado de botones. Createspace. 

Hay un monstruo en tu libro. Cubilete. 

Tengo un volcán. Calambuco. 

Ponte en mi lugar. Nube ocho. 

Edu se viste de princesa. Bellaterra 

Del círculo que se cayó de una camiseta de lunares. La espigadora 

Vaya rabieta. Corimbo. 

Un libro. Hervé Tullet. 

El abejoso. Cubilete. 

El rebaño. La fragatina. 

Frederick. Kalandraka. 

¿De qué color es un beso? Algar 

Felipe tiene gripe. Jaguar 

Hermanos. Algar 

A casa da mosca chosca. kalandraka 

El niño que no quería ser azul, la niña que no quería ser rosa. Destino. 

No hace falta la voz. OQO 

Contín contón. Embora 

Nadarin. Kalandraka. 

Sé tú mismo. Molino 
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ANEXO IV: CDU Ilustrada 
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ANEXO V: Modelos e formularios para suxestións á biblioteca escolar 

Todos os membros da comunidade educativa poden facer suxestións á biblioteca, tanto de 

adquisición de libros e outros materiais, como de desenvolvemento de diferentes actividades. 

Para facilitar a comunicación e a revisión de propostas, habilítase un formulario, dispoñible no 

seguinte enlace: https://forms.gle/uWkaD9MXrFfVjmjS6. 

Pola súa banda, o alumnado dispón dunha caixa de correo na que pode dar a súa opinión 

sobre as modificacións na biblioteca e amosar as súas preferencias, contarlle a Draco cal foi o 

seu libro favorito ou facerlle as suxestións que queira.  

 

 

https://forms.gle/uWkaD9MXrFfVjmjS6
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ANEXO VI: Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 

 

Páxina das Nacións Unidas sobre os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 

Nela, é posible atopar información esencial para a posta en marcha do PDI nas aulas, como 

a orixe destes obxectivos, a descrición detallada de cada un dos obxectivos e as súas áreas de 

impacto, as actuacións relacionadas que se poden desenvolver como cidadáns e cidadás para 

contribuír á acadalos, material educativo,... 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: Proxecto Documental Integrado (curso 22/23):  

X + culturas: Descubrindo un mundo multicultural 

1. Xustificación 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Ao longo deste curso desenvolverase un proxecto documental integrado co tema da 

multiculturalidade presente na nosa contorna como fío condutor. Este tema abordarase desde 

un enfoque centrado na súa relación cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) 

recollidos na Axenda 2030. Deste xeito, podemos relacionar a presenza de persoas de diferentes 

orixes como una realidade tras a que, frecuentemente, se agochan outras realidades como a 

pobreza, os conflitos bélicos, as diferenzas entre homes e mulleres, etc. e afondar nas súas 

causas e consecuencias, impactando deste xeito nunha educación de calidade baseada nos 

principios da educación para a paz e a xustiza social. Así mesmo, tanto o tema elixido como o 

enfoque que se pretende abre a porta á colaboración con entidades sociais da contorna da que 

recibimos asesoramento, apoio e recursos diversos.   

Nesta ocasión, o tema foi proposto polos mestres, a partires das súas experiencias na aula, 

das preguntas e inquedanzas do alumnado, da observación de determinadas condutas, etc. A 

proposta levouse ao claustro e foi aceptada por unanimidade.   

2. Obxectivos 

O PDI parte cos seguintes obxectivos: 

● Fomentar a lectura desde un proxecto global de centro, integrándoa no currículo a través 

de intervencións sistematizadas na aula e na biblioteca escolar. 

● Desenvolver, de xeito xeral, a competencia lectora a través do traballo con diferentes 

tipos de códigos, diferentes tipos de textos e a integración das TIC en situacións 

contextualizadas de busca e emprego de información. 

● Iniciarse e/ou perfeccionar as estratexias de busca eficaz e autónoma de información en 

distintas fontes.  

● Seleccionar e analizar a información pertinente e necesaria para a adquisición de 

coñecementos.  

● Sintetizar as ideas principais da información recollida.  

● Crear producións propias cos coñecementos adquiridos.  

● Expoñer as producións propias de forma oral ou escrita.  

● Fomentar o espírito crítico.  

● Afondar nas diferentes causas que provocan as desigualdades sociais na nosa contorna.  
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● Definir liñas de actuación para combater as desigualdades sociais que se producen na 

nosa contorna.  

● Identificar a necesidade de contribuír aos ODS desde unha perspectiva multicultural. 

Neste proxecto, impáctase de xeito directo nos seguintes (sen excluír o tratamento 

doutros ODS de xeito transversal ou interrelacionado): 

o 1 – Fin da pobreza 

o 2 – Fame cero. 

o 4 – Educación de calidade. 

o 10 – Redución das desigualdades. 

o 16 – Paz, xustiza e institucións sólidas.  

o 17 – Alianzas para acadar obxectivos. 

● Fomentar o emprego da BE como un lugar de información e aprendizaxe.  

● Contribuír á adquisición das competencias clave, concretamente: 

○ Competencia en comunicación lingüística.  

○ Competencia plurilingüe.  

○ Competencia dixital. 

○ Competencia persoal, social e de aprender a aprender. 

○ Competencia cidadá. 

○ Competencia en conciencia e expresións culturais.  

3. Proposta de traballo 

Das inquedanzas das mestras e mestres do claustro de abordar a multiculturalidade presente 

no centro e na contorna desde unha perspectiva integradora e inclusiva, xorde a proposta deste 

ano que entronca directamente cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030. 

Desde o centro consideramos que a nosa responsabilidade como educadores dunha sociedade 

en constante cambio é apostar pola educación baseada en valores centrados na integración e 

na cooperación entre persoas e pobos. Non se trata simplemente dunha cuestión de 

solidariedade, senón de comprensión, de empatía, de apoio e de intercambio.  

En Educación Infantil, abordarase o PDI partindo sempre das experiencias máis próximas ao 

neno ou nena e propoñendo actividades onde o protagonista sexa o alumnado e se faga 

partícipes ás familias. Entre os obxectivos que se perseguen concretamente nesta etapa 

podemos destacar o intercambio entre as culturas que coexisten nas aulas e o fomento de 

actitudes de respecto, tolerancia, comprensión, cooperación e convivencia.  
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No caso da Educación Primaria, a intención é avanzar no desenvolvemento dun espírito crítico 

partindo desde o máis próximo e sinxelo dos primeiros niveis ata abordar outros niveis de 

complexidade no terceiro ciclo. A través das metodoloxías activas, preténdese que o alumnado 

indague nas diversas circunstancias que provocan os movementos migratorios das persoas e 

nas súas consecuencias e sexa quen de analizalas cunha mirada crítica, de acordo coa súa 

idade e madureza.  

No primeiro trimestre, o eixo principal establécese en torno ao Día Mundial dos Dereitos da 

Infancia (20 de novembro), o que nos permitirá comparar situacións, valorar inxustizas, propor 

solucións e desenvolver o sentido do compromiso co benestar da infancia.  

No segundo trimestre, o Día Escolar da non Violencia e da Paz (30 de xaneiro) ofrécenos a 

posibilidade de insistir na erradicación de toda violencia escolar e moi especialmente pola súa 

vinculación co traballo desenvolto e as reflexións acadadas, con aquela que ten orixe nas 

diferencias raciais e/ou étnicas.  

No terceiro trimestre, a Semana do Libro (17 ao 21 de abril) permítenos afondar na 

multiculturalidade presente na literatura infantil, levando a cabo investigacións e reflexións que 

nos permitan facer fronte a preguntas como as seguintes: temos na biblio ou en casa libros que 

representen a pluralidade de culturas? Nos nosos libros favoritos aparecen personaxes de 

diferentes razas/culturas/etnias? En que condicións? Están representados de maneira 

estereotipada ou axústanse a unha realidade posible? Como son tratadas esas personaxes? Hai 

condutas contrarias á convivencia pacífica? 

O terceiro trimestre será o momento tamén de facer balance e amosar todo o aprendido, 

poñendo en valor as conclusións, pero tamén o proceso de aprendizaxe cos seus acertos e 

fracasos.  

4. Proposta de presentación  

A idea que se promove desde o equipo de biblioteca é que cada titor ou titora adapte os 

contidos do PDI á súa programación didáctica. Deste xeito, os produtos parciais que se deriven 

da súa labor na aula poden adoptar múltiples formas como, por exemplo: 

● escritos: noticias, reportaxes, xornais, revistas, narracións, cartas… 

● orais: dramatizacións, cancións, entrevistas, exposicións… 

● tecnolóxicos: reportaxes audiovisuais, curtas, podcasts, presentacións, posts no blog… 

● plásticos ou mixtos: debuxos, collages, murais, lapbooks, maquetas, álbums de 

fotografías,... 
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Para o seu desenvolvemento, pódese solicitar o asesoramento do membros do equipo de 

biblioteca e do equipo de dinamización da lingua galega para a busca e selección de material e 

a busca específica de materiais en lingua galega, de TIC para a asistencia na posta en marcha 

de propostas tecnolóxicas e de EACE para a organización de saídas ou propostas culturais 

relacionadas con PDI. Cómpre non esquecer que a riqueza máis grande do PDI é o traballo 

compartido, poñendo os recursos persoais á disposición da comunidade.  

5. Metodoloxía 

A metodoloxía empregada será a que se propón nunha aprendizaxe cooperativa por 

proxectos, onde o alumnado ten un rol activo principal, que se enriquece nas dinámicas grupais. 

A través da investigación autónoma e do traballo con estratexias de ALFIN o alumnado constrúe 

a súa propia aprendizaxe ao tempo que contribúe ao desenvolvemento das competencias clave. 

Partirase dos coñecementos previos do alumnado, coa intención de completar posibles 

baleiros de información antes de comezar propiamente a investigación.  

A biblioteca será o eixo vertebrador do proxecto, proporcionando os fondos e medios 

necesarios para a realización das investigacións e a consecución do produto final. Fomentarase 

o uso de diferentes soportes, tanto para a busca de información como para a súa comunicación 

posterior, empregando as TIC nunha situación contextualizada e significativa.   

6. Avaliación 

Debemos partir dunha avaliación inicial, que pode recoller cuestións relacionadas cos 

coñecementos previos do alumnado, os recursos dispoñibles para acadar os obxectivos, as 

inquedanzas e dúbidas do alumnado e profesorado e as posibles dificultades que poden xurdir. 

Durante o proceso avaliaremos:   

● a actitude, a motivación e a participación do alumnado e o profesorado;  

● os recursos (tanto a súa dispoñibilidade como a súa eficacia para o logro dos obxectivos); 

● as dificultades, tentando arbitrar os medios para superalas. 

Á fin, teremos en conta: 

● a actitude, a motivación e participación global da comunidade educativa.  

● a colaboración entre niveis ou ciclos.  

● o grao de satisfacción da comunidade educativa cos resultados acadados.  

● a valoración das diferentes actividades e propostas. 
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● o grao de cumprimento dos obxectivos establecidos, a análise daqueles non acadados e 

as causas que dificultaron o seu cumprimento.  

● o grao de adquisición/mellora das competencias do alumnado. 

● as dificultades atopadas durante a posta en marcha do proxecto.  

● a adecuación das modificacións que se realizaron, se ser o caso. 

● os aspectos susceptibles de mellora.   

Como técnicas e instrumentos empregaremos o cuestionario, a análise das suxestións 

recibidas e a observación directa e indirecta. Nas reunións do equipo de biblioteca serán 

abordadas as cuestións relacionadas co balance e a avaliación das actividades, como mínimo, 

unha vez ao trimestre, con intención de facer as modificacións oportunas para acadar os 

obxectivos establecidos no proxecto. 

7. Presentación dos produtos e difusión 

O blog (https://dracoaventuras.wordpress.com/) recollerá as informacións e recursos 

relacionados coa realización do PDI, así como a presentación dos produtos parciais e finais.  

Ademais, darase difusión ás entradas do blog e aos traballos realizados a través das redes 

sociais do centro:  

● Instagram: dracoaventuras 

● Facebook: Biblio DracoAventuras 

 

 

Dilixencia para facer constar que o Plan Lector Anual para o Curso 2022/23 foi presentado e 

aprobado en sesión ordinaria de Claustro de Profesores e do Consello Escolar do centro 

celebrada o día 10 de outubro de 2022. 

 

     O Director e Presidente do Consello Escolar do Centro 

 

 

 

      Asdo.: Óscar Licinio Mourenza Fernández 

 

 

 

 

https://dracoaventuras.wordpress.com/
https://www.instagram.com/dracoaventuras/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073142556703
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Atendendo á Resolución do 25 de marzo de 2022, dende o CEIP 

Plurilingüe María Barbeito e Cerviño presentamos este documento co 

obxectivo de incorporar a etapa de infantil no programa que xa temos 

instaurado en primaria desde o curso 2014/2015. Deste xeito pretendemos 

adquirir un compromiso no ensino-aprendizaxe das linguas desde idades 

temperás, que terá a súa continuidade ao longo da escolarización do  

alumnado no noso centro.  

Ademais da citada resolución, este proxecto ampárase, desde o punto 

de vista legal, no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingúismo no 

ensino non universitario de Galicia e da resposta á Estratexia Galega de 

Linguas Estranxeiras- Edulingüe 2030. 

 

PROXECTO DE DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA PLURILINGÜE 

 

 O programa está pensado para implantarse nos tres niveis do ciclo de 

xeito simultáneo no vindeiro curso 2022-2023. 

 Para o seu desenvolvemento o noso centro cumpre con todos os 

requisitos: 

 -Ser un centro autorizado pola Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, e plurilingüe na etapa de Primaria. 

 -Impartir en lingua estranxeira (inglés) ata un máximo dun terzo do 

horario lectivo en todos os niveis de primaria. 

 -Dispor de profesorado cualificado para impartir un proxecto plurilingüe 

en todo o segundo ciclo da Educación Infantil. 

 -Ter o proxecto aprobado polo Consello Escolar, oído o claustro. 

 -Participar e colaborar no desenvolvemento dos procesos de avaliación 

do alumnado e dos propios centros que a Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade organice. 

 

 Tendo en consideración que o noso centro é de liña 3, este proxecto 

será impartido por dúas mestras de Educación Infantil con destino definitivo no 

centro: Fátima Parga Herva e Lis Mª Corrales Ferreiro. Ambas posúen o nivel 

B2 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).  



 As mestras arriba mencionadas adquiren os seguintes compromisos: 

 -Impartir o proxecto plurinlingüe na Educación Infantil en inglés, 

desenvolvéndoo nos tres niveis do ciclo deste xeito: 

 3 anos: 1 sesión semanal de 50´ (psicomotricidade) 

 4 e 5 anos:  2 sesións semanais de 50´ (unha sesión de 

psicomotricidade e outra destinada a actividades plásticas, do 

proxecto de aula, relacionada coas TIC, ou de rutinas diarias e 

asamblea, sesión que se programará en coordinación coa 

titora) 

 -Participar nunha sesión semanal de seguemento e coordinación, co 

profesorado de linguas estranxeiras que participe no programa. 

 -Colaborar na elaboración da programación de contidos e actividades 

de apoio en lingua estranxeira e da memoria final anual. 

 -Participar nas actividades de formación e coordinación entre centros 

que programe a Consellería de Cultura, Educación e Universidade. 

 

 

PROXECTO PLURILINGÜE NO SEGUNDO CICLO DA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Xustificación 

Son varios os estudos e teorías que validan a importancia da 

aprendizaxe da lingua estranxeira en idades temperás, entre elas a tese 

“Método da nai”, postulada polo neurociruxán Wilder Penfield, que fai 

referencia ao ensino aprendizaxe da segunda lingua.  Nesta afírmase que, ao 

estimular a escoita e uso de palabras nunha nova lingua, prodúcense cambios 

na corteza cerebral que facilitan a posterior adquisición desta e, sobre todo, 

que o seu uso aconteza de xeito natural, ao igual que a lingua materna. 

A escola, axente de socialización primario do alumnado, precisa 

adaptarse á realidade na que vivimos: un mundo intercultural e globalizado, e 

ofrecer ferramentas para a súa adaptación a el dun xeito activo, crítico e 

participativo. A mesma idea foi recollida, xa no 2005, no informe DeSeCo, que 

deu pé á inclusión das oito competencias básicas no currículo de infantil- 

Decreto 330/2009, do 4 de xuño polo que se establece o currículo da 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia.  Asemade, non 



podemos obviar a recente publicación do Real Decreto 95/2022, de 1 de 

febrero, polo que se establece a ordenación e as ensinanzas mínimas da 

Educación Infantil. Neste, as antigas competencias básicas, pasan a chamarse 

“clave” e introdúcese por vez primeira na etapa a “Competencia plurilingüe”. 

Por todo o anterior, desde o CEIP Plurilingüe María Barbeito aspiramos 

a ofrecer ao noso alumnado un ensino adaptado á realidade social na que 

vivimos que tamén é recollida, como xa vimos, nas disposicións legais vixentes. 

 

Obxectivos xerais 

-Formar en linguas estranxeiras favorecendo o desenvolvemento integral do 

alumnado. 

-Aumentar o contacto con situacións reais e variadas de comunicación en 

lingua inglesa. 

-Favorecer experiencias de aprendizaxe non especificamente lingúísticas do 

noso alumnado, que contribúan ao desenvolvemento da súa competencia 

lingüística e comunicativa. 

-Fomentar a pluralidade lingüística e cultural no noso centro para lograr a plena 

integración do alumnado nun contexto cultural e social globalizado. 

-Descubrir e aproveitar o potencial didáctico das TIC para a aprendizaxe da 

lingua inglesa. 

 

Contidos 

-A asemblea en lingua inglesa: saúdos, data (números), días da semana,  

meses do ano, estacións e tempo meteorolóxico. 

-Coñecemento de vocabulario relacionado cos obxectos e vida da aula: rutina 

de chegada e recepción (take off your coats, sit down, can I go to the toilet...), 

scissors, glue... 

-Progresión do desenvolvemento da lateralidade e progresivo control do corpo 

en movemento e repouso: partes do corpo, instrucións sinxelas (skip, run, 

dance, clap, stop, relax...). 

-Expresión de emocións, gustos e preferencias (I like, I don´t like, happy, sad, 

angry, calm..). 

-Emprego de conceptos lóxicos-matemáticos en situacións contextualizadas e 

reais: cores, formas, números. 



-Autonomía no uso das ferramentas dixitais, valorándoas como fonte de 

aprendizaxe. 

-O coidado persoal e a saúde: vocabulario de alimentación e hixiene. 

-Valoración da diversidade e aprezo por outras culturas. 

 

Metodoloxía 

 A metodoloxía empregada estará baseada nas orientacións 

metodolóxicas recollidas no Decreto 330/2009, que sinala que, para a etapa 

de infantil os métodos de traballo basearanse nas experiencias, nas 

actividades e no xogo, aplicados nun ambiente de afecto e confianza para 

potenciar a autoestima e integración social dos mais pequenos. 

 O motor da acción educativa será o desenvolvemento integral do 

alumnado, a través de experiencias e actividades de carácter lúdico, partindo 

da realidade individual de cada neno ou nena de forma que permita acadar, de 

xeito gradual, os obxectivos programados. 

 Segundo Azucena Arias o paradigma educacional do enfoque 

competencial ten implicacións directas na metodoloxía. Así, non basta con 

posuír coñecementos, deberase aprender a utilizalos en diversas 

circunstancias o cal pon de relevo a necesidade de integralos. 

 Desde unha perspectiva mais concreta, para a posta en práctica deste 

proxecto, implantaremos o sistema TPR (Total Physical Response= 

Resposta Física Total), conxunto de métodos para colaborar na aprendizaxe 

da lingua que propón o profesor James J. Asher e baseado en como os mais 

pequenos aprenden a lingua materna. De aí que o alumnado adquira, nun 

primeiro momento, a linguaxe sen poder falar- producíndose a interiorización 

e descifrado da mensaxe, para posteriormente chegar a reproducir a linguaxe 

de xeito espontáneo. Entre a primeira etapa receptiva e a final e activa 

pasarase por un  momento intermedio no que o neno ou nena responde 

fisicamente para amosar a comprensión da mensaxe. 

 Todo isto a través de actividades como a dinámica “Simon says”, o xogo 

“Head, shoulders, knees and toes” ou a canción “If you´re happy and you know 

it”. 



 Os espazos que empregaremos serán o ximnasio para as sesións de 

psicomotricidade e a propia aula, onde poderemos servirnos dos recursos TIC 

dispoñibles como o EDI, os Bee-bots e tablets. 

 O proxecto integrarase no curriculo do 2º ciclo de infantil, na vida da aula 

do noso alumnado e tamén no centro, polo que existirá unha estreita 

coordinación coas mestras titoras de cada aula co obxectivo de que o 

programa plurinfantil continúe cos proxectos de centro e aula.  

Polo tanto, o enfoque competencial, as orientacións metodolóxicas 

explicadas e a variedade de recursos e actividades a realizar garanten o 

traballo das tres áreas de currículo e o desenvolvemento das oito 

competencias básicas cumprindo así co carácter globalizador da etapa. 

 

Atención á diversidade 

 Para atender á diversidade rexerémonos polo Decreto 229/2011,do 7 de 

decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten 

as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación, así como pola Orde do 8 de setembro de 2021 que o desenvolve. 

Polo tanto termos presentes os principios de normalización e inclusión, 

equidade, igualdade de oportunidades e non discriminación, flexibilidade e 

accesibilidade, interculturalidade e promoción da convivencia. 

 O respecto polos ritmos de cada neno ou nena, así como polo seu 

bagaxe de coñecementos previos, motivacións, intereses e nivel evolutivo 

permitirannos atender á divesidade do noso alumnado. 

 En referencia ás numerosas neae que existen no noso centro 

contaremos coa axuda do departamento de orientación, tal e como facemos 

diariamente en coordinación cos profesionais que atenden ao alumnado nas 

distintas especialidades. 

 

 

 

Avaliación 

 Segundo a Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se regula a 

implantación o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo da Educación 



Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia, a avaliación será un proceso 

global, continuo e formativo. A principal técnica que se empregará para levala 

a cabo será a observación directa e sistemática por parte das mestras, e as 

respostas do alumnado proporcionarán información sobre o proceso de 

ensino-aprendizaxe, permitindo poñer en marcha posibles mecanismos 

correctores incluso mentres se desenvolve o proceso. Estas observacións 

recolleranse nun diario da aula e en escalas de observación. 

 Esta avaliación levarase a cabo en tres momentos: inicial, continuo e 

final. Deste xeito poderemos perfilar o desenvolvemento do proxecto 

ampliando ou reducindo contidos, mudando e innovando con outras 

metodoloxías ou variando as actividades. 

  Ademais avaliaremos todos os aspectos recollidos no artigo 20.6, como 

a organización da aula, relación entre profesorado e alumnado, a adecuación 

da proposta pedagóxica e da propia planificación, a adecuación da proposta 

metodolóxica e a súa contribución ao desenvolvemento das competencias 

básicas, a evolución no proceso de aprendizaxe do alumando e a propia 

práctica docente. 

 Finalmente farase preciso avaliar o proxecto, así como valorar unha 

posible ampliación da carga lectiva en caso de consideralo oportuno. Para iso, 

facilitaremos unha enquisa á comunidade educativa que recolla sugestións e 

nos permita avaliar o grao de satisfacción en relación ao plurinfantil. 

 

Número de horas semanais 

 Como xa indicamos, o horario previsto para a implantación do 

Plurinfantil no noso centro para o vindeiro curso será simultáneo nos tres niveis, 

para o que teremos que ter en conta que o CEIP María Barbeito é de liña tres 

e polo tanto, o número de aulas beneficiarias do proxecto serán nove. 

-3 anos: unha sesión semanal de 50´ destinada á psicomotricidade 

-4 e 5 anos: dúas sesións semanais do 50´ dedicando unha delas a 

psicomotricidade e outra a desenvolver os proxectos de centro e/ou aula, en 

coordinación coa titora, e na que se desenvolverán actividades plásticas, de 

dramatización, musicais, sensoriais e calquera outra programada para o 

desenvolvemento de calquera área do currículo, respectando a globalización 



propia da etapa e promovendo a integración da lingua inglesa por parte do 

alumnado. 

 

Profesorado participante 

 O Plurinfantil que propoñemos desde o noso centro será impartido por 

dúas mestras especialistas en Educación Infantil con destino definitivo no 

centro e que posúen o nivel B2 do Marco Común Europeo de Referencia para 

as Linguas (MCERL): Fátima Parga Herva e Lis Mª Corrales Ferreiro.  

 A Coordinadora do proxecto será Dna. Cristina Alsira Iglesias 

Fernández, mestra coordinadora do proxecto Plurilingüe de Primaria no actual 

curso escolar 2021/22. 

 

Dilixencia para facer constar que o presente proxecto de participación na 

convocatoria de Plurinfantil, convocada pola Resolución do 25 de marzo de 

2022, da Secretaría Xeral de Educación e FormaciónProfesional pola que se 

regula o programa plurilingüe no segundo ciclo da EducaciónInfantil 

(Plurinfantil), para o curso 2022-2023 foi aprobada en sesion ordinaria de 

claustro de profesores e de Consello Escolar, celebradas o día vinte e cinco de 

abril de dous mil vinte e dous. 

 

O director do centro, 

 

 

 

Asdo.: Óscar Licinio Mourenza Fernández.-  
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1. INTRODUCCIÓN  

A sociedade actual reclama que desde os centros educativos demos ao alumnado unha resposta educativa 

que se adapte ás necesidades e potencialidades de cada un - é dicir, que atendamos á diversidade - e que o 

fagamos no marco dunha escola inclusiva, sendo o centro ordinario o referente básico a efectos de 

escolarización. (art. 17 do Decreto 229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a atención a diversidade 

en Galicia). 

Esta demanda social aparece reflectida na lexislación vixente, e mesmo a Axenda 2030 para o 

desenvolvemento sostible establece coma un dos principios básicos no relativo á educación, reflectido na 

Declaración de Incheon, o de garantir unha educación inclusiva e equitativa de calidade e promover 

oportunidades de aprendizaxe permanente para todos e todas.  Dar resposta á diversidade é por tanto unha 

cuestión ineludible dende o momento en que debemos asegurar que a cada un dos nosos alumnos se lle 

proporciona aquello que necesita para aprender.  

Este plantexamento pedagóxico supón un reto en moitos aspectos, sendo un deles a necesidade urxente 

de adaptar os centros ordinarios á diversidade do alumnado que escolarizan. No noso caso en particular 

contamos cun número moi elevado de alumnado con necesidade específica de apoio educativo e temos, como 

membros da comunidade educativa, a responsabilidade de reducir ou eliminar todas aquelas barreiras que 

poidan dificultar a súa presenza, participación e/ou aprendizaxe e prestarlles os apoios necesarios para 

conseguir unha contorna educativa máis inclusiva. En definitiva, debemos garantir unha resposta educativa 

axustada e facelo desde un traballo coordinado dos diferentes profesionais e desenvolvendo diferentes 

estratexias e medidas.  

Ben e certo que a lexislación conforma un escenario teórico que leva anos reflectindo a necesidade dunha 

inclusión efectiva, de modo que “inclusión” e “normalización” son conceptos teóricos en forma de dereitos 

que abarrotan as nosas leis pero a realidade e que a nivel práctico, ano tras ano, atopamos as mesmas 

dificultades para levalos a cabo.  ¿Cómo podemos atender ao mesmo tempo a un alumnado tan diverso e dar 

unha resposta adecuada para todos?   

Pere Pujolàs Maset, en “Aprender xuntos alumnos diferentes”, emprega como marco de referencia para 

o seu análise sobre a escola inclusiva o seguinte texto:    

  “Un  prohome dunha cidade atopouse cun vello coñecido ao que non vía desde facía moito tempo. O 

prohome tiña previsto celebrar ao día seguinte unha cea cun grupo de amigos e amigas que tamén o coñecían 

e que tampouco sabían nada del desde facía moitos anos, e convidouno a cear. O  prohome era bo cociñeiro, e 

preparou unha cea espléndida: entrantes variados, guisos de toda clase e un pastel con froitas confeitadas. 

Todo regado con bos viños. O mesmo día da cea deuse conta de que o seu vello amigo—non lembraba 

demasiado ben o por que— tiña que ter moito coidado co que comía, e que seguramente nada do que 

preparara con tanto coidado iría ben. Telefónoo enseguida […] explicándolle o que pasaba, e díxolle que sentíao 

moito, que máis valía que non fóra á cea e que xa o avisaría cando celebrase outra. 
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       Outro prohome da mesma cidade atopouse na mesma situación. Tamén preparara unha cea 

espléndida para os seus amigos e convidou a un vello coñecido de todos co que se atopou un par de días antes. 

A mesma tarde da cea, outro dos invitados fíxolle darse conta de que, por se non se acordaba, o vello amigo 

non podía comer de todo.  O prohome, que se esqueceu diso, correu a telefonar ao seu amigo para preguntarlle 

se aínda tiña o mesmo problema e para dicirlle que non se preocupase, que fóra de todas as maneiras, xa que 

lle prepararía a el un prato de verdura e peixe á prancha.  

       Curiosamente, un terceiro prohome da mesma cidade, tamén moi respectado, atopouse nun caso 

idéntico. Cando xa o tiña practicamente todo a punto, acordouse de que aquel a o que convidara a última hora, 

tiña que seguir unha dieta moi estrita.  Entón cambiou o menú a fume de carozo. Seleccionou algúns entrantes 

que tamén podía comer o seu vello amigo, gardou os guisos no conxelador para outra ocasión e improvisou un 

segundo prato, tamén espléndido, pero que todo o mundo podía comer; tamén retocou o pastel e, no canto de 

froita confeitada, púxolle froita natural.  Chegada a hora da cea, todos xuntos comeron dos mesmos pratos 

que o anfitrión lles ofreceu.” 

Todas e todos poderíamos identificar nas nosas aulas os tres tipos de situación. E deríamos coincidir en 

que, sen ninguha dúbida, o convidado do terceiro invitado sentiuse moito máis incluido que os otros dous.  Iso 

é o que aspiramos conseguir co noso alumnado.  

A solución do terceiro prohome é a que propón un enfoque que debemos ter en conta: o Deseño Universal 

para a Aprendizaxe (DUA). Pon o foco de atención no deseño do currículo escolar para explicar por que hai 

alumnos que non chegan a alcanzar as aprendizaxes e incide en todos os elementos do proceso educativo 

(elementos curriculares, medios ou recursos e forma de utilizalos, metodoloxía, avaliación, organización, etc.) 

asegurando que o currículo é planificado e posto en práctica de tal modo que, pola súa propia definición e 

concreción, non supón un impedimento ou barreira para as persoas no desenvolvemento das súas 

competencias por mor das súas características.  

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

de maio, de Educación, recolle non seu artigo 4.3 a educación inclusiva como principio fundamental, 

adoptando as medidas organizativas, metodolóxicas e curriculares pertinentes, conforme aos principios do 

DUA.   

Esta mesma lexislación establece que como centro debemos responder á diversidade a través da nosa 

autonomía pedagóxica e organizativa (art.120) e elaborar un Proxecto Educativo que recolla, entre otras 

cousas, a forma de atención á diversidade do alumnado (artigo 121.2), respetando os principios de non 

discriminación e de inclusión educativa como valores fundamentais.  O documento que deberá recoller a forma 

de atención a diversidade é o Plan Xeral de Atención á Diversidade (PXAD) (art.10 do Decreto 229/2011 do 7 

de decembro).   

En definitiva, este PXAD pretende ser un documento que nos permita trasladar esa inclusión teórica á 

práctica educativa real, convertindoa nunha realidade palpable na vida diaria do noso centro e da contorna 

máis inmediata.  Para iso debemos facer explícitas as circunstancias do noso centro, o xeito de entender e 

atender as singularidades do noso alumnado, as medidas e/ou programas cos que contamos, a optimización 
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na distribución e/ou organización dos recursos, o compromiso de asesoramento e colaboración coas familias, 

etc. E todo deberá estar reflexado neste documento, no que, en definitiva, imos concretar todas as actuacións 

e medidas de atención á diversidade que deseñamos e desenvolvemos para adecuar a resposta educativa ás 

necesidades da totalidade do noso alumnado.   

Ao comezo de cada curso escolar, o departamento de orientación elaborará a proposta da concreción anual 

deste Plan, coas distintas actuacións e medidas concretas, e pasará a formar parte da programación xeral 

anual, de conformidade coas necesidades do centro e os recursos dos que se dispoña (artigo 11.4 do Decreto 

229/2011, do 7 de decembro). 

Conforme ao artigo 13.2 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, “ao final de cada curso, de acordo cos 

datos do proceso de seguimento e avaliación, o Departamento de Orientación de cada centro elaborará a 

correspondente memoria do PXAD, e establecerá, de ser o caso, as pertinentes propostas de mellora. Esta 

memoria incorporarase á memoria do Departamento de Orientación e, en consecuencia, á memoria anual do 

centro.” 

O equipo directivo será o responsable do desenvolvemento, seguimento e avaliación do PXAD.  
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2. CONCEPTOS CLAVE 

Ao longo de todo o documento faise referencia a unha serie de conceptos que é necesario ter ben 

claros, como son:  

a) Atención á diversidade 

O Decreto 229/2.011 de 7 de decembro a define no seu art.3 como o conxunto de medidas e accións que 

teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e 

estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado.  

Esta mesma normativa indica os principios xerais de actuación en atención á diversidade: (art.4, 

D229/2011) 

- Rexerase polos principios de normalización e inclusión; equidade, igualdade de oportunidades e non 

discriminación; flexibilidade e accesibilidade; interculturalidade e promoción da convivencia; 

autonomía dos centros docentes e participación de toda a comunidade educativa. 

- A atención á diversidade abrangue a totalidade do alumnado. 

- Nas decisións pedagóxicas, organizativas e de xestión dos centros educativos terase en conta a 

atención á diversidade. 

- As accións preventivas e a detección temperá terán carácter prioritario, coa implicación e a 

participación de toda a comunidade educativa e, de ser o caso, doutras administracións ou entidades 

sen ánimo de lucro. 

- Na resposta educativa á diversidade priorizaranse as medidas de carácter ordinario e normalizador. 

- A intervención educativa basearase nun enfoque multidisciplinar e de colaboración e coordinación 

entre os profesionais. 

- As nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado recibirán, de forma individualizada, a necesaria 

información e asesoramento respecto das características e necesidades do alumnado, así como das 

medidas que se deberán adoptar para a súa atención nos centros educativos.  

- A formación, a innovación e a difusión de boas prácticas na atención á diversidade serán accións que 

se deberán promover para a mellora continuada da calidade educativa. 

 

b) Alumnado NEAE/NEE 

No referido ao alumnado, compre destacar que no art. 71 da LOE defínese ao alumnado con necesidades 

específicas de apoio educativo (NEAE) como aquel que require unha atención educativa diferente á ordinaria, 

por presentar necesidades educativas especiais (NEE), por atraso madurativo, por trastornos do 

desenvolvemento da linguaxe e a comunicación, por trastornos de atención ou aprendizaxe, por 

descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe, por situación de vulnerabilidade  socioeducativa, polas súas 

altas capacidades intelectuais, por incorporarse  tardíamente ao sistema educativo ou por condicións persoais 

ou de historia escolar.   
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Así:  

- Por alumnado en situación de vulnerabilidade socioeducativa e/ou cultural enténdese aquel que 

presenta desigualdades derivadas de factores sociais, familiares, derivados de violencia de xénero, 

económicos, culturais, xeográficos, étnicos ou doutra índole. 

- Considérase alumnado con alta capacidade intelectual o que presenta unha capacidade intelectual igual 

ou superior a 130 de cociente intelectual, un alto nivel de creatividade e persistencia nas tarefas de alta 

complexidade intelectual ligadas ás súas áreas de interese. 

- Se entenden as necesidades específicas de apoio educativo por incorporación tardía ao sistema 

educativo cando, por procederen doutros países ou por calquera outro motivo xustificado, se escolarizan 

tardiamente no noso sistema educativo e presentan dificultades para acadaren os obxectivos e as 

competencias que lles corresponderían pola súa idade. Esas dificultades maniféstanse, especialmente, no 

descoñecemento dalgunha das linguas oficiais de Galicia e/ou no desfasamento curricular.  

E no art.73 define ao alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) como aquel que afronta 

barreiras que limitan o seu acceso, presenza, participación ou aprendizaxe, derivadas de discapacidade ou 

trastornos graves de conduta, da comunicación e a linguaxe, por un período da súa escolarización ou ao longo 

de toda ela, e que require determinados apoios e atencións educativas específicas para a consecución dos 

obxectivos de aprendizaxe adecuados ao seu desenvolvemento. 

 

c) Plan Xeral de atención á diversidade (PXAD) 

Como vimos na introducción e seguindo o Art. 71 da Orde do 8 de setembro de 2021, o PXAD é o 

documento no que se articula a atención a diversidade e nel deberán concretarse as actuacións e medidas 

que o centro deseña e desenvolve para adecuar a resposta educativa ás necesidades de todo o seu alumnado. 

Ao comenzo de cada curso escolar, o departamento de orientación elabora a proposta de concreción 

anual deste Plan, que pasará a formar parte da Programación Xeral Anual, segundo o establecido no art.11.4 

do Decreto de atención a diversidade.  

Ao final de cada curso, de acordo cos datos do seguemento e avaliación, deberá elaborarse a memoria do 

PXAD, establecendo, se é o caso, propostas de mellora. Esta memoria se incorporará á memoria do DO e por 

tanto á memoria anual do centro (art.13.2, D.229/2011). 
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3. CONTIDO DO PXAD 

Tal e como establece o art.72 da Orde do 8 de setembro de 2021, o PXAD representa o deseño e a 

organización dun centro docente, dentro da súa autonomía e segundo as súas características, para atender, 

considerando os principios de equidade e inclusión, á totalidade do seu alumnado.  

En consecuencia, como sinalabamos ao principio, nel deben facerse explícitas as circunstancias do centro, 

o modo de entender e de atender as singularidades de cada alumna e de cada alumno, o conxunto de medidas 

e/ou programas cos que conta para facer realidade a equidade en contextos metodolóxicos inclusivos, a 

optimización na distribución e/ou organización dos recursos, o compromiso de asesoramento e de 

colaboración coas familias e as formas de realizar o seguimento e a avaliación de todos os seus plans, proxectos 

e/ou programas .  

Por tanto, no presente documento recollemos as principais medidas de atención á diversidade a 

desenvolver categorizadas en ordinarias e extraordinarias, o profesorado responsable de cada actuación, o 

alumnado ás que van dirixidas e a duración previsible. Tales actuacións constitúen o punto de partida, que 

poderá modificarse ao longo do curso para adaptarse aos cambios que se produzan. 

 

 

4. ESTRUCTURA 

4.1. Xustificación baseada no contexto 

Este PXAD pretende ser un documento real, vivo e dinámico. Temos que planificar en base a unha 

realidade con características singulares que a definen e condicionan con necesidades propias ás que temos 

que dar resposta e recursos e posibilidades concretas nas que nos apoiaremos.  

Debemos partir, pois, do coñecemento das peculiaridades do noso centro e da súa contorna: características 

do alumnado, profesorado e familias, organización do centro educativo, medios materiais, recursos humanos, 

etc.  

A continuación recóllense algún destes datos: 

 

a) O centro.  

O CEIP María Barbeito e Cerviño atópase na rúa Alcalde Salorio Suárez, nº 28, na cidade da Coruña. Está 

emprazado nun barrio entre a zona industrial da cidade (Refinería, Polígonos Industriais) e unha zona comercial 

(Rúa Barcelona, Os Rosais).  
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Infraestruturas.  

O Colexio está repartido en tres edificios independentes:  

- Edificio Administrativo, de planta baixa, cun vestibulo recibidor e na que se sitúan a un lado a Biblioteca 

de Educación Primaria, as dependencias de Administración (Administración, Secretaría, Xefatura de 

Estudos, Dirección), unha sala de espera e atención as familias, a sala de mestres e aseos. No outro 

lado, Conserxería, salón de actos/comedor,  3 aulas de 4º de educación infantil e un local  para a ANPA. 

- O Edificio central, adicado a Educación Primaria, consta de tres plantas distribuidas do seguinte xeito:  

- A planta baixa para as aulas de 1º (3) e 2º de Primaria (3), un aula PT e outra de AL, un aula de 

inglés?, e aseos.  

- No 1º andar, as aulas de 3º (3) e 4º de Primaria (3), unha de 6º de primaria (polo desdobre) así 

como dúas aulas de Inglés, unha de vídeo, unha de usos múltiples, dúas titorías, e os aseos.  

- No 2º andar sitúanse as aulas de 5º (3) e 6º de Primaria (3), así como unha aula de Informática, 

aula de música, unha de PT e outra de AL, o despacho da Xefa do Departamento de Orientación, 

e aseos.  

- O Edificio de 5º e 6º de Educación Infantil, construído con posterioridade, está un pouco alonxado dos 

anteriores. Na planta baixa ten un pequeno ximnasio e a sala de caldeiras, e nas outras dúas, seis aulas de 

Educación Infantil, un aula de vídeo/música e unha Biblioteca. Os aseos son compartidos entre dúas aulas.  

 

No referido os patios, hai un patio central cuberto no medio dos dous primeiros edificios e seis pistas 

repartidas por todo o recinto, adicadas a diversos deportes: dúas pistas de fútbol, unha de baloncesto, 

patinaxe, unha pista polivalente onde se practica hóckey, e unha zona de xogos infantís cuberta ao lado 

do pavillón de Educación Infantil. (En revisión reestructuración de patios: máis inclusivos e maior 

diversidade de actividades diferenciadas por espacios.). Entre as distintas pistas e os patios conta con 

zonas verdes con árbores, bancos e dúas fontes. 

O alumnado pode dispoñer tamén do pavillón polideportivo do Ventorillo, de titularidade compartida co 

Concello, en horario lectivo e de actividades extraescolares.  

 

Servizos que ofrece 

 É un centro de liña tres dende 4º de educación Infantil ata 6º de educación primaria (actualmente 

liña 4 en 6º de educación Primaria por desdobles COVID).  

 A Anpa do centro - "ANPA AGARIMO" - colabora na realización das actividades extraescolares do 

centro, así como nas complementarias que se lle solicitan. Tamén se responsabiliza do 

funcionamento do comedor escolar e do servizo de coidado e vixiancia antes do comenzo da 

xornada lectiva “madrugadores” 

Neste momento non hai alumnado que precise servizo de transporte? 

 



11 
Plan Xeral de Atención á Diversidade – CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

 

b) Recursos humanos e organizativos 

Recursos humanos:  

O persoal docente do centro distribúese da seguinte forma: 

- Educación Infantil: 9 mestras titoras, 3 mestras de apoio, 1 mestra lingua inglesa?  

- Educación Primaria:  19 mestres/as de Primaria (este curso), 3 mestras de Lingua Inglesa, 3 

mestres de Educación Física, 2 mestres de Educación Musical, 2 mestras de Relixión  

- Departamento de Orientación: 2 mestras de Pedagoxía Terapéutica (PT) e 1 mestra de Audición 

e Linguaxe (AL) con destino definitivo no centro. 1 mestra de Pedagoxía Terapéutica en destino 

provisional que asume a xefatura do departamento. Destacar que a xefatura do DO varía cada 

ano, posto que a titular da praza está en comisión de servicios.  

Fora de catálogo, segundo as necesidades, conta cunha 3º mestra de PT e unha 2º de AL.  

O Persoal non docente é o seguinte:  

- 1 persoal de administración  

- 1 conserxe 

- Persoal auxiliar coidador: 2 a tempo completo e 1 tres días á semana 

- Auxiliar de conversa 

-  Persoal de comedor e madrugadores 

- Persoal de actividades extraescolares 

- Persoal de limpeza. 

Recursos organizativos 

- Equipo directivo: Director, Xefa de estudos e secretaria. 

- Consello Escolar: presidente (director do centro), xefa de estudios, representantes do profesorado (5?), 

representantes dos pais/nais (5), representante do PAS, representante do Concello e secretaria do centro. 

- Comisión económica: Presidente (director do centro), representante do profesorado, representante dos 

pais/nais e encargada do comedor.  

- Comisión de convivencia: Presidente (director do centro), xefa do departamento de orientación, 

representantes do profesorado, representante dos pais/nais.  

- Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP): Presidente (director do centro), xefa de estudos, 

coordinadoras de Infantil e Primaria, coordinadora de biblioteca, coordinadora de actividades 

extraescolares e complementarias, xefa do departamento de orientación (secretaria) mestras de PT e AL.  

- Departamento de orientación: Xefa do DO (orientadora do centro en destino provisional), 3 mestras de 

PT (2 con destino definitivo), 2 mestras de AL (1 con destino definitivo), coordinadora de Educación 

Infantil, coordinadoras de Educación Primaria. 

Ademáis dos equipos de ciclo e nivel, equipo de actividades complementarias e extraescolares, equipo de 

dinamización da lingua galega, TICs e Biblioteca.  

 



12 
Plan Xeral de Atención á Diversidade – CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

c) Características do alumnado escolarizado 

O alumnado pertence a familias de clase media-baixa, cun alto porcentaxe de matrimonios novos cunha 

media dun ou dous fillos e traballos fundamentalmente no sector servizos, industrial e funcionariado.  A 

maioría dos alumnos vive no entorno do centro (Ventorrillo, Agra do Orzán, Bens, A Silva...).  

 Compre destacar que o centro conta cunha enorme diversidade cultural. Hai unha porcentaxe moi elevada 

de familias nas que algún dos país e mesmo os propios nenos non teñen a nacionalidade española.  Tendo en 

conta tanto o alumnado sen nacionalidade española coma aquel no que un ou os dous proxenitores non a 

teñen, a distribución por aulas é a seguinte:  

 

 E. Infantil 

4º 5º 6º Total 

A B C A B C A B C  

Senegal 1 1  1 1 1 1  1 7 

Guinea        1 1 

Cabo verde 1     1 

Marruecos 1  1  2 

Colombia 1 1  2  1 5 

Costa Rica 1     1 

Rep. 

Dominicana 

 1 1 3 1 5 

Argentina 1 1  1 2 

Venezuela 1 1 1  1 1  5 1 10 

Paraguay   1 1  1   3 

Uruguay  1  1 

Bolivia 2 1  3 

Panamá   1 1 

México 1 1 

Brasil 1 2 2 4 

Perú 2  1  1 4 

Ecuador   1 1 1 3 

Rumanía 1    1 

Suiza 1  1 

Cuba  1 1 3 

Rusia  1 1 2 

Armenia 1   1 

Hungría  1 1 

NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 7/23 = 31% 9/22 = 40% 3/22= 14% 12/20 = 60% 7/20 = 35% 6/19= 32% 7/25 = 28% 11/25 =44% 4/24 =17% 66 

Total  19/67 =  28% 25/59 =  42 % 22/74 = 29% 66/200= 33% 

 

Por tanto, un 33% do total do alumnado de Educación Infantil, non teñen a nacionalidade española eles/as 

e/ou algún dos seus proxenitores, destacando Venezuela e Senegal como os países de procedencia máis 

frecuentes.  
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En Educación Primaria, a porcentaxe de alumnado nesta situación é do 28%, sendo novamente Venezuela 

e Senegal, xunto con República Domincana os países de procedencia máis frecuentes.  

 E. PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOT 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C D  

Senegal 2 3 1   1 1 1  1 1    1  2 1  15 

Camerún   1               1 

Marruecos 1   1 1    1  1      2 7 

Nigeria      1           1 

Argelia    1          1 

Colombia 2 1  1 1 1  1 1  1   1 1  11 

Costa Rica 1                1 

Rep. 

Dominicana 

 1 2 1    1 2 2  1 1  1 2 14 

Argentina 1  2  1  1      1  1  1 7 

Venezuela 1 1 2 1 2 2 2 1 4 1  1     1 1 20 

Bolivia                  1 1 

Perú 1 1 1  1 1 1    1  1  2 1  11 

Uruguay         1 1     1 1  4 

Paraguay   1 2 1          4 

Brasil   1  1 1 1    1  1 6 

Ecuador    1    1 1     3 

Francia  1       1   1   3 

Suiza 1               1 

Portugal 1               1 

Checoslovaquia        1      1 2 

Cuba 1 1 1        1      4 

Hungría         1       1 2 

Rusia   1  1         2 

NS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  0 2 0 0 0 0 0 4 

TOTAL 8 8 5 8 5 7 10 8 6 10 10 2 5 5 4 2 7 6 10  

Alumnos/ aula 25 25 25 25 25 24 25 25 25 24 25 23 25 24 24 20 19 20 20  

% 32 32 20 32 20 29 40 32 24 37 40 9 20 21 17 10 37 30 50  

Total  21/75 = 28% 20/74 = 27 % 24/75 = 32% 22/74 = 29% 14/73 = 19% 25/79 =   32% 126/ 452 = 28% 

 

Destaca tamén unha alta porcentaxe de alumnado con NEAE/NEE.  

Se temos en conta únicamente o alumnado con certificado de discapacidade, neste momento hai 

escolarizados 12 alumnos en educación Infantil, 16 alumnos en Educación Primaria, e 4 alumnos có certificado 

en trámite, o que fai un total de 32 alumnos con certificado de discapacidade en grao variable, comprendidos 

entre o 33 e o 70%. Isto supón que un 5% do alumnado do centro ten alguna discapacidade.  

 

 



14 
Plan Xeral de Atención á Diversidade – CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

En educación Infantil, a porcentaxe é dun 7%, sendo a distribución a seguinte:  

 E.INFANTIL 

4º 5º 6º  

TOTAL A B C A B C A B C 

Discapacidade 0 3 3 1 2 1 2 2 0 14 = 7% 

  

En Educación Primaria este alumnado supón un 4% do total, e a distribución por aulas é a que segue:  

 E. PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOT 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C D  

Discapacidade 1 2 1 1 0 3 1  1 1 1     1 2  1 16 

En trámite   1 1                2 

TOTAL 1 2 2 2 0 3 1  1 1 1     1 2  1 18 = 4% 

 

Se atendemos ás NEAE (incluíndo NEE) observamos que a porcentaxe de alumnado con NEAE en 

Educación Infantil é dun 13%, distribuíndose do seguinte xeito:  

 E. Infantil 

4º 5º 6º Total 

A B C A B C A B C  

TEA 1 1 2  1 1 1 2  9 

S. Down  1        1 

D. Visual       1   1 

D. Intelectual     1     1 

Retraso madurativo  1 1 1   1  2 6 

TDL (antes TEL) 1  1    1  2 5 

R.Neurodesarrollo         1 1 

T. Grave conducta  1        1 

TOTAL 2 4 4 1 2 1 4 2 5 24 

Total nivel 10 4 11  

Total etapa 25/197 = 13% 

*Neste cadro non se inclúen as Dislalias. 
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No caso da Educación Primaria, a porcentaxe de NEAE é aínda máis elevada, alcanzando un 16%  

 E. PRIMARIA 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOT 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C D  

TEA   1 1 1 2     1   1  1  2  10 

Paresia Braquial   1                 1 

X Frágil                 1  1 2 

West          1          1 

Smith Magenis 1                   1 

Disc. visual                 1   1 

Disc. Intelectual       1?             1 

Plurideficiencia  1       1           2 

Ret. madurativo  1                  1 

TEL  2    1              3 

Altas capacidades          1          1 

T.G.Conducta                    0 

Fam/conducta                 1   1 

Dislexia       2   1  1 1 2    1  8 

D.Aprendizaje 1 2 1 3  1 1 2 2  2  1 3 1  2 2 1 25 

TDAH     1   1  1     1    1 5 

Dislalias +    2 1 1 2   1   1 1       9 

TOTAL 2 6 5 5 3 6 4 3 4 4 3 2 3 6 2 1 5 4 3 72 

Con discapacidad 1 2 1   2  1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 14 

Discapacidad tramite   1 1 1              3 3 

Total NEAE/NEE 72/444  =  16%  

*Non está incluído aínda  o alumnado de incorporación tardía nin vulnerabilidade socioeducativa 

 

Compre destacar que no centro hai 17 alumnos/as dentro do Trastorno do Espectro Autista, o que supón cerca 

dun 3% do alumnado escolarizado.  Segundo os datos de solicitude de escolarización para o vindeiro curso 

2022/2023, incorpóranse ó centro 4 alumnos máis con TEA e marcha un, o que fai un total de 20 alumnos e/ou 

alumnas con TEA no centro.  

 

d) Posibilidades da contorna 

 

 

 

 

 



16 
Plan Xeral de Atención á Diversidade – CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

4.2. Identificación e valoración das necesidades.  

Calquera intervención debe partir dunha adecuada identificación e valoración de necesidades como base 

para a toma de decisións que permitan orientar a práctica educativa. Por tanto, o proceso de identificación e 

valoración das necesidades educativas do alumnado é o paso previo e necesario para garantir as oportunidades 

e condicións de aprendizaxe axeitadas a cada alumno e alumna.  

Este proceso pode ter lugar en varios momentos, sendo fundamental a identificación e valoración 

temperá a través de instrumentos básicos como a avaliación inicial, a continua e a psicopedagóxica.  

Tanto o art. 74.2 de LOE como o art. 33.1 do Decreto 229/2011 de atención á diversidade, sinalan esta 

identificación temperá, a súa valoración e a resposta educativa procedente como procesos necesarios para 

adecuar as medidas e os recursos educativos á diversidade. Tamén a orde do 8 de setembro de 2021 destaca 

a importancia da detección precoz das necesidades educativas, sinalando que o alumnado deberá recibir o 

apoio preciso desde o momento da súa escolarización ou da detección da súa necesidade.  

É importante destacar, nesta detección temperá das necesidades específicas de apoio educativo, o 

establecido no Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá 

da Xunta de Galicia, polo que nos guiaremos.  

Para a identificación de necesidades deberemos partir: 

- Da información aportada polas familias e polos centros de procedencia, de ser o caso. 

- Da avaliación inicial e, de ser o caso, da avaliación psicopedagóxica. 

- Dos informes e das achegas do profesorado, dos servizos de orientación ou dos servizos 

sociosanitarios, entre outros.  

 

En definitiva, deberemos empregar todos os instrumentos dos que dispoñemos para a identificación.  Entre 

eles destacamos: 

 
a) Avaliación inicial 

É, tal e como se recolle no art.33.2 do Decreto 229/2011, o factor preventivo por excelencia en atención á 

diversidade - especialmente para os acneae - sendo unha das súas finalidades a de adaptar as ensinanzas ao 

alumnado e facilitar a debida progresión nas suás aprendizaxes (Orde do 8 de setembro de 2021).     

En consecuencia, o equipo docente, coordinado polo profesorado titor e co asesoramento do 

departamento de orientación realizará, no primeiro mes de cada curso unha avaliación inicial a todo o 

alumnado que se incorpore aos ensinos do segundo ciclo de educación infantil e a cada nivel do ensino 

obrigatorio.   

- Educación Infantil (Orde do 25 de xuño de 2009): O titor/a deberá facer unha avaliación inicial a todo 

o alumnado cando se incorpore a 4º curso, ou máis tarde por traslado.  Recollerá: as achegas da 

entrevista coa familia, os datos médicos e psicopedagóxicos significativos, as observacións do 

período de adaptación e as do período de escolarización anterior se a houbese, e quedará recollida 

no expediente. 
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- Educación Primaria (Orde do 9 de xuño de 2016): o titor/a realizará unha avaliación inicial durante o 

primeiro mes de cada curso escolar (ou máis tarde por traslado.)  

- Incidirá nas competencias clave e incluirá a análise de informes anteriores e a información obtida 

polas familias. 

Para tal fin, desde a CCP elaborarase un documento de avaliación inicial para cada un dos niveis que 

se imparten no centro, garantindo continuidade e coherencia ás aprendizaxes requiridas para enfrontarse a 

cada nivel. 

Esta avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións nas programacións de aula, 

así como para a adopción das Medidas de Atención á Diversidade que se consideren oportunas para cada 

alumno. 

En función dos resultados, poderá ser necesario demandar da xefatura do departamento de 

orientación a realización dunha avaliación psicopedagóxica.  

O profesorado titor, en colaboración coa xefatura do departamento de orientación, informará as 

familias sobre os procedementos para levar a cabo a avaliación inicial e, no seu caso, a identificación temperá 

das necesidades educativas. Igualmente, achegaralles información sobre os resultados desa avaliación e, 

cando cumpra, sobre a aplicación das medidas de atención á diversidade que se consideren necesarias.   

 
b) Avaliación continua 

Dado que as necesidades educativas poden aparecer ao longo de todo o proceso educativo, tanto as 

ordenes de avaliación como os decretos de curriculum das diferentes etapas educativas establecen a 

necesidade de levar a cabo un proceso de avaliación continua, cuxos resultados permitan ao docente introducir 

de forma constante cambios metodolóxicos, organizativos ou na súa proposta curricular que beneficien a todo 

o alumnado.  

Esta avaliación continua, por tanto, vainos permitir detectar determinados indicadores ou signos de 

alerta, que poden facer sospeitar a presenza de determinados trastornos e, nos casos en que sexa necesario, 

demandar da xefatura do departamento de orientación a realización dunha avaliación psicopedagóxica.  

Cabe destacar a importancia dos diferentes protocolos para o tratamento educativo do alumnado con 

diferentes trastornos da Xunta de Galicia. En base a eles, e para facilitar a identificación das diferentes NEAEs, 

recollemos no ANEXO 1 deste Plan Xeral de atención á diversidade “INDICADORES- SINAIS DE ALARMA”. 

O profesorado deberá revisar con regularidade estes sinais co fin de identificar o máis tempranamente 

posible as necesidades do seu alumnado. No caso de identificar sinais de alarma, deberá cumplimentar o 

correspondente documento, que pasará a formar parte do expediente do alumno. Se é o caso, solicitará á 

Xefatura do DO a realización dunha avaliación psicopedagóxica. 

En base aos mesmos protocolos, coa finalidade de comezar a intervención tan pronto se detecten as 

necesidades, no ANEXO 2 deste PXAD se establecen unha serie de orientacións xerais para o traballo na aula 

co alumnado con diferentes trastornos.  
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- Este Anexo 2 de orientacións servirá tamén como documento de rexistro, no que o profesorado irá 

marcando as medidas aplicadas con cada alumno, destacando as que mellor funcionaron. Este 

documento pasará a formar parte do expediente do alumno, de modo que se garanta a 

continuidade das medidas que resultaron efectivas con cada alumno/a.   

 

c) Avaliación psicopedagóxica 

Como vemos, pode suceder que o proceso de identificación das necesidades deba iniciarse ante 

determinados signos de alerta detectados pola familia ou o profesorado, que requiran a participación do 

departamento de orientación  ou o  EOE para a realización dunha avaliación psicopedagóxica.  

O art. 34 do Decreto 229/2011 defínea como o proceso sistematizado de recollida, análise e valoración 

da información relevante do alumnado, do seu contexto escolar e familiar e dos distintos elementos que 

interveñen no proceso de ensino-aprendizaxe coa finalidade de identificar as necesidades educativas que poida 

presentar, e poder fundamentar as correspondentes propostas e decisións.  

É competencia e responsabilidade da xefatura do departamento de orientación, e poderá contar coa 

colaboración do EOE.  

 

Requisitos para a súa realización 

A avaliación Psicopedagóxica poderá realizarse nas seguintes circunstancias:  

- Cando exista algún tipo de discapacidade, trastorno ou circunstancia que afecte o seu 

desenvolvemento xeral, así como á súa aprendizaxe; igualmente, se existen indicios de altas 

capacidades intelectuais.  

- Cando os resultados da avaliación inicial deban complementarse con esa avaliación.  

- Cando se prevexa a necesidade dalgunha medida extraordinaria de atención á diversidade que require, 

previamente, esa avaliación.  

- Cando se prevexa a necesidade de recursos educativos complementarios ou apoios especializados de 

difícil xeneralización.  

- Cando se considere necesario elaborar ou modificar o ditame de escolarización. 

- Cando por circunstancias excepcionais, demándeo a Administración educativa.  

 

Procedemento para a súa solicitude 

- O profesorado titor, cando se cumpra algunha das situacións descritas no punto anterior e de acordo 

co protocolo de demanda recollido no ANEXO 3 deste PXAD, realizará a solicitude de avaliación 

psicopedagóxica á xefatura do departamento de orientación.  

- Nos casos de alumnado en proceso de admisión no centro que o requira, será a dirección do centro 

quen demande a avaliación psicopedagóxica.  
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- No caso de alumnado matriculado noutro centro, solicitarase a información necesaria á xefatura de 

departamento de orientación do centro de procedencia.  

- En determinadas circunstancias acreditadas no protocolo de demanda e no informe psicopedagóxico 

correspondente, a sollicitude poderá proceder da Administración educativa, da propia xefatura do 

departamento de orientación ou das nais, dos pais ou das persoas titoras legais do alumnado.  

 

No momento en que se reciba a solicitude de avaliación psicopedagóxica, ou antes se é o caso, abrirase 

expediente do alumno ou alumna no departamento de orientación. Xefatura do departamento de orientación, 

segundo o modelo establecido no Anexo 4, deixará constancia no expediente do alumno da existencia de 

expediente no departamento de orientación. Dito anexo 5 deberá ser impreso en papel de cor verde, co fin de 

identificalo con facilidade.   

Do mesmo xeito, formará parte do expediente do alumno no departamento de orientación o “listado de 

documentos no departamento de orientación” establecido no Anexo 5 desde PXAD. Xefatura de 

departamento de orientación irá cumplimentando este listado conforme se engadan novos documentos ao 

expediente do alumno ou alumna no departamento.   

 
Solicitude de intervención do EOE.  

- Cando se considere necesario,  XDO, co visto e prace da dirección do centro, podrá requerir ao servizo 

territorial de Inspección Educativa a intervención do EOE, a través do correspondente modelo formalizado 

e acompañado dunha copia do informe psicopedagóxico elaborado por XDO.    

 

Conformidade das familias.  

- As nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado deberán ser informadas da realización da 

avaliación psicopedagóxica así como da súa finalidade, e deberán deixar constancia de dita información e 

da súa conformidade ou non a través do modelo que figura no ANEXO 6, que deberá estar firmado antes 

da realización da propia avaliación psicopedagóxica.  

- No caso de que as familias non amosen a súa conformidade para a realización da avaliación 

psicopedagóxica, consultarase á inspección educativa correspondente o procedemento a seguir. 

 
Contido e características.  

- Aterase ao disposto no artigo 17 da orde do 8 de setembro de 2021 

- O equipo docente, coordinado polo profesorado titor, achegará á xefatura do departamento de 

orientación (XDO) a información que se lle requira.  

- XDO poderá requirir as achegas doutro persoal que atenda á alumna ou ao alumno no propio centro 

docente, as das nais, os pais ou as persoas titoras legais e, no seu caso, as das persoas profesionais que 

interveñen na súa atención integral. 
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Carácter global e contextualizado da avaliación psicopedagóxica.  

Compre destacar que a avaliación psicopedagóxica non soamente deberá contribuir a fundamentar a 

resposta específica ás necesidades educativas de determinadas alumnas ou determinados alumnos, senón 

tamén a orientar ao centro na mellora das condicións que permitan responder á diversidade de todo o 

alumnado.   

Tal e como se recolle no Protocolo para a atención educativa do alumnado con Síndrome de Down e/o 

discapacidade intelectual, a discapacidade de unha persoa resulta da interacción entre a persoa e o ambiente 

no que se desenvolve. Isto implica que as limitacións de unha persoa convértense en discapacidade como 

consecuencia da súa interacción con un ambiente que presenta barreiras e non ofrece os apoios que precisa 

para reducir as súas limitacións funcionais. Por tanto, se unha persoa desenvólvese nun ambiente libre de 

barreiras (non só físicas, senón de moi diversa índole) e cos apoios que necesita, as súas capacidades 

desenvolveranse máis e serán cada vez máis operativas.   

En consecuencia, deberá realizarse unha valoración das principáis necesidades referidas a:  

A nivel centro:  

- Procedemento para a detección das necesidades educativas e o seu plan de actuación.  

- Presenza de barreiras 

- Organización coordinada de espazos, horarios e apoios. 

- A atención a diversidade nos tempos de ocio.  

- Formación do profesorado 

- Colaboración e coordinación entre o equipo docente e con outros profesionais (persoal auxiliar 

coidador, intérprete da ONCE, persoal sanitario, …) 

- Colaboración e coordinación con servizos externos 

- Colaboración e implicación das familias, etc.  

A nivel aula:  

- Adecuación tanto dos elementos relacionais (profesor-alumno, entre alumnos e profesor de aula-

profesor de apoio) como os recursos materiais, organizativos e curriculares.  

- Na metodoloxía: selección de estratexias que, beneficiando ao acneae sexan útiles para todo o 

grupo (traballo colaborativo, grupos cooperativos, titoría entre iguais, proxectos, etc).  

- Na avaliación: asegurando o emprego de instrumentos e procedementos variados e adecuados.   

- Os obxectivos e contidos deberán ser adecuados ás peculiaridades da aula e do alumno, 

estruturándoos segundo prioridades. 

- As actividades: multiivel, planificadas baixo a perspectiva do DUA.  

 
Neste sentido será moi importante o proceso de reflexión e valoración colectiva que se desenvolve a 

través dos órganos de coordinación.  
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Conclusións da avaliación. Informe psicopedagóxico e comunicación dos resultados.  

Os resultados e conclusións da avaliación psicopedagóxica recóllense nun Informe psicopedagóxico que 

deberá elaborar a XDO.  

Realizarase segundo o modelo que figura no ANEXO 7 . Ten carácter confidencial polo que se debe gardar 

a preceptiva garda e custodia.  

- XDO deberá comunicar os resultados da avaliación e as posibles orientacións ou propostas de actuación 

ó profesorado titor.  

- O profesorado titor, coa colaboración do departamento de orientación, fará chegar as nais, país e/ou 

titores legais os resultados da avaliación e as posibles orientacións ou propostas de actuación. Asi mesmo, 

terán dereito a solicitar unha copia do informe psicopedagóxico, segundo o modelo establecido no ANEXO 

8, firmando no seu momento a recepción do mesmo, segundo o ANEXO 9 

- De ser o caso, o profesorado titor, coa colaboración do departamento de orientación, fará chegar as 

nais, país e/ou titores legais un documento con pautas para as familias en base aos diferentes 

protocolos publicados pola Xunta de Galicia, segundo o modelo establecido no ANEXO 10.   

 
Necesidades actuáis 
 

Entre as necesidades más frecuentes no alumnado do centro podemos destacar, entre outras, as seguintes: 

- Necesidades específicas de apoio educativo, en moitos casos necesidades educativas especiais. 

- Dificultades para acadar o nivel lectoescritor correspondente á súa idade. 

- Dificultades na área matemática, fundamentalmente no razoamento e resolución de problemas. 

- Insuficiente implicación, esforzo e autonomía no estudio. 

- Dificultades de organización que inciden negativamente na eficiencia. 

 
 

4.3. Determinación dos obxectivos. 

En base ás necesidades identificadas, establécense os seguintes obxectivos 

A) Obxectivos xerais 

- Ofrecer unha resposta educativa axeitada ao alumnado do centro contemplando os axustes que 

sexan precisos. 

- Potenciar actuacións coordinadas das persoas implicadas na atención á diversidade: familia, 

alumno/a, profesorado, titores/as, persoa orientadora, equipo directivo, ... 

- Deseñar respostas educativas e planificar actuacións para a atención á diversidade e ao alumnado 

con necesidade específica de apoio educativo 

- Sensibilizar á comunidade educativa en atención á diversidade.  
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B) Obxectivos específicos 

B1)  Referidos ao ámbito educativo 

- Fomentar a colaboración dos órganos de goberno e de participación do centro na elaboración e 

desenvolvemento do PXAD. 

- Planificar propostas educativas diversificadas e adaptadas ás necesidades do alumnado escolarizado. 

- Utilizar metodoloxías variadas que faciliten a participación de todo o alumnado desde unha 

perspectiva inclusiva. 

- Potenciar a comunicación e coordinación coas familias implicándoas na educación das súas fillas e 

dos seus fillos.  

- Promover a formación do profesorado na atención á diversidade e na inclusión. 

- ¿Crear unha aula de recursos? 

 

B2) Referidos ao ámbito familiar 

- Participar activamente no proceso educativo do seu fillo ou da súa filla. 

- Ampliar a súa capacidade de apoio no proceso educativo compartido  

 

B3) Referidos á contorna.  

- Fomentar a coordinación con institucións, asociacións ou organismos externos ao centro na 

aplicación de medidas de atención á diversidade que favorezan a inclusión.  

- Establecer canles e procedementos para a colaboración e intercambio de información.  

 

4.4. Descrición das actuacións, medidas e/ou programas para a atención á diversidade 

A realidade reflectida na descripción inicial do centro, familias, alumnado e contorna, evidencia a 

necesidade de realizar determinados axustes a nivel centro, aula e individual para atender a diversidade do 

noso alumnado.  

É necesario por tanto implementar unha serie de medidas de atención á diversidade, entendendo por 

elas, como se reflicte no art. 7 do Decreto 229/2011, todas aquelas actuacións, estratexias e/ou programas 

destinados a proporcionar unha resposta axustada ás necesidades educativas do alumnado.  

Estas medidas clasifícanse en ordinarias e extraordinarias e deben estar recollidas neste plan e nas súas 

concrecións anuais.   

E fundamental detacar que na resposta educativa á diversidade priorizaranse as medidas de carácter 

ordinario e normalizador. As de carácter extraordinario só se levarán a cabo unha vez esgotadas as anteriores. 

(art 4.5 D. 229/2011).  
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4.4.1. Medidas ordinarias 

De conformidade co art. 8 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, son aquelas que faciliten a 

adecuación do currículo prescritivo, sen alteración significativa dos seus obxectivos, dos contidos nin dos 

criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros docentes e ás características do alumnado.  

Por tanto, sen necesidad de recurrir a medidas extraordinarias, podemos poñer en marcha moitas 

medidas e estratexias referidas a organización, metodoloxía, agrupamentos, avaliación, etc., para atender a 

diversidade do noso alumnado.  Podemos destacar:  

 

a) Adecuación da estrutura organizativa do centro, e da organización e a xestión da aula ás características 

do alumnado.  

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Todo o alumnado  Equipo directivo 

 Equipo docente 

 Primeiro trimestre. 

 Revisión constante 

 

Con esta finalidade, establécense os seguintes criterios: (falar con dirección) 

1. Agrupamento do alumnado.  

Seguindo o art 87 da LOE, deberá realizarse unha adecuada e equilibrada escolarización do alumnado 

con NEE. Para configurar grupos equilibrados e heteroxéneos dando resposta as necesidades do 

alumnado deberemos ter en conta aspectos como:   

- Características e número do alumnado con NEAE – distribución equilibrada por grupos, tendo en 

conta fundamentalmente as características e necesidades do alumnado con NEE e non tanto o seu 

número, xa que e ben sabido que os acneae presentan características e necesidades ben diferentes 

e non podemos equiparar os grupos en base ao número de alumnado.  

- Distribución equilibrada de alumnado NEAE por incorporación tardía.   

- Nos cambios de curso/ciclo será fundamental asegurar que todos os nenos e nenas pasen de curso 

nun grupo con al menos un ou dous compañeiros o compañeiras de referencia, especialmente no 

caso do alumnado con NEAE e/ou con dificultades no ámbito socioafectivo.   

- Nos casos de alumnos con nee ou neae que o requiran, as decisións de incorporación aos grupos 

tomaranse tras a análise particular de cada caso. 

- No caso de que xurdan necesidades non previstas que provoquen un grande desequilibrio nos 

grupos dun mesmo nivel facendo moi difícil atender ás necesidades do alumnado, poderase 

solicitar á inspección educativa unha nova reagrupación do alumnado no medio do ciclo.  

 
2. Adscricion do profesorado 

- Temos unha porcentaxe moi alta de NEAE/NEE, ao tempo que case a totalidade das mestras teñen 

destino definitivo do centro. Ponse de manifesto a necesidade dunha cultura de centro na que 
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prime a formación de todo o claustro nas NEAES más frecuentes, revertindo esa formación na 

atención ao noso alumnado e na optimización dos recursos.  

- Por tanto, a adscrición do profesorado realizarase conforme á normativa de aplicación, 

considerando se é posible que primen os criterios pedagóxicos na asignación de titorías  ¿Orde 28 

Xuño 2010, art.2º, 1.2. adscripción do profesorado, en base a premisas… 2) prestarlle a mellor 

atención posible ás necesidades do alumnado do centro.  

 
3. Distribución das aulas, das unidades e/ou dos espazos do centro. 

- Espazos do centro: Nunha escola común para todos, os espazos deben reflectir e adecuarse á 

diversidade do alumnado que escolariza.  

- Alumnado NEE/NEAE: no noso centro hai escolarizado alumnado con discapacidade visual, 

auditiva, física e alumnado con TEA.  Deberán terse en conta as necesidades deste alumnado 

e adecuar os espazos as súas necesidades: condicións de luminosidade e acústicas, bandas 

rugosas, letreiros identificativos, pictogramas, etc. Será fundamental ademáis unha 

adecuación dos espazos de ocio que permitan a partipación de todo o alumnado.  

- Alumnado procedente do extranxeiro: O centro ten unha riqueza cultural enorme. Temos 23 

nacionalidades/procedencias diferentes, que supoñen un 30% do noso alumnado.  Debemos 

coidar os espazos do centro para que todo o noso alumnado se sinta parte do mesmo dende 

que entra pola porta. O propio Hall da entrada debería reflectir esta grande diversidade 

cultural (Ex: facemos un mural vivo con todos os países e imos engadindo chinchetas e 

aumentando o número de familias procedentes de cada país/comunidade.... Poñemos 

información visible nas paredes do centro que vinculan con outras partes do país e países do 

mundo: letreiros imaxes e diferentes linguas presentes entre o alumnado...etc) 

- Bibliotecas inclusivas  +  lectura fácil….  

- Distribución das aulas:  

- Na asignación das aulas aos diferentes cursos, deberán terse en conta as necesidades do 

alumnado: 

- Ainda que por norma xeral os pisos dos diferentes edificios están distribuidos por niveis, 

esta asignación poderá modificarse no caso de ser necesario por ter escolarizado 

determinado alumnado con dificultades de mobilidade → Barreiras arquitectónicas: en 

ausencia de ascensor non ten sentido que un alumno sen mobilidade teña que subir ao 

segundo ou terceiro piso por estar en 4º ou 6º curso.  

- O mesmo sucede cando acuden a aula de PT/AL... → Movilidade aulas PT/AL: Cando as 

especialistas teñen que atender alumnado de 3 anos ou con dificultades de mobilidade, 

esas sesións deberán realizarse nas aulas de apoio do 1º piso. (Non ten sentido que unha 

PT/AL estea a subir 3 pisos con este alumnado, co esforzo que supón para o alumno ou 
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alumna e perdendo 10 minutos de sesión, mentres nas aulas do 1º piso outra PT/AL está 

atendendo alumnado de 3º ou 6º de primaria sen dificultades de mobilidade).   

- Deberemos ter en conta as condicións de luminosidade e contaminación acústica das aulas á 

hora de asignar os diferentes grupos: alumnado con discapacidade visual (aulas más 

luminosas) e con hipersensibilidade acústica (asignación das menos ruidosas: que non dean ao 

patio).  

4. Plan de acollida para o alumnado  - NEAE+ Procedente extranxeiro fundamentalmente 

Seguindo o establecido na Resolución do 26 de maio de 2022, da Secretaría Xeral de Educación e 

Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de 

educación infantil,educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato no curso 

académico 2022-2023, co fin de facilitar a incorporación do alumnado ao centro, o equipo directivo 

elaborará a información necesaria e organizará as actuacións que lle permitan ao alumnado, 

especialmente ao de nova incorporación, familiarizarse nas primeiras semanas do curso, polo menos, 

coas normas de organización, funcionamento e convivencia do centro. 

 

b) Adecuación das programacións didácticas ao alumnado e ás circunstancias do seu contorno 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Todo o alumnado  Equipo docente  Primeiro trimestre. 

 Revisión constante 

 

A programación didáctica é o instrumento de traballo do docente. Permite, a partir da reflexión sobre a 

propia práctica e os decretos de ensino, adaptar a súa actuación docente á realidade educativa e, por tanto, a 

todas as necesidades do seu alumnado, gracias a un currículo aberto e flexible. Por tanto: 

- As programacións de aula deberán desenvolverse partindo do nivel de competencia curricular de cada 

alumno e alumna (tomando a avaliación inicial como punto de partida) e as axudas que precise, tendo en 

conta os principios DUA e facilitando espazos de participación para todas as alumnas e todos os alumnos.  

Teránse en conta cuestións coma:  

- Deseñar actividades de ensino-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade. 

- Utilizar recursos e materiais diferenciados- gráficos, audiovisuais, manipulativos para completar os 

distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos/as. 

- Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos e coñecementos de 

maior complexidade para algúns. 

- Etc.  

 

Destacar que tal e como se establece na citada Resolución do 26 de maio de 2022, será fundamental o 

traballo colaborativo do profesorado de educación primaria e do profesorado de educación infantil para o 
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desenvolvemento de programacións didácticas globalizadas, baseadas en metodoloxías que non supoñan 

unha ruptura abrupta respecto das empregadas durante a etapa educativa que o alumnado vén de rematar. 

 

c) Metodoloxías que promovan a inclusión.   

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Todo o alumnado  Equipo docente  Primeiro trimestre. 

 Revisión constante 

 

Na liña do que venimos diciendo, e tal e como se recolle no art.45.2. da orde do 8 de setembro de 2021, 

na planificación docente, no marco dos principios do DUA, poderán utilizarse distintas estratexias de traballo 

colaborativo tales como:   

- Traballo cooperativo en grupos heteroxéneos 

- Titoría entre iguais. 

- Aprendizaxe por proxectos. 

- Traballo por recunchos. 

- Organización de contidos por centros de interese. 

- Aprendizaxe servizo, Etc.  

Escollendo sempre aquelas que mellor se adapten á construcción que cada alumna e cada alumno 

debe facer da súa propia aprendizaxe.  

 
d) Adaptación dos tempos, dos instrumentos e dos procedementos de avaliación 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con NEAE que o precise.   Equipo docente  Todo o curso. 

 

Esta adaptación supón unha estratexia fundamental na individualización do ensino, tendo un claro carácter 

preventivo e compensador.  

- Consiste en que o profesorado adapte os tempos, os instrumentos e os procedementos de avaliación ás 

circunstancias do seu alumnado. Poderanse considerar aspectos coma a forma de comunicación que o 

alumnado necesite, a secuenciación das tarefas, a verificación da comprensión das tarefas, a 

dispoñibilidade dos recursos tecnolóxicos, a concesión do tempo necesario, etc.   

- Esta adaptación deberá aplicarse en base ás indicacións establecidas nos diferentes protocolos de 

actuación publicados pola Xunta de Galicia, reflexadas nas orientacións dos ANEXOS 2 deste PXAD.  

- É responsabilidade da mestra ou mestre da área e deberá poñelo en coñecemento do titor ou titora, que 

informará aos país, nais ou titores legais do alumno ou alumna. 

 

e) Programas colectivos de traballo da conciencia fonética e fonolóxica e estimulación da linguaxe. 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 
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 Alumnado de 2º ciclo de 

Educación Infantil e 1º 

ciclo de Educación 

Primaria.  

 Profesorado titor, co 

asesoramento do profesorado 

especialista en AL.  

 Todo o curso 

 

A gran cantidade de alumnado que temos no centro con dificultades a nivel de linguaxe e comunicación 

e as dificultades atopadas no primeiro ciclo para a adquisición da lectoescritura, fan necesario establecer un 

programa específico destinado tanto a enriquecer a competencia lingüística do alumnado destas etapas coma 

a previr e facilitar a superación das posibles dificultades detectadas, reforzando habilidades e aptitudes 

necesarias para a  adquisición da lectura e a escritura. Con esta finalidade:  

- As mestras de último ciclo de Educación Infantil e primeiro ciclo de Educación Primaria, coa colaboración 

do profesorado especialista en Audición e Linguaxe se e o caso, elaborarán un programa específico de 

traballo da conciencia fonética e fonolóxica e estimulación da linguaxe.  

- O programa recollerá obxectivos a traballar de forma progresiva en cada un dos cursos. 

- O profesorado titor de cada grupo será o resonsable da implementación e avaliación do programa.  

 

f) Aulas de atención educativa e convivencia 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con condutas 

disruptivas 

 Profesorado da área 

 Profesorado con disponibilidade 

horaria.  

 Todo o curso 

 

Cando un alumno ou alumna impida o normal desenvolvemento do traballo dunha sesión lectiva do seu 

grupo clase pola súa conduta inadecuada, poderá ser derivado ou derivada a aula de atención educativa e 

convivencia durante esa sesión.  

- O profesorado que o deriva deberá proporcionarlle as tarefas a realizar durante o tempo que dure a sesión 

lectiva, e deberá corrixilas e avalialas.  

- O alumnado derivado á aula de atención educativa e convivencia deberá desenvolver un programa de 

habilidades e competencias sociais.  

- As nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado remitido a esta aula serán informadas cada vez 

que asistan á referida aula, e indicaráselles o motivo desa remisión.  

- A xefatura de estudos levará un rexistro do alumnado derivado, o profesorado que o deriva e os motivos.  

- De ser o caso, esta aula poderá empregarse cos mesmos fins que a aula de convivencia inclusiva á que se 

refire o artigo 25 do Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, 

de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.  
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g) Reforzo educativo 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado que coa  modificación de:  

secuencia de contidos, formas e 

instrumentos de avaliación, 

organización da aula, agrupamento do 

alumnado e  metodoloxía, pode seguir 

o proceso ordinario de ensino e 

aprendizaxe. 

 Profesorado da área 

 

 Todo o curso ou ata 

cando superen as 

dificultades.  

 

 É elaborado e desenvolto na aula ordinaria polo mestre que imparte docencia na área obxecto de 

reforzo.  

 De non tratarse do titor, deberá poñelo en coñecemento deste, que o comunicará á xefatura de 

estudos e informará ao pai, nai ou titor legal do alumno segundo o modelo establecido no ANEXO 11. 

Información de medidas a adoptar.  

 Poderá contar coa colaboración de profesorado ordinario con dispoñibilidade horaria, que actúa como 

un apoio xeral ao conxunto da aula.  

 Reflectirase nos documentos oficiais de avaliación do alumnado.  

 Ao final de cada curso, o profesorado, coordinado pola persoa titora, elaborará un informe individual 

dos reforzos educativos levados a cabo, segundo o modelo recollido no ANEXO 12 deste plan.  

 

h) Apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Todo o alumnado  Profesorado con dispoñibilidade 

horaria.  

 Profesorado da área 

 Todo o curso.  

 

A atención á diversidade como responsabilidade compartida, unido á grande cantidade de alumnado 

con NEAE escolarizado no centro fan necesaria a participación do profesorado con disponibilidade horaria na 

atención a este alumnado. 

Por tanto, a principio de curso, unha vez elaborados os horarios dos diferentes cursos e tendo en conta 

os horarios dos apoios elaborados polo departamento de orientación, elaboraránse, en función das 

necesidades do centro, os horarios de apoio por parte do profesorado de dispoñibilidade horaria.  

Poderán ocuparse en: 

a) O traballo cooperativo do profesorado dentro da aula: supón o traballo conxunto na aula dun 

profesor do centro con dispoñibilidade horaria co profesor adscrito á área ou titor do grupo, 
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colaborando en todas ou algunhas actividades. Esta tarefa será desenvolta preferentemente nas áreas 

de lingua castelá/galega e matemáticas. 

- O profesor da área será o responsable da planificación do proceso de aprendizaxe e do 

seguimento e avaliación do alumnado.  

- Xefatura do departamento de orientación distribuirá as sesións que os profesores teñan asignadas 

no seu horario a este cometido entre os grupos correspondentes. Serán criterios a considerar: 

- Presenza de alumnos con necesidade específica de apoio educativo que por falta de 

recursos non pode contar con apoio especializado.  

- Características do alumnado con necesidade especifica de apoio educativo de cada grupo. 

- Incidencia nos primeiros niveis nas dificultades nas áreas instrumentais, de forma especial 

na lectoescritura. 

- Presenza de alumnos que promocionaron sen acadar avaliación positiva nas áreas nas que 

colabora o segundo profesor. 

- Presenza de alumnos repetidores. 

 

b) Grupo de Adquisición de Linguas (GAL) para alumnado que se incorpora ao centro e presenta 

descoñecemento das dúas linguas oficiais de Galicia. O funcionamiento se rexirá segundo o establecido 

no punto XXXX deste PXAD.  

c) Grupo de Adaptación da Competencia Curricular (GACC) para alumnado que se incorpora ao centro 

e presenta un desfasamento curricular de dous cursos ou máis con respecto ao que lle correspondería 

por idade. O funcionamiento se rexirá segundo o establecido no punto XXXX deste PXAD.  

d) Atención na Aula de atención educativa e convivencia, segundo o establecido no punto 4.4.1.f) deste 

PXAD.  

e) Desdobramento de grupos: Poderanse desdobrar grupos para a realización de determinadas 

actividades co obxecto de facilitar aos alumnos unha atención máis individualizada. 

- A programación será a mesma para os dous grupos e a coordinación entre o profesorado debe 

ser máxima. 

- Na formación dos grupos evitarase calquera clasificación dos alumnos polos seus coñecementos, 

nivel intelectual ou rendemento. 

 Durante o primeiro mes de curso, priorizarase a atención naqueles grupos de 1º de educación 

Primaria con alumnos con dificultades nas áreas instrumentais, de forma especial na lectoescritura.  

 

i) Programas de enriquecimento curricular.  

- As actividades de aprendizaxe deben contemplar distintos graos de execución, distintos recursos e 

fontes de información, distintas complexidades, etc., respetando os principios do DUA e incluir 

metodoloxías activas e participativas para dar resposta á diversidade de alumnado presente nas aulas.  
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- O equipo docente realizará programas de enriquecemento curricular para o seu alumnado con altas 

capacidades intelectuais, tratando de promover e desenvolver os seus talentos, dando resposta ás 

súas inquedanzas, potencialidades e interese por aprender, mantendo o seu nivel de motivación.  

- Os programas de enriquecemento curricular deberán desenvolverse na aula ordinaria e terán como 

referente o currículo do curso en que estea escolarizado o alumnado con altas capacidades 

intelectuais.  

- É competencia e responsabilidade do profesorado da área a oferta de actividades e a organización da 

aula para que a diversidade do alumnado se beneficie desa medida.  

- Con carácter xeral, a participación nun programa de enriquecemento curricular reflectirase nos 

documentos oficiais de avaliación do alumnado.  

 

j) Plan específico de reforzo para o alumnado de EP que permaneza un ano máis no mesmo curso 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado que permanece un ano mais 

no mesmo curso 

 Equipo docente 

 Profesorado titor.  

 Todo o curso ou cando 

supere as dificultades  

 

Cando unha alumna ou un alumno de educación primaria permaneza un ano máis no mesmo curso, debe 

seguir un plan específico de reforzo, que ten como finalidade atender e superar as dificultades que levaron a 

esa repetición.  

- Este plan será elaborado polo equipo docente, baixo a coordinación do profesorado titor, e 

desenvolverase ao longo de todo o curso.  Realizarase conforme o modelo establecido no ANEXO 13 

deste PXAD.  

- En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan específico de reforzo e, de ser necesario, 

realizaránselle os axustes que procedan.  

- Ao final do curso, na mesma sesión de avaliación, informarase sobre o seu desenvolvemento e o seu 

aproveitamento.  

 

4.4.2. Medidas extraordinarias 

De conformidade co art. 9 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro, considéranse medidas 

extraordinarias de atención á diversidade todas as dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do 

alumnado con NEAE que poden requirir modificacións significativas do currículo ordinario e/ou supor cambios 

esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, nos elementos de acceso ao currículo ou na 

modalidade de escolarización. 

Aplicaranse logo de esgotadas as de carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes.  
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a) Adaptacións curriculares (AC). (art. 55 da orde do 8 de setembro de 2021)  

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con NEE e 

excepcionalmente NEAE.  

 Profesorado da área, en colaboración, se 

é o caso, co profesorado de apoio ao 

alumnado con NEE.  

 Aprobación no 1º trimestre.  

 Desenvolvemento Inicialmente 

un curso ou ciclo.   

(1) 

 

- Afectan aos elementos prescritivos do currículo (entendendo como tales os que recolla a normativa 

que regula o currículo) supoñendo a modificación, ampliación, reducción ou supresión de parte ou 

todos eles.  

- A elaboración dunha AC para un determinado alumno o alumna ten unha serie de requisitos:  

1. E necesaria unha Avaliación psicopedagóxica previa e que o informe psicopedagóxico resultante 

que especifique que a AC é a medida máis idónea para atender as súas necesidades educativas, 

despois da aplicación doutras medidas de atención á diversidade.   

- Neste informe deberá constar o seu nivel de competencia curricular aportado polo 

profesorado das áreas ou materias susceptibles de adaptación. Este será o punto de partida 

para o axuste do currículo.  

2. Xefatura de estudos convocará unha reunión co equipo docente do alumno ou alumna e a 

xefatura do departamento de orientación.  

- Nesta reunión analizaránse os resultados da avaliación psicopedagóxica e decidirase a 

pertinencia ou non de realizar a adaptación do currículo e as áreas ou as materias a adaptar.   

- Xefatura do departamento de orientación redactará e custodiará a acta desta reunión, 

segundo o modelo establecido no ANEXO 14 

3. O profesorado que imparte a área obxeto de adaptación elaborará a proposta de adaptación 

según o modelo establecido no ANEXO 15 

- Este profesorado será o responsable do desenvolvemento e avaliación da AC, en 

colaboración, no seu caso, co profesorado de apoio ao alumnado con NEE.  

- A AC deberá axustarse ao nivel de competencia curricular da alumna ou do alumno, ao seu 

desenvolvemento e ao seu potencial de aprendizaxe, así como ás súas características 

persoais e sociais.  

- Debe partir do currículo de referencia, entendido este como o do ciclo ou nivel no que a 

alumna ou o alumno estean matriculados, para chegar ao currículo adaptado, entendido 

como o que conforma a adaptación curricular que se vai a desenvolver ao longo do ciclo ou 

curso. 

- En todo o proceso o profesorado contará co asesoramiento da xefatura do departamento de 

orientación.  
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4. O profesorado titor recopilará as propostas de adaptación curricular das diferentes materias 

dos seus titorandos, conformando un único documento de proposta curricular en formato 

Word/odt por cada alumno o alumna. Unha vez conformado dito documento, enviarao á 

Xefatura do departamento de orientación.  

5. Xefatura do departamento de orientación conformará o expediente da adaptación, que se 

axustará ao modelo do ANEXO 16, e se acompañará de copia del acta da reunión según o modelo 

do ANEXO 14 

6. A dirección do centro enviará - como norma xeral antes da finalización do mes de novembro - o 

expediente da adaptación curricular ao servizo territorial de Inspección Educativa, a quien lle 

compete a autorización.  

- Calquera modificación que se realice referida aos elementos prescritivos do currículo da AC 

autorizada requirirá unha nova autorización por parte do servizo territorial de Inspección 

Educativa.  

- Este plazo será diferente nos casos de flexibilización da escolarización, como veremos máis 

adiante.  

- Unha copia da adaptación curricular e a súa autorización por parte de Inspección Educativa formará 

parte do expediente do alumno ou alumna.  

- As nais, os pais ou as persoas titoras legais do alumnado serán informados desta medida de atención 

á diversidade, do que quedará constancia por escrito segundo o modelo establecido no ANEXO 11 

(Información de medidas a adoptar).  Ademáis, teñen dereito a que se lles facilite, por parte do centro 

docente e previa solicitude segundo o modelo establecido no ANEXO 8, unha copia da adaptación 

curricular autorizada.  

- Realizarase, na medida do posible, no contexto da aula ordinaria. 

- O profesorado titor convocará as reunións de seguimento que se estimen necesarias ou, polo menos, 

as que figuren no expediente da adaptación curricular.  

- Avaliación:  

- Será realizada polo profesorado que imparte a área, coas achegas do profesorado de apoio, 

no seu caso, e conforme aos criterios de avaliación establecidos na adaptación curricular.  

- As cualificacións expresaranse nos mesmos termos que os establecidos na normativa xeral que 

regula a avaliación do ensino en que está matriculado o alumno ou a alumna.  

- Os referentes da avaliación serán os incluídos na adaptación curricular, sen que iso poida 

impedirlle a promoción ou titulación.  

- A información das avaliacións que se facilite ás familias incluirá as cualificacións obtidas nas 

áreas ou nas materias adaptadas, segundo os criterios de avaliación incluídos nas 

correspondentes adaptacións curriculares. Nesta información incluirase tamén unha 

valoración cualitativa do progreso da alumna ou do alumno. O profesorado titor será o 
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responsable, coa colaboración do equipo docente e da xefatura do departamento de 

orientación, de elaborar e trasladar esa información 

- Duración da AC: poderá ser dun ciclo ou dun curso, en función da etapa educativa en que estean 

escolarizados o alumno ou a alumna. En calquera caso, deberá revisarse anualmente.  

 

(1) As AC deben de estar rematadas e aprobadas no primeiro trimestre, antes da primeira avaliación para 

poder ser o referente da avaliación do alumno. Conseguintemente é conveniente establecer  os 

seguintes prazos no proceso de elaboración: 

- Solicitude de avaliación psicopedagóxica á orientadora: mes de setembro, tras a avaliación inicial. 

- Reunión co xefe de de estudios: segunda quincena de outubro. 

- Elaboración das programacións e entrega destas últimas á orientadora en soporte informático 

para a elaboración do documento: primeira quincena de novembro.  

- Remisión do documento á inspección educativa: segunda quincena de novembro.  

 

b) Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT)  e/o en Audición e Linguaxe (AL) 

(art.57 da orde do 8 de setembro de 2021) 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con NEE e 

excepcionalmente NEAE.  

 Profesorado especialista en PT e AL   Todo o curso   

 

- Entenderáse como un recurso dirixido fundamentalmente ao alumnado con NEE. De forma 

excepcional, unha vez cubertas as necesidades deste alumnado, poderán atender a outro alumnado 

con NEAE.  

- Para a adopción desta medida extraordinaria será necesario un informe psicopedagóxico e ou informe 

da linguaxe onde se indique que o alumno ou alumna necesita recibir apoio por parte deste 

profesorado especialista.  

- A distribución do alumnado para cada especialista realizarase segundo a proposta realizada pola 

xefatura do departamento de orientación (oídos os PT e AL) á xefatura de estudos e autorizada pola 

dirección do centro docente. Teranse en conta os seguintes aspectos: 

- O profesorado especialista en PT/AL con destino definitivo no centro atenderá preferentemente 

a aquel alumnado que polas súas singulares características se beneficie da continuidade deste 

profesorado, como é o caso, por exemplo, do alumnado con TEA.  

- O apoio do profesorado especialista en AL centrarase prioritariamente nos ámbitos da 

comunicación, da linguaxe e da fala.  

- O profesorado especialista en PT/AL elaborará un programa de intervención para cada alumno ou 

alumna que atende, en colaboración co profesorado da área que corresponda e segundo a orientación 
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e o asesoramento da xefatura do departamento de orientación. Axustarase ao modelo establecido no 

(ANEXO 17 – pendente de establecer)  

- Trimestralmente e ao finalizar o curso escolar elaborarán un informe individual de cada alumna ou 

cada alumno ao que prestase apoio segundo o modelo establecido no ANEXO 18  

- Realizarán os apoios dentro da aula ordinaria do alumnado ao que apoian, colaborando co 

profesorado da área na procura da participación de todos os alumnos na dinámica da clase e 

favorecendo a súa inclusión.  Será fundamental a planificación previa e consensuada (entre o 

profesorado especialista e o profesorado da área) do traballo a realizar durante as sesións nas que o 

profesorado de apoio está na aula, permitindo a PT/AL expor estratexias de inclusión do ACNEAE, 

preparar materiais adaptados, anticipar dificultades e planificar os apoios.  

- Na aula de apoio:  

- Poderá realizarse de forma excepcional sempre que así se indique no informe 

psicopedagóxico, fundamentalmente cando aspectos concretos a traballar, pola súa 

dificultade ou singularidade, no puidesen levarse a cabo dentro do grupo clase. En ningún 

caso poderá realizarse en aula de apoio traballo que se poda realizar dentro da aula ordinaria. 

- Non podrá supoñer máis da metade do horario de apoio asignado ao alumno/a nun área 

determinada, excepto naqueles casos onde se establezca unha única sesión semanal para 

traballar aspectos concretos que non se poden traballar dentro da aula ordinaria.  

- Desta excepcionalidade se exlúen as intervencións do profesorado de AL que teñan que 

ver coa reeducación da producción oral do alumnado. Neste caso, as intervencións 

ocuparán únicamente unha fracción do período lectivo.  

- En ningún caso o apoio fora da aula ordinaria poderá exceder da terceira parte dos períodos 

lectivos semanais nin suponer a totalidade do horario lectivo semanal dunha determinada 

área. 

- Ao finalizar o curso escolar, o profesorado especialista en PT e AL elaborará unha memoria, segundo o 

modelo establecido no ANEXO 19. Entregaralla á xefatura do departamento de orientación para 

incluíla, como anexo, na memoria anual do departamento.  

 

c) Flexibilización da duración do período de escolarización 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado con NEE  

 Alumnado NEAE: altas 

capacidades intelectuais  

 Xefatura do departamento de 

orientación 

 Titora ou titor 

 Profesorado de área. 

 Dirección do centro.  

Solicitudes: 

 Altas capacidades: no mes de 

marzo 

 NEE: no mes de Abril 
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Consiste na redución ou ampliación da permanencia nunha determinada etapa, por tratarse, 

respectivamente, de alumnado con altas capacidades intelectuais ou de alumnado con NEE.  

- Para o Alumnado con Altas capacidades intelectuais a solicitude deberá facerse no mes de marzo. 

Para o Alumnado con NEE,  a solicitude deberá facerse no mes de abril.  

- As medidas de flexibilización da duración do período de escolarización, consignaranse no expediente 

académico do alumnado, indicando a resolución pola que se autorizaron.  

- En ambos casos:  

- O profesorado titor deberá elaborar un informe no que se xustifique a necesidade da medida.  

- O profesorado de cada área deberá realizar unha adaptación curricular.   

- Xefatura do departamento de orientación emitirá un Informe psicopedagóxico no que se 

especifiquen as medidas de atención á diversidade adoptadas e se e o caso, conste a 

acreditación da alta capacidade intelectual.  

- A nai, pai ou as persoas titoras legais da alumna ou do alumno deberán manifestar a súa 

conformidade expresa coa medida, segundo o modelo establecido no Anexo 20 

- Durante o último mes do curso no que se solicita a autorización da flexibilización do período de 

escolarización, co fin de facilitar a adaptación do alumnado con NEE/NEAE ao que será o seu grupo 

de referencia no curso seguinte, realizaranse actividades compartidas entre ambos grupos que 

permitan a este alumnado coñecer tanto aos seus próximos compañeiros e compañeiras coma á 

nova mestra ou mestre (darlle unha volta).  

 

d) Atención educativa ao alumnado que presenta dificultades para unha asistencia continuada 

Para dar continuidade ao proceso formativo do alumnado que non poida asistir con regularidade por un 

período prolongado ao centro, na orde do 8 de setembro do 2021 establécense as seguintes medidas:  

- Atención educativa domiciliaria: o alumnado que reciba atención educativa domiciliaria se 

considerará escolarizado a todos os efectos, entendéndose as súas ausencias como xustificadas.   

- Un mestre ou mestra do centro, preferentemente o titor ou titora do alumno ou alumna, 

pooderá participar nesta atención de forma voluntaria, sempre que esta participación non 

implique un incremento de persoal do centro.  

- O profesorado titor do alumnado obxecto desta medida deberá:  

- Facilitar ao profesorado de atención educativa domiciliaria a programación do ciclo ou 

nivel e un informe da situación académica do alumno ou alumna. 

- Coordinarse co profesorado de atención educativa domiciliaria e trasladarlle as tarefas 

planificadas para a aula ordinaria e a súa temporalización.  

- O equipo docente:  

- Será o responsable da avaliación e das decisións de promoción do alumnado.   

- Revisará esta medida en cada sesión de avaliación, valorando entre outras, a adopción 

doutras medidas de atención á diversidade que se consideren máis adecuadas para 
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atender as necesidades da alumna ou do alumno, no caso de reincorporación parcial ou 

total ao centro docente. 

- Será recomendable que participe cando a atención educativa se preste de modo virtual.  

- Para o alumnado que, por motivos de saúde, non pode asistir ao centro ou pode asistir 

únicamente unha parte da xornada por un período continuado de máis de 5 días (e non 

recibe atención domiciliaria) deberá elaborar unha proposta de actividades educativas. 

En coordinación co titor ou titora, entregarase esta proposta á familia ou titores legais 

para a súa realización polo alumnado e posterior devolución.  

 
- Atención educativa hospitalaria: o alumnado que recibe atención educativa hospitalaria se 

considerará escolarizado a todos os efectos, entendéndose as súas ausencias como xustificadas.  No 

caso de alumnado con hospitalización de máis de 15 días,  

- O equipo docente:  

 Elaborará, cunha frecuencia quincenal, a proposta de actividades para a aula ordinaria, 

que a dirección do centro remitirá ao profesorado da aula educativa hospitalaria. 

 É o responsable da avaliación e decisión de promoción deste alumnado, tendo en 

consideración a información aportada polo profesorado de atención educativa 

hospitalaria nos informes remitidos por éste trimestralmente ou ben ao finalizar ésta 

atención educativa.  

 Atención educativa virtual: no caso de emerxencia sanitaria, para o alumnado autorizado polas 

comisións autorizadas a tal efecto a recibir atención educativa virtual e cando esta atención poda 

realizarse desde o centro, o equipo docente realizará a atención educativa.  

 

e) Grupos de adquisición de linguas. (GAL) 

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado de Educación primaria  

procedente do extranxeiro con 

desoñecemento das 2 linguas oficiais 

de Galicia.   

 Excepcionalmente alumnado de 6º 

de educación infantil.  

 Profesorado con 

dispoñibilidade horaria  

 Profesorado titor 

 Máximo 1 trimeste salvo 

autorización de inspección.  

 Máximo de sesións lectivas 

semanáis E. Infantil: 5 

 1º ciclo E. primaria: 10 

 2º e 3º ciclo de E. Primaria: 20  

As sesións se irán reducindo conforme 

a progresión do alumnado.   

 

O centro conta cun alto número de alumnado procedente do extranxeiro. Cada ano derivamos á Escola 

Intercultural un número importante de alumnado con descoñecemento dunha ou as dúas linguas oficiais 

de Galicia. Este alumnado non sempre pode asistir a UAMI, moitas veces por incompatibilidade horaria e 
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otras por non haber plazas libres no momento da súa chegada ao centro, tendo que esperar incluso meses 

ata que queda unha praza vacante.   

Ter alumnado destas características require un esforzo grande por parte do centro. E neste esforzo convén 

valorar a posta en marcha, con profesorado con disponibilidade horaria, de grupos de adquisición de 

linguas que permitan o impulso dunha formación inicial específica nas linguas  vehiculares do ensino, de 

modo que se posibilite, canto antes, a súa incorporación nas actividades de aprendizaxe pertencentes ao 

curso no que estean escolarizados.  

 Cada grupo debe estar conformado con alumnado da mesma etapa educativa.  

 O alumnado debe asistir a aula ordinaria nas áreas que máis favorezcan a súa integración.  

 A Dirección do centro realizará a solicitude conforme ao establecido no artigo 68 da orde do 8 de 

setembro do 2021.  

 O profesorado titor:  

- Realizará un informe xustificativo da necesidade da medida, que formará parte do 

expediente de solicitude da mesma.   

- Informará as familias ou titores legais sobre a medida, seguindo o modelo establecido no 

ANEXO 11 

- Informará as familias/titores legais sobre o progreso nas aprendizaxes específicas de tipo 

lingüístico, así como no relativo á inclusión do seu fillo ou filla no centro docente.  

- O profesorado encargado destes grupos: 

- Será profesorado con disponibilidade horaria, que deberá coordinarse co profesorado titor 

do grupo ordinario ao que pertenzca o alumnado, e co asesoramento da xefatura do 

departamento de orientación.  

- Elaborará a programación ou plan de traballo para desenvolver no grupo de adquisición de 

linguas.  

- Será o responsable da avaliación das aprendizaxes específicas do GAL, e esta avaliación será 

o referente para a toma de decisións sobre o horario de permanencia no grupo.  

- Poderá asistir as sesións de avaliación do alumnado, con voz e sen voto.  

 
f) Grupos de adaptación da competencia curricular.  

Destinatarios da medida Responsables da aplicación Temporalización 

 Alumnado do 2º ou 3º ciclo de 

Educación primaria procedente do 

extranxeiro con desfase curricular de 

2 o máis cursos.  

 

 Profesorado con 

dispoñibilidade horaria  

 Profesorado titor 

 Todo o curso ou ata superar as 

dificultades.  

 Máximo de 8 sesións lectivas 

semanais.  

 

Vemos cada día como un bo número do noso alumnado procedente do extranxeiro chega cun nivel de 

competencia curricular por debaixo do esperado para a súa idade. O artigo 67 da orde do 8 de setembro 
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de 2021 establece que cando este desfase sexa de máis de dous anos, podese escolarizar a este alumnado 

no curso inmediatamente inferior ao que lle correspondería por idade. E añade: “incorporándose ao curso 

correspondente á súa idade no caso de superar ese desfasamento”.  

É unha realidade que moitas veces, aínda escolarizando a este alumnado un curso por debaixo do que lle 

correspondería, non supera este desfase, de modo que nunca chega a incorporarse ao curso que 

realmente lle correspondería. Esto pon de manifesto que únicamente a súa incorporación un curso por 

debaixo non é suficiente. De feito, en moitas ocasións este alumnado termina permanecendo un ano máis 

no mesmo curso ou arrastrando dificultades toda a etapa polas que acaban recibindo apoio por parte da 

especialista de PT, un recurso moi escaso no noso centro debido ao alto número de alumnado con NEAE.  

E conveniente, por tanto, intentar aplicar outras medidas.   

A lexislación contempla a posibilidade de conformar grupos de adaptación da competencia curricular para 

alumnado procedente do extranxeiro que cumpra os seguintes requisitos:   

- Tras a avaliación inicial se verifique que presenta un desfase curricular de dous ou mais cursos 

respecto ao que lle correspondería por idade nas áreas de Lingua Galega, Lingua Castelá e 

Matemáticas,  

- Esté escolarizado no 2º e 3º ciclo da educación primaria  

- Non teña adaptación curricular.  

- O alumnado poderá permanecer no grupo todo o curso, pero nunha fracción da xornada escolar e 

coinicidindo coas áreas instrumentais. En ningún caso poderá superar as 8 sesións lectivas semanais 

nin abranguer a totalidade do horario semanal de cada unha das áreas ou das materias con que 

coincide.  

- O alumnado incorporarase plenamente ao seu grupo ordinario no momento en que o equipo docente 

considere superadas as necesidades educativas que motivaran esa medida.  

- O profesorado encargado destes grupos:  

- Será calquera mestra ou mestre que conte con dispoñibilidade horaria.  

- Manterá unha estreita coordinación co profesorado titor do grupo ordinario a que pertenza a 

alumna ou o alumno, e contará co asesoramento da xefatura do departamento de orientación. 

- Asistirá ás sesións de avaliación do alumnado do grupo que atende, con voz e sen voto. A 

avaliación deste alumnado corresponde ao equipo docente do grupo ordinario. 

- O profesorado titor:  

- Realizará un informe xustificativo da necesidade da medida, que formará parte do expediente 

de solicitude da mesma.   

- Informará as familias ou titores legais sobre a medida, seguindo o modelo establecido no 

ANEXO 11 

- Informará as familias/titores legais sobre o progreso na superación do desfasamento curricular 

e sobre a inclusión do seu fillo ou filla no centro docente. 
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4.5. Determinación dos criterios para a organización e distribución dos recursos e a aplicación das medidas 

propostas. 

Os criterios para a organización e distribución dos recursos e aplicación das medidas propostas no epígrafe 

anterior veñen concretados no desenvolvemento que facemos dos diferentes aspectos relacionados coas 

mesmas. 

Non obstante, como principios ou liñas mestras da acción global que o centro desenvolve para atender á 

diversidade queremos salientar: 

- Procurar a calidade, eficacia e eficiencia na atención ao alumno. 

- Aproveitamento adecuado dos recursos humanos do centro. 

- Posta dos recursos materiais ao servizo das actuacións de mellora do proceso educativo. 

- Garantía das condicións que aseguren a calidade dos servizos e actuacións que 

desenvolvemos. 

- Procura do beneficio do maior número de alumnado. 

- Priorizar a atención ás necesidades máis perentorias. 

- Equidade na distribución dos recursos. 

- Procura de recursos para a mellora cuantitativa e cualitativa da atención ao alumnado tanto 

da administración educativa como de outros organismos ou entidades. 

 

4.6. Concreción das actuacións dos distintos profesionais en relación coas medidas deseñadas para o centro. 

Complementando e incidindo nas actuacións dos profesores do centro en relación coas medidas que se 

desenvolvan e que veñen recollidas no epígrafe 5, no ámbito das funcións destes profesionais que establece a 

normativa, en relación coa atención á diversidade, destacamos: 

 Equipo directivo:  

- A organización do centro para a adecuada utilización e o aproveitamento dos recursos materiais e a 

optimización do rendemento dos recursos persoais dos que dispón para atender e dar resposta ás 

necesidades de todo o alumnado en xeral e, en particular, daquel con necesidade específica de apoio 

educativo. 

- Impulsar a innovación e o desenvolvemento de iniciativas de mellora. 

- Promover iniciativas que reforcen a convivencia. 

- Adecuar a estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, espazos,...) para dar resposta ás 

necesidades do alumnado. 

- Promover e impulsar a atención a diversidade, garantindo o adecuado desenvolvemento tanto das 

medidas e actuacións de carácter preceptivo que figuran na normativa como das recollidas neste PXAD 

e nos demais documentos do Centro. 
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 Profesorado:  

- Reforzar a acción titorial, entendida como a planificación de actuacións para cada unha das etapas 

educativas, que posibilite a adecuada resposta ao alumnado a nivel académico, persoal e social. 

- Desenvolver as medidas e actuacións de ámbito curricular, relacional e organizativo para favorecer a 

convivencia que se recollen no Plan de Convivencia. 

- Potenciar a coordinación e o traballo en equipo na planificación, desenvolvemento, seguimento e 

avaliación das accións que se levan a cabo no centro en relación ao alumnado. 

- Elaborar os informes que correspondan do alumnado obxecto das medidas de atención á diversidade. 

- Participar na proposta de organización da atención ao alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo que realiza a orientadora.  

- No caso dos titores, solicitar á orientadora avaliación do alumnado que considere cumprimentando o 

formulario establecido ao efecto. E  

- Proporcionar á orientadora os datos do alumnado en relación á competencia curricular, estilo de 

aprendizaxe e integración socioeducativa para a realización das avaliacións deste e outra información 

que se lle solicitase. 

- Proporcionar aos pais a través das titorías a información relativa á acción educativa que se desenvolva 

cos seus fillos, de maneira especial cando estes son aneae: RE, AC, apoios,intervencións 

individualizadas dos profesores de PT/AL, avaliacións psicopedagóxicas e logopédicas,..,e recabar deles 

as autorizacións e documentación pertinente. 

- Coordinar, como labor titorial, ao profesorado que intervén nun mesmo grupo de alumnos para 

garantir a coherencia do proceso de ensino e aprendizaxe. 

 Profesorado de PT e AL 

- Colaborar con la jefatura del departamento de orientación en la propuesta de organización de la 

docencia de apoyo. 

- Prestar atención docente directa al alumnado según la propuesta de distribución de la docencia del 

profesorado de apoyo realizada por la jefatura del departamento de orientación a la jefatura de 

estudios y autorizada por la dirección del centro docente.  

- Elaborar los programas de intervención para el alumnado que atiende, según las directrices recogidas 

en este PXAD, en colaboración con el profesorado del área o de la materia que corresponda y según la 

orientación y el asesoramiento de la jefa o del jefe del departamento de orientación. 

- Colaborar, en su caso, en la elaboración de las adaptaciones curriculares del alumnado que atiende, 

así como en el seguimiento y en la evaluación de las mismas. 

- Participar en la planificación y en el desarrollo de las actuaciones y de las medidas que favorezcan la 

inclusión de la diversidad del alumnado. 

- Asistir a las sesiones de evaluación del alumnado que atiende, con voz y sin voto. 
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- Elaborar, al finalizar el curso escolar, un informe individual de cada alumna o cada alumno al que haya 

prestado apoyo, coordinado por la jefatura del departamento de orientación y según el modelo 

establecido en este PXAD.  

- Desenvolver aqueloutras funcións que correspondan relacionadas co apoio a este alumnado. 

 

 Orientadora. 

- Atender as demandas de avaliación dos alumnos realizadas polos titores e se e o caso, familias. 

- Facilitar aos titores información sobre os resultados da avaliación psicopedagóxica e orientalo na 

comunicación dos mesmos as familias.  

- Facilitar copia do informe psicopedagóxico ás familias que o soliciten.  

- Asesorar e colaborar co profesorado na procura da optimización do proceso educativo. 

- Colaborar e asesorar ao profesorado no desenvolvemento das medidas establecidas no Plan de 

Convivencia. 

- Elaborar o expediente das AC. 

- Colaborar coas familias e asesoralas na atención aos seus fillos. 

- Manter relación coas entidades e servizos externos que poidan prestar apoio ao alumnado e/ ou 

familias e orientar estas últimas para beneficiarse dos servizos que prestan. 

- Intercambiar información cos servizos médicos ou asistenciais públicos, entidades con convenio de 

colaboración coa Xunta de Galicia e, se e o caso e se considera necesario con entidades privadas, 

colaborando no desenvolvemento do alumno. 

 

4.7. Mecanismos de coordinación e colaboración internos, así como con outras etapas educativas 

e cos centros adscritos ou de adscrición. 

Para o adecuado funcionamento das institucións escolares é condición sine qua non a coordinación e 

colaboración entre os seus compoñentes. Consecuentemente, a optimización do desenvolvemento das 

medidas de atención á diversidade precisa tamén a colaboración e coordinación entre os implicados nas 

mesmas. 

A LOE fai referencia, ao abordar no Título V dedicado á participación, autonomía e goberno dos centros, 

aos órganos de coordinación docente e de orientación que, xunto cos de goberno, son os piares do 

funcionamento dos centros educativos. 

A Orde do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2021, do 7 de decembro 

contempla no seu articulado a coordinación na transición entre etapas, ensinanzas e/ou centros docentes (art. 

40) e dedica o capítulo VI á participación, colaboración e coordinación. 

Neste epígrafe non imos incidir sobre o que xa está regulado. Trataremos de facer fincapé nalgún aspecto 

que entendemos debe precisarse: 
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a) A coordinación entre educación infantil e educación primaria. 

O paso da etapa de educación infantil a primaria supón un cambio importante para o alumnado a todos 

os niveis: cambian os profesores, os espazos, a distribución do tempo, a metodoloxía de traballo, as rutinas 

da clase, os materiais e os recursos, etc. Por todo isto, faise necesaria unha articulación que garanta o 

desenvolvemento progresivo do alumnado sen rupturas ou cambios bruscos.  

Mencionábamos antes que a Resolución do 26 de maio de 2022, establece o necesidade dun traballo 

colaborativo do profesorado de educación primaria e do profesorado de educación infantil para o 

desenvolvemento de programacións didácticas globalizadas, baseadas en metodoloxías que non supoñan 

unha ruptura abrupta respecto das empregadas durante a etapa educativa que o alumnado vén de rematar. 

Para tal fin: 

- Na elaboración da programación didáctica debe terse en conta a coordinación entre os 

correspondentes equipos de profesores. 

- No paso á educación primaria levarase a cabo unha transición ponderada en canto ás actividades, 

materiais, recursos, agrupamentos, espazos... 

- Para fortalecer e consolidar as aprendizaxes debe existir unha continuidade nos principios 

metodolóxicos: 

- Ambas etapas deben compartir un enfoque globalizador que aproxime ao alumnado a o que ten 

que aprender desde unha perspectiva integrada e diversa.  

- É importante utilizar unha metodoloxía baseada na experimentación e que fomente a capacidade 

de expresión e comunicación. 

- Utilizar un método lecto-escritor común xa que na etapa da educación infantil débense adquirir 

os fundamentos, habilidades e competencias necesarias que facilitarán o dominio da 

lectoescritura necesario no primeiro curso da educación primaria. 

- O intercambio de información sobre o alumnado que pasa de Educación Infantil a Educación Primaria é 

moi importante. A tal efecto: 

- Durante os primeiros días de curso e antes do comenzo das clases, realizarase unha reunión para o 

intercambio de información á que asistirán: 

- Os equipos de profesores do último curso de educación infantil e de primeiro curso de Educación 

primaria.  

- As especialistas de PT e AL que prestasen atención docente directa a este alumnado o curso 

anterior e as que está previsto que o presten no novo curso.   

- A  persoa orientadora, sempre que sexa posible.  

- Prestarase moita atención a información que se traslada na documentación do alumno: documentos 

oficiais de avaliación e, se é o caso, informes do departamento de orientación, da profesora de PT 

e/ou AL e informes de servizos externos dos que se dispoña.  
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b) Coordinación entre os sucesivos cursos de educación primaria. 

A transmisión de información do titor que finaliza un curso co grupo de alumnos ao que comeza un novo 

con eles é importante.  

Esta información recóllese nos documentos oficiais de avaliación e, se é o caso, informes do departamento 

de orientación, da profesora de PT /AL e informes de servizos externos dos que se dispoña.  

Ademáis:  

- Durante os primeiros días de curso e antes do comenzo das clases, realizarase unha reunión para o 

intercambio de información á que asistirán: 

- Os equipos de profesores do último curso de educación infantil e de primeiro curso de Educación 

primaria.  

- As especialistas de PT e AL que prestasen atención docente directa a este alumnado o curso anterior 

e as que está previsto que o presten no novo curso.   

- A  persoa orientadora, sempre que sexa posible.  

 

c) Coordinación entre educación primaria e educación secundaria obrigatoria 

Coa finalidade de facilitar o intercambio da información máis relevante sobre o alumnado que finaliza a 

etapa de educación primaria establecese, complementando a preceptiva remisión de documentación que 

forma parte do expediente do alumno, unha reunión no mes de xuño, con posterioridade á avaliación final de 

educación primaria, na que participarán os xefes de estudios e orientadoras do colexio e do IES e os titores de 

6º de educación primaria. 

 

Nesta reunión intentarase analizar a traxectoria educativa dos alumnos con NEAE, incidindo 

fundamentalmente en: 

- Principais logros e dificultades educativas. 

- Circunstancias que poden afectar ao seu rendemento escolar: absentismo, pasividade, escaso 

cumprimento das normas, así como os seus niveles de responsabilidade, autocontrol, motivación, 

sociabilidade, etc. 

- Nivel de competencia curricular aproximado especialmente nas áreas instrumentais. 

- Medidas de atención á diversidade que se desenvolveran  e a eficacia das mesmas. 

 

Desenvolverase así mesmo o Programa de Preparación para a ESO, que figura no PAT, en coordinación co IES 

“ Agra do Orzán”, destinado á preparación do alumnado que vai rematar a súa etapa formativa no centro, 

incorporándose ao instituto para iniciar no próximo curso a educación secundaria obrigatoria, e a  facilitar 

información e apoio ás familias que tamén se ven afectadas polos cambios que isto leva consigo. 
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4.8. Canles de colaboración coas nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado e cos diferentes servizos 

externos ao centro. 

Segundo o artigo 41 da LODE, os pais ou titores, en relación coa educación dos seus fillos ou pupilos, teñen 

os seguintes dereitos:  

a) A que reciban unha educación, coa máxima garantía de calidade, conforme cos fins establecidos na 

Constitución, no correspondente Estatuto de Autonomía e nas Leis educativas 

b) A escoller centro docente tanto público como distinto dos creados por los poderes públicos. 

c) A que reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias conviccións. 

d) A estar informados sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio-educativa dos seus fillos. 

e) A participar no proceso de ensinanza e aprendizaxe dos seus fillos. 

f) A participar na organización, funcionamento, goberno e avaliación do centro educativo, nos termos 

establecidos nas leis. 

g) A ser oídos naquelas decisións que afecten á orientación académica e profesional dos seus fillos. 

 

Asimesmo, como primeiros responsables da educación dos seus fillos ou pupilos, correspóndelles: 

a) Adoptar as medidas necesarias, ou solicitar a axuda correspondente en caso de dificultade, para que 

os seus fillos ou pupilos cursen as ensinanzas obrigatorias e asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, na medida das súas dispoñibilidades, os recursos e as condicións necesarias para o 

progreso escolar. 

b) Estimulalos para que leven a cabo as actividades de estudio que se lles encomenden. 

c) Participar de maneira activa en las actividades que se establezan en virtude dos compromisos 

educativos que os centros establezan coas familias, para mellorar o rendemento dos seus fillos. 

d) Coñecer, participar e apoiar a evolución do seu proceso educativo, en colaboración cos profesores e 

os centros. 

e) Respectar e facer respectar as normas establecidas polo centro, a autoridade e as indicacións ou 

orientacións educativas do profesorado. 

f) Fomentar o respecto por todos os compoñentes da comunidade educativa. 

 

Así, os pais participarán como colectivo no centro educativo a través do Consello Escolar e ANPA e, a 

título particular, terán estreito contacto cos profesores do centro, especialmente cos titores. 

 O centro educativo debe facilitar e potenciar que isto se faga efectivo no seu día a día a través de: 

- Reunións de titoría grupal coas familias. 

- Atención individual do profesorado os luns de 16 h. a 17h. 

- Circulares informativas, de centro e/ou titoría. 

- Axenda escolar.  

                                                           
1Redación dada pola disposición FinalPrimeira, apartado 1 de la L.O. 2/2006, de 3 de maio. 
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- Atención individual do equipo directivo no horario establecido ao efecto. 

- Atención individual da orientadora. 

- A páxina web do colexio. 

- ... 

O centro potenciará tamén a necesaria colaboración con servizos externos como EOE, servizos 

médicos, Servizos Sociais, entidades con convenio de colaboración coa Xunta de Galicia e, se e o caso, 

entidades privadas que presten servizo ao alumnado.  

 

4.9. Protocolos para a solicitude e/ou autorización das medidas extraordinarias. 

Os procedementos a seguir en relación coas medidas extraordinarias recóllense no desenvolvemento das 

mesmas nos epígrafes anteriores e os documentos correspondentes figuran nos axexos deste PXAD.  

 

4.10. Procesos de seguimento, avaliación e mellora do plan. 

O Plan de Atención á Diversidade estará suxeito a un proceso continuo de seguimento e avaliación de tal 

forma que, anualmente, se establezan as modificacións e áreas de mellora pertinentes para axustar a resposta 

educativa ás necesidades do propio centro e do alumnado nel escolarizado. 

 A avaliación deste plan realizarase a finais de curso por parte do Departamento de Orientación e 

utilizarase o cuestionario que figura no Anexo 21 (por desenvolver) e que cumprimentarán os equipos de ciclo. 
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Indicadores para a detección do alumnado con trastorno do espectro do autismo (TEA)  

en Educación Infantil 
  

 Alumna/o: ________________________________________________________ Curso: _________________ 
 
 Titora: ____________________________________________________ 
 
 

 Alteracións na comunicación: 

 Déficit no desenvolvemento da linguaxe, especialmente na comprensión. 

 Ausencia total da linguaxe oral 

 Escaso uso da linguaxe. 

 Pobre resposta ao seu nome. 

 Deficiente comunicación non verbal (Exemplo: non sinala, ten dificultade para compartir un foco de atención 

coa mirada). 

 Uso frecuente de frases estereotipadas (aprendidas). 

 Linguaxe con algunhas características rechamantes (entoación peculiar, vocabulario rebuscado, reiteracións 
verbais, comprensión literal…) 

 Interese inusual por algún tema especial, falando e buscando información sobre ese tema con moita 
frecuencia (por exemplo, os planetas, os números, os animais, os medios de transporte, etc.) 

 Dificultades na comprensión das intencións das demais persoas (pode tomar as cousas literalmente e 
malinterpretar o sarcasmo ou a metáfora) 

 Anomalías do contacto visual 

 Anomalías da linguaxe corporal 

 Deficiencias na comprensión e uso de xestos 

 Ausencia ou escasez de expresión facial 

 Ás veces, expresión de emocións de forma desproporcionada.  

 Fracaso no sorriso social para compartir pracer e responder ao sorriso das demais persoas. 

 

 Alteracións sociais: 

 Escasa ou nula relación cos compañeiros e compañeiras 

 Fracaso en comezar ou respostar a interaccións sociais 

 Mostra intolerancia a que as persoas entren no seu espazo persoal 

 Manifesta preferencia por estar só ou soa. 

 Ten dificultade para comprender os sentimentos noutras persoas. 

 Imitación limitada (por exemplo, aplaudir) ou ausencia de accións con xoguetes ou con outros obxectos. 

 Non amosa obxectos ás demais persoas. 

 Escaso recoñecemento ou resposta á felicidade ou tristeza doutras persoas. 

 Non realiza xogos de ficción, non representa, con obxectos ou sen eles, situacións, accións, episodios, etc. 

(por exemplo, non se une a outros nenos ou nenas en xogos de imaxinación compartidos). 

 Esta “no seu propio mundo”. 

 Fracasa á hora de iniciar xogos simples con outros nenos ou nenas, ou participar en xogos sociais sinxelos. 

 Preferencia por actividades solitarias. 

 Relacións estrañas con adultos (entre unha excesiva intensidade e unha sorprendente indiferenza). 
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 Alteración dos intereses, actividades e condutas 

 Insistencia na igualdade e/ou resistencia aos cambios en situacións pouco estruturadas. 

 Insistencia na monotonía, excesiva inflexibilidade de rutinas, patróns rituais de comportamento verbal e 
non verbal (por exemplo, quere facer algo sempre da mesma forma, mesmo itinerario…) 

 Xogos repetitivos con xoguetes (por exemplo, aliña obxectos, acende e apaga luces, etc.)  

 Excesivamente centrado ou centrada en intereses inusuais.  

 Rixidez nas expectativas (os demais nenos e nenas deben adherirse ás regras de xogo que impón) 

 Manifestación de hipo ou hipersensibilidade aos sons e ao tacto. 

 Inusual resposta sensorial (visual, olfactiva, etc.). 

 Movementos  repetitivos estereotipados (aleteo de mans, balanceo do corpo estando de pé, xiros, chasqueo 
dos dedos, etc.) 

 Morde, pega e/ou agrede a iguais. 

 Oposición á persoa adulta. 

 

       

 Outras observacións:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data: 

 

 

 

 

Fdo. A titora 
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Indicadores para a detección do alumnado con trastorno do espectro do autismo 
(TEA)  

en Educación PRIMARIA 
  

Alumna/o: ________________________________________________________Curso: _________________ 
 
Titora: ____________________________________________________ 
 

 

➢ Alteracións na comunicación: 

 Déficit no desenvolvemento da linguaxe, especialmente na comprensión. 

 Desenvolvemento deficiente da linguaxe, que inclúe: mutismo, entoación rara ou impropia, ecolalia 

(repeticións), vocabulario inusual á idade do alumnado ou grupo social. 

 Uso limitado da linguaxe para comunicarse e tendencia a falar espontaneamente só sobre temas 

específicos do seu interese. 

 

➢ Alteracións sociais: 

 Dificultades para unirse ao xogo dos outros nenos e nenas ou intentos pouco apropiados de xogar 

conxuntamente (pode manifestar agresividade e condutas disruptivas). 

 Falta de cumprimento das normas da clase (criticar ao profesorado, non cooperar nas actividades da 

aula, limitada habilidade para apreciar as normas culturais, etc.). 

 Confusión ou desagrado ante os estímulos sociais. 

 Fracaso na relación normal con persoas adultas (demasiado intensa ou inexistente). 

 Reaccións extremas ante a invasión do seu espazo persoal ou mental (resistencia intensa cando se fai 

presión con consignas distintas ao seu foco de interese). 

 

➢ Alteracións dos intereses, actividades e condutas: 

 Ausencia de flexibilidade e de xogo imaxinativo e cooperativo, aínda que poida crear certos escenarios 

imaxinarios copiados dos vídeos ou debuxos animados. 

 Dificultade de organización en espazos pouco estruturados. 

 Falta de habilidade para desenvolverse nos cambios ou situacións pouco estruturadas, incluso aquelas 

nas que os nenos e as nenas gozan (por exemplo, excursións do colexio, ausencia dun profesor ou 

profesora, etc.). 
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➢ Outros trazos: 

 Perfil inusual de habilidades e deficiencias (por exemplo, habilidades sociais e motoras escasamente 

desenvolvidas mentres que o coñecemento xeral, a lectura ou vocabulario poden estar por enriba da 

idade cronolóxica ou mental). 

 Respostas inusuais aos estímulos sensoriais (visual e/ou olfactivo). 

 Calquera historia significativa de perda de habilidades. 

 

 
 
 Outras observacións:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Data: 

 

 

 

 

Fdo. A titora 
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INDICADORES OU SINAIS DE ALARMA DE DISLEXIA NA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Alumna/o:           Curso:  

Titora:  

_______________________________________________________________________________ 

Observánse as seguintes sinais de alarma:  

 Descoñecemento do esquema corporal.  

 Inmadurez a nivel da motricidade, tanto grosa como fina.  

 Dificultade de equilibrio estático e dinámico.  

 Problemas na coordinación. 

 Non clara  dominancia lateral.  

 Certa alteración das nocións espaciais.  

 Complicacións na execución de secuencias  manipulativas e/ou rítmicas.  

 Dificultades para identificar semellanzas e diferenzas en obxectos parecidos e para 

completar obxectos aos que lles falta unha parte significativa.  

 Dificultade para manter unha atención focalizada, en breves períodos de tempo.  

 Problemas para lembrar os números, os días da semana, as cores e as formas.  

 Desenvolvemento lento do vocabulario e atraso no desenvolvemento do fala e da linguaxe, 

con dificultades para articular ou pronunciar palabras. 

 Confusións na pronuncia de palabras que se asemellan  fonéticamente.  

 Dificultades co vocabulario relacionado coa orientación espacial.  

 Dificultades na expresión.  

 Dificultade para seguir instrucións e aprender rutinas.  

 Alternancia de días bos e malos, sen causa aparente. 

Outros (especificar):  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. A titora/o titor.  
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INDICADORES OU SINAIS DE ALARMA DE DISLEXIA NA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Alumna/o:           Curso:  

Titora:  
_____________________________________________________________________________________________ 

Observánse as seguintes sinais de alarma:  

Coordinación e nocións temporais:  

 Problemas na mobilidade, con dificultades para realizar determinados movementos (saltar á corda, 

saltar altura, chutar unha pelota, etc.). 

 Dificultades na lateralidade, con confusións entre dereita e esquerda. 

 Pobre coordinación motora: equivocánse con facilidade, o que pode ocasionar mala grafía e  

interlineado.  

 Difícultades na  prensión, ou no modo de coller o lapis.  

 Dificultades para aprender a manexar o reloxo, controlar o seu tempo e entender a secuencia das 

tarefas.  

 Problemas coas nocións temporais, con dificultades para saber hora, día, mes e ano.  

Fala, linguaxe e lectoescritura: 

 Dificultades de acceso ao uso dun vocabulario correcto e adecuado, podendo darse erros nos 

conceptos vinculados coa orientación espacial e temporal.  

 Problemas para seguir unha serie de instrucións.  

 Estrutura  morfosintáctica pobre.  

 Confusión na utilización de sinónimos e  antónimos e de termos con significados funcionais e espaciais 

(confusión polo uso e por algunha característica común). 

 Lectura con erros e con moito esforzo, ou correcta pero lenta.  

 Dificultade para conectar letras e sons e descifrar as palabras aprendidas. 

 Dificultade de decodificación de palabras illadas,con pobres resultados nas probas  fonolóxicas. 

 Dificultades más importantes para leer pseudopalabras. 

 Transposición de letras, cambio de orde e inversión de números.  

 Escritura con: omisións, substitucións, adicións de letras ou alteracións da orde das mesmas. 

 inversións de letras, números e palabras.  

 Confusión da dereita e a esquerda e escritura en espello. 

 Dificultades na ortografía natural e arbitraria. 

 Dificultade para escribir pensamentos e organizalos 

 Gramática e ortografía deficientes. 

 Gran diferenza entre a súa organización e a estruturación dos seus pensamentos, tanto de maneira 

oral como por escrito. 

 Caligrafía mala e desordenada (non é capaz de seguir as liñas rectas nin de respectar as marxes dos 

cadernos, tampouco de organizar operacións matemáticas en columna, etc.).  
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Aspectos cognitivos (percepción, atención e memoria; secuenciación e planificación) 

 Limitacións na capacidade para integrar información (a entende por separado, sen globalizar).  

 Condutas de  inatención, debido ás dificultades para procesar a información.  

 Dificultades de concentración cando len ou escriben.  

 Problemas para automatizar o abecedario, o uso do dicionario, índices, etc.  

 Escasa memoria operativa e a longo prazo para manexar datos, fórmulas, táboas de multiplicar, 

definicións, instrucións, recados, mensaxes, etc. Con todo, pode presentar boa capacidade para 

lembrar feitos, situacións ou datos pasados, mesmo obxectivamente irrelevantes.  

 Dificultades para lembrar o aprendido.  

 Problemas para relacionar os coñecementos novos cos xa adquiridos, polo que se produce un  

enlentecimiento da resposta, mesmo bloqueo.  

 Complicacións para manexar series, a nivel  manipulativo, gráfico e simbólico.  

 Dificultades para extraer conclusións.  

Aspectos persoais e sociais:  

 E  desorganizado/a, mostrando, ás veces, escasa autonomía no seu traballo persoal.  

 Presenta dificultades na realización de tarefas que requiren un esforzo mental sostido. 

 Cústalle acabar as tarefas no tempo esperado.  

 Mostra condutas  inatentas en actividades de lectura e escritura, chegando a dar a impresión de 

distracción.  

 É emocionalmente sensible, con frustración e déficits no  autoconcepto, autoestima e autoeficacia.  

 Presenta baixa motivación cara ás aprendizaxes nos que predominan o uso da lectura e da escritura. 

Con todo, aumenta a motivación cando os contidos da lectura e/ou da escritura resúltanlle atractivos.  

 Xeralmente, ten escasas habilidades sociais, con baixa  asertividade. 

  

Outras (especificar):  

 

 

 

 

 

 

Fdo. A titora/o titor.  
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Orientacións e rexistro para o traballo na aula co alumnado con 
trastorno do espectro do autismo (TEA) 

                                                  

Alumn@: Curso: 

Titora:  

____________________________________________________________________________________________ 
 

➢ Localización na aula: 

 Preto das fontes de información (da persoa docente, do encerado, etc.) evitando distractores (ruído nos 
corredores, luces escintilantes, zonas de paso para papeleira, etc.). 

 
➢ Utilizamos estratexias/Medidas ordinarias: 

 O ambiente é moi estruturado, predicible e fixo: sabe en todo momento o que vai acontecer. 

 Proporcionamos ou anticipamos indicacións axeitadas e comprensibles do que vai acontecer. 

 Empregamos un horario individual onde figuran, de forma visual, a área ou materia, tarefas ou 
actividades a realizar e, se fose o caso, quen a imparte. 

 Usamos sinais acústicos/visuais para a estruturación dos tempos na aula (explicación, traballo, 
descanso...). 

 O espazo está distribuido en diferentes zonas, nas que está clara a actividade que se desenvolve en 
cada unha e os materiais que se utilizan.  

 Temos un espazo libre de distraccións para realizar as tarefas. 

 Eliminamos a hiperestimulación visual (excesos de debuxos, mapas, etc.) evitando distractores. 

 Cando empregamos un sistema pictográfico, é o mesmo en todos os ámbitos onde se desenvolve, e 
evitamos cores e elementos innecesarios. 

 Adaptamos as explicacións ao seu nivel de desenvolvemento  

 Empregamos un apoio visual permanente e coherente, que clarifica as explicacións (pictogramas, 
obxectos reais, fotos, etc.) 

 Empregamos unha linguaxe clara, precisa (de poucas palabras) e sen uso de dobres sentidos, sentidos 
figurados ou ironías. As bromas as traballamos previamente. 

 Presentamos as tarefas unha vez captada a súa atención. 

 Empregamos esquemas e mapas conceptuais como apoio ás explicacións, resaltando o relevante. 

 Empregamos estratexias de encadeamento cara atrás (apoio total ao principio e ir retirando os apoios 
paulatinamente). 

 Empregamos estratexias de moldeamento, coidando o encadeamento das situacións ou propostas de 
aprendizaxe. 

 Descompoñemos as actividades en pequenos ítems, con uso de apoios visuais que informen dos pasos 
que cómpre dar para realizar a tarefa. 

 

mailto:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es


 

2 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 
 

 

 
CEIP PLURILINGUE MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

C/Alcalde Salorio Suárez, 28 , 15010 (A CORUÑA) 
Tlfno e Fax: 981 262612 

e-mail:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es 

  

 

 

 Atribuimos significado a accións que non son intencionais para facelas funcionáis.   

 Rexistramos na axenda as tarefas que ten que facer e os materiais que precisa, garantindo a 
coordinación do profesorado e da familia. 

 Potenciamos ao máximo a súa autonomía. 

 Usamos pautas comúns para todos os profesionais, tanto dentro como fóra do centro. 

 Empregamos recursos tecnolóxicos (TIC), polo seu potencial para decodificar unha información, para 
estimular as distintas vías sensoriais e para motivar, todo o que facilita o procesamento cognitivo. 

 Empregamos un sistema de comunicación (PECS, Comunicación Total, etc.) coordinados coa familia e 
servizos ou asociacións que lle estan prestando apoio. 

 Temos en conta as axudas que precisa. 

 Ofrecemos axuda permanente na organización das tarefas que, de ser o caso, leva para a casa, así como 
na organización da axenda e dos materiais que precisa para cada tarefa, en colaboración coa familia. 

 Promovemos valores de convivencia, comprensión e respecto polas diferenzas e colaboración no 
grupo/clase. 

 Promovemos o traballo colaborativo (con grupos reducidos) dando consignas claras do que se vai 
traballar. 

 Asegurámonos de que comprende as ordes e normas xerais da aula.  

 Prestamos atención a posibles situacións de abusos, acoso, etc., xa sexa por informacións do propio 
centro, xa por informacións facilitadas polas familias. 

 

➢ Estrategias para mellorar a motivación e a autoestima. 

 Reforzamos o bo desenvolvemento dos seus “puntos fortes”  

 Utilizamos estratexias baseadas na aprendizaxe sen erro.  
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As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes: 

 

 

 

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado:  

 

 

 

 

 

 

Medidas que non funcionaron:  

 

 

 

 

 

 

Recomendacións para o curso próximo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:         

 

 

 

Fdo.  A titora/ o titor 
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Orientacións e rexistro do traballo na aula co alumnado con  

dificultades de atención o TDAH 
 
Nome do alumno/a:          Curso:  

______________________________________________________________________________________________ 

Localización na aula:  

 Está sentado/a ao lado de compañeiras/os que lle sirven de modelo de tranquilidade, orde e axuda.  

 Está lonxe de portas, fiestras, papeleiras e lugares de maior tránsito, estímulos sonoros ou visuais. 

 

A súa mesa: 

 Enriba só están os materiais que necesita para realizar a tarefa, e, ao remate, debe recollelos e gardalos.  

 

Normas de convivencia: 

 Temos normas de funcionamento (poucas), consensuadas con todo o alumnado, e as consecuencias do 

seu cumprimento e incumprimento.  

 Están escritas polo alumnado e visibles na aula. 

 As repasamos con frecuencia co conxunto da clase.  

 Evitamos enfrontamentos verbais e retadores cando esiximos o seu cumprimento (somos firmes, sen 

implicarnos emocionalmente, e non culpamos diante dos e das demáis). 

 Mantemos un ambiente estruturado que permite que saiba o que ten que facer en cada momento. 

 

Antes e durante a realización das actividades, aplicamos medidas ordinarias, como:  

 Utilizamos estratexias para captar a atención inicial.  

 Utilizamos a atención visual preferente: Cando explicamos miramos ao alumnado ao que lle custa prestar 

atención. Deste xeito estamos a "obrigalo" a mirar para nós e a prestar atención ao que dicimos, xa que 

llo estamos explicando a el ou ela "persoalmente".  

 Realizamos cambios de entonación, xesticulacións, dramatizacións... 

 Adaptamos o ritmo e os tempos a súa capacidade (Mellor explicacións de non mais de 5-10 minutos 

seguidos xa que non poderá seguilas.) 

 Utilizamos reforzos e apoios visuais na instrución oral. 

Empregamos estratexias expositivas:  

 Antes de empezar, aseguramonos de que atende. 

 Utilizamos frases curtas e claras. 

 Mantemos o contacto visual e permanecemos cerca (atención visual preferente).  

 Focalizamos a atención nos conceptos “clave”. 

 Utilizamos estímulos visuais e modificamos o ritmo da exposición, coas debidas pausas. 

 Presentamos a idea principal explícitamente ao principio da explicación. 

 Utilizamos estratexias de categorización e imaxes mentais de conceptos.  

 Promovemos a súa participación con preguntas sinxelas. 

 Proporcionámoslle un sistema de titoría dun compañeiro ou compañeira que lle axude a revisar os 

puntos fundamentais da explicación, e promovemos que o alumnado con TDAH explique os 

conceptos a estudantes con máis dificultades ca el/ela. 
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 Nos aseguramos de que mira aos ollos, que entende o exposto, que copiou o sinalado. Faremoslle 

algunhas preguntas, para que as poida responder correctamente. 

 
Ademáis,  

 Alternamos actividades teóricas con traballo práctico 

 Segmentamos as actividades longas e limitamos o número destas (mellor 3 correctas que 5 

incorrectas). 

 Supervisamos a realización, para reforzar positivamente ou para reconducir a execución ou as 

distraccións.  

 Combinamos actividades máis estimulantes con outras menos motivadoras. 

 Variamos os exercicios, para que non se aburra. 

 Utilizamos reforzos positivos para motivar (eloxios privados e públicos, colocamos os seus traballos 

no taboleiro da clase, levamos os traballos á casa cunha felicitación, utilizamos un sistema de puntos 

ou economía de fichas, etc.). 

 

 Atención na clase: 

 Negociamos períodos curtos de atención cando realiza tarefas, de cara a ir aumentando a súa duración 

de forma progresiva.  

 Reforzamos o esforzo polo aumento de tempo de atención. 

 Incluimos actividades onde poida ter éxito, segmentando en fases as máis difíciles e negociando un 

tempo para rematar cada unha. 

 

 Titoría entre iguais.  

 Potenciamos a aprendizaxe cooperativa, onde aprende xunto alumnado diferente. 

 Promovemos a aprendizaxe en grupos interactivos. 

 Promovemos a realización de debates. 

 Procuramos que as compañeiras e os compañeiros lle poidan axudar a realizar as tarefas, que o ignoren 

cando quere chamar a atención con condutas inadecuadas e que lle presten axuda cando atende e se 

centra nas tarefas. 

 

 Tarefas e deberes. 

 Reducimos e fragmentamos as actividades. 

 Supervisamos os exercicios e nos aseguramos de que entendeu o que ten que facer. 

 Non sobrecargamos de tarefas para a casa, e seleccionamos ben as máis importantes. 

 

 Exames ou probas escritas.  

 Utilizamos diferentes formas e instrumentos de avaliación. 

 Os exames escritos son curtos e con preguntas breves, cerradas, claras e con vocabulario sinxelo. 

 Complementamos os exames escritos de forma oral, cando se observa que están incompletos.  

 Alternamos a forma de presentación das cuestións que ten que responder (de forma oral, escrita ou 

coas novas tecnoloxías). 
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 Pactamos a fórmula máis idónea para realizar os exames (oral ou utilizando o ordenador se ten 

dificultades de escritura) 

 Deixamos máis tempo para os exames ou probas escritas: (podemos dividilas en dúas sesións) 

 No texto dos exames, salientamos as partes máis importantes de cada cuestión e, no caso de 

preguntas complexas, diferenciamos ben cada tarefa. 

 Deixamos suficiente espazo entre as preguntas, e supervisamos a súa comprensión e execución. 

 Posibilitamos que se o desexan, todos poidan recuperar, durante a avaliación, os exames suspensos. 

 Pedimos revise os traballos e os exames antes de entregalos. 

 

 Uso da axenda: 

 A supervisamos, tratando de que o alumnado aprenda a usala. 

 Escribimos diariamente algo positivo e poderemos mencionar, a continuación, aspectos que hai que 

mellorar. 

 A usamos para que a familia coñeza con antelación suficiente as datas dos exames, os contidos que 

teñen que preparar, as datas para entrega de traballos, os libros de lectura, etc. 

 A usamos para reforzar e eloxiar o bo rendemento e comportamento. 

 

 Estratexias para mellorar a motivación e a autoestima: 

 Fomentamos unha relación positiva entre o alumnado e o profesorado. 

 Coñecemos o seu estilo de aprendizaxe, as súas capacidades, as súas preferencias e motivacións. 

 Ofrecémoslle experiencias de éxito, e reforzamos calquera pequeno logro na aprendizaxe e/ou na 

conduta. 

 Ofrecémoslle confianza e expectativas positivas, facéndolle correccións respecto á súa tarefa e 

achegando propostas de mellora. 

 Axudámoslle a coñecer e a manexar as súas emocións (baixa tolerancia á frustración, dificultades 

para atrasar a gratificación). 

 Evitamos avaliar sempre negativamente e proxectamos expectativas de éxito.  

 

 Estratexias para controlar e mellorar a conduta.  

 Empregamos o reforzo positivo de condutas adecuadas ou aproximacións. 

 Evitamos as recriminacións verbais; corriximos en privado e felicitamos en público. 

 Ignoramos os comportamentos de chamadas de atención que non son moi molestos. 

 Permitimos momentos de descanso, como levantarse, borrar o encerado, repartir cadernos 

 Utilizamos puntos para conseguir premios ou incentivos. 

 Establecemos consignas non verbais co alumnado para advertilo do incumprimento dalgunha norma. 

 Evitamos a acusación, ridiculización, etiquetaxe moral ou estigmatización. 

 Anticipámonos e prevemos situacións que poidan presentar problemas. 

 Falamos periódicamente de xeito individual sobre o seguemento e motivación da súa conduta e o 

seu traballo. 

 Favorecemos que os demais xoguen con el ou con ela e que os ignoren cando se portan mal 
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 Estratexias para mellorar a reflexividade.  

 Ensinamos técnicas útiles para a mellora no funcionamento cognitivo e no control da atención. 

 Proporcionamos estratexias de memorización. 

 Ensinamos estratexias diferentes para un mesmo problema, co fin de aprender a xeneralizar. 

 Fomentamos o traballo en grupo (a cooperación mellora as estratexias analíticas e a conduta). 

 Non presentamos actividades con límite rigoroso de tempo (isto favorece a impulsividade e a 

tendencia a “saír do paso”) 

 Proporcionamos axuda para o repaso e a autoavaliación. 

 

 Compartir responsabilidades na aula.  

 Aproveitamos os materiais para darlle responsabilidades sobre o seu coidado e utilización: repartir, 

recoller, ordenar, facer foto- copias, borrar o encerado (Ao mesmo tempo, esas acción permítenlle 

moverse de vez en cando e descansar para poder recuperar a atención). 

 

As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas que non funcionaron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.  A titora/ o titor.  
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Orientacións e rexistro do traballo na aula co alumnado con DISLEXIA 

Nome do alumno/a:          Curso:  

______________________________________________________________________________________ 

 Localización na aula:  

 Nun lugar no que poida recibir a maior cantidade de información de forma correcta e onde podamos 

comprobar que esa información chégalle ben e interprétaa de forma adecuada. 

 Cando organizamos traballos en grupo, aseguramos que a elección dos compañeiros e das 

compañeiras é equitativa, contribuindo ao desenvolvemento de todos (curricular e social).  

 

 Utilizamos estratexias/Medidas ordinarias:   

 Escribimos os puntos crave e as palabras novas ao principio da clase, para axudarlle a seguir as explicacións 

(Se utilizamos o taboleiro dixital: sarakanda ou arial, 12 ou 14, interlineado 1,5 ou 2, fondo en cor crema ou 

pastel suave, non en branco.  

 Empregamos apoios visuais que lle permitan relacionar os conceptos novos coa experiencia previa. 

 Dámoslle con antelación o material escrito necesario para seguir a clase. 

 Verificamos que ten todo o material e as notas necesarias para o estudo.  

 Se facemos lecturas en voz alta, proporcionámosllas con suficiente antelación para que as poida preparar. 

 Asegurámonos de que entende as tarefas: (as dividimos, variamos o formato...).Repetimos e explicamos 

as cousas as veces que sexa necesario 

 Dámoslle instrucións, tanto orais como escritas, claras, concisas e secuenciadas en pasos. 

 Permitimos o uso das TIC na aula (calculadoras, diccionarios, tablets...) 

 Corriximos as tarefas de forma individualizada, valorando o contido e non a forma. Non abusamos da cor 

vermella nas correccións. Mellor usar cores non “prohibitivas”, dar sempre a palabra ou a resposta correcta 

e evitar tachar os erros -preferiblemente rodealos. 

 Dámoslle todo o tempo que necesite para terminar as súas tarefas. 

 Fomentamos o uso da axenda, comprobando que a información anotada é correcta. 

 Dosificamos a cantidade de traballo (lévalle máis tempo, tanto na casa como na clase; coordinación do 

equipo docente).  

 Facemos observacións positivas sobre o seu traballo, sen deixar de sinalarlle aquilo no que necesita 

mellorar e a forma de facelo. 

 Sempre que sexa posible, evitamos que teña que copiar o enunciado dos ejercicios, para non consumir o 

tempo que necesita para entendelos e dar as respuestas. 

 Permitimos o uso do ordenador para entregar traballos escritos. 

 Adaptamos os libros de lectura ao seu nivel lector e ás súas preferencias.  
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 Estratexias para mellorar a motivación e a autoestima.  

 Planificamos tareas ou actividades nas que destaque, dándolle reconocimiento ante os demáis. 

 Comentamos con él ou ela os recursos que lle van axudando e resultando útiles, valorando as melloras que 

vai tendo e corrixindo os posibles erros. 

 Non damos os resultados das calificacións en voz alta. 

 Facemos observacións positivas sobre o seu traballo, reforzando aquelo que necesita mellorar. 

 

 Avaliación/tarefas:  

 Na medida do posible, usamos a avaliación oral en lugar da escrita, pois o traslado da información, tanto 

na escritura como nas operacións, posiblemente non reflicta as súas competencias. 

Se avaliamos de forma escrita: 

 Evitamos preguntas que requiran respostas moi elaboradas. Mellor optar por preguntas de SI/ NON, de 

VERDADEIRO/FALSO de RESPOSTA CURTA, etc..   

 Non penalizamos os posibles erros ortográficos ou somos tolerantes con eles.  

 Permitimos que explique oralmente o que escribiu ou quería escribir. 

 Facilitamos, con suficiente antelación, toda a información necesaria sobre o modelo de exame: estructura, 

forma de cumplimentalo, etc. 

 Dámoslle o tempo que necesite para finalizar as tarefas e, de ser o caso, dosificámolas e repartimos no 

tempo.  

 Adecuamos o formato (sarakanda, arial, etc., tamaño -12 ou 14, interlineado -1,5 ou 2) e resaltamos as 

palabras clave (negritas en lugar de subliñados e cursivas).  

 Dámoslle as preguntas do exame impresas e en “monodosis” (cada pregunta, cada operación para realizar 

debe diferenciarse do conxunto ou da  globalidad da actividade). O mesmo, sempre que sexa posible, nas 

tarefas do día a día.  

 Evitamos as dobles negacións no plantexamento das preguntas. 

 Permitimos o uso das TIC en todas as tarefas posibles, especialmente como apoio ás súas dificultades na 

escritura e cálculo. Taboas de multiplicar, calculadoras, etc. deben estar a su disposición nos exames. 

Nas Tarefas:  

 Evitamos as connotacións negativas nas correccións, explicándolle o que debía contestar e cómo. 

 Axustamos a cantidade de tarefas ao que queremos comprobar, medir, avaliar. Non simplificamos as 

tarefas pero axustamos a cantidade e o medio, sendo coherentes na progresividade da dificultade. 

 Mantemos o mesmo nivel de esixencia que ao resto do alumnado: o distintos son os procedementos, 

tempos...  

 Permitimos o uso de esquemas, gráficos e todo o que facilite a súa su comprensión para realizar as tarefas.  

 Axudamos a revisar todas as respostas nas probas ou tarefas escritas. 

 Distribuímos adecuadamente as probas específicas de avaliación, con suficiente antelación e evitando a 

coincidencia de varias no mesmo día.  

 Valoramos, de forma relevante, o traballo do día a día, o esforzo, a actitude, etc. Consideramos o conxunto 

do proceso, non só o resultado. 

 Coidamos o seu desenvolvemento emocional: debe saber que o profesorado coñece e comprende a súa 

realidade, que lle vai a axudar en todo o que precise, lle vai a conceder todo o tempo necesario e vai permitir 

que manifeste a súa competencia da forma que mellor lle resulte, pero tamén lle vai a esixir esforzo e 

rendemento acorde ao seu potencial. 
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As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes:  

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas que non funcionaron:  

 

 

Fdo.  A titora/ o titor.  
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Orientacións e rexistro de medidas para o traballo na aula con alumnado con  

Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual. 

 
Alumna/o: ________________________________________________________Curso: _________________ 
 
Titora: ____________________________________________________ 
 
 

➢ Utilizamos estratexias/Medidas ordinarias: 
 

 Empregamos frases curtas, claras e con boa pronuncia para transmitirlle a información. 

 Cando lle transmitimos a información, nos aseguramos de que está prestando atención e entende o 

que lle dicimos.   

 Presentamos os contidos de aprendizaxe mediante distintas modalidades sensoriais (Interiorizan 

mellor empregando varias vías de acceso: vista, oído, tacto e mesmo manipulando obxectos reais 

sempre que se poida). 

 Presentamos as tarefas secuenciando a información paso a paso, fragmentadas e graduadas 

segundo a dificultade. 

 Empregamos máis a axuda directa e demostracións (modelado e a imitación) ca longas explicacións. 

 Adaptámonos ao seu ritmo de traballo, deixándolle máis tempo para acabar (pouco a pouco 

pedimos maior velocidade nas súas realizacións)  

 Proporcionámoslle pautas de actuación, estratexias, instrucións concretas (non normas xerais de 

carácter abstracto) 

 No deseño de actividades contemplamos os criterios de lectura fácil, ofrecemos preguntas con 

alternativa de resposta, propoñemos tarefas de relacionar, sinalar, clasificar… 

 Adaptamos a duración das actividades a súa capacidade de atención (mellor moitas actividades 

curtas que poucas de longa duración). 

 Adaptámonos máis ao nivel de comprensión que de expresión (en xeral a súa capacidade de 

comprensión é superior á de expresión).  

 Evitamos tarefas repetitivas que supoñan a perda de interese. 

 Ofrecemos situacións educativas de éxito, que posibiliten a mellora do autoconcepto e autoestima. 

 Promovemos as aprendizaxes prácticas, útiles, funcionais, aplicables de maneira inmediata ou 

próxima na súa vida cotiá e que fomenten a súa motivación. 

 Xeramos situacións de aprendizaxe motivadoras para manter a atención, procurando buscar 

actividades próximas aos seus intereses. 

 Aplicamos programas específicos de autonomía persoal, habilidades prosociais e educación 

emocional, dirixidos a promover a súa independencia. 

 Primamos a valoración do esforzo máis ca o resultado do traballo realizado.  
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 Non lle proporcionamos axuda naquilo que pode facer por si mesmo/a, evitando a sobreprotección.  

 Fomentamos a responsabilidade e autonomía no desenvolvemento das tarefas, que permitan que 

traballe por si só/soa na aula, evitando a dependencia excesiva do persoal de apoio ou dos 

compañeiros. 

 Favorecemos o autocontrol e a responsabilidade esixíndolle o cumprimento das normas acordadas 

para a aula. 

 O/A tratamos conforme a súa idade cronolóxica (non son eternos nenos/as), marcándolle 

responsabilidades propias e sen permitir condutas ou accións que non se lle permitirían ao resto do 

alumnado. 

 Reforzamos os bos hábitos (constancia, puntualidade, coidado…) evitando facer xuízos a causa de 

condutas desaxustadas. 

 

Lectoescritura:  

 Non condicionamos o proceso de adquisición da lectura e a escritura ao desenvolvemento de 

destrezas previas, especialmente motrices, pois non todas son imprescindibles para a adquisición 

dunha lectoescritura funcional. 

 Na adquisición da lectoescritura, priorizamos a funcionalidade, utilizando metodoloxías que apoien 

a comprensión e a asociación da palabra co seu significado, pois é necesario adaptarse ao seu estilo 

e ritmo de aprendizaxe. 

 Introducimos as TIC (teclados ou calquera outro soporte) cando hai especiais dificultades na 

motricidade fina, de maneira que non se free o avance nos contidos a pesar de non estar adquiridas 

as habilidades na lectoescritura. 

 

As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes: 

 

 

 

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado:  
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Medidas que non funcionaron:  

 

 

 

 

 

 

Recomendacións para o curso próximo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:         

 

 

 

Fdo.  A titora/ o titor 
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Orientacións e rexistro para o traballo na aula co alumnado con 

DISCAPACIDADE AUDITIVA 

Alumna/o: ________________________________________________________Curso: ______________________ 

Titora: ____________________________________________________ 

 

➢ Localización na aula/organización: Tenemos en cuenta la iluminación y sonoridad 

 La luz natural le da de espaldas, para que pueda ver a la persona que habla.  

 Está ubicado/a de forma que puede ver tanto a los profesores como a los compañeros y 

compañeras (puede enterarse de lo que dicen y participar de la conversación)  

➢ Estrategias expositivas: 

 Hablamos de frente y lo/la tenemos cerca cuando hablamos o se explicamos al grupo.  

 Hablamos con una articulación clara, en un tono que no es bajo y evitamos hacerlo con rapidez o 

demasiado lento o sobrearticulado.  

 Enfatizamos la entonación.  

 No obstaculizamos la labiolectura (evitamos bloquear la visión de la boca con las manos, bolígrafos 

o con bigote o barba muy cerrada) 

 Intentamos reducir el ruido ambiental o aplicar dispositivos técnicos que lo reduzcan (emisoras 

F.M, bucle magnético) 

 Procuramos el máximo silencio posible antes de iniciar cualquier explicación. 

 En las explicaciones o relatos, apoyamos el contenido con el mayor apoyo visual posible (láminas, 

viñetas, murales, libros, pizarras, medios audiovisuales…) y acompañamos el lenguaje oral con 

gestos naturales y corporales.  

 Escribimos en la pizarra las palabras más específicas o de uso poco habitual que se van a utilizar 

en la explicación y escribimos un esquema de la misma para que el alumnado la siga mejor.  

 Comprobamos lo que entendió formulándole preguntas concretas.  

mailto:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es


 
 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 

 

 

 
CEIP PLURILINGUE MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

C/Alcalde Salorio Suárez, 28 , 15010 (A CORUÑA) 
Tlfno e Fax: 981 262612 

e-mail:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es 

 

➢ Estrategias para fomentar la participación: 

 Evitamos el solapamiento de intervenciones, procurando que se respete el turno de palabra e 

indicando quien está hablando en cada momento.  

 Repetimos de forma más sencilla y comprensible aquellas aportaciones especialmente 

interesantes y el planteamiento de preguntas directas al alumno o alumna.  

 Empleamos un “calendario de anticipación” en el que se representa la secuencia de la actividad 

del día.  

 Le ayudamos a expresar sus conocimientos.  

 Posibilitamos la colaboración de dos profesionales (uno ofrece una atención más individualizada 

a este alumnado).  

 Facilitamos la participación activa en actividades en pequeño grupo, en rincones de trabajo, en los 

que se pueden desarrollar actividades de acción o de atención conjunta.  

➢ Estrategias para mejorar la socialización: 

 Aseguramos la comprensión de valores y normas de convivencia que le ayuden a planificar sus 

actos, anticipar sus consecuencias y aceptarlas: consensuarlas, entenderlas y cumplirlas como 

todos. 

 Trabajamos las emociones propias y ajenas para facilitar la comprensión de las reacciones de los 

demás y su autorregulación. 

 Fomentamos las relaciones positivas entre alumnado oyente y alumnado con discapacidad 

auditiva, tanto dentro como fuera del aula y del centro. 

➢ Estrategias metodológicas: 

 Utilizamos vídeos, imágenes y otros materiales visuales. 

 Realizamos un mayor número de demostraciones o actividades para que comprenda con más 

facilidad. 

 Escalonamos en pasos más cortos o le damos más ayudas en aquellas actividades que le resulten 

más complejas. 

 Favorecemos el aprendizaje autónomo y comprensivo trabajando técnicas de estudio y 

facilitándole materiales en diversos formatos. 
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➢ En relación a los contenidos: 

 Relacionamos los contenidos de las diferentes áreas del currículo para favorecer la comprensión, 

organización de los contenidos y la aplicación de los mismos. 

 Favorecemos el aprendizaje continuo de vocabulario, expresiones y habilidades lingüísticas. 

 Facilitamos la recepción, comprensión y expresión en otras lenguas. 

As medidas que mellor funcionaron foron as seguintes: 

 

 

 

 

Outras medidas aplicadas con bo resultado:  

 

 

 

 

 

Medidas que non funcionaron:  

 

 

 

 

 

Recomendacións para o curso próximo:  

 

 

 

 

 

Data:         

 

Fdo.  A titora/ o titor 
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ANEXO III. SOLICITUDE DE AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

 

1. DATOS PERSOAIS DO ALUMNO/A. 

Nome e apelidos: 

Curso: Data de nacemento: 

Hai avaliación psicopedagóxica previa deste alumno/a:    □  SI    □  NON 

 

2. DATOS PERSOAIS DO MESTRE/A SOLICITANTE. 

Nome e apelidos: 

Número de alumnos/as actuais: 

Impartiu docencia ao alumno/a durante os cursos: 

 

3. MOTIVO DA SOLICITUDE.  

□ Atención        □ Comprensión      □ Expresión        □ Razoamento       □  Memoria           □ Conducta 

□ Socialización     □ Motivación     □ Cálculo e resolución de problemas   □ Non segue o ritmo da clase     

□ Sospeita de altas capacidades intelectuais       □ Rixidez nos seus comportamentos  
 
Linguaxe: 

□ Sen intencionalidade comunicativa    □ Ausencia de linguaxe       □ Fala inintelixible    
□ Dificultades de pronunciación     □ Discurso incoherente e desorganizado   □ Vocabulario pobre 

□  Conversa “pedante”           □ Cústalle expresar as súas ideas 

 
Lectura:  

   □ Non aprendeu a ler    □ Lectura silabeante     □ Falta de fluidez/ritmo     □ Rectificacións  

   □ Omite palabras ou trozos de palabras   □ Cambia palabras por outras   □ Non comprende o que le 

 
Escritura:  

  □  Trazo     □ Ortografía      □ Segmentación    □ Omisión de letras o sílabas   □ Sustitución de letras 

   □   Dificultade para expresarse por escrito        □  Invirte letras e/ou sílabas 

 

Outros:  
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4. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE TOMADAS ATA O MOMENTO. 

□ Adecuación da programación didáctica 

□  Metodoloxías Inclusivas             

□  Reforzo educativo (Adxúntase Plan de RE) 

□  Apoio do profesorado con disponibilidade horaria.  

       □  Adaptación de tempos, instrumentos e/ou procedementos de avaliación.  

       □  Ningunha  

 
Outras:  

 

 

5. DESENVOLVEMENTO DO ALUMNO/A. 

Aspectos biolóxicos. (Dificultades sensoriais, saúde, medicación, acude a especialistas externos: 
logopedia, psicoloxía, fisioterapia, ...) 
 

 

Desenvolvemento cognitivo. (Dificultades de razoamento, lóxica, memoria, atención, ...) 

 

 

 

Desenvolvemento motor. (Dificultades no andar, coordinación, agarrar o lapis, man coa que escribe, ...) 
 

 

 

Desenvolvemento comunicativo-lingüístico. (Dificultades articulatorias, sintácticas, vocabulario rico, 
moi bo argumentando ...) 
 

 

Desenvolvemento social. (Relación cos compañeiros da aula e do centro, amizades fóra do centro, 
relación cos mestres, ...) 
 

 

 

Desenvolvemento afectivo. (Adaptación socioafectiva, autoconcepto e autoestima (Autoestima, 
dependencia emocional, introversión ou extraversión ...)  
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6. DATOS DO ENTORNO SOCIOFAMILIAR 

Circunstancias persoais, familiares e de saúde de interese:  

□  Número de irmáns:                                                             □ Lugar que ocupa:       

□ Familiares cos que convive:   

□ Circunstancias salientables:  

 

 

Influencia do contorno sociofamiliar no desenvolvemento da alumna ou do alumno (relación familia-
escola, colaboración da familia; familias desestructuradas, hábitos de soño, celos, aceptación familiar da 
problemática, expectativas familiares sobre o neno, lingua materna) 
 

 

 

 

7. DATOS DO CONTORNO ESCOLAR. 

Historial académico. (Repetiu curso, recibiu con anterioridade apoio dentro ou fóra da aula...) 
 

 

Escolarizacións anteriores. (Centros nos que estivo escolarizado con anterioridade e niveis que cursou.) 
 

 

Escolarización actual. (Datos das avaliacións trimestrais, apoios na aula, etc.) 
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8. DATOS PEDAGÓXICOS. 

Estilo de aprendizaxe (gosta de novas experiencias, é perfeccionista, emprega a lóxica e o razonamento, 
prefire traballar en equipo/de xeito individual, aprende mellor de forma oral/escrita…)  

 

 

Ritmo de aprendizaxe (adquire rápidamente as novas aprendizaxes/precisa de moitas repeticións…) 

 

 

Nivel de competencia curricular nas distintas áreas ou materias e grao de adquisición das 
competencias (Por enriba ou por debaixo do esperado en determinadas materias, destaca polo seu 
dominio ou dificultade en alcanzalos.) 

 

 

 

Potencialidades, intereses e actividades preferidas (é moi bo facendo… presenta especial interés por… )   

 

 

 

Aspectos de creatividade e iniciativa persoal: 

 

 

 

Actitude ante o traballo escolar e expectativas académicas e persoais:  
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9. ASPECTOS RELEVANTES DO PROCESO DE ENSINO E APRENDIZAXE. 

Actuacións que favorecen ou dificultan o rendemento do alumno  

 

 

 

Características do seu grupo-clase (alumnado con NEE, NEAE, conduta, grupo unido, alumnos 
disruptivos…)  
 

 

 

Organización de espazos e tempos no centro docente e na aula (mesas individuais, en grupo, parellas… 
distribución do tempo en aula: explicación-traballo…)  
 

 

 

Medidas de tipo educativo que se están a desenvolver (reforzo educativo, AC, titoría entre iguais, 
enriquecemento…) 
 

 

Interaccións do alumno en situacións educativas formais e non formais  
 

 

 

10. OUTROS DATOS DE RELEVANCIA. 

 

 

 

 

A Coruña ____ de ________________ do 202_  

 

Asinado: 
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CONFIDENCIAL 

 

ANEXO VI. REXISTRO DE EXPEDIENTE NO  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 

Atendendo ao Protocolo de Protección de Datos versión 1.0 de Abril de 2016, na súa 

páxina 36 sobre os Departamentos de Orientación, “o coñecemento e custodia da 

información psicopedagóxica corresponde a xefatura do departamento de orientación polo 

que non poderá nin deberá facilitar ao equipo docente máis datos que os estritamente 

necesarios para que exerzan a súa función educadora”. 

 

Polo tanto, infórmase que o/a alumno/a XXXXXXXX escolarizado no CEIP Pl. Mª 

Barbeito e Cerviño posúe documentación psicopedagóxica no arquivo do 

Departamento de Orientación. 

 

Ante calquera solicitude de información, consultar á xefatura de orientación. 

 

 

A Coruña, a 28 de abril de 2022 

 

 

 

Asdo: A Xefa do Departamento de Orientación 

Romero Pardavila, Esther 
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LISTADO DE DOCUMENTOS DO ALUMNO/A NO EXPEDIENTE DO DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN 

Nome e apelidos  

Data de nacemento  

Data de apertura  

 

DOCUMENTO DATA DE ENTRADA 
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ANEXO IV 

CONFORMIDADE  AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA 

 

 

Don/Dona _________________________________________________ con 

DNI___________________ en calidade de nai/pai ou titor/a legal do alumno/a 

________________________________________, matriculado durante o 

presente curso 20__/20__ no curso ______ ,fun informada/o das necesidades 

educativas que presenta o meu fillo/a e: 

 

□ESTOU CONFORME CON QUE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN REALICE 

UNHA AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA AO MEU FILLO/A 

 

□ NON ESTOU CONFORME CON QUE O DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

REALICE UNHA AVALIACIÓN PSICOPEDAGÓXICA AO MEU FILLO/A 

 

 

A Coruña, a ______ de ____________ de 20__. 

 

 

 

 

Asinado: Nai/Pai ou titor/a legal 

(Sinatura) 
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CONFIDENCIALIDADE: 

As persoas que, por razón do seu cargo ou función, teñancoñecemento do contido do 

informe psicopedagóxico están obrigadas a gardar o correspondentesixilo, conforme o 

establecido no punto ñ) do artigo 74 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de 

Galicia, así como no disposto no artigo 5 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de 

protección de datos persoais e garantía dos dereitosdixitais.  

Os datos que figuran neste informe non prexulgan a evolución do alumno, son unicamente o 

reflexo da súa situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PSICOPEDAGÓXICO 
 

 

CENTRO: C.E.I.P. PLURILINGÜE Mª BARBEITO E CERVIÑO 

ALUMNO/A:  

NIVEL E ETAPA:  

Data da elaboración do informe 
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DATOS PERSOAIS DO ALUMNO 

Nome e apelidos:  

Data de nacemento:  

Nivel e etapa:  

Titor/a:  

Curso académico:  

DATOS DA DEMANDA E MOTIVO DA AVALIACIÓN 

 

 

 

DESENVOLVEMENTO XERAL DA ALUMNA. 

 

 Datos relevantes dos ámbitos físico, cognitivo, emocional e social:  

- Desenvolvemento cognitivo:  

- Desenvolvemento comunicativo- lingúístico:  

- Desenvolvemento motor:  

- Desenvolvemento socioafectivo:  

 Circunstancias persoais, familiares e de saúde de interese: 

 

 Influencia do contorno sociofamiliar no desenvolvemento da alumna ou do alumno:  

 

 Historia escolar: 

 

 Medidas adoptadas:  

 

 Competencia curricular nas distintas áreas ou materias, e grao de adquisición das competencias:  

 
 

 Ritmo e preferencia de aprendizaxe:  

 

mailto:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es


 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
CEIP PLURILINGUE MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 

C/Alcalde Salorio Suárez, 28 , 15010 (A CORUÑA) 
Tlfno e Fax: 981 262612 

e-mail:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es 
 

 3 

 Potencialidades, motivación, intereses e actividades preferidas:  

 

 Aspectos de creatividade e iniciativa persoal:  

 

 Adaptación socioafectiva, autoconcepto e autoestima:  

 

 Actitude ante o traballo escolar e expectativas académicas e persoais:  

 

ASPECTOS RELEVANTES DOS PROCESOS DE ENSINO E DE APRENDIZAXE 

 

 Actuacións que favorecen ou dificultan o rendemento do alumno.  

- Favorecen:  

- Dificultan:  

 Características do seu grupo-clase.  

 

 Organización de espazos e tempos no centro docente e na aula.  

 

 Medidas de tipo educativo que se están a desenvolver 

 

 Interaccións do alumno en situacións educativas formais e non formais 

 

IDENTIFICACIÓN DA NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOIO EDUCATIVO DA ALUMNA. 

En atención as observacións aportadas polo titor aplicouse: 

- Revisión de expediente e informes previos 

- Entrevista-conversa co profesorado titor. 

- Observación en aula 

- Entrevista coa familia 

- Conversa informal coa nena.  

- Probas Psicométricas: 

mailto:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es
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.  

 

 Actitude ante a realización das probas:  

 

CONCRECIÓN DAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

Segundo as conclusións obtidas na avaliación psicopedagóxica, identifícanse as seguintes 

necesidades:  

- Precisa  

-  

 

ORIENTACIONS PARA A INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

 

 

PROCEDEMENTO PARA A REVISIÓN E/OU ACTUALIZACIÓN DO INFORME 

Aconséllase unha revisión ao menos xxxx, realizando as modificacións que se considerasen 

oportunas co fin de garantir a súa adecuación á etapa de Educación XXXX, ás necesidades do neno 

e ao seu propio desenvolvemento.   

En A Coruña, a XXX  

 

Asdo.: xxxxx 

A Xefa do departamento de orientación 

mailto:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es
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ANEXO VII.  SOLICITUDE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  

 

 

Don/Dona 

_______________________________________________________________________________ 

Con DNI/NIE/PASAPORTE    ______________ en calidade de nai/pai/titor/a legal do alumno/a 

_______________________________________________________________________________ 

escolarizado o presente curso 202_/202_ no CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño 

en ____________ solicito copia da seguinte documentación referida ao meu fillo/a: 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

A Coruña, a ___ de ________ do _______. 

 

Asdo: 
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ANEXO VIII.  ENTREGA DE COPIA DO INFORME PSICOPEDAGÓXICO 

 

Dona/Don ________________________________ en calidade de xefa do Departamento de 

Orientación do CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño no curso lectivo 20__/20__, ante 

solicitude escrita expoño que: 

 

Atendendo ao regulado no artigo 35.2 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro (DOG 

21/11/2011), fago entrega en man no día de hoxe dunha copia do Informe Psicopedagóxico de 

_________________________________ con data de _________________  á súa nai/pi/titor/a 

legal ____________________________________ 

 

Pola súa parte, Don/a  _______________________________  con DNI  ______________ 

certifica que recibe en man unha copia do Informe Psicopedagóxico de 

_____________________________________, sendo plenamente consciente do seu carácter 

confidencial e comprometéndose a custodialo e darlle un uso exclusivamente educativo. 

 

 

A Coruña, ____ de ____ do 20__ 

 

 

 

Asdo:       Asdo: 

 

 

Nai/Pai/titor/a legal      Xefatura do DO                                                              
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ANEXO VIII - Orientacións para as familias do alumnado con: 

 dificultades de atención e/ou TDAH  

 

 Unificación de criterios entre as persoas adultas da familia: e moi importante que as persoas adultas que 

conviven na casa teñan o mesmo criterio á hora de educar, que sexan modelo de conduta reflexiva e que 

actúen sempre do mesmo xeito para non confundir a nena ou o neno. (non podemos reprender hoxe e 

permitir maña unha mesma cousa, etc.) 

 

 Normas de convivencia familiar: poucas, claras e ben definidas. Deben expresarse como afirmación 

(“Recolle os xoguetes do teu cuarto!”), máis que como petición ou favor (“Queres recoller os xoguetes do 

teu cuarto?”). Non son eficaces os reproches e as discusións permanentes. Tamén é importante establecer 

as consecuencias das condutas positivas e negativas e ser coherente na súa aplicación. As nenas e os nenos 

con TDAH necesitan máis supervisión para poder organizarse e manexar o tempo.  

 

 Non facer por el/ela o que pode facer só. Se axudamos máis do que necesita, estamos transmitindo que 

“só non pode” e crecerá con ese pensamento.  

 

 Darlle responsabilidades na casa e convivencia familiar. É importante traballar a súa autonomía e 

seguridade. Que entenda que e capaz de facer as cousas e que o que fai e importante para toda a familia 

(exemplo: poner a mesa, facer a cama, etc. ) 

 

 Lugar de estudio. É necesario que estude cun ambiente tranquilo, nun lugar ordenado (mesa) 

sendistractores. Se podemos, é preferible que non teña xoguetes ou elementos  distractores á vista, e que 

só teña encima da mesa o que vai necesitar para a tarefa/estudo 

 

 Realización de tarefas na casa. Se é o caso, e se procede, as familias poden axudar a que a nena ou o neno 

faga as tarefas escolares na casa, para o que han de ter en conta as pautas ou estratexias que lle 

proporcione o profesorado.  

 

 Para facilitar a súa organización, podemos axudarlle a:  

 Manter hábitos e rutinas: traballo estudo sempre a mesma hora.  

 Organización e planificación das tarefas: é recomendable ter un horario e  planning 

semanal/mensual con todas as actividades e exames sinalados nun lugar próximo á mesa de estudo. 

Pódese utilizar unha cortiza. 

 Facer unha lista de tarefas e priorizalas  

 Fragmentar os traballos longos (vai facendo aos poucos) 

 Que supervise o seu propio traballo (Check list cando vai rematando)  

 Axudarlle a ser consciente do sentido do tempo (é útil utilizar un temporizador e ir marcando tempos 

para cada tarefa). 
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 Desenvolvemento emocional. Autoestima. A posible sensación de fracaso das nenas e dos nenos con TDAH 

leva a que se resinta a súa autoestima, polo que necesitan axuda para entender as súas emocións e 

controlalas. Hai que coidar a linguaxe, cambiar o “es” por “estás”, criticar o que é a conduta e non a nena 

ou o neno, darlle mensaxes positivas e dicirlle o que se espera del ou dela, valorar o seu esforzo e non só o 

resultado, establecer normas e límites, utilizar máis os premios ca os castigos, ins- cribila ou inscribilo en 

actividades nas que destaque, invitar as súas compañeiras e compañeiros á casa etc. 

 
 

 Consecuencias positivas e/ou negativas das condutas. Tanto as consecuencias que se derivan dunha 

conduta positiva coma dunha negativa deben ser proporcionadas e inmediatas á conduta, para que sexan 

efectivas. Utilizaranse, preferentemente, os reforzos positivos (por exemplo: felicitar inmediatamente 

despois de que a nena ou o neno faga algo bo, e sorprendelo, tan frecuentemente como sexa posible, xa 

sexa cun sorriso ou cunha loanza). Modificarase, o antes posible, calquera conduta negativa. Explicaráselle, 

con claridade, o que fixo mal e suxeriráselle que propoña que outras cousas boas podería facer. 

 
 

 Estratexias de modificación de conduta. A nai, o pai ou as persoas titoras legais ou gardadoras do alumnado 

deben ser modelo de conduta reflexiva. As rapazas e os rapaces aprenden máis por observación ca polo 

que se lles di ou polo que oen. Así, para favorecer que as condutas conflitivas sexan cambiadas por outras 

máis axustadas poden utilizarse as seguintes estratexias, con fin de garantir o control e a seguridade das 

rapazas e dos rapaces: 

 

- Retirar a atención. Ignorar as condutas inadecuadas favorecerá a súa desaparición. 

- Saír da situación. Pódese optar por saír da situación dicíndolle que “cando estea tranquila ou 

tranquilo pode buscarnos para falar”. 

- Tempo fóra. Cando un rapaz ou unha rapaza entra en crise e berra, chora, arremete contra o irmán, 

insulta a nai ou o pai ou lanza obxectos, hai que retirala ou retiralo da situación onde está, manda- 

lo ou mandala para un espazo neutro e controlar a súa seguridade, pero sen lle falar. O máis impor- 

tante é que, unha vez rematada a crise, non consi- ga nada do que quería cando empezou o enfado. 

- Reforzar as condutas alternativas ou positivas. As estratexias de extinción da conduta problemática 

deben ir acompañadas do reforzo da conduta positiva alternativa, para consolidar a mellora do 

comportamento. 

- Adquirir estratexias de comunicación e diálogo. Deben desenvolverse formas de comunicación e 

diálogo que melloren as relacións familiares, tanto da nena ou do neno con TDAH, coma do resto dos 

membros da familia. 

 
 

 Actividades complementarias. A participación en actividades complementarias, especialmente nas de 

equipo ou colectivas, permítelle ao alumnado con TDAH desenvol- ver outras áreas nas que pode destacar 

e, ao mesmo tempo, aprender as normas, controlar a impulsividade e mellorar a socialización. 
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ANEXO.   INFORMACIÓN DE MEDIDAS A ADOPTAR 

          
                                         

 

ALUMNO/A  

CURSO  

MEDIDAS A ADOPTAR 

ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS 

 
  

Adecuación da estrutura organizativa       

Adecuación das programacións didácticas       

Metodoloxías baseadas no traballo de colaboración en 
grupos heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe 
proxectos e outras que promovan a inclusión.     
  

 

Adaptacións dos tempos e instrumentos ou procedementos 
de avaliación 

 

Aulas de atención educativa e convivencia   

Reforzo educativo e apoio do profesorado con 
disponibilidade horaria 

 

Programas de enriquecemento curricular  

Plan específico de reforzo (permanece un ano máis no 
mesmo curso) 

 

Programas de habilidades e competencias sociais  

Outro (Especificar)______________________________  
 

 
 

Adaptacións curriculares       

Agrupamentos flexíbles  

Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía 
Terapeútica  

 

Apoio do profesorado especialista en Audición e Linguaxe  

Flexibilización do período de escolarización  

Atención ó alumnado con problemas de asistencia o centro  

Grupos de adquisición de Linguas  

Grupos de adaptación de la competencia curricular  

Outro (Especificar)______________________________  
 

 

 

Dª_____________________________________________e/ou D___________________________________________ 

como Nai/Pai/Titor/a do/da ALUMNO/A_________________________________________________fun informado/a 

das necesidades educativas e das medidas de atención á diversidade que se van a aplicar en relación ao meu 

fillo/a. 

 

 

 De ACORDO 

 

 En DESACORDO 

 

DATA:__________________________ 

Enterado PAI/NAI/TITOR/A LEGAL 

 

 

Asinado:____________________________ 
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ANESO.  INFORME INDIVIDUAL FINAL DE CURSO SOBRE AS MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO (RE) 
 

CURSO: 20 .... – 20 .... 
 
DATOS DA ALUMNA OU ALUMNO 

□ Nome e apelidos:                                                                          □ Data de nacemento:  

□Curso:                  □  Grupo:                       □ Titor/a:   

 

DATOS DA ÁREA 

Área:  

Profesorado da área:   

 

DATOS DO REFORZO EDUCATIVO 

□   DATA DE COMENZO DO RE: _________                □  DATA DE FINALIZACIÓN DO RE: _________ 

 

DESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS DESENVOLVIDAS 
 
MOTIVO:  

□  Continuidade do RE do curso anterior                            □ Materias non superadas 

□  Indicacións do informe psicopedagóxico                        □ Resultados da avaliación inicial 

□  Lentitude na realización das tarefas                                □ Dificultades de atención  
□  Escasa implicación e traballo persoal                              □ Desfase curricular de menos de 2 anos 

 
BREVE DESCRICIÓN:    

□ Diseño de unidades didácticas adaptadas                      □ Explicacións individualizadas  

□ Secuenciación de actividades                                            □ Selección de materiais diversos 

□ Adaptación de materiais                                         □  Actividades multinivel  

□ Estratexias de aprendizaxe e técnicas de estudo           □  Estratexias de motivación  

□ Integración e habilidades sociais                                      □  Autoestima persoal, escolar e social 

□ Actividades de reforzo de:  
    □ Expresión oral                 □ Expresión escrita              □  Comprensión oral            □  Comprensión escrita 

    □ Caligrafía                    □  Ortografía                         □  Dicción e pronuncia   
   □ Cálculo e manexo dos distintos algoritmos matemáticos   

    □ Razoamento matemático e resolución de problemas 

□ Outras:  
 



TEMPORALIZACIÓN 

Horas semanais:                                          □ 5          □ 4             □ 3            □ 2              □ 1  

Cando as realizaba a alumna ou o alumno? 

□ En todo o horario semanal da área                                   □  Nunha parte do horario semanal da área 

□ Fora do horario lectivo (tarefas para casa) 

 
RECURSOS PERSOAIS 

      □ O profesorado titor     □ O profesorado con disponibilidade horaria            □ Os/as compañeiros/as 

 

  
AVALIACIÓN  

Cómo se avaliaban?   (correxían): 
 
 
 
 
 

 
 
VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE RE: 

□  Acadáronse os obxetivos previstos nelas. 

□  Foron eficaces, pero a melloría non se extrapolaba ao traballo diario. 

 
 
PREVISIÓN PARA O SEGUINTE CURSO  

□ Considero que o curso próximo, pode verse beneficiada/o por medidas regulares de reforzo educativo nesta 

área 

□  Considero que o curso próximo, NON é necesario que reciba medidas regulares de reforzo educativo nesta 

área 
 

 
 
 

 
A Coruña, ________de Xuño  de 20 .… 
 
O/a profesor/a titor/a,                   O/a profesor/a que realizou o refuerzo 
 
 
Fdo.: _______________________________              Fdo.: __________________________________ 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO. 

 

1 

 

ANEXO... PLAN ESPECÍFICO DE REFORZO PARA O ALUMNADO QUE PERMANECE UN ANO MÁIS 

NO MESMO CURSO 

TItor:   Curso:  

 

DATOS DO ALUMNO/A 

Apelidos:  Nome:  

Necesidades educativas que motivaron a sua permanencia un ano maís no mesmo curso: 

□ Comprensión oral/escrita           □ Expresión oral/escrita          □ Razoamento              □ Atención       

□ Organización e planificación      □ Cálculo e resolución de problemas    □ Conduta     □  Motivación        

□ Outras (especificar):  

Medidas aplicadas o curso anterior:  

    Ordinarias:  

 □  Adecuación da estructura organizativa               □ Adecuación da programación didáctica 

 □  Metodoloxías que promoven a inclusión            □  Reforzo educativo 

 □  Apoio do profesorado con disponibilidade horaria.  

 □  Adaptación de tempos, instrumentos e/ou procedementos de avaliación.  

    Extraordinarias:  

    □  Adaptación curricular.                          □  GAL                                        □   GACC 

   □  Agrupamentos flexibles                       □  Flexibilización do período de escolarización 

    □ Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica.  

    □  Apoio do profesorado especialista en Audición e Linguaxe.  

    □  Outras (especificar):  
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RAZÓNS QUE XUSTIFICAN A IMPLEMENTACIÓN DO PLAN 

De conformidade co artigo 50 da Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se  pola que se desenvolve o 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado, cando 

unha alumna ou un alumno de educación primaria permaneza un ano máis no mesmo curso, debe 

seguir un plan específico de reforzo, que ten como finalidade atender e superar as dificultades que 

levaron a esa repetición. Este plan será elaborado polo equipo docente, baixo a coordinación do 

profesorado titor, e desenvolverase ao longo de todo o curso.  

 
ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS QUE SE UTILIZARAN NO DESENVOLVEMENTO DO PLAN  

□  Inicio das situacións de aprendizaxe partindo dos seus coñecementos previos. 

□  Planificación das sesións tendo en conta a todo o alumnado 
□ Aprendizaxe colaborativo (colaboran grupalmente para comprender conceptos que se lles 

presentan)       

□ Aprendizaxe cooperativo (axúdanse entre eles para chegar a unha meta común; diferentes 

responsabilidades)  

□  Ensino multinivel 
□  Traballo por proxectos       

□  Traballo por recunchos                                                    
□  Titoría entre iguais (apoio mutuo entre compañeiros)     
□  Desdoblamento de grupos                          
□  Uso de reforzos e Apoio visual na instrucción oral 

□  Alternancia de actividades teóricas con traballo práctico. 

□  Emprego de instrucións, tanto orais como escritas, claras, concisas e secuenciadas en pasos.  

□  Redución e fragmentacion de actividades longas.  

□  Supervisión contínua da comprensión e execución.   

□ Adecuación do formato das actividades e/ou probas de avaliación: suficiente espazo entre as 

preguntas, tipoloxía de letra (sarakanda, arial, etc., tamaño -12 ou 14, interlineado -1,5 ou 2) palabras 
clave resaltadas (negritas en lugar de subliñados e cursivas). 

□  Adaptación dos tempos nas actividades e probas de avaliación (máis tempo e dámosllas unha por 

unha) 

□  No texto dos exames e/ou actividades, salientamos as partes máis importantes de cada cuestión e, 

no caso de preguntas complexas, diferenciamos ben cada tarefa.  

   □  Complementamos os exames escritos de forma oral, cando se observa que están incompletos. 

  □    Outras (especificar):  
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RECURSOS NECESARIOS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PLAN 

 Humanos:   

□  Profesorado titor                                                                    □  Profesorado disponibilidade horaria   

□  Outros (especificar):  

Materiais: 

□  Material manipulativo (bloques,legos, plastilina, monedas, puzzles…)  

□  Libro de texto (especificar):  

□  Materiais de elaboración propia (especificar) 

   □  TICS/APPS (especificar).  

  □   Outros (especificar):  

 

 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS NECESARIAS PARA O PRESENTE CURSO 

    □  Adaptación curricular.                          □  GAL                                        □   GACC 

   □  Agrupamentos flexibles                       □  Flexibilización do período de escolarización 

    □ Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica.  

    □  Apoio do profesorado especialista en Audición e Linguaxe.  

    □  Outras (especificar):  

 
A familia/titores legais foron informados das necesidades educativas e das medidas de atención á 

diversidade que se van a aplicar en relación ao seu fillo/a, concretamente no referido ao presente plan de 

PLAN ESPECÍFICO DE REFORZO                                  □  SI     □  NON 
   

Asinado, o/a titor/a: __________________________________________________________ 
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SEGUEMENTO 

1º Avaliación  

 

□  Vai conseguindo un adecuado grao de adquisición das competencias e logro dos obxectivos 

□   Son necesarios os seguintes axustes:   

 

 

 

 

 

2º Avaliación  

□  Vai conseguindo un adecuado grao de adquisición das competencias e logro dos obxectivos 

□   Son necesarios os seguintes axustes:   

 

 

 

 

 

3º Avaliación  

□  Consegue un adecuado grao de adquisición das competencias e logro dos obxectivos 

□   Son necesarios os seguintes axustes:   
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Este documento ten un carácter  CONFIDENCIAL. Os profesionais que, en razón do seu cargo, deban coñecer o contido deste informe 

garantirán a súa confidencialidade.  

 

ANEXO XIII. ACTA DE REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA A PROPOSTA DE 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Data da reunión:  

Datos do alumno ou alumna 

Nome e apelidos:  Curso:  

Resultados da avaliación psicopedagóxica:  

 

 

Áreas para as que se propón a adaptación curricular:  

□ Lingua Castelá             □ Lingua Galega        □ Lingua Inglesa           □ Matemáticas         □     Música                         

 □ Ciencias Naturais        □  Ciencias sociais    □ Educación Física       □     Música                     

 

Asistentes:  

- Xefa de estudos:   

- Xefa do departamento de orientación:  

- Titora:  

- Mestra especialista de PT 

- Mestra especialista de AL:  

- Mestra de……  

 

Valoracións:  

 

 

 



 

Valorada a situación, decídese:  

 

 Pertinencia da AC 

Área ou materia SI NON 

   

 

 

 

E para que conste aos efectos oportunos, asinamos o presente,  

 

A Coruña, a ___ de ___________ de 20__ 

 

 

 

 

A titora,            A mestra de  

 

 

 

 

 

 

A mestra de PT    A mestra de AL 

 

 

 

 

 

A Xefa de estudos    A xefa do DO   
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Adaptación curricular da área ou materia de 

 
Etapa – Educacion Primaria 

 
Nivel:  

 

Bloque:                                                                                                                                                                                                 Temporalización:  

CURRÍCULO DE REFERENCIA 
(D.105/2014 4 de setembro) 
Curso:  

  CURRÍCULO ADAPTADO 
 

 
 

SEGUEMENTO 

Criterio de avaliación: (1)   R/A/S (2) Contidos Criterio de avaliación: (3) Estándares C.Clave NT NA EN A 

   
 
 
 
 
 

       

Competencias adquiridas 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

Orientacións metodolóxicas: 

(precisar metodoloxía, espazos, recursos, temporalización…) 
 

(1) Deben transcribirse os criterios de avaliación do decreto de currículo que corresponda. Cada criterio do currículo de referencia debe ter un correspondente no currículo 
adaptado, agás que se suprima.  

(2) Indicar a súa redución (R), ampliación (A) ou supresión (S) 
(3) Debe manterse a mesma codificación dos criterios de avaliación que figuran nos decretos no currículum 
(4) Deben recollerse os estándares de aprendizaxe de cada materia e avaliar cada trimestre  se foron traballados ou non, se foron conseguidos ou non, ou se están iniciados/en 

proceso.  
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Avaliación 

Criterios de cualificación: 

 
 

Instrumentos de avaliación: 

 
Táboa anexa 
 

Avaliación de competencias clave 

 

 

MATERIA:  TRIMESTRE:    1T, 2T, 3T/AVALIACIÓN FINAL 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (4) 
 

Non 
traballado 

Non 
conseguido 

En 
proceso 

Acadado 
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Anexo 16. EXPEDIENTE DA ADAPTACIÓN CURRICULAR  

                           
    
 

 

 

PROPOSTA DE  

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Nome do alumno ou alumna 

 

 

Nivel de escolarización:  

        Áreas adaptadas: 

 

 
 
 
 



          
                CEIP PLURILINGUE MARÍA BARBEITO E CERVIÑO 
 

DATOS PERSOAIS DO ALUMNO 
 

 
NOME E APELIDOS:                                                                 Idade: 
DATA DE NACEMENTO:                                                           Lugar de  nacemento:  
NIVEL:  
CURRÍCULO DE REFERENCIA:              Período  DE TEMPO PARA O QUE SE PROPÓN A.C.. 
Domicilio:   
DATOS FAMILIARES: 
Nome e apelidos do pai:                                                Nome e apelidos da nai:  
Número de irmáns:  

 

DATOS FÍSICOS E SAÚDE 

DATOS DA CONTORNA SOCIOFAMILIAR 

DATOS PSICOSOCIAIS 

DATOS DA CONTORNA ESCOLAR 

DATOS PEDAGÓXICOS 

ACREDITACIÓN DA INFORMACIÓN Á FAMILIA E OPINIÓN DESTA 

PERSOAS PROFESIONAIS PARTICIPANTES 
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Adaptación curricular da área ou materia de 

 
Etapa – Educacion Primaria 

 
Nivel:  

 

Bloque:                                                                                                                                                                                                 Temporalización:  

CURRÍCULO DE REFERENCIA 
(D.105/2014 4 de setembro) 
Curso:  

  CURRÍCULO ADAPTADO 
 

 
 

SEGUEMENTO 

Criterio de avaliación: (1)   R/A/S (2) Contidos Criterio de avaliación: (3) Estándares C.Clave NT NA EN A 

   
 
 
 
 
 

       

Competencias adquiridas 
 

     

 
 
 
 
 
 
 

 

Orientacións metodolóxicas: 

(precisar metodoloxía, espazos, recursos, temporalización…) 

(1) Deben transcribirse os criterios de avaliación do decreto de currículo que corresponda. Cada criterio do currículo de referencia debe ter un correspondente no 
currículo adaptado, agás que se suprima.  

(2) Indicar a súa redución (R), ampliación (A) ou supresión (S) 
(3) Debe manterse a mesma codificación dos criterios de avaliación que figuran nos decretos no currículum 
(4) Deben recollerse os estándares de aprendizaxe de cada materia e avaliar cada trimestre  se foron traballados ou non, se foron conseguidos ou non, ou se están 

iniciados/en proceso.  
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Avaliación 

Criterios de cualificación: 

 
 

Instrumentos de avaliación: 

 
Táboa anexa 
 

Avaliación de competencias clave 

 
 

MATERIA:  TRIMESTRE:    1T, 2T, 3T/AVALIACIÓN FINAL 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE (4) 
 

Non 
traballado 

Non 
conseguido 

En 
proceso 

Acadado 
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ANEXO 18. INFORME INDIVIDUAL SOBRE AS MEDIDAS DE APOIO EDUCATIVO  (PT/AL) 
(TRIMESTRAL E FINAL DE CURSO)   

Curso: 202_- 202_ 

DATOS DO ESPECIALISTA 

Nome e apelidos:  □  PT                        □ AL 

Mestre de apoio deste alumno/a dende o curso:  

 
DATOS DO ALUMNO/A 

Nome e apelidos:   
Data de nacemento:  

Curso:  

Titor/a:  

Necesidades educativas: 

 

  

Recibe apoio dende o curso:                                                                       PT  __________       AL __________ 

No caso de tratarse do mesmo mestre de apoio, destacar os obxectivos plantexados e non acadados no 

curso anterior:  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DO APOIO. HORARIO SEMANAL E MODALIDADE DO APOIO REALIZADO 

Materia: __________________________  Nº de sesións semanais: ____ 

 Duración Aula ordinaria Aula de apoio 

Individuais:    

Compartidas:     

 

HORARIO DO APOIO:  
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AVALIACIÓN TRIMESTRAL - OBXECTIVOS PLANTEXADOS NO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN – GRAO DE 

CONSECUCIÓN 

PRIMEIRO TRIMESTRE                                                                                           Data do informe:  

 NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE TRIMESTRE 

Son necesarios os seguintes axustes:  
 
  

 

CONSIDERACIÓN DA CONTINUIDADE DO APOIO 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario.  
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SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                             Data do informe: 

 NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
 

METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE TRIMESTRE 

Son necesarios os seguintes axustes:  
 
  

 

CONSIDERACIÓN DA CONTINUIDADE DO APOIO 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario.  
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TERCEIRO TRIMESTRE                                                                                             Data do informe: 

ÁREA/MATERIA/ÁMBITO DE INTERVENCIÓN NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
 

METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE CURSO 

Son necesarios os seguintes axustes:  
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VALORACION FINAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO 
 

Tipo de tarefas realizadas:  

Principais materiais usados:  

Como se avaliaron as medidas de 

apoio? 

 

 

 

VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE APOIO: 

 Acadáronse os obxectivos previstos nelas. 

 Foron eficaces, pero a mellora non se extrapolaba ao traballo diario (ordinario). 

 

PREVISIÓN PARA O CURSO PRÓXIMO (Indicar se se considera que esta alumna ou este alumno, no curso 
próximo, poden verse beneficiados ou non por unhas medidas regulares de apoio educativo, en que área ou 
materia, mediante que modalidade -dentro da aula ordinaria, fóra dela ou mixta- e número de horas 
semanais):   

 

 

 

En A Coruña, a       de       de 2022 

 

O/A XEFE/A DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

  O/A PROFESOR/A QUE REALIZOU O APOIO 

 

 

 

 

Asdo:       

 

 

 

 

Asdo:       
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ANEXO 19. MEMORIA FINAL DE CURSO – APOIO PT/AL 

 

DATOS DO ESPECIALISTA 

Nome e apelidos:  □  PT                  □ AL 

 

DATOS DO ALUMNADO ATENDIDO 

 Educación Infantil Educación Primaria 

 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nº alumnos          

 

VALORACIÓN DAS COORDINACIÓNS CO PROFESORADO TITOR E ESPECIALISTAS  

 

 1 2 3 4 5 

Profesorado titor      

Especialista da materia      
 

0 = Insuficiente                            5= Excelente 

Propostas de mellora:  

 

VALORACIÓN DA REPERCUSIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO 

□  Son adecuadas e están dando bo resultado con este alumno/a. 

□  As horas de apoio son insuficientes para traballar as súas necesidades 

□  Considero que este alumnado non precisa apoio de PT/AL 

□  Outras:  

PREVISIÓNS PARA O CURSO SEGUINTE 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario. 

□  Outras:  

PROPOSTAS DE MELLORA 
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FLEXIBILIZACIÓN DA DURACIÓN DO PERÍODO DE ESCOLARIZACIÓN 

ANEXO 19. CONFORMIDADE EXPRESA DA FAMILIA/TITORES LEGAIS 

 

 

Dna/Don ___________________________________________________ como pai/nai/titor-titora 

legal do alumno  _________________________________________________ unha vez informada/o 

das necesidades específicas que presenta o meu/ a miña fillo/a manifesto o meu 

 Acordo 

 Desacordo 

Con que se solicite a flexibilización da duración do período de escolarización no ______ curso do 

_______ ciclo de Educación ____________. 

 

 

 

En A Coruña, a ___ de _________ de 20___ 

 

Asdo.:  
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ANEXO... INFORME INDIVIDUAL SOBRE AS MEDIDAS DE APOIO EDUCATIVO  (PT/AL) 
(TRIMESTRAL E FINAL DE CURSO)   

Curso: 202_- 202_ 

DATOS DO ESPECIALISTA 

Nome e apelidos:  □  PT                        □ AL 

Mestre de apoio deste alumno/a dende o curso:  

 
DATOS DO ALUMNO/A 

Nome e apelidos:   
Data de nacemento:  

Curso:  

Titor/a:  

Necesidades educativas: 

 

  

Recibe apoio dende o curso:                                                                       PT  __________       AL __________ 

No caso de tratarse do mesmo mestre de apoio, destacar os obxectivos plantexados e non acadados no 

curso anterior:  

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DO APOIO. HORARIO SEMANAL E MODALIDADE DO APOIO REALIZADO 

Materia: __________________________  Nº de sesións semanais: ____ 

 Duración Aula ordinaria Aula de apoio 

Individuais:    

Compartidas:     

 

HORARIO DO APOIO:  
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AVALIACIÓN TRIMESTRAL - OBXECTIVOS PLANTEXADOS NO PROGRAMA DE INTERVENCIÓN – GRAO DE 

CONSECUCIÓN 

PRIMEIRO TRIMESTRE                                                                                           Data do informe:  

 NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE TRIMESTRE 

Son necesarios os seguintes axustes:  
 
  

 

CONSIDERACIÓN DA CONTINUIDADE DO APOIO 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario.  

 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO. 
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SEGUNDO TRIMESTRE                                                                                             Data do informe: 

 NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
 

METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE TRIMESTRE 

Son necesarios os seguintes axustes:  
 
  

 

CONSIDERACIÓN DA CONTINUIDADE DO APOIO 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario.  

 

 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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TERCEIRO TRIMESTRE                                                                                             Data do informe: 

ÁREA/MATERIA/ÁMBITO DE INTERVENCIÓN NT I EP C 

     

     

     

     

 
NT: Non traballado  I: Iniciado                 EP: En Proceso  C: Conseguido 

 
COORDINACION CO TITOR 

Horario ou frecuencia de coordinación co profesorado titor:  
 

 
 

METODOLOXÍA  

Das estratexias metodolóxicas establecidas inicialmente no programa de intervención,  

□  Están dando bo resultado con este alumno/a:  
 
□  Non están dando bo resultado con este alumno/a:  

 
 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 Das actividades tipo establecidas inicialmente no programa de intervención 

□  Dan bo resultado con este alumno/a:  
 

□  Non dan bo resultado con este alumno/a:  

 

 
 
MODIFICACIÓNS NECESARIAS DE CARA AO SEGUINTE CURSO 

Son necesarios os seguintes axustes:  
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VALORACION FINAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO 
 

Tipo de tarefas realizadas:  

Principais materiais usados:  

Como se avaliaron as medidas de 

apoio? 

 

 

 

VALORACIÓN FINAL DAS MEDIDAS DE APOIO: 

 Acadáronse os obxectivos previstos nelas. 

 Foron eficaces, pero a mellora non se extrapolaba ao traballo diario (ordinario). 

 

PREVISIÓN PARA O CURSO PRÓXIMO (Indicar se se considera que esta alumna ou este alumno, no curso 
próximo, poden verse beneficiados ou non por unhas medidas regulares de apoio educativo, en que área ou 
materia, mediante que modalidade -dentro da aula ordinaria, fóra dela ou mixta- e número de horas 
semanais):   

 

 

 

En A Coruña, a       de       de 2022 

 

O/A XEFE/A DO DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

  O/A PROFESOR/A QUE REALIZOU O APOIO 

 

 

 

 

Asdo:       

 

 

 

 

Asdo:       

 



 

 
 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
CEIP MARÍA BARBEITO E CERVIÑO. 

 
MEMORIA FINAL DE CURSO – APOIO PT/AL 

DATOS DO ESPECIALISTA 

Nome e apelidos:  □  PT                  □ AL 

 

DATOS DO ALUMNADO ATENDIDO 

 

 Educación Infantil Educación Primaria 

 4º 5º 6º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Nº alumnos          

 

VALORACIÓN DAS COORDINACIÓNS CO PROFESORADO TITOR E ESPECIALISTAS  

 

 1 2 3 4 5 

Profesorado titor      

Especialista da materia      
 

0 = Insuficiente                            5= Excelente 

Propostas de mellora:  

 

VALORACIÓN DA REPERCUSIÓN DAS MEDIDAS DE APOIO 

□  Son adecuadas e están dando bo resultado con este alumno/a. 

□  As horas de apoio son insuficientes para traballar as súas necesidades 

□  Considero que este alumnado non precisa apoio de PT/AL 

□  Outras:  

PREVISIÓNS PARA O CURSO SEGUINTE 

□ Considérase necesario que continúe recibindo apoio o seguinte trimestre 

□ Considérease que conseguiu os obxectivos propostos no programa de intervención e pode deixar de 

recibir apoio  extraordiario. 

□  Outras:  

PROPOSTAS DE MELLORA 

 
 
 

 



 

 

CURSO 2022/23 
 

4º EDUCACIÓN INFANTIL (3 ANOS) 
 
Sen libros de texto 

MATERIAL 
 
 

1 TESOIRA DE PUNTA ROMA  

1 LAPIS STAEDTLER TRIPLUS NORIS CLUB JUMBO (MOI GROSO) 

1 PAQUETE DE FOLIOS DIN-A4 80 GR (500 FOLIOS) 

1 ROLO DE PAPEL DE COCIÑA 

1 PAQUETE DE TOALLIÑAS HÚMIDAS 

2 PEGAMENTOS DE BARRA GRANDE “PRITT” 

1 CAIXA DE CERAS BRANDAS “MAXIDACS” DE 12 CORES 

1 CAIXA DE ROTULADORES MAXI-XL DE 12 CORES 

1 CARPETA TAMAÑO FOLIO DE GOMAS 

          1 PAQUETE DE PANOS DE PAPEL 

1 RODILLO DE MODELAR PASTA “JOVI” 

1 ESPÁTULA DE MODELAR PASTA “JOVI” 

1 PAQUETE DE PLASTILINA DE 350 GR. “JOVI” (ESPECIFICARASE NO MES DE SETEMBRO) 

1 CAIXA DE ACUARELAS DE 12 CORES 

1 PINCEL GROSO “JOVI” 

1 ALFOMBRIÑA PARA PICAR 

1 PAQUETE DE TÉMPERAS SÓLIDAS DE 6 CORES 

1 CONTO PARA DEIXAR NO COLEXIO (ESPECIFICARASE TÍTULO NO MES DE SETEMBRO) 

 

 

 

 

 

 



 

CURSO 2022/2023 
 

 

5º EDUCACIÓN INFANTIL (4 ANOS) 
 

Sen libros de texto 

MATERIAL 
 

1 CARPETA TAMAÑO FOLIO (SERVE A DO CURSO ANTERIOR) 

1 PEGAMENTO DE BARRA GRANDE PRITT 

1 TACO GRANDE DE PLASTILINA DE COR _______________________ 

2 ROLOS DE PAPEL DE COCIÑA 

1 GOMA DE BORRAR 

1 PAQUETE DE GOMETS VARIADOS 

1 PAQUETE DE FOLIOS A4 DE 80 GR (500 FOLIOS) 

1 CAIXA DE 24 ROTULADORES FINOS “JOVI” 

1 CAIXA DE CERAS FINAS PLASTIDECOR 

1 CAIXA DE PANOS DE PAPEL 

1 PAQUETE DE FOLIOS DE CORES 

1 ALFOMBRIÑA PARA PICAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

CURSO 2022/2023 

6º EDUCACIÓN INFANTIL (5 ANOS) 

Libros de texto: 
 

Amanda and Friends 3 (Student’s Book): Turner, Andrea, Editorial Richmond-Santillana, 2017 ISBN:978-84-668-2970-0 
 

 
 

MATERIAL 
 
 

2 ROLOS DE PAPEL DE COCIÑA 

2 CAIXAS DE PANOS 

2 PAQUETES DE TOALLIÑAS HUMIDAS 

1 PAQUETE DE TOALLIÑAS WC 

1 CAIXA DE CERAS FINAS PLASTIDECOR (12 CORES) 

1 CAIXA DE ROTULADORES FINOS (12 CORES9 

2 BARRAS DE PEGAMENTO PRITT GRANDE 

1 PAQUETE DE FOLIOS A4 80 gr. (500 FOLIOS) 

1 LAPIS ESTAEDLER TRIPLUS FINO 

1 CARPETA A4 DE GOMAS (SERVE A DO CURSO ANTERIOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2022/2023 

Código de centro: 15019311 Denominación do centro: CEIP MARÍA BARBEITO 

Enderezo: ALCALDE SALORIO SUÁREZ, 28 Concello: A CORUÑA Provincia: A CORUÑA 

Correo electrónico: ceip.maria.barbeito@edu.xunta.gal       Teléfono: 981 26 26 12 Fax: 981 26 26 12 

 
 

Curso 
e 

etapa 

Área 
Materia 
Ámbito 
Módulo 

 

 
Título, autor, editorial e ano de publicación 

 

 
ISBN 

 
Lingua da 

edición 

1º EP LG Lingua 1 Primaria, Trecelingua, Ed. Xerais 978-84-1110-003-8 Galego 

1º EP LC Cuaderno de lectoescritura 1, Edit. Santillana 978-84-68071237 Castelá 

1º EP LC Cuarderno de Trabajo 1, Edit. Vicens Vives, Proyecto Zoom 978-84-682-55-286 Castelá 

1º EP MAT Proxecto INNOVAMAT 978-84-1139-022-4 Castelá 

1º EP CCNN 

 
Sen libro de texto               -- - - - - - - -           Galego 

1º EP            CCSS Sen libro de texto        -- - - - - - - - Galego 

1º EP PLAS Arts and Crafts 1, Global Action, Editorial Anaya, 2018 978-84-1431315-2 Inglés 

1º EP REL Religión Católica 1º, Ven y verás, Ed. Anaya 978-84-698-9718-8 Castelá 

1º EP ING  Kids Can! 1, Pupil’s Book,  Edit. Macmillan, 2021 
 

978-1-380-05166-0 Inglés 

     

2º EP LG Tecelingua. Lingua 2, Edit. Xerais, 2018 978-84-9121-360-4 Galego 

2º EP LC Sen libro de texto  Castelá 

2º EP MAT Proxecto INNOVAMAT 978-84-1139-066-8 Castelá 

2º EP CCNN 

 
Tececiencias. Ciencias da Natureza, 2. Edit. Xerais        978-84-9121-718-3           Galego 

2º EP CCSS Tececiencias. Ciencias Sociais, 2, Edit. Xerais 978-84-9121-719-0 Galego 

2º EP REL Ven y verás, 2º de Primaria, Edit. Anaya 978-698-9722-5 Castelá 

2º EP ING New Tiger 2, Pupils’ Book, App Navio, Edit. Macmillan, 2018 978-13-800-1118-3 Inglés 

2º EP PLAS Arts & Crafts Primary 1+ Porfolio, Edit. Anaya (Continúan co libro de 1º) 978-84-698-4495-3 Inglés 

mailto:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.gal


 

 

 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2022/2023 

Código de centro: 15019311 Denominación do centro: CEIP MARÍA BARBEITO 

Enderezo: ALCALDE SALORIO SUÁREZ, 28 Concello: A CORUÑA Provincia: A CORUÑA 

Correo electrónico: ceip.maria.barbeito@edu.xunta.gal Teléfono: 981 26 26 12 Fax: 981 26 26 12 

 
 

Curso 
e 

etapa 

Área 
Materia 
Ámbito 
Módulo 

 

 
Título, autor, editorial e ano de publicación 

 

 
ISBN 

 
Lingua da 

edición 

3º EP L.CASTELÁ Lengua Castellana 3, Mochila Ligera, Edit. Santillana 978-84-680-7201-2 Castelá 

3º EP L. GALEGA Lingua 3. Educación Primaria. Proxecto Tecelingua, Edicións Xerais 978-84-1110-020-5 Galega 

3º EP L. INGLESA Open Up 3, Class Book Pack, Edit. Oxford 978-0-19-407644-9 Inglés 

3º EP L. INGLESA Open Up 3, Activity Book Pack, Edit. Oxford 978-0-19-407642-5 Inglés 

3º EP        MATEMAT.    Matemáticas 3º, (3 trimestres), Operación Mundo, Edit. Anaya, 2022 978-84-141-1186-4 Castelá 

3º EP SOCIAIS Ciencias Sociais 3, Operación Mundo, Edit. Anaya, 2022 978-84-143-0127-2 Galega 

3º EP NATURAIS Ciencias Naturais 3º, Edit. Santillana, 2022 978-84-9185-410-4 Galega 

3º EP PLÁSTICA Arts & Crafts, Edit. Anaya, 2018     978-84-698-4501-1 
 

Inglesa 

4º EP L.CASTELÁ Lengua 4-Ed. Anaya -2015-Carmen Bello e outros 978-84-698-0650-0 Castelá 

4º EP L. GALEGA Lingua 4 –Ed. Anaya – 2015- Cristina Montes e outros 978-84-678-8013-7 Galega 

4º EP L. INGLESA Quick Minds 4-Pupil’s Book-Ed.Cambridge, 2015-H.P. e outos 978-84-832-3546-1 Inglesa 

4º EP L. INGLESA Quick Minds 4-Activ. Book-Ed.Cambridge, 2015-H.P. e outos 978-84-832-3544-7 Inglesa 

4º EP MATEMÁT. Matemáticas 4-Saber hacer-Ed. Santillana-2015 978-84-830-5609-7 Castelá 

4º EP SOCIAIS C.Sociais 4º-Saber facer-Ed.Santillana- 2015- Equipo Editorial 978-84-9972-7141 Galega 

4º EP NATURAIS Naturais 4 – Ed. Vicens Vives – 2015 – M García e C. Gatel 978-84-682-2843-3 Galega 

4º EP PLÁSTICA Sen libro (utilizan o de 3º)  Inglesa 
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A Coruña 

O Director, 

 

 

Asdo.: Óscar Licinio Mourenza Fernández 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2022/2023 

Código de centro: 15019311 Denominación do centro: CEIP MARÍA BARBEITO 

Enderezo: ALCALDE SALORIO SUÁREZ, 28 Concello: A CORUÑA Provincia: A CORUÑA 

Correo electrónico: ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es Teléfono: 981 26 26 12 Fax: 981 26 26 12 

 

Curso 
e 

etapa 

Área 
Materia 
Ámbito 
Módulo 

 

 
Título, autor, editorial e ano de publicación 

 

 
ISBN 

 
Lingua da 

edición 

5º EP L.CASTELÁ 

Proxecto E-DIXGAL  
Non usan libros de texto 

 Castelá 

5º EP L. GALEGA  Galega 

5º EP L. INGLESA  Inglesa 

5º EP L. INGLESA I Can Shine,, Activity Book, Edit. Pearson, 2022 987-84-2057647-3 Inglesa 

5º EP MATEMÁTICAS 

Proxecto E-DIXGAL 
Non usan libros de texto 

 Castelá 

5º EP SOCIAIS  Galega 

5º EP NATURAIS  Galega 

5º EP PLÁSTICA 978-84-698-5014-7 Inglesa 

6º EP L.CASTELÁ Lengua 6-Ed. Anaya -2015-Carmen Bello e outros 978-84-698-0652-4 Castelá 

6º EP L. GALEGA Lingua 6 –Ed. Anaya – 2015- Cristina Montes e outros 978-84-678-3511-3 Galega 

6º EP L. INGLESA Rooftops 6-Class Book-Ed.Oxford U.P.-2015-Helen Casey e outro 978-01-945-0381-5 Inglesa 

6º EP L. INGLESA Rooftops 6 –Activ. Book-Ed.Oxford U.P.-2015- Helen Casey e outro 978-01-945-0382-2 Inglesa 

6º EP MATEMÁTICAS Matemáticas 6º-Saber hacer-Ed.Santillana-2015- Equipo Editorial 978-84-680-3033-3 Castelá 

6º EP SOCIAIS C.Sociais 6º-Saber facer-Ed.Santillana- 2015- Equipo Editorial 978-84-9972-440-9 Galega 

6º EP NATURAIS Naturais 6 – Ed. Vicens Vives – 2015 – M García e C. Gatel 978-84-682-2847-1 Galega 

6º EP PLÁSTICA Arts and Crafts 5 – Ed. Anaya – 2019  978-84-698-5014-7 Inglesa 

mailto:ceip.maria.barbeito@edu.xunta.es


LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

Ed Infantil 

3, 4 e 5 
anos 

16h a 17h 

3 y 4 años 
(4º y 5º 
Infantil) 

Eureka! 
X. Rítmica 

Manualidades 
Judo 

Eureka! 
Fútbol 

X. Rítmica 

Manualidades 
Judo 

Fútbol 
Inglés 

5 años (6º 
EI) 

Eureka! 
X. Rítmica 

Manualidades 
Judo 

Eureka! 
Fútbol 

X. Rítmica 

Manualidades 
Judo 

Fútbol 
Inglés 

17h a 18h 

3 y 4 años 
(4º y 5º 
Infantil) 

Multideporte 
Hockey 

B. Moderno INF 
Multideporte 

Hockey 
B. Moderno INF Hockey 

5 años (6º 
EI) 

Multideporte 
Hockey  

B. Moderno INF 
Multideporte 

Hockey  
B. Moderno INF Hockey 

Actividades Educación Infantil



LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

P 

R 

I 

M 

A 

R 

I 

A 

16h a 17h 

1º y 2º 

Xadrez 
B. Moderno 
X. Rítmica 

Fútbol 

Enredados 
Abracadabra 

Judo 
Inglés  

Xadrez 
B. Moderno 
X. Rítmica 

Fútbol 

Enredados 
Abracadabra 

Judo 
Inglés  

Esgrima 
Robótica 

Fútbol femenino  

3º 

Xadrez 
B. Moderno 
X. Rítmica 
Hockey  

Enredados 
Abracadabra 
Baloncesto 

Inglés 

Xadrez 
B. Moderno 
X. Rítmica 
Hockey  

Enredados 
Abracadabra 
Baloncesto 

Inglés 

Natación 
Hockey 
Esgrima 
Robótica 

Fútbol femenino  

4º 
Enredados 
Patinaxe 
Hockey 

B. Moderno 
Manualidades 

Baloncesto 
Parkour 

Enredados 
Patinaxe 
Hockey 

B. Moderno 
Manualidades 

Baloncesto 
Parkour 

Natación 
Hockey 
Esgrima 

Fútbol femenino  

5º y 6º 
Enredados 
Patinaxe 
Hockey 

B. Moderno 
Manualidades 

Baloncesto 
Parkour 

Enredados 
Patinaxe 
Hockey 

B. Moderno 
Manualidades 

Baloncesto 
Parkour 

Hockey 
Esgrima 

Fútbol femenino 

17h a 18h 

1º y 2º 
Patinaxe 
Hockey 

Manualidades 
Parkour 

Patinaxe 
Hockey 

Manualidades 
Parkour 

Hockey 
Esgrima 

Fútbol femenino  

3º 
Patinaxe 
Fútbol 

Manualidades 
Judo 

Parkour 

Patinaxe 
Fútbol 

Manualidades 
Judo 

Parkour 

Natación (llegada 
17.25) 

Esgrima 
Fútbol femenino  

4º 
X. Rítmica 

Fútbol 
Judo 
Inglés 

X. Rítmica 
Fútbol 

Judo 
Inglés 

Natación (llegada 
17.25) 

Esgrima 
Robótica 

Fútbol femenino  

5º y 6º X. Rítmica 
Judo 
Inglés 

X. Rítmica 
Fútbol 

Judo 
Inglés 

Fútbol 
Esgrima 
Robótica 

Fútbol femenino  

Actividades Educación Primaria



Espazos de uso 

4 a 5 5 a 6 4 a 5 5 a 6 4 a 5 5 a 6 4 a 5 5 a 6 4 a 5 5 a 6 

POLIDEPORTIVO 

1 1 Judo INF Judo 3,4 
Hockey 
3,4,5,6 

Hockey 
inf+1,2 

Judo INF Judo 3,4 
Hockey 
3,4,5,6 

Hockey 
inf+1,2 

2 2 Judo 1,2 Judo 5,6 2 2 Judo 1,2 Judo 5,6 

X Rítmica 
INF + 
1,2,3 

X Rítmica 4,5,6 3 3 
X Rítmica 

INF + 
1,2,3 

X Rítmica 
4,5,6 

3 3 2 2 

XIMNASIO 

B. 
Moderno 

1,2,3 
mutideporte INF 

B.Moderno 
4,5,6 

B. Moderno INF 
B. 

Moderno 
1,2,3 

multideporte 
INF 

B.Moderno 
4,5,6 

B. Moderno INF Esgrima Esgrima 

PISTA PATINAJE 
Patinaje 

4,5,6 
Patinaje 1,2,3 

Baloncesto 
3,4,5,6 (3) 

Patinaje 
4,5,6 

Patinaje 
1,2,3 

Baloncesto 
3,4,5,6 (3) 

PISTA verde 
Hockey 

3,4,5,6 (1) 
Hockey inf+1,2 (1) 

futbol INF 
(2) 

fútbol 3,4 (2) 
futbol 
INF (2) 

fútbol 
5,6 (2) 

Pista fútbol 
fútbol 1,2 

(2) 
fútbol 3,4 (2) 

fútbol 1,2 
(2) 

fútbol 5,6 (2) 
fútbol 

femenino 
(2) 

fútbol 
femenino 

(2) 

Pista "tierra" Parkour Parkour Parkour Parkour 

Aula 1 - inglés inglés 1,2,3 inglés 4,5,6 inglés 1,2,3 inglés 4,5,6 
inglés 

INF 

Aula Religión Eureka! manitas manualidades1,2,3 Eureka! manitas manualidades1,2,3 

Aula Religión 2 Xadrez manualidades 4,5,6 Xadrez manualidades 4,5,6 

Aula música INF Abracadabra Abracadabra 

Aula Música 

Aula informática 
(9) 

Enredados 
4,5,6 

Enredados 
1,2,3 

Enredados 
4,5,6 

Enredados 
1,2,3 

Robótica Robótica 

1: Hockey se realiza en pista hierba lunes, si llueve y resto días en pabellón 

2: Futbol si llueve en 1/3 del pabellón 

3: Baloncesto se realiza en pista patinaje, si llueve en 1/3 del pabellón 



AGARIMO, Asociación de Nais e Pais do CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño

REGULAMENTO DOS SERVIZOS DE COMEDOR ESCOLAR E MADRUGADORES

INTRODUCIÓN

De conformidade co previsto no Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os
comedores  escolares  dos  centros  docentes  públicos  non  universitarios  dependentes  da
consellería con competencias en materia de educación (DOG do 13 de agosto de 2013), aos
equipos  directivos  de  cada  centro  correspóndelles  elaborar  un  protocolo  propio  de
funcionamento, que terá que ser aprobado polo respectivo consello escolar.

CAPÍTULO I. HORARIO

Ambos servizos, comedor e madrugadores, ofértanse durante o período lectivo do curso escolar.

Servizo de madrugadores:
Este servizo ofértase entre as 07.30h e as 09.00h. Pódese solicitar con ou sen almorzo, o que
implica  variación  no  prezo  do  mesmo.  A  partir  das  08:30h  só  se  poderá  acceder  na
modalidade de madrugadores sen almorzo.
O acceso a madrugadores farase pola porta de acceso ao comedor en calquera momento
dentro do horario do servizo.
O alumnado usuario deste servizo será levado ás aulas ao inicio da xornada esccolar polo
monitorado encargado do mesmo.

Servizo de comedor:
Este servizo ofértase en horario de 14:00h a 16:00h. Comprende a comida e o coidado do 
alumnado ata que finaliza o servizo.
Poderanse establecer quendas para comer, co fin de permitir o acceso ao servizo ao maior 
número de alumnos e alumnas posible.
O curso escolar 2022-23 establécense tres quendas de comida:
- Alumnado de Educación Infantil: 14:00h.
- Alumnado de 1º, 2º e 3º de Educación Primaria: 14:30h.
- Alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria: 15:00h.
Establécense as seguintes quendas de saída:

- De 15.00h a 15.15h.
- De 15.45h a 16.00h.

A saída do alumnado realizarase polas seguintes portas:
- Alumnado de Educación Infantil: porta de acceso ao patio de infantil.
- Alumnado de Educación Primaria: portalón.
As familias organizaranse facendo unha fila ordeada.
O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria que teña autorización para irse só, poderá facelo
nos horarios de saída antes mencionados. O monitorado do comedor e os membros da Xunta
Directiva da ANPA non se farán responsables dos alumnos e alumnas unha vez que saian do
centro.
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A falta de puntualidade continuada na recollida do/a alumno/a poderá ser considerada falta
leve.

Durante o tempo que dure o servizo de madrugadores ou comedor, o alumnado estará a cargo
dos/as coidadores/as, que serán os seus responsables. No caso de que os/as usuarios/as de
comedor vaian a algunha actividade extraescolar dentro do centro escolar, os/as monitores/as
de comedor serán os/as encargados/as de levalos á actividade correspondente
Se algún/algunnha usuario/a fixo de comedor non vai quedar ao mesmo un día determinado
despois de asistir a clase, deberá notificalo directamente á empresa concesionaria do servizo,
coa antelación suficiente, que se indicará ao inicio de cada curso escolar.
O alumnado que desfrute do servizo de comedor poderá utilizar os aseos, o patio e o pavillón
polideportivo,  sempre baixo a vixilancia dun/ha coidador/a. Para poder utiliizar  o resto das
dependencias do colexio, o monitorado debe obter previamente autorización da Dirección do
centro.
O persoal de madrugadores e comedor en ningún caso administrará medicamentos aos 
nenos/as usuarios/as do servizo.

CAPÍTULO II. PREZO

Tanto para acudir ao servizo de madrugadores como ao de comedor, será preciso aboar unha
cota en concepto de matrícula. O importe desta cota revisarase anualmente e comunicarase no
momento de facer a reserva de praza. 
Para as familias asociadas á ANPA AGARIMO a matrícula será gratuita.
O importe da cota de matrícula e máis das cotas mensuais do servizo, comunicarase cada
curso escolar, nas datas de solicitude de praza.
As familias do alumnado que faga uso dalgún destes servizos, comprométense a aboar nos
prazos establecidos as cotas estipuladas.

CAPÍTULO III. ALTA E BAIXA NO SERVIZO

Destinatarios/as do servizo:

Pode acceder  aos servizos  de comedor  e madrugadores  todo o  alumnado matriculado  no
centro, tanto na etapa de educación infantil, como na de educación primaria.
A admisión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, con discapacidade
e/ou  con  alerxias  alimentarias,  será  estudada  polo  consello  escolar,  condicionando  a  súa
admisión ao feito de dispoñer do persoal necesario para atendelo, así como dos medios que
permitan garantir a seguridade e a saúde do/a alumno/a e dos/as outros/as usuarios/as.

Cómo darse de alta no servizo:

Para acceder aos servizos de comedor e/ou madrugadores, será preciso facer a reserva de
praza cada curso escolar. A ANPA informará ás familias polos seus canles  de comunicación
habituais das datas e procedemento a seguir.
A devandita reserva será para o curso completo incluidos os meses de setembro e xuño. Unha
vez iniciado o curso escolar, tamén se poderá solicitar o acceso aos servizos de comedor e/ou
madrugadores, estando supeditado o mesmo á disponibilidade de praza.
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No caso de que haxa máis  solicitudes  que prazas dispoñibles,  a ANPA poderá establecer
criterios de acceso,os cales deberán ser aprobados en Consello Escolar.

Causas de baixa no servizo:
 Baixa voluntaria  : deberá ser solicitada pola familia por escrito, no formulario  e prazos 

estipulados.
Baixa por  impago: o non aboamento da matrícula ou dalgunha das cotas do servizo
suporá a perda do dereito de asistencia ao mesmo. A ANPA comunicará ás familias polas
canles  de  información  habituais  a  baixa  no  servizo  do  seu  fillo/a/s  cunha  antelación
mínima de 7 días. Se a familia subsana a débeda antes de que a baixa se faga efectiva,
poderá continuar de alta no servizo, nas mesmas condicións. En caso de causar baixa
definitiva,  para  poder  volver  a  solicitar  praza,  debe  realizar  o  trámite  de  alta
correspondente,  suxeito  á  dispoñibilidade  de  vacantes,  así  como  saldar  a  débeda
pendente.

 Baixa  por  inasistencia:   a  acumulación  de  5  faltas  consecutivas  ou  de  10  faltas  non
consecutivas sen xustificar nun mesmo mes, poderá ser motivo de causar a baixa no
servizo.  A ANPA comunicará ás familias polas canles de información habituais a baixa
no servizo do seu fillo/a/s cunha antelación mínima de 7 días. Se a familia xustifica as
faltas nese prazo, poderá continuar de alta no servizo, nas mesmas condicións. En caso
de causar baixa definitiva, para poder volver a solicitar praza, debe realizar o trámite de
alta correspondente, suxeito á dispoñibilidade de vacantes.

 Baixa por  incumprimento das normas de comportamento no comedor:   establecidas no
capítulo V do presente regulamento. 

CAPÍTULO IV. NORMAS DE COMPORTAMENTO NO COMEDOR E NO TEMPO DE LECER

O alumnado usuario dos servizos de comedor e/ou madrugadores deberán cumprir as 
seguintes normas de comportamento:

1) Seguir sempre as indicacións do persoal.

2) Tratar co debido respecto, tanto ao persoal do servizo, como aos demais 
compañeiros e compañeiras.

3) Lavar as mans antes e despois de comer e/ou almorzar.

4) Lavar os dentes despois de comer e/ou almorzar. Para este fin cada alumno/a disporá
dunha  bolsa  de  aseo  na  que  depositará  os  útiles  para  o  cepillado  e  hixiene  dos
dentes.

5) Falar en voz baixa co fin de non molestar aos demais.

6) Manter a debida compostura: non poñer os cóbados na mesa, non falar coa boca 
chea...

7) Non manipular os alimentos coas mans.

8) Non tirar nada ao chan. Manter o comedor limpo.

9) Utilizar  correctamente os cubertos: non empregaros como xoguetes, non xesticular
con eles, non golpear con eles o prato ou á mesa, non levar o coitelo á boca...

10) Colocar os cubertos no prato ao rematar de comer.

11) Non brincar no comedor.

12) Rematar a inxesta de alimentos na sala de comedor, nunca nos espazos de tempo de
descanso ou recreo.

3



13) Non erguerse da mesa ata que todos e todas rematen, ou cando llo indique o monitor
ou a monitora.

O persoal  do servizo velará diariamente polo cumprimentos destas normas,  e actuará para
correxilas no momento en que sexan vulneradas.

Ao  rematar  o  almorzo  ou  a  comida  ou  antes  de  iniciar  a  súa  quenda  o  alumnado
acompañado dos/as  monitores/as  irán  aos espazos indicados  para o  descanso  e  lecer.
Durante o mesmo, o alumnado deberá cumprir as seguintes normas:

-    Os/as alumnos/as atenderán en todo momento as indicacións dos/as monitores/as.

- Os monitores e monitoras indicarán ao alumnado os espazos a utilizar, dependendo da
climatoloxía e da actividade que se realice.

- En caso de circunstancias meteorolóxicas adversas, non se debe saír ao exterior, ficando
no espazo que determinen os/as monitores/as, previamente autorizado pola dirección do
centro.

- O alumnado coidará en todo momento  o material  e  as dependencias  do centro baixo  a
supervisión dos monitores.

-  O  monitorado  organizará  actividades  de  lecer  apropiadas  para  as  distintas  idades  do
alumnado  usuario  dos  servizos  de  comedor  e  madrugadores.  Estas  actividades
contemplarán aspectos relacionados coa educación para a saúde, a educación en valores,
a igualdade, etc.

CAPÍTULO V. MEDIDAS DISCIPLINARIAS

As faltas ao establecido no capítulo anterior poden ser faltas leves, graves ou moi graves.

Faltas leves:
Considéranse faltas leves todas aquelas faltas de respecto ou mala conduta, que non sexan o
suficientemente importantes como para considerarse falta grave ou moi grave:

- Desobedecer levemente as indicacións do persoal.

- Non lavarse as mans ou os dentes.

- Entrar ou saír do comedor desordenadamente.

- Entrar ao comedor con obxectos non permitidos (xoguetes, libros…).

- Cambiarse de sitio sen permiso.

- Non comer con corrección ou non facer uso adecuado dos utensilios.

- Permanecer mal sentado.

- Facer ruído, berrar ou falar con alumnos/as doutras mesas.

- Erguerse do sitio sen causa xustificada.

- Calquera outra conduta que afecte levemente ao respecto, á integridade ou á 
saúde das persoas.

Sanción das faltas leves realizarase polo monitor ou monitora do servizo no momento que
ocorra e consistirá en:

- Amonestación verbal ao alumno/a de forma privada.
   - Se a falta a cometeu cun/cunha compañeiro/a deberá pedirlle desculpas ao 

ofendido/a.
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 - Se a falta incide na hixiene do comedor, daráselle a coñecer ao alumno/a 
que a     próxima vez deberá limpar o manchado.

  - Perda do dereito a participar en xogos ou actividades de ocio.
 - En caso de reiteración, comunicación aos proxenitores ou titores legais para
programar medidas que faciliten a integración do/a alumno/a ao comedor. 

Traslado dos partes de faltas á ANPA e á dirección do centro, por se constitúen unha falta 
grave.

Faltas graves:
Considérense faltas graves:

- Os actos de indisciplina, inxuria ou ofensa grave contra os membros do servizo. Tanto
usuarios/as como persoal encargado do mesmo.

- A reiteración de condutas contrarias ás normas establecidas para o bo funcionamento
do servizo, nun período de tempo dun mes.

- A agresión ou discriminación grave,  física ou moral  contra os demais membros do
servizo.

- Os danos graves causados polo uso indebido, de xeito intencionado, nas instalacións,
bens do comedor, así como de calquera dependencia do centro postas ao seu servizo
para  desenvolver  a  totalidade  das  actividades  complementarias  do  servizo  de
madrugadores ou comedor.

- Os  actos  inxustificados  que  perturben  gravemente  o  normal  desenvolvemento  das
actividades do servizo.

- A reiteración de 3 faltas leves no prazo de 30 días ou de 5 no trimestre.
- Incumprimento das sancións impostas por faltas leves.

Sancións das faltas graves:
- Realización de tarefas que contribuan a mellorar o desenvolvemento do servizo.
- Reparación dos danos ocasionados.
- Suspensión do dereito de asistencia ao servizo por un período de ata 5 días lectivos nos que
o/a alumno/a sexa usuario/a de madrugadores ou comedor.

A sanción que implique expulsión temporal do servizo, será tomada por acordo da dirección do
centro,  a  ANPA e  o/a  responsable  do  servizo.  A  ANPA comunicará  ás  familias  a  medida
acordada.

Faltas moi graves:
Considéranse faltas moi graves:

- A acumulación de 3 faltas graves nun prazo de 30 días ou 5 no trimestre.
- Saír do centro sen permiso durante o horario do servizo de madrugadores ou comedor.
- Calquera  outra conduta que afecte moi  gravemente ao respecto,  á integridade ou á

saúde  das  persoas  dos  membros  do  comedor,  tanto  de  usuarios/as  como  persoal
encargado do mesmo.

Sancións das faltas moi graves:

As faltas moi graves serán sancionadas polo consello escolar, previa instrución do expediente
correspondente. En canto dure o proceso de instrución, o director do centro e/ou a ANPA
poderán adoptar as medidas provisionais pertinentes, para o bo funcionamento do servizo.
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Procedemento sancionador:

Iniciarase  o  expediente  sancionador  por  acordo  da  dirección  do  centro,  a  ANPA  e  o/a
responsable do servizo e elevarase a proposta ao consello escolar.
O órgano instrutor será o designado polo consello escolar e nel figurarán sempre un pai/nai e
un/unha profesor/a. O consello escolar designará, de entre os seus membros, o/a instrutor/a
do  proceso.  A  instrución  do  proceso  expedientario  comunicaráselle  por  escrito  aos
proxenitores ou representantes legais do/a alumno/a usuario/a do servizo.
Cando a conduta do instrutor ou as súas manifestacións poidan supoñer falta de obxectividade
na instrución do expediente, poderá ser recusado polos proxenitores ou representantes legais
do/a menor perante o consello escolar,
O  prazo  de  incoación  do  expediente  non  será  superior  aos  10  días  desde  que  se  tivo
coñecemento dos feitos sancionables. No trámite de audiencia ao usuario e aos proxenitores
ou titores legais,  comunicaránselle  as faltas que se lle  imputan,  así  como as medidas de
corrección que se propoñen por parte do consello escolar. O prazo de instrución non deberá
ser superior a 8 días hábiles. A resolución por parte do consello escolar farase nun prazo
máximo dun mes, dende o momento do inicio do expediente. Informarase mediante un parte
oficial para comunicar sancións. As sancións prescribirán ao finalizar  o curso escolar.

Consideracións a ter en conta no momento de establecer as sancións:
- Non  se  imporán  sancións  contrarias  á  dignidade  física  ou  á  dignidade  persoal  do/a

usuario/a.
- Respectarase a proporcionalidade entre a falta e a sanción aplicada.
- Teranse en conta os seguintes atenuantes e agravantes:

Atenuantes:
- Recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta.
- Falta de intencionalidade.
- A idade do/a neno/a e/ou as circunstancias familiares, persoais e sociais do alumno/a. 

Agravantes:
- A reiteración dun conduta contraria ás normas do servizo.
- O non recoñecemento de ser o/a autor/a das mesmas.

CAPÍTULO VI. OS MONITORES E AS MONITORAS

Os/as  monitores/as  de  madrugadores  e  do  comedor  serán  nomeados/as  pola  empresa
contratante do servizo de comedor e deberán reunir os requisitos e titulación esixidas pola
normativa vixente.

Serán os responsables do alumnado durante o horario que se preste o servizo. Vixiarán en
todo momento que se cumpra o estipulado neste regulamento.  Terán especial  coidado no
referente á sancion de faltas, e nunca aplicarán castigos físicos, nin ningún outro que supoña
vexación moral ou discriminación aos usuarios/as. Non privarán, como castigo ao alumnado da
inxesta da súa ración completa de comida.
Vixiarán aos alumnos/as e coidarán deles ata que sexan recollidos polos seus responsables
ou sexan entregados ao titor/a de aula ou ao monitor/a da actividade extraescolar á que o/a
menor esté apuntado/a.
Terán  especial  coidado  para  detectar  as  posibles  alerxias  que  poidan  presentar  os/as
usuarios/as e comunicaranllo de forma inmediata ao responsable do servizo.

6



Informarán  á  Xunta  Directiva  da  ANPA  e  á  dirección  do  centro  de  calquera  incidencia
relacionada  co  desenvolvemento  de  calquera  dos  dous  servizos  para  que  se  poña  en
coñecemento da familia, se procede.

CAPÍTULO VII. RELACIÓNS COA ANPA E CO CENTRO

A empresa:
A empresa responsable do servizo deberá enviarlle á dirección do centro e á ANPA:

-A  relación  nominal  das  persoas  adultas  que  se  encarguen  do  servizo  de
madrugadores e do comedor.
-A  relación  do  alumnado  comensal,  na  que  figure  o  nome e  apelidos,  dirección,
teléfono, idade, curso, nome e apelidos dos pais/nais ou titores/as, se presenta algún
tipo  de  alerxia  ou  intolerancia  alimentaria,  ou  algunha  doenza  crónica,  (asma,
diabetes, celiaquía, etc.).
-Trimestralmente, a relación de menús que se serven no comedor.

Os/as monitores/as:

- Os/as monitores/as estarán en contacto coa dirección do centro e coa Xunta
Directiva  da  ANPA e  comunicaranlle  calquera  incidencia  sinalable  que  ocurra  no
transcurso dalgún dos servizos. Servirán de canle de comunicación entre a empresa
que suministra o cátering, a dirección do centro e a ANPA.

- Comunicaranlle  á  dirección  do  centro  e  á  ANPA  de  forma  inmediata  a
comisión dalgunha falta grave ou moi grave por parte dos/as usuarios/as.

- O/A Coordinador/a dos servizos reunirase coa dirección do centro e/ou coa
Xunta  Directiva  da ANPA (ou un representante de mesma) por  requerimento de
calquera deles,  sempre que exista motivo xustificado. En todo caso, farase unha
reunión ao inicioe ao final de cada curso, para revisar as incidencias e melloras do
servizo entre a ANPA e a coordinación do servizo, podendo acudir tamén a dirección
do centro se o considera oportuno.

Un/unha representante da ANPA deberá estar presente nas reunións que se celebran entre a
dirección do centro e o responsable do servizo de madrugadores e comedor. A ANPA servirá
de canle de comunicación coa dirección do centro e a Federación de ANPAS de Centros
Públicos.  O/a  representante  da  ANPA  no  consello  escolar  formará  parte  da  comisión  de
convivencia, que se constituirá no seo do mesmo, para actuar na toma de decisións. A ANPA
facilitará ao centro a documentación que lle sexa facilitada, tanto pola Federación de ANPAS
como pola empresa concesionaria do servizo, para o funcionamento dos servizos.

             CAPÍTULO VIII. OS LOCAIS PARA O USO DO COMEDOR

O centro, unha vez que o consello escolar aprobe o funcionamento dos servizos no centro,
facilitaralle Á ANPA un local axeitado para prestar ese servizo. O centro facilitará, dentro das
súas posiblidades, as mesas e cadeiras necesarias para o funcionamento dos servizos.
A  empresa  adxudicataria  do  servizo  proporcionará  a  menaxe  necesaria,  as  máquinas
necesarias (lavalouzas, etc), o material necesario para a conservación e hixiene do local. A
empresa  encargarase  da  limpeza  do  local  habilitado  para  uso  do  comedor.  A  empresa
comprométese a cumprir coas normas de hixiene esixidas para o funcionamento do servizo.
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O estipulado neste protocolo é de obrigado cumprimento para todas as entidades ou persoas 
nomeadas no mesmo. O presente protocolo poderá ser modificado:

1. Se así o esixiran novas disposicións sobre regulamentos de comedores escolares.

2. A petición dalgunha das partes, sempre que así o decida o Consello Escolar do Centro.

DILIXENCIA para facer constar que o presente protocolo de comedor escolar foi aprobado por
unanimidade dos membros do Consello Escolar presentes na reunión celebrada o día 5 de
outubro de 2022.

A Coruña, 5 de outubro de 2022

O Presidente do Consello Escolar

Asdo.: Óscar Mourenza Fernández
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AGARIMO, Asociación de Nais e Pais do CEIP Plurilingüe María Barbeito e Cerviño

REGULAMENTO DAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INTRODUCIÓN

Considéranse actividades extraescolares aquelas que sendo organizadas polo Centro, entidades
sen ánimo de lucro, asociacións culturais... figuran na PXA e se realizan fóra do horario lectivo.

A entidade organizadora no noso centro é o ANPA “Agarimo” que xestiona as actividades públicas
propostas polo Concello mediante convenio asinado polas dúas partes e tamén as actividades
privadas  propostas  por  dita  asociación.  Todas  baixo  a  supervisión  e  aprobación  do  Consello
Escolar do centro.  

CAPÍTULO I. HORARIO, PREZO E OFERTA DE ACTIVIDADES

As actividades extraescolares serán ofertadas dende o 1 de outubro ata o 31 de maio en horario
de 16.00 a 18.00h nas dependencias cedidas a tal fin pola dirección do centro.
O  cuadrante  de  actividades  así  como  o  horario  de  cada  unha  delas  e  o  seu  custo  será
comunicado pola ANPA, tras ser aprobado en Consello Escolar, ás familias ao inicio de cada curso
escolar establecendo tamén o prazo e procedemento para solicitalas.
Para acudir a calquera das extraescolares será preciso aboar unha cota en concepto de matrícula.
O importe desta cota revisarase anualmente e comunicarase no momento de facer a reserva de
praza. 
Para as familias asociadas á ANPA AGARIMO a matrícula será gratuita.
As familias  do alumnado que faga uso  dalgún destes  servizos,  comprométense a  aboar  nos
prazos establecidos as cotas estipuladas.

CAPÍTULO II. ALTA E BAIXA NO SERVIZO

Destinatarios/as do servizo:
Poden acceder  ás actividades extraescolares todo o alumnado matriculado no centro, tanto na
etapa de educación infantil, como na de educación primaria.
A admisión do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, con discapacidade e/ou
con  alerxias  alimentarias,  será  estudada  polos  monitores  que  imparten  á  actividade,
condicionando a súa admisión ao feito de dispoñer do persoal necesario para atendelo, así como
dos medios  que permitan garantir  a  seguridade e a  saúde do/a  alumno/a e dos/as  outros/as
usuarios/as.

Cómo darse de alta no servizo:
Para acceder a calquera das actividades extraescolares, será preciso facer a solicitude de praza
cada curso escolar. A ANPA informará ás familias polos seus canles  de comunicación habituais no
inicio de cada curso das datas e procedemento a seguir.
Unha vez iniciada cada actividade, poderanse seguir incorporando alumnos/as ou tramitar baixa
ou cambio de actividade, estando supeditadas as peticións á disponibilidade de praza de cada
actividade.



No  caso  de  que  haxa  máis  solicitudes  que  prazas  dispoñibles,  o  criterio  xeral  á  hora  de
adxudicalas será o de orde de inscrición. Con todo, a ANPA poderá establecer criterios de acceso
se as circunstacias o requiren, os cales deberán ser aprobados en Consello Escolar.

Causas de baixa no servizo:
Baixa voluntaria: deberá ser solicitada pola familia por escrito, no formulario e prazos estipulados.

Baixa por impago: o non aboamento da matrícula ou dalgunha das cotas do servizo suporá a
perda  do  dereito  de  asistencia  ao  mesmo.  A ANPA comunicará  ás  familias  polas  canles  de
información habituais a baixa no servizo do seu fillo/a/s cunha antelación mínima de 7 días. Se a
familia subsana a débeda antes de que a baixa se faga efectiva, poderá continuar de alta no
servizo, nas mesmas condicións. En caso de causar baixa definitiva, para poder volver a solicitar
praza, debe realizar o trámite de alta correspondente, suxeito á dispoñibilidade de vacantes, así
como saldar a débeda pendente.

Baixa por inasistencia: a acumulación do 50% de faltas sen xustificar nun mesmo mes, poderá ser
motivo de causar a baixa no servizo. A ANPA comunicará ás familias polas canles de información
habituais a baixa no servizo do seu fillo/a/s cunha antelación mínima de 7 días.  Se a familia
xustifica as faltas nese prazo, poderá continuar de alta no servizo, nas mesmas condicións. En
caso de causar baixa definitiva, para poder volver a solicitar praza, debe realizar o trámite de alta
correspondente, suxeito á dispoñibilidade de vacantes.

Baixa por incumprimento das normas de comportamento: establecidas no capítulo V do presente
regulamento. 

CAPÍTULO III. ENTRADAS E SAÍDAS

No curso 2022/23 as entradas realizaranse pola porta de secretaría e as saídas realizaranse polo
portalón.
Durante o tempo que duren as actividades, o alumnado estará a cargo dos/as monitores/as, que
serán  os  seus  responsables.  No  caso  de  que  os/as  usuarios/as  de  extraescolares  vaian  a
comedor previamente, os/as monitores/as de comedor serán os/as encargados/as de levalos á
actividade correspondente.
De igual  modo, se o alumno/a enlaza dúas actividades extraescolares,  o monitor  da primeira
entregarao ao da segunda.

CAPÍTULO  IV.  NORMAS  DE  COMPORTAMENTO  NAS  ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

O alumnado que  acode  a  calquera  das  actividades  extraescolares deberá  cumprir  as
seguintes normas de comportamento:
1) Seguir sempre as indicacións do persoal.
2) Tratar co debido respecto, tanto ao persoal do servizo, como aos demais compañeiros e
compañeiras.
3) Falar nun ton correcto para o normal desenvolvemento da actividade.
4) Non tirar nada ao chan. Manter os espazos limpos.
5) O alumnado coidará en todo momento o material e as dependencias do centro
6) Non  abandonar o espazo onde se fai a actividade ata que llo indique o monitor ou a
monitora.



Os monitores/as velarán diariamente polo cumprimentos destas normas, e actuará para correxilas
no momento en que sexan vulneradas.

En caso de circunstancias meteorolóxicas adversas, nas que non se poida facer unha actividade
na  súa  ubicación  habitual,  o  alumnado ficará  no  espazo  que  determinen  os/as  monitores/as,
previamente autorizado pola dirección do centro.

Os  monitores/as  de  extraescolares  en  ningún  caso  administrará  medicamentos  aos  nenos/as
usuarios/as do servizo.

CAPÍTULO V. MEDIDAS DISCIPLINARIAS

As faltas ao establecido no capítulo anterior poden ser faltas leves, graves ou moi graves.

Faltas leves:
Considéranse faltas leves todas aquelas faltas de respecto ou mala conduta, que non sexan o
suficientemente importantes como para considerarse falta grave ou moi grave:

- Desobedecer levemente as indicacións do persoal.

- Entrar ou saír do espazo da actividade desordenadamente.

- Entrar na actividade con obxectos non permitidos (xoguetes, libros…).

- Cambiarse de sitio sen permiso..

- Facer ruído, berrar ou falar con alumnos/as doutras mesas.

- Erguerse do sitio sen causa xustificada.

- Calquera outra conduta que afecte levemente ao respecto, á integridade ou á
saúde das persoas.

Sanción das faltas leves  realizarase polo monitor ou monitora da actividade no momento que
ocorra e consistirá en:
    - Amonestación verbal ao alumno/a de forma privada.
    - Se a falta a cometeu cun/cunha compañeiro/a deberá pedirlle desculpas ao ofendido/a.
    - Se a falta incide na hixiene do espazo, daráselle a coñecer ao alumno/a que a próxima vez
deberá limpar o manchado.
   - Perda do dereito a participar en xogos ou actividades de ocio.
   -  En caso  de reiteración,  comunicación  aos proxenitores  ou titores  legais  para  programar
medidas que faciliten a integración do/a alumno/a à extraescolar. Traslado dos partes de faltas á
ANPA e á dirección do centro, por se constitúen unha falta grave.

Faltas graves:
Considérense faltas graves:

- Os  actos  de  indisciplina,  inxuria  ou  ofensa  grave  contra  os  membros  das
actividades. Tanto usuarios/as como persoal encargado do mesmo.

- A  reiteración  de  condutas  contrarias  ás  normas  establecidas  para  o  bo
funcionamento do servizo, nun período de tempo dun mes.

- A agresión ou discriminación grave, física ou moral contra os demais membros
do servizo.

- Os  danos  graves  causados  polo  uso  indebido,  de  xeito  intencionado,  nas
instalacións, materiais empregados, así como de calquera dependencia do centro postas ao seu
servizo para desenvolver a actividade



- Os actos inxustificados que perturben gravemente o normal desenvolvemento
das actividades.

- A reiteración de 3 faltas leves no prazo de 30 días ou de 5 no trimestre.

- Incumprimento das sancións impostas por faltas leves.

Sancións das faltas graves:
- Realización de tarefas que contribuan a mellorar o desenvolvemento do servizo.

- Reparación dos danos ocasionados.
-        Suspensión do dereito de asistencia á(s) actividade(s) por un período de ata 5 días lectivos
nos que o/a alumno/a acuda ao devandito servizo.

A sanción que implique expulsión temporal do servizo, será tomada por acordo da dirección do
centro,  a  ANPA e  o/a  responsable  da  actividade.  A ANPA comunicará  ás  familias  a  medida
acordada.

Faltas moi graves:
Considéranse faltas moi graves:

- A acumulación de 3 faltas graves nun prazo de 30 días ou 5 no trimestre.

- Saír do centro sen permiso durante o horario das actividades extraescolares.

- Calquera outra conduta que afecte moi gravemente ao respecto, á integridade
ou á saúde das persoas que participan nas actividades extraescolares, tanto de usuarios/as como
persoal encargado das mesmas.

Sancións das faltas moi graves:

As  faltas  moi  graves  serán  sancionadas por  acordo  da  dirección  do  centro,  a  ANPA e  o/a
responsable da actividade. A ANPA comunicará ás familias a medida acordada.

Consideracións a ter en conta no momento de establecer as sancións:

- Non se imporán sancións contrarias á dignidade física ou á dignidade persoal do/a usuario/a.

- Respectarase a proporcionalidade entre a falta e a sanción aplicada.
- Teranse en conta os seguintes atenuantes e agravantes:

Atenuantes:
-Recoñecemento espontáneo da conduta incorrecta.
-Falta de intencionalidade.
-A idade do/a neno/a e/ou as circunstancias familiares, persoais e sociais do alumno/a. 

Agravantes:
-A reiteración dun conduta contraria ás normas do servizo.
-O non recoñecemento de ser o/a autor/a das mesmas.

CAPÍTULO VI. OS MONITORES E AS MONITORAS

Os/as monitores/as serán os responsables do alumnado durante o horario que se preste o
servizo. Vixiarán en todo momento que se cumpra o estipulado neste regulamento. Terán especial
coidado no referente á sancion de faltas, e nunca aplicarán castigos físicos, nin ningún outro que
supoña vexación moral ou discriminación aos usuarios/as. 



Vixiarán aos alumnos/as e coidarán deles ata que sexan recollidos polos seus responsables ou
sexan entregados ao monitor/a  da actividade extraescolar  se  ten outra  a  continuación ou ao
profesor de garda no caso de que os responsables non acudisen.
Informarán á Xunta Directiva da ANPA de calquera incidencia relacionada co desenvolvemento
das actividade para que se poña en coñecemento da familia, se procede.

O estipulado neste regulamento é de obrigado cumprimento para todas as entidades ou persoas
nomeadas no mesmo. O presente protocolo poderá ser modificado:

1. Se así o esixiran novas disposicións sobre regulamentos de actividades extraescolares.

2. A petición dalgunha das partes, sempre que así o decida o Consello Escolar do Centro.

DILIXENCIA para  facer  constar  que  o  presente  protocolo  de  actividades  extraescolares  foi
aprobado por unanimidade dos membros do Consello Escolar presentes na reunión celebrada o
día 5 de outubro de 2022.

A Coruña, 5 de outubro de 2022

O Presidente do Consello Escolar

Asdo.: Óscar Mourenza Fernández
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