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1. Referencias legais nas que se basea. 

 

→ Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro da Mellora da Calidade Educativa, LOMCE. 

→ Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación, LOE. 

→ Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa. 

→ Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

→ Decreto 330/2009 do 4 de xuño, polo que se establece o currículo de Educación Infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

→ Decreto 374/96, del 17 de outubro, polo cal se aproba el Regulamento Orgánico das escolas 

de educación infantil e dos   colexios de educación primaria. (Artigos 96,97,98, 99 e 100) 

→ Decreto 79/2010 de 20 de maio, para o plurilingüísimo na ensinanza non universitaria de 

Galicia. 

→ Decreto 229/2011 de 7 de decembro,  polo cal se regula a atención á diversidade do alumnado 

dos centros docentes de la Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas establecidas na Lei Orgánica 2/2006, del 3 de Maio, de educación. 

→ Orde do 22 de xullo 1997, pola que se regulan determinados aspectos de organización e 

funcionamento das escolas de educación infantil, dos colexios de educación primaria e dos 

colexios de educación infantil e primaria dependentes da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria. (Capítulo I) 

→ 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. 

→ 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 12 de maio de 2011 pola que se regulan os centros plurilingües na Comunidade 

Autónoma de Galicia e se establece o procedemento de incorporación de novos centros á 

Rede de Centros Plurilingües de Galicia.  

→ Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/2021 

nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. 

→ Instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa, en relación ás medidas que se deben adoptar no curso académico 

2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten 

as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria 

obrigatoria e do bacharelato. 
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2. Análise da contorna e do centro. 

O Colexio de Educación Infantil e Primaria plurilingüe O Mosteirón, pertence ao concello de 

Sada, situado na parroquia de San Nicolás de Mosteirón. O concello caracterizase, por unha banda, 

pola súa actividade pesqueira e, por outra, pola grande historia modernista que presenta, a cal, fixo 

que se producisen diversas transformacións culturais na mesma.  O centro está rodeado de ricos 

espazos naturais, a través dos cales traballar co alumnado no ámbito físico e natural. A área de 

influencia do centro comprende Sada, Mosteirón, Osedo e Soñeiro. 

Tal e como se establece na modificación da Orde 12 de Agosto de 2010 feita a través da orde 20 

de xullo de 2012, consta cun total de 15 unidades, sendo 3 elas de educación infantil e 12 de 

educación primaria. 

Este curso o centro conta con 25 docentes propios, a maioría teñen o seu destino definitivo no 

centro, quedando o cadro de persoal do seguinte xeito: 

 4 mestras de en educación infantil. 

 12 mestres/as de educación primaria (dous deles coa praza con perfil B2 de inglés). 

 2 mestras especialistas en lingua inglesa. 

 2 mestras especialistas en educación física. 

 1 mestre de música.  

 1 mestra de Pedagoxía Terapéutica. 

 1 mestre de Audición e Linguaxe. 

 1 orientadora. 

 1 mestra de relixión católica (compartida co CEIP Barrié de La Maza) 

O centro dispón de persoal non docente, unha administrativa con destino definitivo no centro, 

e dunha persoa subalterna que leva realizando estas funcións no centro educativo dende outubro 

de 2016. 

Ten unha xornada continua, de 09:00 a 14:00, seguindo o establecido pola  Orde do 29 de maio 

de 2008 pola que se establece o procedemento para a implantación da xornada lectiva en sesión 

única de mañá ou mixta nas escolas de educación infantil, colexios de educación infantil e primaria, 

colexios rurais agrupados, centros públicos integrados, centros de educación especial e centros 

privados concertados. 

Entre os servizos complementarios do centro están o transporte escolar (a maioría dos mestres 

realizan a garda e custodia do alumnado transportado seguindo o lexislado a través da Orde do 23 

de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente 

que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación), o servizo 

de madrugadores (xestionado pola ANPA do centro, que abrangue dende as 07:30 da mañá ate as 9) 

e o servizo de comedor segundo marca a Orde do 21 de febreiro de 2007 pola cal se regula a 

organización, funcionamento e xestión do servizo de comedor nos centros docentes públicos non 

universitarios dependentes da Consellería e o Decreto 132/2013 del 1 de Agosto, polo cal se  regulan 
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os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da 

Consellería con competencias en materia de educación(cuxa xestión recae no IES O Mosteirón). 

Destacar que nas tarefas de colaboración do comedor participan 15 mestres e 12 nais/pais. 

O centro é un centro plurilingüe e como tal impártese plástica en lingua inglesa en toda a etapa de 

educación primaria, educación física en lingua inglesa en de 2º a 6º de educación primaria e 

educación musical en 1º, 2º e 3º de educación primaria, a cal se vai implantando progresivamente 

cada curso escolar, incorporándose neste curso, 3º EP.  
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3. Obxectivos: 

 

 Desenvolver habilidades para regular as emocións, expresalas, aceptalas e compartilas. 
▪ Actividades a través do conto “A mochila invisible”. 
▪ Traballo diario sobre a base emocional como aspecto primordial. 
▪ Contrato programa “Eduemociona”. 
▪ Filosofía para nenos. 

 Concienciar da importancia de hábitos hixiénicos como medida fundamental de 
prevención da COVID 19 e dun estado de saúde axeitado. 
▪ Traballar a hixiene de mans. 
▪ Practicas sobre o emprego correcto  da máscara. 
▪ Experiencias sobre o mantemento da distancia. 

 Avanzar na adquisición de hábitos alimenticios saudables. 
▪ Merendas saudables (Reconto de merendas saudables para a suma virtual de 

quilómetros do camiño de Santiago) 
▪ Programa froita na escola. 

 Fomentar a actividade física dentro e fora do ámbito escolar como punto clave para 
evitar o sedentarismo. 
▪ Descansos activos. 
▪ Realización da Milla diaria de xeito máis asiduo (percorrido polo exterior do centro). 
▪ Contrato programa: Promoción da actividade física en horario lectivo. 
▪ Participación na carreira ENKI. 
▪ Plan de Formación Permanente Patios activos e dinámicos 

 Promover a comprensión e expresión oral en todos as linguas e continuar co impulso do 
emprego da lingua galega en maiores ámbitos no centro. 

• Emprego da lingua galega na meirande parte das actividades complementarias. 

• Realización de actividades nas tres linguas  para potenciar o programa plurilingüe que 
desenvolve o centro. 

• Realización de podscast e radio escolar. 

• Conta de tiktok en galego. 

• Actividades dinamizadoras da lingua galega: palabra do mes, ... 
 Desenvolver metodoloxías activas na que prime a investigación, experimentación e 

creatividade para traballar o Proxecto Documentado Integrado (O Camiño de 
Mosteirón). 

• Creación da ruta do camiño. 

• Conversión de aulas en albergues. 

• Traballo da cultura galega. 

• Realización se a evolución da pandemia o permite, un tramo do camiño de Santiago. 

• Compartir experiencias entre clases de xeito virtual. 

• Investigación sobre o Camiño de Santiago. 
 Transmitir ao alumnado a importancia do respecto das normas de convivencia do 

centro, ofrecendo alternativas para seguir mellorando a convivencia do centro. 

• Actividades a partir da mochila invisible. 

• Alfabetización emocional. 

• Buzón de suxestións. 
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 Reforzar no alumnado a utilización das TIC para o desenvolvemento de contidos 
curriculares e ofrecer guías ás familias para a súa axuda, fomentando o intercambio de 
comunicación a través de medios electrónicos. 

• Instalación por parte das familias da Aplicación Abalarmobil. 

• Emprego do correo electrónico como aspecto fundamental.  

• Titoriais sobre webex, aula virtual, meiga para a busca de libros dende a casa. 

• Impulsar o emprego da páxina web do centro. 

• Emprego de class dojo para comunicacións informais. 

• Formación para os/as mestres/as sobre aula virtual e ensino a distancia. 

• Robótica. 

• Radio escolar.  
 Desenvolver dinámicas de traballo que favorezan a cooperación e a colaboración entre 

a comunidade educativa. 

• Vídeos virtuais do camiño de Mosteirón. 

• Conmemoracións coordinadas.  
 Favorecer o aproveitamento da biblioteca do centro como eixo dinamizador e promover 

o seu emprego. 
o Proxecto bibliotecas creativas. 
o Plan de Mellora das Bibliotecas. 
o Estruturación dos horarios de asistencia á biblioteca. 
o Establecemento de sistema de libros en corentena. 
o Actividades na biblioteca: Inauguración, escape rooms, exposicións... 
o Actividades de animación á lectura. 

 Empregar estratexias dinámicas e activas para desenvolver o razoamento lóxico 
matemático e científico de xeito interdisciplinar. 

o Novos métodos de traballo dependendo do nivel no que se traballe. 
o Traballar en base a experiencias. 
o Matemáticas manipulativas. 

 Poñer en valor a importancia da prevención do acoso escolar e de impulsar a igualdade 
efectiva entre mulleres e homes. 

o Desenvolvemento do Plan de Igualdade.  
o Traballo en base ao diálogo e á realización de actividades no día a día do centro. 
o Programa de habilidades sociais. 

 Concienciar a toda a comunidade educativa sobre o coidado do medio ambiente. 
o Participación no programa Voz Natura. 
o Fomentar o separado de lixo. 
o Realización de patrullas de limpeza. 
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4. Cadro de Organización Pedagóxica. 

 

 

 

 

Directora           Xefa de Estudos    Secretaria 

Silvia Abrodos Insua       Rocío Regueiro Pérez    Marta Miramontes Penas 

 

 

 

Claustro: 

 

 Abrodos Insua, Silvia. 

 Abruñedo Fernández, Ana Isabel.  

 Beceiro Caneiro, Margarita.  

 Cardalda García, Otilia. 

 Fernández Álvarez , Lucía 

 García Miñán, Tania. 

 García Miranda, Inés 

 Germade Pardo, Mª Cristina.  

 Lemus Figueiras, María de las 

Mercedes. 

 López Díaz , Jorge 

 Martínez Pérez, María José. 

 Meizoso Bermúdez, Sulema 

 Miramontes Penas, Marta. 

 Pazos Pérez, Fernando. 

 Penas Tizón, Lara. 

 Penedo Guillazza, Mercedes.  

 Portela Fontán, Iván Benito. 

 Naveiro Garabato, Sonia.  

 Rayón Fernández, Paloma. 

  Regueiro Pérez, Rocío. 

  Rodríguez Riveira, María Nieves. 

 Sesar López, Paula. 

 Somoza Argibay, Patricia. 

 Suárez Ares, Josefa María. 

 Varela Nogueira, Patricia.  

Consello Escolar:  

 Abrodos Insua, Silvia.  

 Burgos Fernández, Cristina María.  

 Cano Mosquera,  Ana 

 Cardalda García, Otilia. 

 García Bello, Javier. 

 García Miñán, Tania.  

 López Conde, Susana. 

 Meizoso Bermúdez, Sulema. 

 Miramontes Penas, Marta. 

 Nogareda Marzoa, María 

 Portela Fontán, Iván Benito. 

 Rayón Fernández, Paloma.  

 Regueiro Pérez, Rocío. 

 Romero Pereiro, Silvia. 

Órganos de goberno 

Unipersoais 

Colexiados 
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- Adscrición seguindo a Orde do 28 de xuño de 2010 que modifica o capítulo V da Orde do 22 

de Xullo de 1997. 

4º Educación Infantil Sonia Naveiro Garabato. 

5º Educación Infantil Lara Penas Tizón. 

6º Educación Infantil Silvia Abrodos Insua. 

Apoio á educación Infantil Sulema Meizoso Bermúdez 

 

1º Educación Primaria A Rocío Regueiro Pérez. 

1º Educación Primaria B Iván Benito Portela Fontán. 

2º Educación Primaria A María José Martínez Pérez. 

2º Educación Primaria B Cristina Germade Pardo. 

3º Educación Primaria A Mercedes Lemus Figueiras 

3º Educación Primaria B Paula Sesar López. 

4º Educación Primaria A Inés García Miranda. 

4º Educación Primaria B Patricia Varela Nogueira. 

5º Educación Primaria A Patricia Somoza Argibay. 

5º Educación Primaria B Lucía Fernández Álvarez. 

6º Educación Primaria A Otilia Cardalda García.  

6º Educación Primaria B Josefa María Suárez Ares.  

 

Inglés en 4º, 5º e 6º de Ed. Infantil, 5º e 6º 

EP. 

Ana Abruñedo 

Inglés en 1º, 2º, 3º e 4º Ed. Primaria.  Tania María García Miñán 

 

Ed. Física de 2º a 6º Educación Primaria. Paloma Rayón Fernández. 

Psicomotricidade Ed. Infantil, Ed. Física en 

1ºde Ed. Primaria, Ciencias Naturais  en 1º. 

Marta Miramontes Penas.  
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Relixión Católica en Ed. Infantil e Ed. 
Primaria. 

Mercedes Penedo Guillazza. 

 

Xefa do Departamento de Orientación Margarita Beceiro Caneiro. 

Pedagoxía Terapéutica María Nieves Rodríguez Riveira.  

Audición e Linguaxe. Fernando Pazos Pérez. 

 

 

 

 

 

→ Coordinador: Fernando Pazos Pérez. 

→ Membros do equipo:  

o Educación Infantil: Fernando Pazos Pérez e Mercedes Penedo Guillazza. 

o 1º e 2º nivel: Cristina Germade Pardo. 

o 3º e 4º nivel: Jorge López Díaz. 

o 5º e 6º nivel: Patricia Somoza Argibay e Ana Abruñedo Fernández 

 

 

→ Coordinadora: Paloma Rayón Fernández. 

→ Membros do equipo: 

o Educación Infantil: Sonia Naveiro Garabato. 

o 1º e 2º nivel: Marta Miramontes Penas e María Martínez Pérez. 

o 3º e 4º nivel: Mercedes Lemus Filgueiras. 

o 5º e 6º nivel: Otilia Cardalda García. 

 

 

 

 

Música en Educación Infantil e Educación 

Primaria, plástica en lingua inglesa en 2º, 4º e 

5º. 

 Jorge López Díaz.  

Órganos de coordinación docente 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) 

Actividades Extraescolares e Complementarias.  
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 Directora: Silvia Abrodos Insua. 

 Xefa de estudos: Rocío Regueiro Pérez. 

 Coordinadora educación infantil: Lara Penas Tizón. 

 Coordinador/a 1º e 2º ed. Primaria: Iván Portela Fontán. 

 Coordinador/a 3º e 4º ed. Primaria: Patricia Varela Nogueira. 

 Coordinador/a 5º e 6º ed. Primaria: Patricia Somoza Argibay. 

 Especialista en audición e linguaxe: Fernando Pazos Pérez. 

 Especialista en Pedagoxía terapéutica: María Rodríguez Riveira. 

 Xefa do Departamento de Orientación: Margarita Beceiro Caneiro. 

 Coordinadora do equipo de biblioteca: Tania Mª García Miñán. 

 Coordinadora do equipo de plurilingüísimo: Ana Abruñedo Fernández. 

 Coordinador/a do EDLG: Fernando Pazos Pérez. 

 Coordinador/a do equipo de actividades extraescolares e complementarias: 

Paloma Rayón Fernández. 

 

 

 

 

→ Coordinadora: Lara Penas Tizón. 

→ Membros do equipo: Silvia Abrodos Insua, Sulema Meizoso Bermúdez, Sonia Naveiro 

Garabato, Fernando Pazos Pérez, Lara Penas Tizón, Mercedes Penedo Guillazza. 

 

 

 

→ Coordinadora Educación Infantil: Lara Penas Tizón. 

→ Coordinadora 1º/2º Nivel: Iván Benito Portela Fontán.  

→ Coordinador 3º/4º nivel: Patricia Varela Nogueira.  

→ Coordinadora 5º/6º nivel: Patricia Somoza Argibay. 

→ Directora: Silvia Abrodos Insua. 

→ Xefa de estudos: Rocío Regueiro Pérez.  

→ DO: Margarita Beceiro Caneiro. 

→ PT: María Nieves Rodríguez Riveira.  

→ AL: Fernando Pazos Pérez.  

 

 

 

Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP)  

Coordinación 2º ciclo Ed. Infantil.   

Departamento de Orientación.    
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→ Coordinadora: Tania María García Miñán. 

→ Membros do equipo:  

o Coordinadora: Tania Mª García Miñán. 

o Ed. Infantil: Sulema Meizoso Bermúdez e Lara Penas Tizón. 

o 1º e 2º nivel: Rocío Regueiro Pérez. 

o 3º e 4º nivel: Patricia Varela Nogueira. 

o 5º e 6º nivel: Josefa María Suárez Ares e Lucia Fernández Álvarez.  

 

 

 

→ Coordinador: Iván Benito Portela Fontán. 

→ Membros do equipo:  

o Educación Infantil: Silvia Abrodos Insua. 

o 1º e 2º nivel: Iván Benito Portela Fontán 

o 3º e 4º nivel: Inés García Miranda, Paula Sesar López e María Rodríguez Riveira. 

o 5º e 6º nivel: Margarita Beceiro  Caneiro. 

 

 

 

 

 

→ Coordinador: Iván Benito Portela Fontán 

→ Membros do equipo: Tania Mª García Miñán, Cristina Germade Pardo, María José 

Martínez Pérez ,Marta Miramontes Penas,  Iván Benito Portela Fontán, Rocío Regueiro 

Pérez.   

 

 

 

 

Dinamizacións 

Equipo de Biblioteca.    

Tecnoloxías da Información e da Comunicación.    

Equipos de centro. 

1º e 2º Nivel de Ed. Primaria    



Programación Xeral Anual 2020-21. CEIP Plurilingüe O Mosteirón. 
 

13 

 

 

 

→ Coordinadora: Patricia Varela Nogueira 

→ Membros do equipo: Inés García Miranda, Mercedes Lemus Figueiras, Jorge López Díaz, 

Paula Sesar López, Paloma Rayón Fernández, María Nieves Rodríguez Riveira, Patricia 

Varela Nogueira,  

 

 

 

→ Coordinadora: Patricia Somoza Argibay. 

→ Membros do equipo: Ana Isabel Abruñedo Fdez, Margarita Beceiro Caneiro, Otilia 

Cardalda García, Lucía Fernández Álvarez,  Patricia Somoza Argibay, Josefa María Suárez 

Ares. 

 

 

→ Coordinadora: Ana Isabel Abruñedo Fdez. 

→ Membros do equipo:  

o Ana Isabel  Abruñedo Fernández. 

o Tania María García Miñán. 

o Jorge López Díaz.  

o Iván Benito Portela Fontán. 

o Paloma Rayón Fernández. 

o Rocío Regueiro Pérez. 

 

 

 

→ Coordinadora: Sulema Meizoso Bermúdez. 

→ Membros do equipo: Silvia Abrodos Insua, Otilia Cardalda García, Inés García Miranda, 

Tania María García Miñán, Lucía Fernández Álvarez, Marta Miramontes Penas, Sonia 

Naveiro Garabato, Sulema Meizoso Bermúdez, Fernando Pazos Pérez, Lara Penas Tizón , 

Iván Benito Portela Fontán, Rocío Regueiro Pérez, Patricia Somoza Argibay, Josefa María 

Suárez Ares.  

 

 

3º e 4º Nivel de Ed. Primaria    

5º e 6º Nivel de Ed. Primaria    

Plurilingüísmo    

Voz Natura    
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→ Iván Benito Portela Fontán.  

 

 

 

→ Ana Isabel Abruñedo Fernández.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación Auxiliar de Conversa 

Coordinación TIC e Abalar 
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5. Actuacións do equipo directivo . 

O equipo directivo do centro, tal e como se reflexa no artigo 13 do Decreto 374/96, vai traballar 

de xeito coordinado nas accións que se desenvolvan en relación ao centro escolar. Está composto 

(artigo 14 do Decreto 374/96) por directora, Xefa de Estudos e Secretaria , as cales desenvolven as 

accións que se competen: 

-Directora: Artigo 122 Bis e 132, Lei 8/2013. 

-Xefa de estudos: Artigo 34 do Decreto 374/96. 

-Secretaria: Artigo 35 do Decreto 374/96 

Seguindo o artigo 12 do Decreto 374/96  “Os órganos de goberno velarán pola efectiva realización 

dos fins da educación, pola mellora da calidade do ensino e a configuración dun auténtico ensino 

galego, con total respecto ós principios básicos da Constitución española e do Estatuto de autonomía 

de Galicia”, por iso e tendo presente o proxecto de dirección recentemente presentado as accións 

do equipo directivo para este curso escolar, 2019/2020, baséanse nas seguintes accións: 

 Ámbito organizativo: 

Para favorecer a organización do centro o equipo directivo terá como base o diálogo, a escoita 

de opinións para valorar os diferentes puntos de vista e tomar decisións firmes e con respaldo que 

favoreza o ámbito pedagóxico en vista de que todo o alumnado se atope seguro e con indicacións 

clara, de que o persoal docente teña claras as pautas a seguir co fin de favorecer a coordinación e o 

funcionamento axeitado do centro e do persoal non docente; así pois neste curso de complexidade 

pola recente aparición da COVID-19 a organización do centro require dunha reflexión continua e 

adaptación a cada contexto que aia xurdir para o cal todo o claustro debe colaborar.. Os obxectivos 

que se propoñen neste eido para este curso son os seguintes: 

 Organización de horarios, tempos, espazos COVID e velar polo cumprimento das normas 

de toda a comunidade educativa. 

 Xestionar de xeito eficaz os recursos do centro coa finalidade dun aproveitamento 

óptimo. 

 Avaliar de xeito continuo a organización e establecer propostas de mellora. 

 Achegar ao centro propostas de innovación educativa que sexan viables. 

 Apoiar e impulsar metodoloxías e actividades innovadoras. 

 Continuar coa revisión de documentos de centros e modificar os que sexan necesarios. 

 Desenvolver o traballo de dirección dun xeito eficaz e transparente. 

 Xestionar os recursos do centro no día a día. 

 Comunicar e xestionar as incidencias do centro, tanto organizativas, como de 

mantemento do centro. 

 Planificar o funcionamento do comedor escolar no ámbito referido ao noso centro. 

 Establecer canles de comunicación fluídos coa ANPA e entidades colaboradoras co centro. 
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 Realizar un boletín mensual para o profesorado no que aparezan as novidades máis 

importantes do centro e as novidades da Consellería de Educación, Universidade e FP. 

 Solicitar e xestionar as melloras físicas do centro educativo. 

Ámbito pedagóxico: 

A importancia do desenvolvemento integral do noso alumnado é vital, por iso unha das liñas 

de acción prioritaria do equipo directivo é impulsar e coordinar baixo o plan de acción titorial ditas 

accións. 

 Fomentar o uso das novas tecnoloxías no alumnado, profesorado e familias, impulsando o 

emprego de abalarmóbil. 

 Favorecer as accións encamiñadas á dinamización da biblioteca. 

 Velar polo emprego equitativo das tres linguas nas que se traballa no centro e potenciar o 

emprego da lingua galega. 

 Desenvolver accións encamiñadas á coordinación entre profesionais, alumnos e axentes 

externos, de xeito que se estableza unha colaboración no día a día do centro.  

 Promover a formación permanente do profesorado. 

 Potenciar os estilos de vida saudables no centro, evitando actitudes de sedentarismo e 

coidando dunha alimentación sa e equilibrada. 

 Fomentar a implantación do proxecto patios dinámicos e inclusivos abrindo o abano de 

opcións de xogo e colaboración do alumnado. 

 Establecer unha estreita colaboración co Departamento de Orientación.  

 Fomentar a posta en practica dos contratos programa. 

 Xestionar o programa ARCO. 

Ámbito convivencia e participación:  

A asumición de valores que favorezan a paz, a convivencia, o espírito crítico e as boas prácticas 

e algo primordial. 

 Velar porque o día a día do centro se desenvolva cuns valores básicos. 

 Favorecer o clima de convivencia pacífico e positivo do centro. 

 Promover a normalización, inclusión e non discriminación do alumnado, especialmente co 

ACNEAE. 

 Levar a cabo accións encamiñadas á compensación de desigualdades. 

 Desenvolver accións para evitar o acoso escolar. 

 Impulsar a igualdade efectiva entre homes e mulleres e o plan de igualdade. 

 Reorganizar a aula de convivencia. 

Para desenvolver estas accións de xeito coordinado e seguindo o establecido no Capítulo VII da 

Orde do 22 de xullo de 1997,1.2: Segundo as dispoñibilidades do centro, dentro do horario non 

lectivo do profesorado de obrigada permanencia e adicación ao centro, o equipo directivo 

procurará adicar unha hora semanal para favorecer a coordinación das súas funcións 
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6. Horarios do centro: 

As actividades lectivas no centro abranguen dende as 09.00 ata as 14.00 horas da mañá 

(seguindo o establecido na O. 29 de maio de 2008), sendo o reparto das sesións do seguinte xeito: 

 1ª sesión: de 09.00 a 09.50 h. 

 2ª sesión: de 09.50 a 10.40 h. 

 3ª sesión: de 10.40 a 11.30 h. 

 Tempo de lecer: de 11.30 a 12.00 h. 

 4ª sesión: de 12.00 a 13.10 h. (os primeiros 20 minutos estarán adicados ao momento 

lector). 

 5ª sesión: de 13.10 a 14.00 h. 

O horario do comedor abrangue dende as 14.00 ata as 15.20 h. Este curso escolar o transporte 

escolar sae do centro educativo ás 14:45 e as familias poden recoller ao alumnado a esa hora ou ben 

á 15:20.  

 A permanencia dos mestres e mestras será os luns de 15.20 a 18.20 h. e o resto dos días de 15.20 

a 17.20 h. 

O horario de atención ás familias por parte do profesorado terá lugar os luns de 16:20 a 17:20, 

este curso debido á situación provocada pola COVID 19 as reunións realizaranse preferentemente vía 

WEBEX ou telefónica, concedendo reunións presenciais para situacións que o requiran.  

O equipo directivo ten o seguinte horario de atención ás familias: 

 Directora: Xoves 09:00-09:50  e mércores 12:20-13:10. 

 Xefa de estudos: Venres 09:00-09:50 e luns 12:20-13:10. 

 Secretaria: Luns 09:00-09:50 e venres de 12:20 a 13:10. 

Tamén contamos con horario de madrugadores dende as 07.30 ata as 09.00 h , así como con 

actividades extraescolares (de outubro a maio) e canguros (en setembro e xuño) todos os días dende 

as 15.20 ata as 17.20 h., todas elas organizadas pola ANPA da escola. 

Os días non lectivos están establecidos na orde do 25 de xuño de 2020, pola cal se establece o 

calendario escolar para o curso 2020/2021 e os dous días que se propoñen como non lectivos: 

- 9 novembro 2020  

- 16 abril 2021.  
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7. Horarios do profesorado 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil Dirección 6º Ed. Infantil 

9:50-
10:40 

6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil 

10:40-
11:30 

6º Ed. Infantil Dirección 6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Dirección 6º Ed. Infantil Dirección 6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil 

13:10-
14:00 

6º Ed. Infantil 6º Ed. Infantil Dirección Dirección Dirección 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

5º B Coord. Pluri Libre 

Disposición 
6ºB 5º B 

9:50-
10:40 

6º A 5º A 5º A Coord. Pluri Garda 

10:40-
11:30 

6º B 6º A 5º B 6º A 5º A 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

5 ANOS 6º B 5 anos 3 anos Plástica 6º A 

13:10-
14:00 

4 anos 3 anos Plástica 6º B 4 anos Garda 

 

Silvia Abrodos- Titora 6º Ed. Infantil.  

Ana Abruñedo. Inglés Ed. Infantil, 5º , 6º, plástica en 6º. 
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

OR Libre disposición OR OR OR 

9:50-
10:40 

OR OR OR OR OR 

10:40-
11:30 

OR OR OR OR OR 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Reunión Eq. 

Directivo 

OR OR OR OR 

13:10-
14:00 

OR OR OR Garda OR 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

6º Ed. Primaria A 6º Ed. Primaria 

A 

6º Ed. Primaria 

A 
6º Ed. 

Primaria A 

Reforzo (2ºA) 

9:50-
10:40 

Garda 6º Ed. Primaria 

A 

6º Ed. Primaria 

A 

6º Ed. Primaria 

A 

6º Ed. Primaria 

A 

10:40-
11:30 

6º Ed. Primaria 
A 

Garda Reforzo (4ºA) Garda 6º Ed. Primaria 

A 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

6º Ed. Primaria A 6º Ed. Primaria 

A 
Reforzo (4ºA) 6º Ed. Primaria 

A 
Reforzo (4ºA) 

13:10-
14:00 

6º Ed. Primaria A 6º Ed. 
Primaria A 

6º Ed. Primaria 
A 

6º Ed. 
Primaria A 

6º Ed. Primaria 

A 

Marga Beceiro- X. Dto.Orientación.  

Otilia Cardalda- Titora 6º Ed. P-A.  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Coordinación 

biblioteca 

4º A 4ºB 3ºB 3ºB 

9:50-
10:40 

4ºA 4ºB 3ºA 3ºA 4ºB 

10:40-
11:30 

2ºB Coordinación 

biblioteca 

3º B Coordinación 

biblioteca 

2º A 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

  NON  

M. LECTOR 

12:20-
13:10 

1º A Coordinación 

biblioteca 
2º A 4º A 1º B 

13:10-
14:00 

1º B 3º A 1º A 2º B Libre disposición 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

4º Ed. Primaria A Garda 4º Ed. Primaria 

A 
Libre 

disposición 

Valores 

9:50-
10:40 

Reforzo (1ºB) Reforzo (3ºB) Garda  Reforzo (1ºB) 4º Ed. Primaria 

A 

10:40-
11:30 

4º Ed. Primaria 
A 

4º Ed. Primaria 

A 

4º Ed. Primaria 

A 

4º Ed. Primaria 

A 

4º Ed. Primaria 

A 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

4º Ed. Primaria A 4º Ed. Primaria 

A 
4º Ed. 

Primaria A 

Garda 4º Ed. 
Primaria A 

13:10-
14:00 

4º Ed. Primaria A 4º Ed. 
Primaria A 

4º Ed. Primaria 
A 

4º Ed. 
Primaria A 

4º Ed. Primaria 

A 

 

Tania García- Inglés 1º a 4º EP  

Inés García Miranda Titora 4º Ed. Primaria-A.  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Garda Libre disposición 5º Ed. Primaria 

B 
5º Ed. 

Primaria B 

Biblioteca 

9:50-
10:40 

5º Ed. Primaria B 5º Ed. Primaria 

B 

5º Ed. Primaria 

B 

Valores Reforzo (2ºA) 

10:40-
11:30 

5º Ed. Primaria 
B 

5º Ed. Primaria 

B 

Garda Reforzo (2ºA) 5º Ed. Primaria B 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

5º Ed. Primaria B Garda 5º Ed. 
Primaria B 

5º Ed. Primaria 

B 
5º Ed. 

Primaria B 

13:10-
14:00 

5º Ed. Primaria B 5º Ed. 
Primaria B 

5º Ed. Primaria 
B 

5º Ed. 
Primaria B 

5º Ed. Primaria B 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

       Reforzo (4ºB) 2º Ed. Primaria 

B 

2º Ed. Primaria 

B 
2º Ed. 

Primaria B 

2º Ed. Primaria B 

9:50-
10:40 

2º Ed. Primaria B 2º Ed. Primaria 

B 

Valores 2º Ed. Primaria 

B 

Garda 

10:40-
11:30 

Reforzo(4ºB) Valores 2º Ed. Primaria 

B 

2º Ed. Primaria 

B 

Garda 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

2º Ed. Primaria B 2º Ed. Primaria 

B 
Garda 2º Ed. Primaria 

B 
2º Ed. 

Primaria B 

13:10-
14:00 

2º Ed. Primaria B 2º Ed. 
Primaria B 

2º Ed. Primaria 
B 

Libre 
disposición 

2º Ed. Primaria B 

Cristina Germade- Titora 2º EP-B.  

Lucía Fernández 5º Ed. Primaria- B  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

3º Ed. Primaria A Reforzo (6ºA) 3º Ed. Primaria 

A 
3º Ed. 

Primaria A 

Garda 

9:50-
10:40 

3º Ed. Primaria A 3º Ed. Primaria 

A 

Reforzo (6ºA) Garda 3º Ed. Primaria 

A 

10:40-
11:30 

Reforzo (6ºA) 3º Ed. Primaria 

A 

3º Ed. Primaria 

A 

3º Ed. Primaria 

A 

3º Ed. Primaria 

A 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

 NON  

M. LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

3º Ed. Primaria A Valores 3º Ed. 
Primaria A 

3º Ed. Primaria 

A 
3º Ed. 

Primaria A 

13:10-
14:00 

3º Ed. Primaria A Libre 
disposición 

3º Ed. Primaria 
A 

Garda 3º Ed. Primaria 

A 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Música 2º B Música 5º B Reforzo en 3º A Música 4º A Música 3º A 

9:50-
10:40 

Música 2º A Plástica 2º A Plástica 4º A Música 5º A Plástica 2º B 

10:40-
11:30 

Garda Música 3º B Garda Plástica 5º B Música 4º B 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

NON 

M LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Música 3 anos Garda Música 6º A Plástica 5º A Música 4 
anos 

13:10-
14:00 

Plástica 4º B Música 6º B Música 5 anos Música 1º B Música 1º A 

Mercedes Lemus- Titora 3º EP- A  

 

Jorge López- Música, plástica 2º a 5º EP 
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Libre disposición 2º Ed. Primaria 

A 

2º Ed. Primaria 

A 
2º Ed. 

Primaria A 

2º Ed. Primaria 

A 

9:50-
10:40 

Garda Garda 2º Ed. Primaria 

A 

2º Ed. Primaria 

A 

2º Ed. Primaria 

A 

10:40-
11:30 

2º Ed. Primaria 
A 

2º Ed. Primaria 

A 

Valores Garda Reforzo (6ºB) 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

2º Ed. Primaria A 2º Ed. Primaria 

A 
Reforzo (6ºB) 2º Ed. Primaria 

A 
Valores 

13:10-
14:00 

2º Ed. Primaria A 2º Ed. 
Primaria A 

2º Ed. Primaria 
A 

2º Ed. 
Primaria A 

2º Ed. Primaria 

A 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Garda Obradoiros 4 

anos 
Apoio 3 anos Obradoiros 

5 anos 

Obradoiros 3 

anos 

9:50-
10:40 

Apoio 3 anos Apoio 5 anos Apoio 4 anos Apoio 3 anos Apoio 4 anos 

10:40-
11:30 

Apoio 4 anos 5 anos Apoio 4 anos Apoio 3 anos Garda 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Apoio 4 anos Apoio 3 anos At. Ed. 4 
anos 

Apoio 4 anos Biblioteca 

13:10-
14:00 

Biblioteca Libre 
disposición 

At. Ed. 3 anos At. Ed. 5 
anos 

5 anos 

María J. Martínez- Titora 2º EP-A.   

 

Sulema Meizoso. Apoio E. Infantil   
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Secretaría Secretaría Ed. Física 1º B * C. Naturais 
1º B 

C. Naturais 1º A 

9:50-
10:40 

Apoio 4 anos Ed. Física 1º A Apoio 3 anos E. Física 1º A Apoio 5 anos 

10:40-
11:30 

Ed- Física 1º B C. Naturais 1ºA Apoio 3 anos Secretaría Apoio 5 anos 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Psicomotricidade 5 

anos 

C. Naturais 1º B Psico. 5 
anos 

Psico 3 anos Secretaría 

13:10-
14:00 

Psicomotricidade 4 

anos 
Psico  3 

anos 
Secretaría Psico 4 anos Libre disposición 

 

 

                                                  

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil Garda 

9:50-
10:40 

4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 

10:40-
11:30 

4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Garda 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil Apoio 5 anos 4º Ed. Infantil 

13:10-
14:00 

4º Ed. Infantil Libre 
disposición 

Garda 4º Ed. Infantil 4º Ed. Infantil 

Marta Miramontes- Apoio EI, psicomotricidade EI, Ed. Física 1º, C. Naturais 1º. 

Sonia Naveiro- Titora 4º Ed. Infantil.  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

AL AL AL AL AL 

9:50-
10:40 

AL AL AL AL AL 

10:40-
11:30 

AL Coord EDLG AL AL AL 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

  MOMENTO 

LECTOR 1ºA 

 MOMENTO 

LECTOR 1ºB 

12:20-
13:10 

AL AL AL AL AL 

13:10-
14:00 

AL AL Libre 
disposición 

AL AL 

 

                                                            

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

5º Ed. Infantil Biblioteca 5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 

9:50-
10:40 

5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 

10:40-
11:30 

5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil Garda 5º Ed. Infantil Garda 

13:10-
14:00 

Coordinación 5º Ed. Infantil 5º Ed. Infantil Libre 
disposición 

5º Ed. Infantil 

Fernando Pazos- Audición e Linguaxe  

Lara Penas- Titora 5º Ed. Infantil.   
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

 Garda Itinerancia 

 

1º A 4º A 

9:50-
10:40 

 6º A 2º B 5º B 6º B 

10:40-
11:30 

 2º B 2º A 3º B 1º B 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

 3º A 4 anos 4º B 2º A 

13:10-
14:00 

 5º A 3 anos Libre dispo Garda 

*Os Luns está no CEIP Pedro Barrié de La Maza 

 

                                              

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

1º Ed. Primaria B 1º Ed. Primaria 

B 

Garda Coord. TIC 1º Ed. Primaria B 

9:50-
10:40 

1º Ed. Primaria B 1º Ed. Primaria 

B 

1º Ed. Primaria 

B 

1º Ed. Primaria 

B 

1º Ed. Primaria B 

10:40-
11:30 

Plástica 3º A 1º Ed. Primaria 

B 

1º Ed. Primaria 

B 

1º Ed. Primaria 

B 

Valores 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

1º Ed. Primaria B Plástica 3º B 1º Ed. 
Primaria B 

1º Ed. Primaria 

B 
Garda 

13:10-
14:00 

Garda 1º Ed. 
Primaria B 

1º Ed. Primaria 
B 

Libre 
disposición 

1º Ed. Primaria B 

 

 

Mercedes Penedo- Relixión Católica. 

Iván Portela- Titor 1º Ed. Primaria -B 
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

2º A * 3º A* 5º A* 4º B* 6º A* 

9:50-
10:40 

5º A* 4º A* 6ºB* 4º A 5º B* 

10:40-
11:30 

3º B* 4º B* 6º A* 2º A* 2º B* 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Garda 5ºB 2ºB Garda 6º B 

13:10-
14:00 

Coordinación act 

extraes e comple 
Garda Reforzo (2ºA) 3º A 3º B 

 

 

  

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

1º Ed. Primaria A 1º Ed. Primaria 

A 

1º Ed. Primaria 

A 
1º Ed. 

Primaria A 

Xefatura de 

estudos 

9:50-
10:40 

1º Ed. Primaria A Biblioteca 1º Ed. Primaria 

A 

Xefatura de 

estudos 

1º Ed. Primaria 

A 

10:40-
11:30 

1º Ed. Primaria 
A 

Xefatura de 

estudos 

1º Ed. Primaria 

A 

1º Ed. Primaria 

A 

1º Ed. Primaria 

A 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

 NON  

M.LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Xefatura de 

estudos 

1º Ed. Primaria 

A 
1º Ed. 

Primaria A 

1º Ed. Primaria 

A 
1º Ed. 

Primaria A 

13:10-
14:00 

1º Ed. Primaria A 1º Ed. 
Primaria A 

Xefatura de 
estudos 

1º Ed. 
Primaria A 

Libre disposición 

Paloma Rayón- Ed. Física 2º a 6º EP  

                                                                      

Rocío Regueiro- Titora 1º EP- A  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Pt Pt Pt Pt Pt 

9:50-
10:40 

Pt Pt Pt Pt Pt 

10:40-
11:30 

Pt Pt Pt Pt Pt 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 3 ANOS 

 MOMENTO 

LECTOR 3ºA 

 MOMENTO 

LECTOR 4ºB 

12:20-
13:10 

Pt Pt Pt Pt Pt 

13:10-
14:00 

Libre 

disposición 

Pt Pt Pt Pt 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

3º Ed. Primaria B 3º Ed. Primaria 

B 

3º Ed. Primaria 

B 
Garda Libre disposición 

9:50-
10:40 

3º Ed. Primaria B 3º Ed. Primaria 

B 

3º Ed. Primaria 

B 

3º Ed. Primaria 

B 

3º Ed. Primaria B 

10:40-
11:30 

Garda Garda Reforzo (5ºA) Valores 3º Ed. Primaria B 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

3º Ed. Primaria B Reforzo (5ºA) 3º Ed. 
Primaria B 

3º Ed. Primaria 

B 
3º Ed. 

Primaria B 

13:10-
14:00 

3º Ed. Primaria B 3º Ed. 
Primaria B 

3º Ed. Primaria 
B 

3º Ed. 
Primaria B 

Reforzo (5ºA) 

María Rodríguez- Pedagoxía Terapeútica.  

Paula Sesar López Titora 3º Ed. Primaria-B.  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

5º Ed. Primaria A 5º Ed. Primaria 

A 

Garda 5º Ed. 
Primaria A 

5º Ed. Primaria 

A 

9:50-
10:40 

Garda Reforzo (5ºB)    Reforzo (5ºB) Garda 5º Ed. Primaria 

A 

10:40-
11:30 

5º Ed. Primaria 
A 

5º Ed. Primaria 

A 

5º Ed. Primaria 

A 

5º Ed. Primaria 

A 

Reforzo (5ºB) 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

5º Ed. Primaria A 5º Ed. Primaria 

A 
5º Ed. 

Primaria A 

Reforzo (5ºB) 5º Ed. 
Primaria A 

13:10-
14:00 

5º Ed. Primaria A Valores 5º Ed. Primaria 
A 

5º Ed. 
Primaria A 

5º Ed. Primaria 

A 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

6º Ed. Primaria B 6º Ed. Primaria 

B 

6º Ed. Primaria 

B 
Libre 

disposición 

6º Ed. Primaria B 

9:50-
10:40 

6º Ed. Primaria B 6º Ed. Primaria 

B 

Garda 6º Ed. Primaria 

B 

Valores 

10:40-
11:30 

Biblioteca 6º Ed. Primaria 

B 

6º Ed. Primaria 

B 

6º Ed. Primaria 

B 

6º Ed. Primaria B 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

6º Ed. Primaria B Biblioteca 6º Ed. 
Primaria B 

6º Ed. Primaria 

B 
Reforzo (2ºB) 

 13:10-
14:00 

6º Ed. Primaria B Garda  Garda 6º Ed. 
Primaria B 

6º Ed. Primaria B 

 

María Suárez- Titora 6º EP –B                           

Patricia Somoza  Titora 5º Ed. Primaria- A  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

4º Ed. Primaria B 4º Ed. Primaria 

B 

Libre disposición Garda  

9:50-
10:40 

4º Ed. Primaria B Garda 4º Ed. Primaria 

B 

4º Ed. Primaria 

B 

Biblioteca 

10:40-
11:30 

4º Ed. Primaria 
B 

AL 4º Ed. Primaria 

B 

4º Ed. Primaria 

B 

Biblioteca 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

 NON 

M. LECTOR 

12:20-
13:10 

4º Ed. Primaria B 4º Ed. Primaria 

B 
4º Ed. 

Primaria B 

Valores  

13:10-
14:00 

Garda  4º Ed. 
Primaria B 

4º Ed. Primaria 
B 

4º Ed. 
Primaria B 

4º Ed. Primaria B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patricia Varela- Titora 4º EP-B  
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8. Horarios de clases 

 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Globalizada 4º EI Globalizada 4º 

EI 

Globalizada 4º 

EI 
Globalizada 

4º EI 

Obradoiros Sule 

9:50-
10:40 

Globalizada 4º EI Globalizada 4º 

EI 

Globalizada 4º 

EI 

Globalizada 4º 

EI 

Globalizada 4º EI 

10:40-
11:30 

Globalizada 4º 
EI 

Globalizada 4º 

EI 

Globalizada 4º 

EI 

Globalizada 4º 

EI 

Globalizada 4º EI 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Música Globalizada 4º 

EI 
Globalizada 

4º EI 

Psico/ Inglés Globalizada 
4º EI 

13:10-
14:00 

Globalizada 4º EI Psico/ Inglés Relixión/ At. 
Educativa 

Globalizada 
4º EI 

Globalizada 4º EI 

 

 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Globalizada 5º EI Globalizada 5º 

EI 

Globalizada 5º 

EI 
Globalizada 

5º EI 

Globalizada 5º EI 

9:50-
10:40 

Globalizada 5º EI Globalizada 5º 

EI 

Globalizada 5º 

EI 

Globalizada 5º 

EI 

Globalizada 5º EI 

10:40-
11:30 

Globalizada 5º 
EI 

Globalizada 5º 

EI 

Globalizada 5º 

EI 

Globalizada 5º 

EI 

Globalizada 5º EI 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Globalizada 5º EI Globalizada 5º 

EI 
Relixión/ At. 

Educativa 

Globalizada 5º 

EI 
Música 

13:10-
14:00 

Inglés/Psico Globalizada 
5º EI 

Globalizada 5º 
EI 

Psico/ Inglés Globalizada 5º EI 

 

4º Ed. Infantil.  

5º Ed. Infantil.  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Globalizada 6º EI Globalizada 6º 

EI 

Globalizada 6º 

EI 
Obradoiros 

Sule 

Globalizada 6º EI 

9:50-
10:40 

Globalizada 6º EI Globalizada 6º 

EI 

Globalizada 6º 

EI 

Globalizada 6º 

EI 

Globalizada 6º EI 

10:40-
11:30 

Globalizada 6º 
EI 

Globalizada 6º 

EI 

Globalizada 6º 

EI 

Globalizada 6º 

EI 

Globalizada 6º EI 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Psico/inglés Globalizada 6º 

EI 
Psico/inglés Globalizada 6º 

EI 
Globalizada 

6º EI 

13:10-
14:00 

Globalizada 6º EI Globalizada 
6º EI 

Música At. 
Educativa 

Globalizada 6º EI 

 

 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Lingua castelá e 

literatura 

Lingua galega e 

literatura 

Lingua castelá e 

literatura 
Relixión/ 
Valores 

Ciencias naturais 

9:50-
10:40 

Matemáticas. Educación física Matemáticas. Educación física Matemáticas. 

10:40-
11:30 

Lingua galega e 
literatura 

C. naturais Lingua galega e 

literatura 

Matemáticas. Lingua galega e 

literatura 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Inglés Matemáticas. Ciencias 
sociais 

Lingua castelá e 

literatura 
Lingua 

castelá e 
literatura 

13:10-
14:00 

Ciencias sociais Ciencias 
sociais 

Inglés Plástica Música 

 

 

6º Ed. Infantil.  

1º E. Primaria- A  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Lingua galega e 

literatura 

Lingua castelá e 

literatura 

Ed. Física Ciencias 
naturais 

Lingua galega e 

literatura 

9:50-
10:40 

Matemáticas. Matemáticas. Matemáticas. Matemáticas. Matemáticas. 

10:40-
11:30 

Ed. física Lingua galega e 

literatura 

Plástica Lingua galega e 

literatura 

Valores/ 

Relixión 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Lingua castelá e 

literatura 

Ciencias 

Naturais 
Linguacastelá 
e literatura 

Lingua castelá e 

literatura 
Inglés 

13:10-
14:00 

Inglés Ciencias 
sociais 

Ciencias sociais Música Ciencias sociais 

 

 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Ed. Física Lingua castelá e 

literatura 

Lingua castelá e 

literatura 
Lingua castelá e 
literatura 

Lingua castelá e 

literatura 

9:50-
10:40 

Música Plástica Matemáticas. Matemáticas. Matemáticas. 

10:40-
11:30 

Matemáticas. Matemáticas. Relixión/   

valores 

Ed. Física Inglés 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Lingua galega e 

literatura 

Lingua galega e 

literatura 
Inglés Lingua galega e 

literatura 
Relixión/   
valores 

13:10-
14:00 

Ciencias sociais Ciencias 
Naturais 

Lingua galega e 
literatura 

Ciencias 
sociais 

Ciencias 

Naturais 

 

 

1º E. Primaria- B 

 

2º E. Primaria- A  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Música Matemáticas. Matemáticas. Matemáticas. Matemáticas. 

9:50-
10:40 

 Lingua castelá e 

literatura 

Relixión/   

valores 

Lingua castelá e 

literatura 

Plástica 

10:40-
11:30 

Inglés Relixión/   

valores 

Lingua castelá e 

literatura 

Lingua galega e 

literatura 

Ed. Física 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Ciencias Naturais Ciencias sociais Ed. Física Ciencias 

Naturais 
Ciencias 
sociais 

13:10-
14:00 

Lingua galega e 

literatura 
Lingua galega 

e literatura 
Lingua galega e 

literatura 
Inglés Lingua castelá e 

literatura 

 

 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Lingua castelá e 

literatura 

Ed. Física Lingua castelá e 

literatura 
Lingua castelá e 
literatura 

Música 

9:50-
10:40 

Matemáticas. Lingua galega e 

literatura 

Inglés Inglés Lingua castelá e 

literatura 

10:40-
11:30 

Plástica Matemáticas. Lingua galega e 

literatura 

Matemáticas. Lingua galega e 

literatura 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Ciencias sociais Relixión/   

valores 
Matemáticas. Lingua galega e 

literatura 
Ciencias 
sociais 

13:10-
14:00 

Ciencias Naturais Inglés Ciencias sociais Ed. física Ciencias 

Naturais 

 

 

2º E. Primaria- B  

 

3º E. Primaria- A  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Matemáticas. Lingua castelá e 

literatura 

Lingua galega e 

literatura 
Inglés Inglés 

9:50-
10:40 

Lingua castelá e 

literatura 

Matemáticas. Matemáticas. Lingua galega e 

literatura 

Lingua galega e 

literatura 

10:40-
11:30 

Ed. física Música Inglés Relixión/   

valores 

Matemáticas. 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Lingua galega e 

literatura 

Plástica Lingua castelá e 
literatura 

Lingua castelá e 

literatura 
Ciencias 
sociais 

13:10-
14:00 

Ciencias sociais Ciencias 
Naturais 

Ciencias sociais Ciencias 
Naturais 

Ed. física 

 

 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Matemáticas. Inglés Matemáticas. Música Relixión/   

valores 

9:50-
10:40 

Inglés Ed. Física Plástica Ed. Física Matemáticas. 

10:40-
11:30 

Lingua castelá e 
literatura 

Matemáticas. Lingua castelá e 

literatura 

Lingua castelá e 

literatura 

Lingua castelá e 

literatura 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Lingua galega e 

literatura 

Lingua galega e 

literatura 
Lingua galega 

e literatura 

Inglés Lingua galega 
e literatura 

13:10-
14:00 

Ciencias sociais Ciencias 
Naturais 

Ciencias sociais Ciencias 
Naturais 

Lingua galega e 

literatura 

 

 

3º E. Primaria- B  

 

4º E. Primaria- A  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Matemáticas. Matemáticas. Inglés Ed. Física Lingua galega e 

literatura 

9:50-
10:40 

Lingua castelá e 

literatura 

Inglés Matemáticas. Lingua castelá e 

literatura 

Inglés 

10:40-
11:30 

Ciencias sociais Ed. física Lingua castelá e 

literatura 

Ciencias 

Naturais 

Música 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Lingua galega e 

literatura 

Lingua castelá e 

literatura 
Ciencias 
Naturais 

Relixión/   

valores 
Matemáticas. 

13:10-
14:00 

Plástica Ciencias 
sociais 

Lingua galega e 
literatura 

Lingua galega 
e literatura 

Lingua galega e 

literatura 

 

 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Matemáticas. Lingua castelá e 

literatura 

Ed. física Matemáticas. Matemáticas. 

9:50-
10:40 

Ed. física Inglés Inglés Música Lingua castelá e 

literatura 

10:40-
11:30 

Lingua castelá e 
literatura 

Matemáticas. Matemáticas Lingua castelá e 

literatura 

Inglés 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Lingua galega e 

literatura 

Lingua galega e 

literatura 
Ciencias 
Naturais 

Plástica Ciencias 
Naturais 

13:10-
14:00 

Ciencias sociais Relixión/   
valores 

Lingua galega e 
literatura 

Lingua galega 
e literatura 

Ciencias sociais 

 

 

5º E. Primaria- A  

 

4º E. Primaria- B 
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Inglés Música Matemáticas Lingua galega 
e literatura 

Inglés 

9:50-
10:40 

Lingua galega e 

literatura 

Matemáticas Lingua galega e 

literatura 

Relixión/   

valores 

Ed. física 

10:40-
11:30 

Ciencias sociais Lingua castelá e 

literatura 

Inglés Plástica Matemáticas 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Matemáticas Ed. física Lingua 
castelá e 
literatura 

Lingua castelá e 

literatura 
Ciencias 
Naturais 

13:10-
14:00 

Lingua castelá e 

literatura 
Ciencias 
Naturais 

Ciencias sociais Matemáticas Lingua galega e 

literatura 

 

 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Ed. Física 

9:50-
10:40 

Inglés Relixión/   

Valores 

Lingua castelá e 

literatura 

Lingua castelá e 

literatura 

Matemáticas 

10:40-
11:30 

Lingua castelá e 
literatura 

Inglés Ed. Física Inglés Lingua galega e 

literatura 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Lingua galega e 

literatura 

Lingua galega e 

literatura 
Música Ciencias sociais Plástica 

13:10-
14:00 

Ciencias sociais Ciencias 
sociais 

Ciencias 
Naturais 

Ciencias 
Naturais 

Lingua castelá e 

literatura 

 

5º E. Primaria- B  

 

6º Ed. Primaria A  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-
9:50 

Matemáticas Matemáticas Lingua castelá e 

literatura 
Inglés Lingua castelá e 

literatura 

9:50-
10:40 

Lingua castelá e 

literatura 

Lingua castelá e 

literatura 

Ed. física Matemáticas Relixión/   

valores 

10:40-
11:30 

Inglés Lingua galega e 

literatura 

Matemáticas Lingua galega e 

literatura 

Matemáticas 

11:30-
12:00 

TEMPO DE LECER 

12:00-
12:20 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 
LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

MOMENTO 

LECTOR 

12:20-
13:10 

Ciencias sociais Inglés Ciencias 
sociais 

Ciencias 

Naturais 
Ed. física 

13:10-
14:00 

Ciencias sociais Música Plástica Ciencias 
Naturais 

Lingua galega e 

literatura 

 

 

 

A continuación amósase o cadro para realizar a cobertura de substitución no caso de que 

algún/algunha mestre/a non poida acudir ao centro ou ben xurda algunha situación na que sexa 

necesario máis presenza de docentes. 

As cores indican o seguinte: 

Mestres/as de Garda 

Mestres/as realizando reforzo 

Mestres/as en hora de coordinación. 

Departamento de orientación. 

Equipo directivo con horario de cargo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6º E. Primaria- B  
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 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES- 

9:
00
-

9:
50 

Sule 

Lucía 

Cris G (4º B) 

Tania- biblio 

PT/AL/DO 

Marta- Secretaría 

Merchi 

Inés 

Merce (6ºA) 

Ana- Pluri//Lara -
biblio 

PT/AL 

Marta- 
Secretaría 

Iván 

Patricia S 

Jorge (RF 3º A) 

PT/AL/DO 

Paula 
Patri V. 

Iván- TIC 
PT/AL/DO 

Silvia- 
dirección. 

Merce 

Sonia 

Oti (2ºA) 

Lucia- biblio 

PT/AL/DO 

Rocío- Xefatura 

9:5
0-

10:
40 

Oti 

María Martínez 

Patricia S. 

Inés (1º B) 

PT/AL/DO 

María Martínez 

Patri V. 

Patricia S.(5ºB) 

Inés (3ºB) 

Rocío- biblio 

PT/AL/DO 

María Suárez 

Inés 

Patricia S.(5ºB) 

Merce (6ºA) 

PT/AL/DO 

Merce 

Patricia S 

Inés (1ºB) 

Ana- Pluri 

PT/AL/DO 

Rocío- Xefatura 

Ana Abruñedo 

Cris G 

Lucía (1ºA) 

Patri- biblio 

PT/AL/DO 

10:
40-
11:
30 

Jorge 

Paula 

Merce (6ºA) 

Cris G(4º B) 

María S -biblio 

PT/AL/DO 

Oti 

Paula 

Tania- biblio 

Fer-EDLG 

PT/DO 

Silvia- dirección. 

Rocío- Xefatura 

Jorge 

Lucía 

Oti (4ºA) 

Paula (5ºA) 

PT/AL/DO 

Oti 

María Martínez 

Lucía (1ºA) 

Tania- biblio 

PT/AL/DO 

Marta- 
Secretaría 

Sule 

Cris G 

María Martínez 
(6ºB) 

Patricia S (5ºB) 

Patri- biblio 

PT/AL/DO 

11:
30 

TEMPO DE LECER 

12:
00-
13:
10 

Sonia 

Paloma 

PT/AL/DO 

Silvia- dirección.  

Rocío- Xefatura 

Jorge 

Lucía 

Paula(5º A) 

Tania- biblio 

María S- Biblio 

PT/AL/DO 

Lara 

Cris G 

Oti (4ºA) 

María  (6ºB) 

PT/AL/DO 

Silvia- 
dirección. 

Paloma 

Inés 

Patricia S (5º B) 

PT/AL/DO 

 

Lara 

Iván 

María S (2ºB) 

Oti (4ºA) 

Sule- Biblio 

PT/AL/DO 

Marta- Secr 
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13:
10-
14:
00 

Iván 

Patri V. 

Sule- biblio 

Lara- Coord. Infantil 

Paloma- 
Extraescolares 

AL/DO 

María Suárez 

Paloma 

PT/AL/DO 

Sonia 

María Suárez 

Paloma (2ºA) 

PT/DO 

Equipo directivo 

Merce 

Marga 

PT/AL 

Silvia- 
dirección. 

 

Merchi 

Ana Abruñedo 

Paula (5ºA) 

PT/AL/DO 

Silvia- dirección. 



Programación Xeral Anual 2020-21. CEIP Plurilingüe O Mosteirón. 
 

41 
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9. Organización de quendas de recreo e transporte. 

As quendas de patio organízanse en dúas para favorecer conservar o mantemento dos grupos 

estables de convivencia no tempo de lecer: 

 

 

 

Quenda A Quenda B 

Sule- 3 anos Sonia- 3 anos 

Ana Abruñedo- 4 anos Lara- 4 anos 

Fernando- 5 anos Marga- 5 anos 

María R- Apoio Merchi- Apoio 

 

Zonas 

Patio exterior 

Patio planchero 

Entre patios 

 

 

 

Quenda A Quenda B 

Iván- 1º Jorge- 1º 

María M- 2º Cris- 2º 

Paula- 3º Merce- 3º 

Inés 4º Paloma 4º 

Lucía. 5º Patricia Somoza -5º 

María S- 6º Oti- 6º 

Tania- Biblio Patri Varela- Biblio 

 

Educación Infantil 

Educación Primaria 
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No caso de choiva a persoa de biblioteca vai a 1º EP, á outra clase e unha persoa que non teña 

quenda ese día para 2º Ed. Primaria. O alumnado quedará nas aulas, agás aos que lle toque a quenda 

de patio planchero, zona interior IES e patio andaluz.  

Zonas 

Patio planchero 

Pista vermella 

Pista fútbol 

Zona xogos 

Zona bosque- cando está mollado- pista bolei 

Zona interior IES 

 

Biblioteca 

Luns- 2º EP 

Martes- 3º EP 

Mércores-4º Ep 

Xoves- 5º Ep 

Venres- 6º EP 

 

As quendas nas que se atopará cada un dos grupos en cada patio son as seguintes, as cales, 

como se aprecia, van rotando por semanas.  

Patios educación infantil: 
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DATAS Patio andaluz Zona entre patios Patio exterior 

10 e 11 setembro    

Semana 14 set 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 21 set 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 28 set 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 5 out 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 12 out 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 19 out 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 26 out 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 2 nov 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 9 nov 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 16 nov 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 23 nov 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 30 nov 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 9 decembro 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 14 decembro 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 21 decembro e 8 

xaneiro 

4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 11 xaneiro 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 18 xaneiro 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 25 xaneiro 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 1 febreiro 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 8 febreiro 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 18 febreiro 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 22 febreiro 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 1 marzo 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 8 marzo 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 15 marzo 3 anos 4 anos 5 anos 
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 Patios Educación Primaria.  

Semana 22 marzo 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 6 abril 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 12 abril 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 19 abril  5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 26 abril 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 3 maio 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 10 maio 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 17 maio 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 16 nov 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 24 maio 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 31 maio 4 anos 5 anos 3 anos 

Semana 7 xuño 3 anos 4 anos 5 anos 

Semana 14 xuño 5 anos 3 anos 4 anos 

Semana 21 xuño 4 anos 5 anos 3 anos 
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DATAS Patio 

planchero 

Pista 

vermella 

Pista 

fútbol 

Zona 

xogos 

Zona 

bosque- 

pista bolei 

Zona 

interior 

IES 

Biblio 

10 e 11 

setembro 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Grupo A 

Semana 14 

set 

6º 1º 2º 3º 4º 5º Grupo B 

Semana 21 

set 

5º 6º 1º 2º 3º 4º Grupo A 

Semana 28 

set 

4º 5º 6º 1º 2º 3º Grupo B 

Semana 5 

out 

3º 4º 5º 6º 1º 2º Grupo A 

Semana 12 

out 

2º 3º 4º 5º 6º 1º Grupo B 

Semana 19 

out 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Grupo A 

Semana 26 

out 

6º 1º 2º 3º 4º 5º Grupo B 

Semana 2 

nov 

5º 6º 1º 2º 3º 4º Grupo A 

Semana 9 

nov 

4º 5º 6º 1º 2º 3º Grupo B 

Semana 16 

nov 

3º 4º 5º 6º 1º 2º Grupo A 

Semana 23 

nov 

2º 3º 4º 5º 6º 1º Grupo B 

Semana 30 

nov 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Grupo A 

Semana 9 

decembro 

6º 1º 2º 3º 4º 5º Grupo B 

Semana 14 

decembro 

5º 6º 1º 2º 3º 4º Grupo A 
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Semana 21 

decembro e 

8 xaneiro 

4º 5º 6º 1º 2º 3º Grupo B 

Semana 11 

xaneiro 

3º 4º 5º 6º 1º 2º Grupo A 

Semana 18 

xaneiro 

2º 3º 4º 5º 6º 1º Grupo B 

Semana 25 

xaneiro 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Grupo A 

Semana 1 

febreiro 

6º 1º 2º 3º 4º 5º Grupo B 

Semana 8 

febreiro 

5º 6º 1º 2º 3º 4º Grupo A 

Semana 18 

febreiro 

4º 5º 6º 1º 2º 3º Grupo B 

Semana 22 

febreiro 

3º 4º 5º 6º 1º 2º Grupo A 

Semana 1 

marzo 

2º 3º 4º 5º 6º 1º Grupo B 

Semana 8 

marzo 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Grupo A 

Semana 15 

marzo 

6º 1º 2º 3º 4º 5º Grupo B 

Semana 22 

marzo 

5º 6º 1º 2º 3º 4º Grupo A 

Semana 6 

abril 

4º 5º 6º 1º 2º 3º Grupo B 

Semana 12 

abril 

3º 4º 5º 6º 1º 2º Grupo A 

Semana 19 

abril  

2º 3º 4º 5º 6º 1º Grupo B 

Semana 26 

abril 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Grupo A 
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A distribución das quendas de garda de transporte escolar é a seguinte: 

            

ESPAZOS LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

ENTRADA 
PEATONA

L 

MERCE ROCÍO MARÍA S LARA MARTA 

BUSES 
INFANTIL /1º-

2º 

SONIA SULEMA SONIA ROCÍO LARA 

BUSES 
INFANTIL /1º-

2º 

IVÁN MARÍA M  
FERNANDO 

SULEMA MARÍA M 

BUSES 
INFANTIL /1º-

2º 

FERNANDO CRISTINA G MARTA CRISTINA G IVÁN 

 
PLANCHE

RO 

INÉS PATRICIA V. INÉS PATRICIA 
V. 

TANIA 

 
PLANCHE

PAULA MARÍA R. PAULA MERCHI MERCE 

Semana 3 

maio 

6º 1º 2º 3º 4º 5º Grupo B 

Semana 10 

maio 

5º 6º 1º 2º 3º 4º Grupo A 

Semana 17 

maio 

4º 5º 6º 1º 2º 3º Grupo B 

Semana 16 

nov 

3º 4º 5º 6º 1º 2º Grupo A 

Semana 24 

maio 

2º 3º 4º 5º 6º 1º Grupo B 

Semana 31 

maio 

1º 2º 3º 4º 5º 6º Grupo A 

Semana 7 

xuño 

6º 1º 2º 3º 4º 5º Grupo B 

Semana 14 

xuño 

5º 6º 1º 2º 3º 4º Grupo A 

Semana 21 

xuño 

4º 5º 6º 1º 2º 3º Grupo B 
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RO 

PASILLO 
5º/6º 

MARGA TANIA MARGA LUCÍA MARÍA R. 

PASILLO 
5º/6º 

MARÍA S ANA A. LUCÍA ANA A. MERCHI 
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10. Organización de gardas de tarde 

Grupo Setembro Outubro Novembro Decembro 

Grupo 1 

María S- Oti 

Xoves 10 Martes 6 

Mércores 28 

Venres 13 Xoves 3 

Grupo 2 

Fer- Marga 

Venres 11 Mércores 7 

Xoves 22 

 

Martes 17 

 

Venres 4 

Grupo 3 

Tania- Paloma 

Martes 15 Xoves 1 

Venres 23 

Mércores 11 Mércores 9 

Grupo 4 

Ana- Cris 

Mércores 16 Venres 2 

Xoves 29 

Martes 24 Venres 11 

Grupo 5 

Equipo Directivo 

Xoves 17 Venres 9 

Martes 27 

Mércores 18 Martes 15 

Grupo 6 

Lucía- Patricia S 

Venres 18 Xoves 8 Martes 3 

Mércores 25 

Mércores 16 

Grupo 7 

Inés-  Patri V 

Martes 22 Mércores 14 

Venres 30 

Xoves 19 Xoves 17 

Grupo 8 

Sule- Lara 

Mércores 23 Martes 13 Xoves 5 

Venres 20 

Venres 18 

Grupo 9 

Merchi- Merce 

Xoves 24 Venres 16 Mércores 4 Martes 1 

Martes 22 

Grupo 10 

Paula- Sonia 

Venres 25 Xoves 15 Martes 10 Mércores 2 

Grupo 11 

Iván- Jorge 

Martes  29 Mércores 21 Venres 6 

Xoves 26 

 

Grupo 12 

María M- María 

R 

Mércores 30 Martes 20 Xoves 12 

Venres 27 

Xoves 10 
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Grupo Xaneiro Febreiro Marzo Abril 

Grupo 1 

María S- Oti 

Venres 15 Martes 9 Mércores 3 

Martes 23 

Mércores 21 

Grupo 2 

Fer- Marga 

Xoves 14 Mércores 10 Martes 9 

Xoves 25 

Venres 23 

Grupo 3 

Tania- Paloma 

 Mércores 3 

Martes 23 

Venres 5 

Venres 26 

Xoves 22 

Grupo 4 

Ana- Cris 

Martes 19 Xoves 4 Mércores 10 Martes 6 

Martes 28 

Grupo 5 

Equipo Directivo 

Mércores 20 Venres 5 Xoves 4 Mércores 7 

Martes 27 

Grupo 6 

Lucía- Patricia S 

Xoves 21 Venres 12 Xoves 11 Martes 13 

Xoves 29 

Grupo 7 

Inés-  Patri V 

Venres 22 Mércores 24 Martes 16 Xoves 8 

Venres 30 

Grupo 8 

Sule- Lara 

Martes 26 Xoves 11 Mércores 17 Venres 9 

Grupo 9 

Merchi- Merce 

Mércores 27 Xoves 18 Venres 12 Mércores 14 

Grupo 10 

Paula- Sonia 

Venres 8 

Xoves 28 

 Martes 2 Xoves 15 

Grupo 11 

Iván- Jorge 

Martes 12 

Venres 29 

Xoves 25 Mércores 24 Venres 16 

Grupo 12 

María M- María 

R 

Mércores 13 Martes 2 

Venres 20 

Xoves 18 Martes 20 
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Grupo Maio Xuño 

Grupo 1 

María S- Oti 

Xoves 13 Venres 4 

Grupo 2 

Fer- Marga 

Martes 18 Mércores 2 

Grupo 3 

Tania- Paloma 

Martes 11 Mércores 9 

Grupo 4 

Ana- Cris 

Venres 14 Xoves 3 

Grupo 5 

Equipo Directivo 

Xoves 20 Venres 11 

Grupo 6 

Lucía- Patricia S 

Mércores 19 Venres 18 

Grupo 7 

Inés-  Patri V 

Martes 25 Mércores 16 

Grupo 8 

Sule- Lara 

Martes 4 

Mércores 26 

Xoves 10 

Grupo 9 

Merchi- Merce 

Venres 7 

Xoves 27 

Martes 8 

Grupo 10 

Paula- Sonia 

Mércores 5 

Venres 21 

Martes 1 

Martes 22 

Grupo 11 

Iván- Jorge 

Xoves 6 Martes 15 

Grupo 12 

María M- María 

R 

Mércores 12 

Venres 18 

Xoves 17 
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11. Programación das reunións de órganos de goberno, de coordinación docente e 

dinamizacións. 

 

En base ao establecido no Decreto 374/96  e na Orde 22 de Xullo de 1997 no seu capítulo VI 

estableceranse as seguintes reunións: 

-Equipos de ciclo: 1.4. Os equipos de ciclo reuniranse alomenos unha vez cada mes e a asistencia será 

obrigatoria para tódolos seus membros. Das devanditas sesións levantará acta o coordinador co 

resumo do tratado. Tense presente que a partires da publicación do Decreto 105/14 polo que se 

establece o currículo de Ed. Primaria deixan de existir os ciclos en ed. Primaria; as reunións lévanse a 

cabo por grupos de niveis. 

- Comisión de coordinación pedagóxica: 2.2. A comisión de coordinación pedagóxica reunirase cunha 

periodicidade mensual e realizará, unha sesión extraordinaria ó comezo do curso e outra ó finalizar 

este, así como cantas outras se consideren necesarias. As actividades que se van realizar pola 

comisión de coordinación pedagóxica incluiranse na programación xeral anual. 

-Equipo de dinamización da lingua galega: 3.4. O equipo de normalización lingüística reunirase cunha 

periodicidade mensual e realizará unha sesión extraordinaria ó comezo do curso e outra ó finalizar 

este, así como cantas outras se consideren necesarias. As actividades que se van realizar polo equipo 

de normalización lingüística incluiranse na programación xeral anual. 

-Equipo de actividades extraescolares complementarias: 4.3. O equipo de actividades 

complementarias e extraescolares reunirase cunha periodicidade trimestral e realizará unha sesión 

extraordinaria ó comezo do curso e outra ó finalizar este, así como cantas outras se consideren 

necesarias. As actividades que se van realizar polo equipo de actividades complementarias e 

extraescolares incluiranse na programación xeral anual. 

- Equipo tic como ao equipo de biblioteca (Orde 17 xullo 2007): As reunións de ditos equipos 

realizaranse coa mesma periodicidade que as do equipo de dinamización da lingua galega e as do 

equipo de actividades extraescolares e complementarias. 

- Equipo de plurilingüísimo: Reúnese todos os luns de 17:20 a 18:20. 

-Departamento de Orientación: Seguindo o establecido na Orde do 24 de xullo de 1998, o 

departamento de orientación reunirase trimestralmente (artigo 13.2) e os membros do con destino 

no propio centro farano semanalmente. Estas reunións Terán lugar os luns de 17:20 a 18:20. 

-Claustro e consello escolar: As reunións dos órganos de goberno realizaranse en horario que 

posibiliten a asistencia a todos os membros. Reuniranse unha vez por trimestre en sesión ordinaria e 

sempre que os convoque o presidente ou o solicite, polo membros un térceo dos seus membros. 

-Titorías: As titorías teñen lugar todos os luns dende as 16:20 ate as 17:20. 
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-Equipo directivo: Reúnese todas as semanas en horario non lectivo durante un mínimo de unha 

hora. 

A continuación engádese unha proposta de reunións que se van establecer ao longo do curso, 

tendo presentes posibles cambios, modificación (tanto horarias como de reunión, con previo aviso), 

por cuestións organizativas e pedagóxicas.   

É preciso destacar que, debido ao número de semanas que ten cada mes, non todos os meses 

se contará con reunións de todos os equipos, órganos de goberno, órganos de coordinación 

docente… 

 

Organización de días sen docencia setembro: 

Martes 1 setembro Mércores 2 setembro 

10:00- Claustro ordinario 09:30: Reunión de ciclo/ niveis 
11:30: Reunión de órganos de coordinación 

docente e dinamizacións. 
13:00: Reunión de plurilingüísimo 

Xoves 3 setembro Venres 4 setembro  

09:30: Reunión Comisión de Coordinación 
Pedagóxica. 
12:20: Reunión departamento de orientación  
 

09:30: Reunión titores/as EP,  mestres/as de 
plástica e ciencias naturais.  
12:30: Reunión de órganos de coordinación 
docente e dinamizacións. 

Luns 7 setembro Martes 8 setembro 

09:30: Reunión de ciclo/ niveis 
11:30-13:00: Reparto libros de texto do fondo 
solidario: 3º e 4º EP  

09:30: Claustro extraordinario.  
11:30-13:00: Reparto libros de texto do fondo 
solidario: 5º e 6º EP 

Mércores 9 setembro  

12:00: Reunión colaboradores de comedor. 
17:00: Consellos escolares.   

 

 

Reunións semanais 

Luns 14 setembro Luns 21 setembro 

15:20- Reunión de mínimos educación primaria. 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 

Reunións avaliacións iniciais. 

Luns 28 setembro  

15:20- Reunión Comisión de Coord. Pedagóxica 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 
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Luns 5 outubro Luns 19 outubro 

15:20- Reunión Comisión de Coord. Pedagóxica 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 

15:20- Claustro Ordinario 
PDI 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 
17:30-Consello Escolar Ordinario 

Luns 26 outubro  

15:20- Reunión órganos de coordinación 
docente e dinamizacións 
16:20- Titorías 
17:20- Reunión de adaptacións curriculares. 
Reunión Plurilingüísimo.  

 

 

Durante os meses de outubro e novembro haberá  claustro e consello para a renovación 

parcial do Consello escolar.  

Luns 2  novembro Luns 16 novembro 

15:20-  Reunión de ciclo/niveis 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo- Voz Natura 

15:20- Reunión de Comisión de Coordinación 
Pedagóxica 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/PDI 
 

Luns 23 novembro Luns 30 novembro 

15:20- Reunión órganos de coordinación 
docente e dinamizacións 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 

15:20- Reunión de ciclo/niveis 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 

 

Luns 14 decembro Luns 21 decembro  

Avaliacións 15:20-  Reunión de Comisión de Coordinación 
Pedagóxica. 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 
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Luns 11 xaneiro Luns 18 xaneiro 

15:20- Reunión de ciclo/niveis 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/PDI 

15:20- Reunión de órganos de coordinación 
docente e dinamizacións. 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/Voz Natura 
 

Luns 25 xaneiro  

15:20- Claustro Ordinario 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 
Consello Escolar.  

 

 

 

Luns 1 febreiro Luns 8 febreiro 

15:20- Reunión de Comisión de Coordinación 
Pedagóxica.  
16:20- Titorías 
17:20- Reunión trimestral do DO 

15:20- Reunión de ciclo/niveis 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/PDI 
 

Luns 22 febreiro  

15:20- Reunión de órganos de coordinación 
docente e dinamizacións. 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/Voz natura 

 

 

 

Luns 1 marzo Luns 8 marzo 

15:20- Reunión Comisión de Coord. Pedagóxica 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/PDI 

15:20- Reunión de ciclo/niveis 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/Voz Natura 
 

Luns 15 marzo Luns 22 marzo 

15:20- Reunión órganos de coordinación 
docente e dinamizacións 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 

Reunións de avaliación.  

 

Luns 12 abril Luns 19 abril 

15:20- Reunión Comisión de Coord. Pedagóxica 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/PDI 

15:20- Claustro Ordinario 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 
17:30-Consello Escolar Ordinario 
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Luns 3 maio Luns 10 maio 

15:20- Reunión de ciclo/niveis 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/Voz Natura 

15:20-  Reunión órganos de coordinación 
docente e dinamizacións 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 

Luns 24 maio Luns 31 maio 

15:20- Reunión de Comisión de Coordinación 
Pedagóxica.  
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/PDI 

15:20- Reunión de ciclo/niveis 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 

 

Luns 7 xuño Luns 14 xuño 

15:20- Reunión órganos de coordinación 
docente e dinamizacións 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo/Voz Natura 

Reunións de avaliacións.  
 

Luns  21 xuño  

15:20- Dinamización conxunta 
16:20- Titorías 
17:20- DO/ Plurilingüísimo 

 

 

Organización de días sen docencia xuño: 

Mércores 23 xuño Xoves 24 xuño 

10:00- Reunións de ciclos/niveis Realización de inventarios. 
Recollida de aulas, corredores e espazos comúns.  

Venres 25 xuño Luns 28 xuño  

09:30: Reunión de órganos de coordinación 
docente e dinamizacións. 
12:20: Reunión departamento de orientación. 
Último día de entrega de memorias.   
 

09:30: Reunión de Comisión de Coordinación 
Pedagóxica.  
12:00: Reunión Departamento de Orientación.  

Martes 29 xuño Mércores 30 xuño 

Realización de inventarios. 
Recollida de aulas, corredores e espazos comúns. 
 

09:30: Claustro extraordinario.  
16:30: Consello escolar.  
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12. Libros de texto e materiais curriculares para o curso 2020/21 

 

 

 

 

Código do centro:15032686 Centro: Colexio Educación Infantil e Primaria Plurilingüe O Mosteirón 

Enderezo: R/ Esperela s/n Concello: Sada Provincia: A Coruña 

Teléfono: 881.880.972 E mail: ceip.mosteiron@edu.xunta.es  

 

 

 

 

Curso Área/ 

materia 

Título Autor/a/ Editorial Ano 

publicación 

ISBN Lingua Ano 

implantación 

1º 

Primaria 
Lingua Galega (libro) 

Lingua +: Tarefas e 

destrezas comunicativas 
Varios Santillana 2018 

978-84-9972-

931-2 
Galego 2020 

1º 

Primaria 
Matemáticas (libro) 

Mate+: Matemáticas para 

pensar 
Varios Santillana 2020 

978-84-680-

5843-6 
Castelán 2020 

 

Relación de libros de texto Curso  2020.21 

1º Educación Primaria 
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Curso Área/ 

materia 

Título Autor/a/ Editorial Ano 

publicación 

ISBN Lingua Ano 

implantación 

2º Ed. 

Primaria 

Ciencias sociais Peza a peza 
Ciencias Sociais 2 

Aguilar Mendoza, Mª 

C. e outros  

Anaya 2018 978-84-

698-3966-9 

Galego 2020 

2º Ed. 

Primaria 

Ciencias da 

natureza 
Peza a peza 

Ciencias da natureza 2 

Dorado Navarro, R. e 

outros 

Anaya 2018 978-84-

698-3910-2 

Galego 2020 

2º Ed. 

Primaria 

L. castelá e 

literatura 
Pieza a pieza 

Trimestres Lengua 2+ Leo y  

comprendo 

Clar Boluda, Mª 

Carmen e outros 

Anaya 2020 978-84-

698-7535-3 

Castelá 2020 

2º Ed. 

Primaria 

L. Galega e 

literatura 
Peza a peza 

Trimestres Lingua 2 + Leo e 

comprendo. 

Mtnez. Moldes, E. e 

outros  

Anaya 2020 978-84-

698-7533-9 

Galego 2020 

2º Ed. 

Primaria 

Matemáticas.  Pieza a pieza. 
Trimestres. Matemáticas 2. 

Carvajal Sánchez, A. e 

outros 

Anaya 2018 978-84-

698-3807-5 

Castelá 2020 

 

 

 

 

2º Educación Primaria 
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Curso Área/ 

materia 

Título Autor/a/ Editorial Ano 

publicación 

ISBN Lingua Ano 

implantación 

3º  Ed. 

Primaria 
Ciencias da Natureza 

Ciencias da Natureza 3 

Saber facer contigo 

Teresa 

Grence Ruiz e 

Ana Mª. 

Guerra Cañizo 

Santillana 2020 
978-84-9185-

232-2 
Galego 

2020 

3º  Ed. 

Primaria 
Ciencias Sociais 

Sociais 3 Saber facer 

contigo 

Teresa 

Grence Ruiz e 

Ana Mª. 

Guerra Cañizo 

Santillana 2020 
978-84-9185-

229-2 
Galego 

2020 

3º  Ed. 

Primaria 

Lingua Castelá e 

Literat. 

Lengua 3 Saber hacer 

contigo 

Teresa 

Grence Ruiz 
Santillana 2018 

978-84-680-

4738-6 
Castelán 

2020 

3º  Ed. 

Primaria 

Lingua Estranx.- 

Inglés 
Go! 3 Student's Pack 

Varios 

autores 
Richmond 2019 

978-84-668-

2540-5 
Inglés 

2020 

3º  Ed. 

Primaria 

Lingua Estranx. - 

Inglés 
Go! 3 Activity Pack 

Varios 

autores 
Richmond 2019 

978-84-668-

2731-7 
Inglés 

2020 

3º  Ed. 

Primaria Lingua Galega e 

Literat. 

Lingua 3 Saber facer 

contigo 

Teresa 

Grence Ruiz e 

Ana Mª. 

Guerra Cañizo 

Santillana 2019 
978-84-9185-

228-5 
Galego 

2020 

3º Educación Primaria 
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3º  Ed. 

Primaria 
Matemáticas 

Matemáticas 3 Saber 

hacer contigo 

Teresa 

Grence Ruiz e 

Ana Mª. 

Guerra Cañizo 

Santillana 2018 
978-84-141-

1186-4 
Castelán 

2020 

 

 

 

 

Curso Área/ 

materia 

Título Autor/a/ Editorial Ano 

publicación 

ISBN Lingua Ano 

implantación 

4º Ed. 

Primaria 

Ciencias da 

Natureza 
Naturais 4 

Mª. J. 

Martínez de 

Murguía, J. 

Serra 

Busquets, J. 

Sanchis 

Martínez, R. 

Fraile 

Huertas, R. 

Casajuana 

Botines e. 

Cruells 

Monllor 

Vicens 

Vives 
2014 

978-84-682-

28433 
Galego 

2015/16 

4º Ed. 

Primaria 
Ciencias Sociais Sociais 4 M. García 

Sebastián e C. 

Vicens 

Vives 
2014 

978-84-682-

2898-3 
Galego 

2015/16 

4º Educación Primaria 
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Gatell 

Arimont 

4º Ed. 

Primaria 

Lingua Castelá e 

Literat. 
Lingua Castelá 4 

P. de Celis 

Villasana, J. 

Del Canto 

Pallarés, M. 

González 

Sánchez e F. 

Pedraz Torres 

Vicens 

Vives 
2015 

978-84-682-

2835-8 
Castelán 

2015/16 

4º Ed. 

Primaria 

Lingua Estranx. - 

Inglés 

Great Explorers 4 – Class 

Book Pack 
Nina Lauder 

Oxford 

U.P. 
2011 

978-01-

94507684 
Inglés 

2015/16 

4º Ed. 

Primaria 

Lingua Estranx. - 

Inglés 

Great Explorers 4 – 

Activity Book 
Nina Lauder 

Oxford 

U.P. 
2014 

978-01-

94507608 
Inglés 

2015/16 

4º Ed. 

Primaria 

Lingua Galega e 

Literat. 
Lingua 4 

Equipo 

editorial 

Vicens 

Vivens 
2015 

978-84-682-

2867-9 
Galego 

2015/16 

4º Ed. 

Primaria 

Matemáticas Matemáticas 4 

Gloria Alonso, 

Emma Isabel 

Bernal, Luis 

Ferreiro e 

Pablo Martín 

Anaya 2015 
978-84-678-

7781-6 
Castelán 

2015/16 
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Curso Área/ 

materia 

Título Autor/a/ Editorial Ano 

publicación 

ISBN Lingua Ano 

implantación 

5º Ed. 

Primaria 

Ciencias sociais CIENCIAS SOCIAIS-MSA20 Equipo 

editorial SM 
2020 9788498547436 

Galega 
2020 

 

5º Ed. 

Primaria 

Ciencias da 

natureza 

CIENCIAS DA NATUREZA-

MSA20 

Equipo 

editorial SM 
2020 9788498547429 

Galega 
2020 

 

5º Ed. 

Primaria 

L. castelá e 

literatura 

PALABRAS PARA 

COMPARTIR-MSA19 

Equipo 

editorial SM 
2019 9788491822479 

Castelá 
2020 

 

5º Ed. 

Primaria 

L. Galega e 

literatura 

LINGUA TRIM-MSA20 Equipo 

editorial SM 
2020 9788498547443 

Galega 
2020 

 

5º Ed. 

Primaria 

L. estranxeira- 

Inglés. 

 

GO! 5 STUDENT’S PACK Brendan 

Dunne/ 

Robin 

Newton 

Richmond 2019 9788466828871 

Inglesa 

2020 

 

5º Ed. 

Primaria 

L. estranxeira- 

Inglés. 

 

GO! 5 AVTIVITY PACK - Richmond 2019 9788466831369 

Inglesa 

2020 

5º Ed. 

Primaria 

Matemáticas. MATEMÁTICAS TRIM-

MSA18 

Equipo 

editorial SM 
2018 9788491077664 

Castelá 
2020 

 

5º Educación Primaria 
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Curso Área/ 

materia 

Título Autor/a/ Editorial Ano 

publicación 

ISBN Lingua Ano 

implantación 

6º Ed. 

Primaria 

Ciencias sociais Ciencias Sociais Integrado 

Celme 15 

Alfredo de la 

Mata e outros 

SM 2015 978-84-9854-

530-2 

Galego 2015 

6º Ed. 

Primaria 

Ciencias da natureza Ciencias da Natureza 

Integrado Celme 15 

Isabel Pueyo e 

outros 

SM 2015 978-84- 

9854-531-9 

Galego 2015 

6º Ed. 

Primaria 

L. castelá e literatura Lengua Castellana 

Trimestral 

Savia -15 

Paloma Jover  

e outros 

SM 2015 978-84-6757-

566-8 

Castelá 2015 

6º Ed. 

Primaria 

L. Galega e literatura Lingua Integrado Celme- 

15 

Alfonso 

Guerra e 

outros 

SM 2015 978-84-9854-

525-8 

Galego 2015 

6º Ed. 

Primaria 

L. estranxeira- 

Inglés.  

Big Surprise 6 – Class 

book 

 

   Big Surprise 6_Activity 

book 

 

Sue Mohamed 

Sue Mohamed 

OUP 

 

OUP 

2017 

 

2017 

9780194516419 

 

978019456259 

Inglés 

 

Inglés 

 

 

 

6º Educación Primaria 
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6º Ed. 

Primaria 

Matemáticas.  Matemáticas trimestral 

Savia- 

15 

Mercedes 

Garín e outros 

SM 2015 978-84- 

6757-567-5 

Castelá 2015 
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13. Criterios de promoción do alumnado. 

Por acordo de claustro do 4 de setembro de 2018, os criterios de promoción do alumnado son os 

seguintes: 

• 1º Se un alumno/a é avaliado negativamente nas áreas troncais de Lingua Castelá e Literatura 

ou Lingua Galega e Literatura e Matemáticas non poderá promocionar ao curso ou etapa 

seguinte. 

• 2º Se un alumno/a é avaliado negativamente en tres áreas ou máis, sendo unha delas Lingua 

Castelá e Literatura Lingua Galega e Literatura ou Matemáticas, non poderá promocionar ao 

curso ou etapa seguinte. 

No claustro do 1 de setembro de 2020, foi ratificado novamente dito criterio. Se a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria dita novas instrucións será modificado.  

14. Plan de utilización das instalación do centro. 

No relativo á utilización das instalacións do centro seguirase o proceso en marcado na Orde 22 

de Xullo 1997 no capítulo III, no punto 9: 

Para a utilización das instalacións do colexio por parte de entidades ou persoas alleas á 

comunidade escolar do centro, deberá presentarse unha solicitude ante a dirección do centro, que 

solicitará do consello escolar o preceptivo informe para a súa posterior tramitación á Xefatura 

Territorial de Educación, que resolverá o que proceda, despois de informe da inspección educativa.  

Para uso ocasional e con carácter excepcional, o director poderá autorizar o uso das instalacións 

sempre que non se altere o normal desenvolvemento das actividades docentes.  

Para a utilización das instalacións por parte das asociacións de pais e nais de alumnos, asociación 

de antigos alumnos e as súas respectivas federacións, sindicatos, movementos de renovación 

pedagóxica e grupos de profesores, só se require a solicitude previa á dirección do centro, cunha 

antelación mínima de tres días, quen concederá a autorización no marco das directrices fixadas polo 

consello escolar, se o seu destino é a finalidade propia de ditas institucións, sempre que non se altere 

o normal funcionamento do centro.  

As instalacións dos centros poranse sempre a disposición da Administración para a formación do 

profesorado, cursos para a educación de adultos  presencial ou a distancia, etc.  

As instalación do centro son empregadas para a realización das seguintes actividades 

extraescolares: Pintura, Atletismo,  Ludoteca, teatro, inglés e Madrugadores.  

Este curso 2020/2021 terase especial coidado para a cesión das instalacións, dado que se evitará 

a circulación de persoal alleo ao mesmo.  
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15. Plan para a realización do transporte escolar.  

O servizo de transporte escolar funciona segundo o establecido na Instrución 4/2020 da 

Secretaría Xeral Técnica da Consellería De Educación , Universidade e Formación Profesional sobre a 

xestión do servizo de transporte escolar no curso 2020/21. 

O servizo de transporte escolar do centro educativo corre a cargo de dúas empresas adxudicadas:  

UTE Transporte Escolar Galicia. En xuño as familias do alumnado cubriron un documento para que 

autorizasen á recollida dos mesmos ás persoas que considerasen oportuno, ou ben que no casos que 

autoriza a instrución ir sos para a súa casa. 

Ao centro prestan servizo un total de cinco autobuses, os cales chegan ao centro escolar entre as 

08:45 e as 09:00 e efectúan a súa saída ás 14:45. Horario especial concedido pola Xefatura Territorial 

para este curso, por mor da COVID-19, evitando o contacto así, de dous centros educativos. As rutas 

son as seguintes: 

Autobús nº 1 

Saída da primeira parada ás 08’30 horas 

Percorrido.- 
Edreira (Parada Taxis) - Coiro – O Castro (Estanco García) – Samoedo 

(P.Bus) – Polideportivo (Sada) – Sada (correos) 

 
Autobús nº 2 

Saída da primeira parada ás 08’35 horas 

Percorrido.- 
 Pazos (P.Bus) – Fontán (Casa mariñeiros) – Sada e contornos 

(fronte ao colexio) – Xeitosiña – Panadeira Osedo 

 
Autobús nº 3 

Saída da primeira parada ás 08’40 horas 

Percorrido.- Sada (Concello) - Igrexa de Sada (P.Bus) 

Autobús nº 4 

Saída da primeira parada ás 08’40 horas 

Percorrido.- Sada (Correos) – Chaburra (P.Bus) 

 
Autobús nº 5 

 Saída da primeira parada ás 08’40 horas 

Percorrido.- Sada (Correos) - Tarabelo 
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Nas saídas complementarias que se desenvolven (no caso de habelas se a evolución da COVID 

19 é favorable e se propoñen saídas que cumpran cun protocolo seguro)  no centro a empresa que 

realiza o servizo de transporte escolar é Autocares J. Cancela. 

 

16.  Comedor escolar 

O CEIP Plurilingüe O Mosteirón ten comedor no seu edificio, pero é xestionado polo IES O 

Mosteirón, anexo ao noso edificio. 

O seu funcionamento segue o lexislado pola Orde do 21 de febreiro de 2007 e polo Decreto 

132/13, polo que se regulan os comedores escolares en centros docentes públicos e atendendo á 

Instrución 2/2020 da Secretaría Xeral Técnica d Consellería De Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria, do 6 de xuño, sobre o funcionamento dos comedores escolares e xestión directa no 

curso escolar 2020/21. 

Este curso escolar dito comedor conta con dúas quendas de comedor, o primeiro, no que o 

alumnado do CEIP Plurilingüe O Mosteirón come: 14:00 a 14:35, con entrada escalonada para 

comezar a comer dende as 13:45. 

Tal e como establece a citada instrución o centro debe aportar o número de colaboradores 

suficientes que ten asignado, un total de 12: 

- Mestres: Existen un total de 15 mestres colaboradores, que realizan as función en quendas 

rotatorias. 

- 11 familias colaboradoras. 

A distribución por niveis é a seguinte: 

 1 colaboradora para cada  dúas mesas de educación infantil (tendo 3 mesas) 

 1 colaboradora de apoio ás mesas de educación infantil e 1º. 

 1 colaboradora para as mesas de 1º Ed. Primaria. 

 1 colaboradora para as mesas de 2º Ed. Primaria. 

 1 colaboradora para as mesas de 3º Ed. Primaria. 

 1 colaboradora de apoio ás mesas de 2º e 3º Ed. Primaria. 

 1 colaboradora para as mesas de 4º Ed. Primaria. 

 1 colaboradora para as mesas de 5º Ed. Primaria. 

 1 colaborador para as mesas de 6º Ed. Primaria. 

 1 mestre/a que se encarga do control e disciplina do alumnado e axuda a servir en 4º EP e 

recoller en 5º e 6º EP.  

O alumnado de 5º e 6º EP ao entrar no comedor escolar ten que realizar unha ringleira gardando 

a distancia de seguridade para que poidan recoller a súa bandexa coa comida  na ventanilla da cociña; 

logo séntanse no lugar asignado para cada un/unha.  
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O número de alumnado que fai uso deste servizo é o seguinte: 

CURSO Total Alumnos Alumnos comensais 

4º Infantil 25 23 

5º Infantil 25 22 

6º Infantil 24 21 

1º Primaria 38 34 

2º Primaria 30 26 

3º Primaria 32 29 

4º Primaria 34 26 

5º Primaria 34 29 

6º Primaria 38 34 

TOTAIS 280 244 

 

O protocolo de comedor é elaborado polo IES O Mosteirón, ao igual que os menús. 
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17. Relación coas familias.  

Os docentes de hoxe en día nunca deben actuar en solitario, senón que por formar parte dun 

claustro e de unha comunidade educativa, na que ademais dos mestres, teranse en conta as 

determinadas institucións e as familias, parte indispensable do proceso. Os alumnos chegan ao 

centro escolar cunha historia persoal que o mestre debe coñecer en canto ao referido ao que poida 

afectar ao ámbito escolar (Lei 15/99 e Protocolo de Protección de datos persoais) coa finalidade de 

evitar xuízos de valor incorrectos e actuar de xeito incorrecto, cobrando, neste senso, gran 

importancia o aspecto emocional, tan patente dende que o neno chega ao mundo. Así pois, 

determinadas características veranse influenciadas tanto por factores internos como externos, que 

tal e como se reflexa dende a LOE e dende a LOMCE, no seu artigo 80, a escola debe actuar como 

compensadora de desigualdades. 

Así pois atendendo ás seguintes funcións manteranse canles de comunicación abertos: 

» LOE/LOMCE, artigo 91: funcións profesor: 

o c)A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o apoio 

no seu proceso educativo, en colaboración coas familias. 

o H) a información periódica ás familias sobre o proceso de ensinanza dos seus 

fillos/as, así como a orientación para a cooperación no mesmo. 

» Decreto 374/96, artigo 81: 

o S. facilitar a cooperación educativa entre profesores e pais de alumnos. 

o X. Fomentar a colaboración das familias nas actividades de apoio ao aprendizaxe 

e a orientación de los alumnos. 

 Así pois a relacións coas familias intentarase que sexa o máis cercana posible e manterase 

unha reunión inicial por parte de cada titor coas familias; as reunións iniciais fanse en dúas quendas 

por clase, coa posibilidade de asistir un dos proxenitores; en caso de divorcio ou separación poderán 

asistir as súas partes, sempre e cando o centro teña documentación que alegue que se está cada 

familia en dita situación. 

 Educación Infantil:  

o 4º Educación Infantil: Martes 8 setembro 2020 

o 5º Educación Infantil: Martes 8 setembro 2020 

o 6º Educación Infantil: Martes 8 setembro 2020 

 1º Educación Primaria: Luns 7 de setembro 2020. 

 2º Educación Primaria: Mércores 9 de setembro de 2020. 

 3º Educación Primaria:  Luns 14 setembro 2020. 

 4º Educación Primaria: Xoves 10 setembro 2020.  

 5º Educación Primaria: Mércores 9 de setembro de 2020.  

 6º Educación Primaria: Luns 14 setembro 2020. 

Está prevista unha hora de titoría semanal a cal será todos os luns de 16:20 a 17:20, que se 

realizará preferiblemente vía webex, telefónica ou correo electrónico.  
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Este ano as familias  non poderán participar de xeito presencial nas actividades do centro.  

Coa finalidade de abrir o centro á comunidade, establécese unha xornada de portas abertas para 

as familias que o queira coñecer, que desexen ver como se traballa, para que deste xeito coñezan o 

PE do centro de cara a tomar a decisión de solicitar praza nun centro educativo. Pendente de como 

poder levala a cabo neste curso, para evitar entradas e saídas de xente.  

Dende o centro pretende manter canles de comunicación fluídas ás familias e acorde coa 

sociedade actual, por iso fomentase de xeito progresivo o uso de abalarmóbil, o cal axuda a reducir 

a cantidade de papel empregado e facilita ás familias ter as novas no seu dispositivo móbil no intre. 

A ANPA do noso centro colabora activamente no día a día do centro, propoñendo 

actividades, colaborando e mantemos con ela reunións establecendo canles de comunicación sobre 

o funcionamento do centro. 

O Concello colabora co centro outorgando unha subvención nominativa para o financiamento 

das actividades complementarias, material funxible, reparacións e mantemento de 3.000 euros. 

Establecemos colaboracións puntuais co Concello nas datas do Nadal e na oferta cultural e lúdica 

que parte da OMIX e da biblioteca municipal. 

Por outra banda é preciso destacar a colaboración coa IES O Mosteirón, co cal compartimos 

recinto escolar e comedor. 
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18. Departamento de Orientación. 

1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL: 

O Decreto 120/98 do 23 de abril, regula a orientación Educativa e Profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia e a Orde do 24 de xullo de 1998 establece a organización e funcionamento da 

Orientación Educativa e Profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

En ambos establécense a composición, accións prioritarias, o funcionamento e organización dos 

servizos de orientación: departamentos de orientación e equipos de orientación específicos. 

 

A elaboración do presente Plan de Orientación levouse a cabo dende o Departamento de 

Orientación, sendo responsable da súa redacción a Xefa do Departamento tal e como se sinala no 

Decreto 120/98 do 23 de abril. 

Ademais, a normativa básica que guiará a actuación do Departamento de Orientación é a seguinte: 

- Lei Orgánica 8/2013 de 9 de decembro para a mellora da calidade educativa. 

- Lei Orgánica 2/2006 de 3 de maio de Educación. 

- Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da E.I. na C.A. de 

Galicia. 

- Decreto 105/2014 de 4 de setembro que establece o currículo de Ed. Primaria na C.A. 

de Galicia. 

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

que cursa educación primaria. 

- D.374/96, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Orgánico das Escolas 

de Ed. Infantil e dos Colexios de Ed. Primaria. 

- Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as Adaptacións Curriculares. 

- Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a Aval. Psicopedagóxica. 

- Orde do 27 de decembro de 2002 de criterios para a escolarización do ACNEAE 

- Orde do 20 de febreiro de 2004 pola que se establecen as medidas de atención 

específica ao alumnado procedente do estranxeiro. 

- DECRETO 229/2011, de 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, de 3 de mao, de 

educación. 

- Protocolo de adaptación ao contexto COVID-19 nos centros de ensino non universitario 

de Galicia para o curso 2020-2021. 

- Instrucións do 30 de xullo 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional 

e innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar no 

curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galicia nos que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, 
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da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato. 

 

2. BASES TEÓRICAS: 

A titoría e orientación do alumnado forma parte da función docente, e desta concepción na que 

educar non é soamente transmitir coñecementos senón contribuír á formación integral dos alumnos 

e alumnas, todo o profesorado ten responsabilidade na función de orientación. Non obstante para 

garantir a sistematicidade e coherencia no desenvolvemento da orientación e do proceso educativo 

dos diferentes grupos, canalízase a través dos titores e titoras, que a dirección do centro nomea ao 

inicio de cada curso, segundo os criterios establecidos na lexislación vixente. O departamento de 

Orientación, como órgano de coordinación docente, e a estrutura que planifica e asesora as 

actividades de orientación. 

 

 No Departamento de Orientación, entendemos a orientación como un proceso de análise 

e intervención nas situacións educativas desde unha perspectiva de colaboración e axuda 

sistemática á comunidade escolar. Esta comunidade formada por profesores/as, pais/nais e 

persoal de administración e de servizos, conforman un sistema no que as relacións que existen 

entre os seus membros influirán en todos eles, e a actuación de cada un deles repercutirá nos 

demais e en si mesmo. Non se poden, pois, concibir illadamente as accións e consecuencias das 

mesmas, senón que, é necesario coordinar as actuacións de todos e asumir as responsabilidades 

que cada un /unha de nós temos como parte do sistema educativo. 

 

E preciso sinalar que a actuación do Departamento de Orientación responderá ao enfoque que 

entende a orientación como unha tarefa de todo o equipo docente e, por extensión, de toda a 

comunidade educativa, sendo a persoa orientadora un elemento dinamizador do proceso. 

O modelo que adoptamos é o modelo de programas caracterizado por: 

-          Desenvolverse en función das necesidades do centro. 

-          Dirixirse a todo o alumnado e centrarse nas necesidades. 

-          O suxeito é un axente activo do seu propio proceso de orientación. 

-          Carácter preventivo e de desenvolvemento. 

-          Establécese ao longo dun continuo temporal. 

-          Hai un nexo entre currículo e orientación 

-          Implica a todos os axentes educativos 

-          A persoa orientadora é un membro máis do equipo docente 

-          Abre o centro á comunidade 

 

Mais debemos ter en conta que a nosa actuación réxese por unha serie de principios: 
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PREVENCIÓN: Supón o carácter proactivo da orientación, aínda que en determinadas ocasión sexa 

reactiva. A prevención primaria é a máis viculada á educación. 

 

PLANIFICACIÓN: a orientación non pode ser unha actividade improvisada ou puntual. Debe ser unha 

actividade planificada en canto a tempos, actuacións, implicados... 

 

CURRICULARIDADE: apunta a que a orientación se atope integrada no currículo, nas distintas áreas 

e nos niveis de concreción curricular, que non sexa unha actividade paralela á actividade educativa. 

 

COOPERACIÓN: a necesidade de que exista cooperación e coordinación dos diversos axentes que 

interveñen. As familias, profesorado e alumnado teñen un papel activo e non unha tarefa exclusiva 

do orientador/a. 

 

INTERVENCIÓN SOCIAL: a intervención non se centrará exclusivamente no alumnado, senón que terá 

como destinatarios as familias, profesorado e incluso o medio. Non debemos esquecer que somos 

axentes sociais con peso para transformar o entorno. 

 

SISTEMATICIDADE: o sistema educativo está formado por un conxunto de elementos que interactúan 

entre si, profesorado, alumnado, currículo. O cambio nalgún dos seus elementos producirá 

repercusións nos demais. As nosas actuacións non se centrarán tan só no alumnado, senón que 

comprenderán tamén ao resto dos axentes implicados. Para establecer axeitadas canles de 

colaboración entre os diferentes sectores, elabóranse protocolos concretos de actuación. 

 

DESENVOLVEMENTO PERSOAL: trátase de acadar o desenvolvemento integral das persoas, a todos 

os niveis: afectivo, cognitivo, académico. 

 

Existen unha serie de consideracións que teremos que ter en conta á hora da elaboración, 

implementación e avaliación do noso plan de orientación: 

− A necesidade do impulso institucional e dinamización do equipo directivo, de cara ao plan; sobre 

todo da Xefatura de Estudos, como máximo responsable da coordinación das actividades da 

orientación. 

− A importancia de contar cun clima de colaboración e participación docente tanto no deseño como 

no desenvolvemento do plan. 
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− A importancia da Comisión de Coordinación Pedagóxica polo seu carácter funcional, debido ao 

número reducido de integrantes, á súa composición... para así poder elevar as nosas propostas 

dende o D.O. 

− A utilidade de sensibilizar aos distintos axentes educativos, en relación  coas necesidades do 

centro, a implicación no desenvolvemento dos programas, etc. 

− A necesidade de partir da existencia dun sistema educativo que ten un carácter aberto e polo 

tanto precisa manter relacións co entorno, posibilitando así un traballo interdisciplinar entre os 

distintos axentes do medio. 

 

Polo tanto, pódese concluír sinalando que a orientación é unha actividade planificada, de marcado 

carácter preventivo, sistemática, integrada no currículo, cooperativa e coordinada, así como 

dirixida ao colectivo e a todos os niveis (afectivo, cognitivo, relacional…) actuando non só sobre o 

alumno, senón tamén sobre o medio. 

 

 3.  LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

 

 No noso centro priorizamos as seguintes liñas de actuación: 

1. Atención a toda a diversidade presente no centro e en particular ao alumnado con 

Necesidade Específica de Apoio Educativo a través de: 

 

a) Pronta identificación das necesidades educativas do alumno. 

b) Revisión e, de ser o caso, modificación das medidas de apoio que está a recibir o alumnado 

que presenta dificultades de aprendizaxe ou inclusión no sistema educativo. 

c) Proposta de iniciativas que supoñan optimización dos recursos humanos e materiais dos 

centros no que se refire aos apoios enunciados no punto anterior, de cara a avanzar na 

prevención dos problemas de aprendizaxe e na loita contra o fracaso escolar. 

d) Resposta ás demandas realizadas polos equipos docentes para que nas respectivas 

programacións se contemplen distintos niveis de dificultades que ofrezan resposta á 

diversidade presente nas aulas. 

 

2. Desenvolvemento do plan de Acción titorial: 

 a) Colaboración na análise das necesidades do profesorado titor e demais  profesorado 

do centro en relación ao desenvolvemento da acción titorial. 
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b) Aspectos organizativos e de xestión da acción titorial: criterios para a adxudicación de 

titorías, establecemento de mecanismos de coordinación entre equipos docentes, entre o 

profesorado titor e o Departamento de Orientación e demais profesorado do centro. 

c) Incorporación de contidos relacionados coas habilidades sociais, a autoestima, a resolución 

de pacífica de conflitos, a dinámica de grupos e a intelixencia emocional. 

 

    3.  Promoción da convivencia e a resolución pacífica de conflitos: 

a) Colaboración na avaliación sobre o estado da convivencia no centro en base á información 

ofertada polos distintos sectores da comunidade educativa, e proposta de medidas que 

redunden na mellora da mesma: negociación das normas de convivencia, contrato de 

continxencias, programas de modificación de conduta nos casos de problemas de conduta 

severos. 

 

4. Formación permanente, experimentación, investigación e innovación: 

a) Colaboración na detección de necesidades de formación do profesorado en temas de 

orientación e dinamización da participación en cursos que se organicen para atender ás 

necesidades. 

b) Participar activamente no Plan de Formación do Centro coordinando o itinerario formativo 

(na actualidade, PROGRAMA TEI) e dinamizando a adquisición de materiais funcionais. 

 

 5. Manter unha canle aberta de comunicación coas familias, como parte fundamental da 

comunidade educativa: 

 a)Dinamización das canles de comunicación e participación entre familias e centro educativo. 

 b) Colaboración coas familias do centro en temas de interese para a educación dos seus fillos e 

fillas. 

 

6.  Actuacións relacionadas co plan de orientación, co plan anual e coa memoria de cada 

curso: 

Manter actualizado o plan de orientación, planificando as actuacións previstas para o curso, 

os seus destinatarios, os responsables da súa execución e a temporalización correspondente. 

Realizar a memoria final do curso en base ao desenvolvemento do plan anual, cunha 

adecuada fundamentación das propostas de mellora que procedan para o curso seguinte. 
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7. Ficheiros e Estatísticas da Consellería de Educación: 

Facilitar, en forma e prazo, a información que se demanda na aplicación informática drorienta 

e drdadi. 

 

 

 

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS DE CARA A DESENVOLVER A ORIENTACIÓN:  

 Para poder desenvolver o plan de orientación, na planificación xeral do centro contémplanse 

as seguintes medidas organizativas. 

 

- Asistencia da orientadora ás reunións que sexan convocadas polo departamento de 

orientación do IES O  Mosteirón, ao que o noso centro está adscrito. 

− Coordinacións cos titores que manteñen contacto cos alumnos que precisan medidas de 

atención á diversidade, etc. 

− Coordinacións con servicios externos ao centro: asociacións, servicios sociais, saúde 

menta, atención temperá... mediante os protocolos existentes para tal efecto segundo o 

caso. 

− Reunións convocadas para coordinar a intervención específica do departamento de 

orientación co equipo directivo; unha á semana. 

− Coordinación coas especialistas de atención ao alumnado c.n.e.a.e. de cara a establecer 

estratexias de comúns de actuación. 

 

 

 5.  AMBITOS DE INTERVENCIÓN: 

 A actuación do Departamento de Orientación desenvólvese entorno a tres ámbitos, 

que están estreitamente relacionados: 

 

-Apoio ao proceso de Ensino-Aprendizaxe, tanto no relativo ás medidas educativas 

preventivas e ordinarias, como extraordinarias. 
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-Apoio á organización e desenvolvemento do Plan de Acción Titorial, a fin de favorece-lo 

seguimento do proceso de ensinanza aprendizaxe de cada alumno/a do grupo, e a súa 

participación e inclusión na dinámica do centro. 

 

-Apoio a organización e desenvolvemento persoal  do alumnado. 

 

 

 

                       6. ESTRATEXIAS DE INTERVENCIÓN: 

 

 A organización da intervención e apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe realízase 

fundamentalmente a través das reunións dos equipos docentes. Nestas reunións 

propoñeranse as medidas educativas ordinarias e extraordinarias que poida necesitar un 

alumno, alumna ou un grupo, en cada área ou materia, así como forma de colaboración e 

participación da profesora de apoio para o desenvolvemento das medidas que se acorden.  

 Tanto o tipo de medidas educativas como a forma de colaboración da profesora de 

apoio serán modificadas en función dos cambios que se vaian producindo e das necesidades 

que poidan xurdir. 

 

Os plans de acción titorial e de orientación académica elaboraranse facendo referencia aos 

seguintes criterios: 

 

- Que respondan ás finalidades do actual sistema educativo. 

- Que se adapten ás características e necesidades do alumnado do centro. 

     - Que sexan flexibles e abertos a todas as posibles modificacións que a práctica e  

circunstancias aconsellen; pero que, ao mesmo tempo teñan un grao de estabilidade suficiente 

para que a súa continuidade non se vexa afectada polos cambios de profesorado, equipo 

directivo, etc. 
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 7.  OBXECTIVOS XERAIS: 

 

− Prestar apoio técnico no referido á avaliación inicial do alumnado, así como aos criterios de 

avaliación formativa. 

− Coordinar e colaborar na organización e atención ó alumnado con necesidades específicas de 

apoio educativo. 

− Fomentar a inclusión e participación do alumnado na dinámica do centro, favorecendo actitudes 

de respecto, colaboración e tolerancia, así como o cumprimento das normas básicas de 

convivencia. 

− Favorecer a comunicación co alumnado e as súas familias, nos ámbitos individuais e grupais. 

− Asesora ao equipo directivo e aos equipos docentes en temas de avaliación, promoción... 

− Colaborar cos servicios de orientación do ámbito educativo. 

− Levar á práctica programas de intervención específicos para traballar as necesidades do 

alumnado a nivel individual e/ou grupal. 

 

 

8. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN AOS DIFERENTES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DO 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

Establécense a nove niveis:  

·Órgano de coordinación docente. 

·Centro. 

· Profesorado. 

· P.A.T. 

·Alumnado. 

·Familias. 

·Comunidade  

·Recursos 

. Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe 

. Ámbito de orientación académica 

  

8.1. COMO ÓRGANO DE COORDINACIÓN DOCENTE: 

  

- No comezo do curso, constituír o Departamento de Orientación e establecer as liñas 

xerais de actuación, así como o calendario de reunións periódicas. 

- Definir as liñas prioritarias de actuación respecto ao centro, profesorado, alumnado, 

familia e servizos externos. 
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- Contribuír a personalizar a educación axustando a resposta educativa ás necesidades 

particulares do alumnado. 

-Favorecer unhas construtivas relacións entre todos os membros da comunidade 

educativa. 

- Revisión e actualización dos materiais de avaliación individual dos alumnos (fichas 

recollida de datos, tests…) 

-Elaboración de programas de intervención na medida que xurdan necesidades na 

comunidade educativa. 

  

8.2. A NIVEL DE CENTRO: 

  

-Planificar unha actuación educativa diversificada, de forma que exista o maior axuste 

posible entre as medidas curriculares e organizativas. 

-Optimizar os recursos humanos e materiais do centro para os alumnos con necesidade 

específica de apoio educativo. 

-Canalizar os apoios externos de forma que propicien unha mellor educación. 

-Favorecer a compensación entre familias, necesidades educativas especiais e medidas 

tomadas. 

-Deseñar estratexias que favorezan a convivencia e o clima social do centro e das aulas. 

  

8.3. A NIVEL DO PROFESORADO: 

  

- Solicitar a súa colaboración imprescindible no proceso de avaliación psicopedagóxica 

e na organización das medidas de atención á diversidade. 

-Potenciar unhas relacións construtivas entre profesorado e familia. 

-Participar no Plan de Acción Titorial. 

 - Colaborar co orientador do IES ao que está adscrito o noso centro 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. 

- Realizar reunións semanais cos especialistas de A.L., P.T. para concretar un 

seguimento da evolución dos alumnos. 

- Asesoramento a titores en relación á elaboración de ACS e establecemento de 

medidas de reforzo. 

 

 

8.4. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL (P.A.T.) 

Buscarase mediante o PAT colaborar cos titores para acadar os seguintes obxectivos de forma 

xeral: 
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− Colaborar na análise de expedientes e recollida de información sobre o alumnado, especialmente 

dos alumnos e alumnas que inician este curso a etapa de educación Primaria procedentes doutros 

centros, así como os que presentan Necesidades Específicas de Apoio Educativo. 

− Contribuír ao desenvolvemento da acción titorial, ofertando asesoramento, materiais e 

propostas de actividades. 

− Desenvolver un Programa de Habilidades Sociais e técnicas de estudo como parte do traballo do 

Plan de Acción Titorial. 

− Asesorar no desenvolvemento de actuacións dirixidas á resolución de conflitos e a mellorar as 

relacións sociais e a convivencia nas aulas e no centro. 

− Asesorar aos/as titores/as na cumprimentación da documentación académica do alumnado, en 

especial do que recibe medidas de atención a diversidade. 

− Participar no desenvolvemento de programas que elaboren ou promovan os equipos de 

orientación específicos. 

− No mes de xuño, asesorar ao equipo directivo na planificación do seguinte curso, en aspectos 

referidos á constitución dos grupos e a estrutura e funcionamento das titorías. 

 

 

De forma específica e segundo diferentes sectores, diferenciamos: 

  

a) Referentes aos alumnos: 

  

- Detección de alumnos con dificultades de aprendizaxe, para tomar as medidas 

oportunas. 

- Realización de avaliacións psicopedagóxicas tomando como referencia as demandas 

recollidas na última acta de xuño. 

 

- Informar e asesorar ao alumno de forma personalizada, se é o caso, tendo en conta 

as súas intereses. 

- Informar ás familias sobre os resultados das probas de avaliación psicopedagóxica 

inicial e seguimento para tomar as medidas oportunas: consellos para traballar na casa 

ou orientacións sobre recursos externos. 

- Favorecer as estratexias metacognitivas e técnicas de aprender a aprender, 

potenciando o traballo autónomo. 

 

  

b) Referentes ao grupo clase: 

  

-Axudar a resolver os conflitos que poidan xurdir a través do diálogo. 

-Impulsar actitudes participativas, cooperativas de respecto mutuo. 
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- Desenvolver actividades preventivas en relación ao acoso escolar. 

- Todas as actividades do departamento terán como tema transversal a mellora da 

convivencia. 

  

c) Referentes ao equipo docente: 

  

-  Asistencia e asesoramento nas sesións de avaliación. 

- Información e orientación sobre as características e alternativas na intervención 

educativa dos alumnos que presentan necesidade específica de apoio educativo. 

- Apoio á función titorial nas reunións  coas familias mediante orientación e 

asesoramento en temas diversos (organización do estudo, características evolutivas do 

alumnado, pautas para favorecer a convivencia dentro do fogar) 

-  Asesoramento en temas de interese para o alumnado (valores, técnicas de estudo) 

−  Colaborar no desenvolvemento das actividades que propoña a Dirección do Centro, 

que estean relacionadas coas funcións de orientación e titoría. 

 

d) Referentes á familia: 

  

-Comunicación coas familias a través da figura do titor/ora, establecendo adecuadas 

canles de coordinación entre ambas partes. 

−   Promover actividades que impliquen ás familias e á comunidade educativa. 

−   Asesorar nas reunións e relacións coas familias, de xeito individual e colectivo, para que 

participen activamente no proceso educativo dos seus fillos/as. 

 

  e) Elaboración de programas 

  ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

- Programa de desenvolvemento socioemocional e procesos básicos de aprendizaxe 

para alumnado con TDAH. Tendo en conta as características deste alumnado, 

realizaranse actuacións pedagóxicas fóra da aula ordinaria encamiñadas a traballar o 

razoamento moral, autoestima, regulación de emocións así como os procesos básicos 

de aprendizaxe (atención-percepción-memoria). O alumnado é atendido de forma 

individualizada en curtas sesións no momento lector. Será desenvolto pola orientadora 

do centro durante 2 sesións semanais para cada alumno implicado. 

 

- Programa de técnicas de estudo* dirixido ao alumnado de 5º e 6º de E.P. Tratará de 

desenvolver hábitos de estudo no alumnado e facilitar técnicas que lles permitan 

seleccionar e interpretar a información das diferentes materias. Desenvolverase unha 

sesión completa ou media semanal en cada grupo. As titoras farán a proposta do 

alumnado candidato a participar con aproveitamento neste programa. 

A posta en marcha é fóra da aula ordinaria no espazo de reunións COVID 19 
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- Programa de apoio ao alumnado con necesidade específica de apoio educativo que 

será impartido polos mestres especialistas en AL e PT previa avaliación no 

departamento de orientación. 

 

- Programa de Habilidades Sociais: Debido a que este curso académico non é viable 

desenvolver o programa TEI debido ás características do mesmo, implica realización 

de actividades internivel, si é necesario establecer outras canles para traballar a 

convivencia, diálogo e resolución de conflitos. Partindo do programa de habilidades 

sociais do departamento de orientación desenvolveranse actividades colectivas 

dentro dos grupos propostos que son os seguintes: 

4º de primaria, grupo A 

5º de primaria, grupo A 

6º de primaria, ambos grupos 

 

  

Todos estes programas estarán suxeitos a modificacións ao longo do curso en funcións das 

necesidades detectadas no alumnado. 

*O programa de técnicas de estudo desenvolverase segundo necesidades expostas polas 

titoras/ores ao longo do curso nas xuntanzas do Plan de Acción Titorial. 

 

ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

No caso de que algún alumno non poida acudir ao centro debido a verse afectado polo COVID-19, 

enviaranse as tarefas vía mail cunha guía didáctica para ser realizada na casa con axuda da familia. 

No caso do alumnado participante no programa de desenvolvemento socioemocional, realizaranse 

as sesións vía webex. 

 

ACTIVIDADE LECTIVA A DISTANCIA 

Neste suposto, nos programas de técnicas de estudo, desenvolvemento habilidades socioemocionais 

e e habilidades sociais, enviaranse semanalmente a proposta de tarefas aos correos electrónicos das 

familias xunto a unha guía didáctica para o seu desenvolvemento. 

No programa de desenvolvemento socioemocional poderase facer unha sesión semanal vía webex. 

 

 

 

8.5. A NIVEL DO ALUMNADO: 

  

- Realizar unha avaliación inicial aos alumnos de nova incorporación ao centro no 

presente curso académico con graves carencias e/ou dificultades. 

- Avaliación inicial do alumnado estranxeiro escolarizado por vez primeira no noso 
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sistema educativo. Realizar o ditame de escolarización. 

- Realizar a exploración psicopedagóxica inicial aos alumnos que soliciten unha praza 

de alumnado con necesidades educativas específicas. 

- Deseñar accións encamiñadas á prevención de dificultades de aprendizaxe ou 

problemas de desenvolvemento persoal e/ou social. 

- Realizar un seguimento dos casos explorados no curso anterior, axustando a resposta 

educativa ás súas necesidades e avaliar novos casos que xurdan no presente curso 

académico. 

- Canalizar desde o Departamento de Orientación a resolución de problemas que 

poidan xurdir: 

 - Alumnado con TEA 

- Alumnado con TDAH 

- Alumnos/as con discapacidade  

- Alumnos/as con trastornos de conduta. 

- Alumnos/as con altas capacidades 

- Alumnos/as con dificultades de aprendizaxe (discalculia, disgrafía, disortografía, 

dislexia, problemas na organización de ideas na expresión escrita) 

- Alumnos/as con problemas de linguaxe 

- Alumnos/as estranxeiros con desfase curricular ou descoñecemento do idioma 

- Probas psicopedagóxicas de seguimento BADyG no 6º curso de Ed. Infantil e 4º nivel de EP 

durante o 3º trimestre do curso escolar. A folla de seguimento será proporcionada aos 

titores/as para o seu coñecemento e trasladada ao titor/a do curso seguinte. 

 

  

 

8.6. A NIVEL DE FAMILIAS: 

  

-          Promover a cooperación entre o centro escolar e as familias en todos os aspectos 

que favorezan o desenvolvemento evolutivo do alumno (hábitos de hixiene, autonomía 

desenvolvemento motor e da linguaxe, relacións persoais, técnicas de estudo, 

problemas de pronuncia, normas de conducta…) 

-          Asesorar ás familias no tratamento de aspectos básicos para a atención e mellora 

de aqueles alumnos que presenten dificultades ou necesidade específica de apoio 

educativo. 

-          Orientación das familias de cara a unha mellor educación dos seus fillos e a 

favorecer as boas relacións cos diferentes membros da comunidade educativa. 

-          Fomentar a participación e implicación activa das familias no referente á 

orientación dos seus fillos. 

-          Asesoramento ás familias con fillos que presenta  NEAE para optimizar o seu 

proceso formativo. 
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-           Derivación a Servizos Externos de ser o caso. 

  

 O presente curso académico as reunións con familias realizaranse de forma telefónica ou 

telemática, aínda que se poden concretar de forma presencial en función da 

gravidade/necesidade da temática a tratar. 

  

8.7. EN RELACIÓN Á COMUNIDADE: 

  

Realizar seguimento e actuacións coordinadas cos Servizos Externos: 

- Cruz Vermella (programa de apoio) 

- SERGAS: Saúde Mental, Atención Temperá. 

- Equipo de Orientación Específico (en diante, EOE) 

 

 Manter a cooperación e buscar asesoramento cando sexa necesario a través de: 

- E.O.E. 

- Centros de Educación Especial 

- Servizos Sanitarios do SERGAS 

As reunións celebraranse vía telefónica ou webex e o traspaso de información cos servizos 

internos da Consellería será a través do ficheiros no correo electrónico.    

  

8.8. REFERENTES  AO ÁMBITO DE APOIO AO PROCESO DE ENSINO-APRENDIZAXE: 

 -Asesorar ao equipo directivo e ao profesorado sobre as medidas educativas ordinarias e 

extraordinarias de atención a diversidade e a necesidade da súa implantación para poder atender 

á diversidade do alumnado. 

 

-Colaborar cos equipos docentes na avaliación inicial do alumnado e no establecemento de medidas 

educativas adaptadas ás necesidades detectadas no grupo ou algún alumno ou alumna. 

 

-Asesorar e ofrecer recursos á comunidade educativa para que nos distintos documentos e 

actuacións se contemple a atención á diversidade e se favoreza o desenvolvemento de actitudes 

positivas fronte a diversidade multicultural. 

 

-Participar no deseño, desenvolvemento e seguimento de medidas de carácter preventivo e 

compensador das Necesidades Específicas de Apoio Educativo: reforzo educativo, adaptación 

curricular, apoios puntuais... 
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-Apoiar o desenvolvemento de medidas de atención á diversidade adaptadas ás necesidades e 

características de cada alumno/a, dun pequeno grupo ou dun grupo-clase. 

 

--Promover actividades que impliquen a colaboración entre o centro e as familias. 

 

-Asesorar e elaborar guías orientativas para familias e profesorado. 

 

-Colaborar e coordinarse cos diferentes servizos que colaboran no ámbito da orientación. 

 

-Participar no desenvolvemento de programas que elaboren ou promovan os equipos de orientación 

específicos. 

 

8.9.  ÁMBITO DO PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA: 

 

-Elaborar o Plan de Orientación Académica segundo a as directrices da Comisión de Coordinación 

Pedagóxica e as propostas dos titores e titoras. 

-Coordinar accións que favorezan o tránsito do alumnado entre a etapa de Educación Primaria e 

Secundaria. 

-Colaborar cos titores nas avaliacións iniciais: Materiais curriculares de avaliación inicial.  

- Promover a realización de actividades de información e orientación nas que participen persoas e 

profesionais externos ao centro. 

-Participar no desenvolvemento de programas que elaboren ou promovan o EOE. 

 

 9 .TEMPORALIZACIÓN: 

 O plan desenvolverase ao longo de todo o curso mantendo a maior continuidade posible pero 

sendo revisado e actualizado. As decisións estructuradas no plan de orientación levaranse á práctica 

dun xeito activo ao longo de todo o curso, fixaranse os prazos de actuación en función do aspecto 

que se trate en cada momento. 
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10. ACTUACIÓNS DO PROFESORADO DE APOIO: 

 

Obxectivos Xerais: 

-Apoiar aos alumnos e alumnas que presenten Necesidade Específica de Apoio Educativo, en diante 

ACNEAE. 

-Fomentar a inclusión dos ACNEAE no seu grupo e no centro. 

-Favorecer a mellora da autoestima. 

 

Obxectivos Específicos: 

-Participar na elaboración e desenvolvemento das diversas medidas de apoio que se establezan para 

a atención da diversidade do alumnado que atende. 

-Colaborar co profesorado das distintas áreas no proceso de ensinanza e aprendizaxe dos alumnos e 

alumnas que teñen NEAE, especialmente nas materias instrumentais. 

-Aportar materiais adaptados ás necesidades do ACNEAE 

 

Liñas Prioritarias de Actuación 

-Colaborar na atención á diversidade que haxa no centro. 

-Participar na avaliación inicial do alumnado. 

-Colaborar na proposta organizativa para a atención do ACNEAE, na avaliación inicial como membros 

do departamento de orientación. 

-Colaborar na elaboración, seguimento e avaliación das adaptacións curriculares individualizadas, así 

como as medidas de reforzo, se é o caso, e daquelas outras dirixidas á atención á diversidade do 

alumnado. 

-Facilitarlle ao profesorado que o demande, material adaptado ás necesidades educativas dalgún 

alumno/a. 

-Prestarlle atención directa ao ACNEAE fóra da aula ordinaria con alumnado pertencente a un mesmo 

grupo estable de convivencia. Este curso non se poden facer grupos mesturando alumnado de 

diferentes clases. 

 

 



Programación Xeral Anual 2020-21. CEIP Plurilingüe O Mosteirón. 
 

88 

Provisión do Apoio Educativo 

 Os apoios por parte do profesorado especialistas en ACNEAE estará en función das 

necesidades educativas do alumno/a. O principio básico polo que se debe rexer é o principio de 

normalización, que nos sinala a necesidade de procurar para todos os alumnos/as os servizos que 

estean máis preto dos que desfrutan os seus compañeiros/as, aqueles que cursan o currículo 

ordinario. 

  

 

Que se debe apoiar? 

- Desenvolvemento de programas específicos: No caso da existencia de alumnado con diagnóstico 

concreto (plurideficiencia, autismo, síndromes específicos…) será preciso elaborar un programa 

específico de estimulación sensorial tendo como destinatario o alumnado que presenta as 

características sinaladas. 

-Destrezas instrumentais: Ao dominio destas destrezas (comprensión e expresión oral e escrita, 

razoamento, cálculo e resolución de problemas) van destinados nun primeiro lugar os reforzos. A súa 

adquisición será clave para o desenvolvemento doutros aspectos xa que inciden no resto de áreas. 

-Habilidades básicas da vida diaria: autonomía, socialización, hábitos de hixiene e alimentación... 

necesarios para ter unha boa calidade de vida, especialmente importante na etapa de educación 

infantil e primeiros cursos de primaria. 

-Hábitos de traballo:  

Condicións espacio temporais: lugar, horario, condicións do lugar. 

Técnicas de traballo: subliñado, esquemas resumos, estratexias de aprendizaxe, formas de 

memorización... 

-Contidos doutras áreas: finalmente os contidos das áreas (CCNN, CCSS) serían o último escalón dos 

apoios. 

Onde se deben realizar os apoios?  

O presente curso académico, debido ás características especiais derivadas da situación COVID-19, os 

apoios desenvolveranse fóra da aula ordinaria, realizando grupos de nenos/as pertencentes á mesma 

aula, sen mesturar. 

 11. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN: 

 O seguimento e avaliación do Plan de Orientación realizarase a través das reunións periódicas 

que se contemplen nas medidas organizativas. 
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As modificacións introducidas e a valoración global do grao de consecución dos obxectivos propostos 

e das actividades realizadas reflectiranse na memoria final, así como as propostas de mellora, de ser 

o caso, se considere oportuno incorporar no plan o vindeiro curso. 

Os programas de intervención propostos no presente plan de orientación, poderán ser modificados 

ao longo do curso en función das necesidades detectadas no alumnado. 

PLAN APOIO PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

1. XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA. 

O presente plan fai posible unha mellor planificación das actuacións a levar a cabo como mestra de 

PT, partindo da lexislación  vixente: 

Decreto de Atención á diversidade 229/2011 do 7 de decembro polo que se regula a atención á 

diversidade (art.9, menciona o apoio de PT como una medida extraordinaria) e tamén ao Plan de 

Atención á diversidade (PAD) do centro como documento do que se parte para a elaboración do Plan 

de Apoio. 

A Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa, establece no artigo 

57: Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los 

alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones 

personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

Xustificación Pedagóxica: A resposta á diversidade, concrétase especificamente no plan de atención 

á diversidade.  

O Plan de apoio específica a intervención da profesora de pedagoxía terapéutica adoptando como 

criterio o seu ámbito de actuación (co alumno, titor, familia, membros do DO) e o currículo de 

referencia do alumno e ofrecendo unha resposta diversificada segundo as características e 

necesidades do alumnado. 

 

2. ALUMNADO AO QUE VAI DIRIXIDO. 

Comezamos o curso 2020-21 no CEIP Plurilingüe O Mosteirón co seguinte alumnado: 
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ALUMNOS NIVEL DIAGNÓSTICO 

Alumno 1   

Alumno 2   

Alumno 3   

Alumno 4   

Alumno 5    

Alumno 6   

Alumno 7   

Alumno 8   

Alumno 9   

Alumno 10   

Alumno 11   

Alumno 12   

Alumno 13   

Alumno 14   

Alumno 15   

 

As necesidades educativas máis frecuentes que foron detectadas neste alumnado son as seguintes: 

- Desenrolar estratexias para aumentar e manter a atención. 

- Conseguir a autonomía persoal, social e favorecer as relacións interpersoais. 

- Acadar e reforzar os contidos das distintas áreas troncais de cursos anteriores. 

- Desenrolar habilidades básicas: razoamento, memoria e atención. 

- Mellorar o nivel de lecto-escritura. 

- Mellorar a súa comprensión oral e escrita. 

- Aumentar o vocabulario básico. 

- Estimular a súa linguaxe, as intencións comunicativas e as relacións sociais. 

- Empregar materiais e recursos de apoio que favorezan a motivación e o grao de comprensión. 
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- Fomentar a autoestima e a seguridade en si mesmo. 

- Traballar en situacións grupais estruturais e dirixidas para aprender a traballar en grupo. 

 

3. METODOLOXÍA.    

Un dos principios básicos á hora de traballar co alumnado de necesidades educativas específicas é a 

coordinación que será levada a cabo a través de diversos procedementos: 

1. Coordinación co equipo docente que incide no alumnado coa fin de establecer estratexias 

organizativas e pedagóxicas. 

2. Coordinación coa familia mediante entrevistas periódicas xunto co titor e orientadora 

para mantelos informados dos procesos educativos dos seus fillos, así como das medidas 

adoptadas para dar resposta educativa precisa. Asemade, propiciarase a participación 

familiar no proceso educativo para dar continuidade na casa a labor iniciada no centro 

coa fin de xeneralizar a aprendizaxe. 

3. Desenrolarase unha metodoloxía baseada principalmente en aspectos significativos, 

funcionais e coas participación activa do alumno. Así, usaremos situacións significativas e 

motivadoras, relacionando as novas aprendizaxes con coñecementos previos e 

formulando preguntas que os activen e fagan pensar. 

4.  Respecto ás actividades propiciarase: 

 - Asegurar a atención: evitar dar instrucións ou presentar materiais cando o alumno está 

distraído. 

 - Presentar claramente os contidos a traballar: dar instrucións sinxelas, utilizando un 

vocabulario claro, utilizando debuxos, imaxes e códigos.  

- Partir do concreto vinculado ao aquí e agora.  

- Desenrolar estratexias para aumentar e manter a atención.  

- Realizar tarefas concretas, cortas e motivadoras.  

- Introducir actividades individuais complementarias para conseguir os obxectivos comúns 

do grupo.   

- Priorizar actividades nas que o alumno traballe axudado ou apoiado polos seus 

compañeiros.  
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- Propor actividades que supoñan un pequeno reto coa fin de aumentar a confianza de 

maneira progresiva en si mesmo.  

- Partir de aspectos funcionais e significativos para el.  

- Actividades adecuadas ao nivel de competencias do alumnado.  

- Actividades en graos progresivos de dificultade.  

 

4. ORGANIZACIÓN. 

A aula de PT conta co material básico (2 mesas, 5 cadeiras, pizarra e estanterías) xa que as súas 

dimensións son reducidas. Como material pedagóxico temos libros de texto dos diferentes niveis 

educativos, material de lectura, escritura, resolución de problemas, fichas de repaso, reforzo e 

ampliación dos distintos niveis. Asemade conta con utensilios de medición temporal, de capacidade, 

de lonxitude, así como xogos de razoamento lóxico. 

Debido ao seu limitado espazo non podemos facer recunchos de xogo, de relaxación ou o recuncho 

de informática, así que calquera destas actividades serán realizadas no propio sitio do alumnado. 

 

5. RECURSOS MATERIAIS. 

          Os recursos didácticos serán o máis variados e atractivos posibles para captar o interese e 

procurar a significatividade das aprendizaxes. Na súa selección teremos en conta aspectos 

como a súa relación cos obxectivos, as capacidades, a súa accesibilidade, funcionalidade e 

carácter lúdico...  Utilizaremos materiais didácticos específicos que traballen a atención, a 

memoria, a lecto-escritura, o cálculo, a resolución de problemas, as habilidades sociais...  

Adaptaremos los materiais escritos de uso común para que os poidan utilizar, modificando a 

presentación, o contido...  

           Potenciaremos o emprego de  materiais máis acordes coas capacidades do alumno.  

           No tocante a recursos didácticos utilizaremos todo o que poida ser eficaz e significativo para o 

alumno:  

           - Materiais impresos: Sistemas aumentativos de comunicación (SAC), libros, láminas, fichas, 

contos, periódicos, fotos…  
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          - Materiais manipulativos: recortables, cartolinas, obxectos contables, pinturas, plastilina, 

material reciclable…  

          - Materiais audiovisuais: CDs, vídeos, presentacións. Ademais utilizaremos as novas tecnoloxías 

da información, como software educativos  apps específicas, para traballar las funciones 

executivas, polo seu alto grado de motivación para o alumnado.  

 

 

 

6. COORDINACIÓN CON PROFESORADO, FAMILIAS E RECURSOS EXTERNOS. 

 

Profesorado: mediante reunións do DO  e entrevistas con titores/titoras. 

Familias: nas reunións de titoría que sexa conveniente a presencia de PT ou por convocatoria da 

mestra de PT. 

Recursos externos: Servizo de Saúde, gabinetes externos, nos termos establecidos polo DO 

7. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN. 

 

Para alumnado de TDAH 

• Realizaranse actividades significativas relacionadas cos seus coñecementos previos e 

relevantes para a súa vida cotiá, para o que é fundamental prestar tempo en coñecer os seus 

intereses, gustos, aficións, necesidades...  

• Elaborar actividades que impliquen a participación activa do alumno ou alumna.  

• As tarefas deben estar organizadas ao máximo, sendo curtas, graduadas en dificultade e en 

formatos simplificados para evitar o exceso de información que poida exceder a súa 

capacidade de atención sostida e xerar aburrimento. 

• Posibilitar el aprendizaje verbal interactivo: diálogos, tertulias, etc. 

• Proporcionar pistas visuais. 

• Facer unha corrección mediante unha linguaxe positiva para aumentar a autoestima e baixar 

a frustración.  
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• Cando o neno se sinta demasiado frustrado como para terminar un traballo, asignarlle outra 

actividade menos complicada para que poida experimentar algo de éxito antes de volver á 

tarefa orixinal. De ser necesario deberemos darlle tempo fóra, é dicir, poder deixar que faga 

un recado, descanso, ou unha pequena actividade de relaxación. 

• Ir aumentando o nivel de esixencia dacordo cos resultados obtidos. 

Alumnado TEA 

• Empregar SAAC como pictogramas para traballar as rutinas diarias tanto na escola como na 

casa, secuenciando as accións sucesivas que se van levar a cabo  tanto ao longo da xornada, 

como no traballo persoal, no cal non haberá improvisación e estará planificado e estruturado 

pero flexibilizando os formatos (oral, escrito, dixital, manipulativo...). 

• Traballar con sistemas de comunicación aumentativa como fotografías, láminas e diversos 

materiais gráficos ou apps que faciliten o traballo diario en aula. 

• Traballar a lectura con contos visuais adaptados con pictogramas que faciliten a comprensión 

lectora. 

• Ensinar estratexias de comprensión e de elaboración de textos orais e escritos: emprego de 

conversas en formato historieta, marcadores de cor para destacar o importante do texto, 

ofrecer guións ou plantillas para elaborar diversos tipos de textos, traballar a imaxinación a 

través do vivido xa que é máis sinxelo modificar unha vivencia que inventar unha historia. 

• Simplificar a linguaxe das actividades eliminando a información redundante ou menos 

importante. 

• Posibilitar lecturas relacionadas cos seus intereses e gustos persoais. 

• Evitar corrixir en exceso a grafía fronte ao contido e dar opcións alternativas como o emprego 

de TIC-TAC. 

• Organizar a información dun problema matemático en DATOS-OPERACIÓN-RESULTADO. 

• Incluír os seus centros de interese nos enunciados dos problemas ou nas operacións de 

cálculo incluso coa axuda de imaxes. 

• Elaborar táboas de términos e operacións relacionadas con eles, por exemplo, mercar e sumar 

ou perder, regalar é restar. 
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• Presentar actividades multinivel. Hai alumnado TEA que pode destacar nunha materia ou 

destreza, por exemplo no cálculo, polo que se fará preciso presentar tarefas máis complexas 

para evitar a desmotivación. 

 

 

Alumnado DOWN 

• Presentar actividades de corta duración, utilizando unha aprendizaxe lúdica, entretida e 

atractiva.  

• Deixar máis tempo para acabar, pero pouco a pouco ir reducindo este.  

• Dar ao alumno con SD a posibilidade de traballar con obxectos reais e que poida obter 

información a partir de outras vías distintas ao texto escrito.  

• Ter preparado o material que se vai  utilizar con antelación e material en abundancia por si se 

tivesen que cambiar o tipo de actividades.  

• Aplicar o que se ensina e deixar que se realice una práctica repetida.  

• Combinar diferentes tipos de actividades: traballo individual, exposición, búsqueda de 

información. 

• Adaptar os materiais a cada neno (exemplo: contos personalizados)  

• Interesa máis calidade que cantidade. 

 

 

Alumnado Dificultades na lectoescritura e discalculia. 

• Exercicios para o traballo das capacidades básicas: atención, memoria, percepción, 

discriminación visual… 

• Exercicios motores que favorezan la grafomotricidade, direccionalidade do trazo… 

• Exercicios para a adquisición dun método lecto-escritor que permita ao alumnado acceder a 

diferentes tipos de mensaxes. 

• Exercicios para a tradución do fonema ao grafema e ao revés. 

• Exercicios de lectura comprensiva, que favorezan a comprensión de aquilo que len, sendo así 

máis autónomos tanto na realización doutras tarefas escolares como na vida diaria. 
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• Redacción de feitos, estados de ánimo, relatos curtos, contos… 

• Exercicios léxicos-semánticos que fomenten o aumento do vocabulario, o coñecemento de 

campos ou categorías semánticas, a formación de familias léxicas, así como a comprensión 

de ordes ou narracións. 

• Tarefas para o coñecemento e afianzamento das regras ortográficas, atendendo ao nivel 

madurativo de cada alumno/a. 

• Fomentar un discurso oral coherente. 

• Exercicios sobre numeración, que axuden aos nenos a identificar os números e o valor 

posicional de cada unha das súas cifras. 

• Realización de operacións, que axuden aos alumnos a resolver problemas de diversa índole, 

atendendo ao nivel de cada un. 

• Resolución de problemas que poidan axudar ao alumnado a ser máis independentes na súa 

vida diaria. 

• Exercicios que favorezan a autonomía do alumnado no contexto social, como poden ser rol-

playing; representacións de situacións cotiás… 

 

 

8. AVALIACIÓN DO PROGRAMA. 

A avaliación será global, formativa e continua. Estableceranse tres momentos fundamentais: 

• Avaliación inicial a cal será punto de arranque para orientar as decisións curriculares 

e para a elaboración dos Programas de Traballo Individualizado (en diante,  PTI) de 

cada un dos alumnos. 

• Avaliación continua co obxectivo de comprobar os progresos, dificultades, 

regresións...., que acontecen no proceso de ensinanza aprendizaxe. Os criterios de 

avaliación serán extraídos dos PTI tendo en conta os obxectivos perseguidos para 

cada un dos alumnos. O instrumento de avaliación será a observación das actividades 

diarias. De non ser positiva, deberase reorientar tanto a programación, no referido 

aos obxectivos e contidos, como a metodoloxía.  

• Avaliación final. Ao finalizar o curso valorarase a consecución dos criterios de 

avaliación da programación. Analizando a información recollida a lo longo do curso 

nos diferentes proxectos traballados e no  caderno do mestre. A mestra PT realizará 
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un informe de seguimento individualizado concretando o nivel de competencia 

curricular adquirido polo alumno nas áreas traballadas, as dificultades atopadas, así 

como propostas de mellora para o vindeiro.  

• Avaliación da práctica docente: Durante o curso realizarase unha avaliación que 

consistirá en un exercicio de análise e reflexión, por parte da mestra PT xunto ao resto 

do equipo docente sobre a propia práctica docente e o funcionamento do planificado, 

valorando os seguintes elementos:  Axustouse a programación ás características do 

alumnado?, acadáronse os obxectivos plantexados?, foi necesario introducir cambios 

durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe?, o sistema de avaliación foi o 

adecuado?, houbo unha boa e produtiva comunicación coas  familias?,  houbo unha 

adecuada coordinación entre os distintos profesionais que traballan co alumnado?  

PROCEDEMENTOS PARA O SEGUIMENTO E AVALIACIÓN:  

- Participación sistemática nas avaliacións dos grupos con alumnos con necesidades 

específicas de apoio educativo.  

- Reunións semanais co Departamento de Orientación. 

Audición e Linguaxe. 

1.- Contextualización. 

O programa de intervención que presentamos nesta PXA é un documento que se recolle no Plan de 

Orientación e á súa vez no Plan Xeral de Atención á Diversidade e que responde ás necesidades 

específicas de apoio educativo do alumnado do centro. Deséñase desde o DO, do cal formamos parte 

como mestres de apoio, tal e como se recolle na Orde do 24 de xullo de 1998 que establece a 

organización e funcionamento da orientación educativa e profesional en Galicia. É incluído no 

Proxecto Educativo. 

A LOMCE establece que a escolarización do alumnado que presenta dificultades de aprendizaxe 

guiarase polos principios de normalización e inclusión asegurando a non discriminación e a igualdade 

efectiva no acceso e permanencia no sistema educativo. Así tamén o concreta a nivel autonómico o 

Decreto 229/11 de atención á diversidade. Este curso cómpre ter tamén en conta o Protocolo de 

prevención da transmisión da covid-19 no alumnado con necesidades educativas especiais para o 

ámbito educativo. 

Para o presente curso 2020-2021 propoñemos, de forma xeral, os seguintes obxectivos: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_diversidade_16_09_20.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_diversidade_16_09_20.pdf
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_diversidade_16_09_20.pdf
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1. Colaborar coa xefa do DO nas avaliacións iniciais e avaliacións psicopedagóxicas do alumnado 

atendido o curso pasado, o que non puido ser atendido, e as novas incorporacións ao centro. 

2. Realizar, dentro da aula ordinaria, a valoración do alumnado de 6º EI para detectar 

precozmente posibles dificultades na súa linguaxe oral (articulación) e así ofrecer unha 

axeitada atención preventiva. 

3. Intervir directamente co alumnado que presenta algún tipo de dificultade nas áreas 

comunicativo-lingüísticas. 

4. Coordinarse co DO do centro, titores e mestres especialistas que así o requiran. 

5. Coordinarse cos servizos externos aos que acode o noso alumnado fóra do horario escolar. 

6. Asesorar ao profesorado e ás familias sobre as posibles dificultades na linguaxe e no  

desenvolvemento do alumnado. 

7. Impulsar a realización de actividades a nivel de centro para promover a inclusión do 

alumnado. 

8. Priorizar o a aprendizaxe e cumprimento de todas as medidas de prevención ante a covid-19. 

 

Unha vez vistos os obxectivos propostos para este curso 2020-2021, paso a explicar máis polo miúdo 

as actuacións máis salientables que me axudarán a consecución dos mesmos. 

 

2.- Alumnado e necesidades. 

Pártese da nosa docencia coa maioría do alumnado, dos diagnósticos, avaliacións 

psicopedagóxicas e recomendacións do equipo docente do curso anterior, valoracións iniciais do 

presente curso e acordos tomados entre os titores, equipos docentes, profesorado de apoio e 

orientadora. Atenderase a un total de  23 alumnos e alumnas, desenvolvendo fundamentalmente 

funcións de apoio fóra da aula ordinaria, en sesións enteiras ou medias sesións, individualmente ou 

por parellas, dependendo das súas características e necesidades. 

Debemos tomar este número como provisorio, pois pode variar ao longo do curso dependendo 

da evolución e novos casos que poidan xurdir. Hai dúas alumnas de 5.º de educación infantil que son 

susceptibles de necesitar unha intervención en AL, pero non se realiza por imposibilidade horaria. Hai 
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10 alumnos de 6.º de educación infantil con dislalias evolutivas que serán atendidos por outra mestra 

do centro. 

 

Apoios de AL. 

NIVEL ALUMNADO CARACTERÍSTICAS TEMPORALIZACIÓN 

6º E.I. 1 alumno   

6º E.I. 1 alumna   

1.º 1 alumno   

1.º 1 alumno   

1.º 2 alumnos   

1.º 9 alumnos   

1.º. 1 alumno   

2.º 2 alumnos   

2.º 1 alumno   

3.º 1 alumno   

4º. 1 alumnos   

5.º 1 alumna   

5.º 1 alumna   
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3.- Obxectivos xerais e específicos do programa xeral de intervención. 

O obxectivo principal que nos propoñemos, desde a perspectiva de mestre de apoio de AL, é 

lograr a máxima inclusión posible do noso alumnado, non só a nivel curricular e comunicativo, senón 

tamén a nivel social. 

A organización da intervención realizarase de maneira individual ou por parellas (no caso de 

dislalias da mesma aula). Na saída do alumno ou alumna da súa aula ordinaria procurarase que non 

altere a súa participación no seu currículo ordinario. 

 

3.1.- Obxectivos xerais. 

1. Mellorar a capacidade comunicativo- lingüística do alumnado. 

2. Desenvolver capacidades cognitivas: atención, memoria, percepción,... 

3. Fomentar a súa integración e socialización nas aulas e no centro. 

4. Favorecer os prerrequisitos para favorecer a adquisición da lectoescritura. 

5. Iniciar e apoiar os procesos de lectura. 

6. Incidir na correcta articulación da linguaxe oral. 

7. Ampliar o vocabulario, tanto comprensivo como expresivo. 

8. Enriquecer as estruturas sintácticas ata conseguir facelas máis complexas e adaptadas 

á idade que lle corresponde a cada alumno. 

9. Acadar unha linguaxe funcional nos distintos contextos. 

10. Detectar  precozmente alteracións lingüísticas para intervir o antes posible. 

11. Apoiar o currículo para acadar unha inclusión do alumnado no grupo-clase. 

12. Fomentar o autoconcepto e autoestima do alumnado, prestando especial atención á 

regulación das emocións. 

13. Mellorar a actitude do alumando con dificultades condutuais. 

14. Xeneralizar os obxectivos acadados aos contextos máis habituais do alumnado. 

15. Colaborar co profesorado en todo o relacionado co desenvolvemento escolar do 

alumnado que presente necesidades educativas especiais. 
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3.2 - Obxectivos específicos. 

Os obxectivos específicos de cada caso en concreto irán recollidos nos distintos programas de 

intervención específicos de cada alumno. Estes programas serán elaborados polo mestre de AL tendo 

en conta o asesoramento da xefa do DO e a información proporcionada polos titores e especialistas. 

 

4.- Competencias clave. 

O tratamento das competencias clave que se recollen na LOMCE será unha prioridade fundamental á 

hora de deseñar, implantar e avaliar este programa dado que vanlle permitir ao alumnado a 

aplicación, nos diferentes contextos, dos saberes que vaia adquirindo. Cada unha das áreas 

curriculares contribuirá ao desenvolvemento de diferentes competencias e, á súa vez, cada unha das 

competencias clave acadarase como consecuencia do traballo en varias áreas ou materias. As 

competencias que están máis relacionadas son: comunicación lingüística; coñecemento e interacción 

do mundo físico; información e competencia dixital, social e cidadá, cultural e artística; aprender a 

aprender; autonomía e iniciativa persoal. 

 

5.- Organización xeral dos apoios de AL. Planificación xeral das actividades. 

Realizaranse actividades moi variadas en función das necesidades de cada caso, polo que resulta 

imposible estandarizalo e exemplificalo, aínda que nomeamos a continuación as actividades tipo 

realizadas frecuentemente: 

• Actividades de introdución- motivación para provocar o interese no alumnado. 

• Actividades de activación dos coñecementos previos para coñecer de onde parte o alumnado. 

• Actividades de desenvolvemento (para coñecer os conceptos, habilidades, procedementos, 

actitudes, competencias adquiridas). 

• Actividades de síntese-resumo (para facilitar a relación entre as distintas aprendizaxes 

favorecendo o enfoque globalizador). 

• Actividades de consolidación, para contrastar as novas ideas coas previas. 

• Actividades de recuperación, de ampliación e de avaliación. 
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Os apoios de AL, pola súa especificidade e polo feito de que moitas veces se traballan aspectos 

propiamente non curriculares, lévanse a cabo, en todos os casos, fóra da aula ordinaria.  En cada 

programa de intervención individual recóllese a modalidade do apoio que se realiza en cada caso. 

Cada alumno ten unha autorización da súa familia ou titores legais para que se realice esta 

intervención fóra da aula ordinaria. A tal efecto, o decreto 374/96 sobre o regulamento orgánico dos 

centro establece que excepcionalmente, en función das necesidades do alumnado e das adaptacións 

curriculares establecidas poderanse facer intervencións diferenciadas, debidamente temporalizadas, 

fóra da aula. 

Tamén as familias asinaron unha autorización para o non emprego da máscara na aula de AL, tendo 

en consideración o Protocolo de adaptación ao contexto Covid 19 nos centros de ensino non 

universitario de Galicia para  o curso 2020-2021. O traballo na aula de Audición e Linguaxe require 

dunha atención moi individualizada e personalizada na que resulta fundamental que tanto o mestre 

como o alumnado poidan visualizar en todo momento a boca e as expresións faciais o un do outro 

para poder traballar dunha forma significativa todos os elementos que conforman  o ámbito de 

intervención no eido comunicativo-lingüístico. Resaltamos o feito de que en todo momento prima o 

ámbito de saúde e protección dos menores. Esta medida excepcional derivada dunha situación de 

pandemia paliarase con outras medidas estritas de hixiene que a continuación enumeramos: 

- Lavado de mans con xabón e/ou con xel hidroalcohólico ao entrar e saír da aula. 

- Distancia de seguranza. 

- Emprego dunha mampara de plástico transparente (toldo) dende o teito ata o chan e ao 

ancho da clase, cun espazo no medio para a mesa de traballo e permitindo a visualización no 

espello. Outra mampara de metacrilato para dividir a clase en dous cando veñen por parellas. 

- Desinfección da cadeira, da mesa, das mamparas e de todo o material que se puidese 

empregar despois de cada clase. 

- Emprego de máscara transparente e/ou pantalla transparente por parte do mestre. 

- Un espazo habilitado, desinfectado e con ventilación para que o alumnado deixe a máscara 

propia durante a sesión. 
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6.- Metodoloxía. 

Como profesionais da educación e partindo dunha axeitada avaliación, debemos ter sempre presente 

a importancia da prevención e a atención temperá. Haberá que ofrecerlle ao alumnado unha resposta 

educativa axeitada ás súas características, capacidades e necesidades, respectando o carácter 

normalizador e integrador implícito na LOMCE. Traballaremos para acadar unha aprendizaxe activa, 

significativa, funcional, buscando a xeneralización das aprendizaxes, a través do xogo e de distintos 

materiais. Algunhas das pautas metodolóxicas son: 

 

- Empregar a comunicación total entendida esta coma calquera forma de expresión e 

comprensión que facilite a comunicación co alumno. 

- Incentivar e valorar calquera forma de expresión do alumno para motivalo cara outras 

intervencións. 

- Axustarse o ritmo de aprendizaxe e as necesidades do alumnado. 

- As actividades serán curtas e variadas coa intención de no cansar ao alumnado. Non 

pasaremos a actividades máis complexas ata non superar as máis sinxelas. Con isto 

quérese destacar o carácter secuencial da nosa intervención. 

- Motivar ao alumnado para que vexa a súa aprendizaxe e os seus avances: aprendizaxe 

funcional e secuencial. 

- Partir dos intereses e coñecementos do alumnado buscando unha aprendizaxe 

construtiva onde prime o gusto por aprender. 

- Traballar sempre co obxectivo de mellorar a autoestima e o autoconcepto do alumnado. 

- Utilizar apoio visual e material manipulativo na presentación dos exercicios. 

- Empregar as novas tecnoloxías a as múltiples posibilidades que nos ofrecen coma un 

elemento motivador moi importante para o noso alumnado. 

 

Cómpre tamén facer referencia a que a metodoloxía de traballo pode variar dependendo da 

modalidade educativa que se puidese contemplar tendo en conta a situación de pandemia na que 

nos atopamos: 

o De xeito presencial: tal e como describimos ata agora. 
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o De xeito semipresencial: como describimos ata agora; a través de envío e recepción 

de traballo por correo electrónico ou por videoconferencias con Webex. 

o De xeito non presencial: ; a través de envío e recepción de traballo por correo 

electrónico ou por videoconferencias con Webex. 

 

7. - Organización de espazos, temporización e recursos. 

A axeitada organización do espazo, tanto do centro como da aula, axudan a conseguir un contexto 

que facilite a aprendizaxe. Existe aula de AL. Nela existe material específico organizado por recunchos 

e mesas para o traballo individual do alumnado. Da mesma forma o colexio conta con diferentes 

recursos materiais funxibles para a posta en práctica dos distintos programas de intervención, así 

como material específico e bibliográfico para cada caso en concreto. Tamén nas aulas ordinarias nas 

que o profesorado de apoio imparte docencia o espazo está organizado de tal forma que facilite a 

integración do alumnado e o acceso ao currículo. 

O espazo adaptouse, como xa se comentou, con medidas de seguridade para evitar posibles contaxios 

de covid-19. 

A temporalización das intervencións dos casos concretos xa está indicada no programa de 

intervención correspondente, aínda que cómpre resaltar que esta é unha medida que ten carácter 

revisable en función da evolución e das necesidades do alumnado. En xeral,  as intervencións soen 

ser de medias sesións ou sesións enteiras. 

En canto aos recursos humanos, o centro conta cos seguintes para a atención deste alumnado: titores 

e especialistas, DO (a orientadora, unha mestra de PT a tempo completo). Externos ao centro: EOE e 

inspección, centros de Educación Especial, CEFORE, ... 

 

8.- Coordinación. 

Para que exista un óptimo aproveitamento dos recursos debe existir unha actuación coherente e 

organizada entre os distintos profesionais: titores, PT, AL, orientadora, especialistas, familia e entorno 

(persoal docente, servizos externos, médicos, etc.). Esta coordinación farase a través dos órganos de 

coordinación docente, de reunións concretas e tamén grazas aos documentos de centro. 

Organizaranse tempos, espazos, medidas curriculares, pedagóxicas, atención á diversidade, ... No 
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caso de que servizos externos que non teñan convenio coa Consellería requiran da nosa coordinación, 

terase que facer a través dunha solicitude ao centro por parte da familia e sempre en horario de 

atención ás familias. 

 

9.- Avaliación. Procedementos e instrumentos. Seguimento. 

Avaliación inicial ao comezo do curso para poder axustar a resposta educativa ás características e 

necesidades de cada alumno (avaliación psicopedagóxica por parte da orientadora e/ou EOE, 

avaliación inicial do mestre titor, avaliación inicial nosa como mestres de apoio). 

Avaliación formativa, valorando os avances, as dificultades, motivación,...permitindo establecer a 

toma de decisións e mecanismos para mellorar de forma constante o proceso de ensino aprendizaxe. 

E avaliación sumativa, nas tres sesións trimestrais de avaliación, para ver o grao de adquisición dos 

obxectivos e competencias clave. 

Os instrumentos de avaliación serán as propias actividades de aprendizaxe, a observación, probas e 

cuestionarios escritos, etc. Todo isto recollerase nun diario persoal de rexistro e de seguimento do 

alumnado e nos respectivos informes ás familias que se acompañan xunto coas cualificacións das 

distintas áreas en cada un dos trimestres. 
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19. Plans e Proxectos de Centro. 

No  presente curso no colexio desenvólvese por terceiro curso consecutivo un Proxecto 

Documentado Integrado (PDI); este curso denomínase “O Camiño de Mosteirón”. Dito proxecto versa 

sobre o Camiño de Santiago, coincidindo o ano 2021 co Xacobeo. A partir de camiño primitivo, do 

camiño Francés e da Vía da Prata fixéronse coincidir as Etapas con cada unha das clases por orde de 

chegada cara a Catedral de Santiago, que no colexio simbolizámola como a fachada do colexio. A 

través do proxecto coñeceremos Galicia, as súas costumes, tradicións, folclore... Vai enlazado co 

tema principal de Voz Natura deste curso relativo ao Camiño de Santiago.  

Tamén se teñen solicitados os seguintes programas e plans 

→ Plan Proxecta Aliméntate Ben e Proxecto Deportivo de Centro: Unha Milla Diaria.  

→ Voz Natura: Están inmersos todos os cursos de Educación Infantil e algúns de educación 

Primaria.  

→ Froita na escola: Todo o centro está adherido ao programa de reparto de froita fresca na 

escola. 

→ Programas de éxito educativo: Contratos programa: Eduemociona e Promoción da 

Actividade física no tempo lectivo. 

→ Biblioteca Creativa. 

→ Programa de éxito educativo: ARCO: A través do mesmo, se é concedido, polas mañás haberá 

un docente máis a media xornada para proporcionar reforzo educativo a alumnado de 4º, 5º 

e 6º Ed. Primaria que teña maior necesidade.  

Temos presente tamén que é o cuarto curso no Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares  
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20. Formación do profesorado. 

Tense previsión que este curso remate o Programa de Formación Permanente sobre patios 

dinámicos e inclusivos que ten como  finalidade de ofrecer ao alumnado novas posibilidades de xogo, 

de relación e sobre todo favorecer a inclusión de todo o alumnado nos momentos de lecer. Poñerase 

en práctica dado que, o curso pasado non foi posible por mor da COVID 19.  

Tal e como esixe a entrada nos Contratos Programa realizaranse un grupo de traballo por cada 

temática, por tanto haberá un grupo de traballo sobre emocións e outro sobre actividade física 

escolar. 

O Equipo COVID está realizando a formación marcada no Plan de adaptación á situación COVID-

19 publicado conxuntamente pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Consellería 

de Sanidade. 

Realizaranse formacións internas sobre novas tecnoloxías. 

Gran parte do profesorado está solicitando cursos de formación sobre as TIC e o ensino a 

distancia.  

Tense previsto continuar coa formación sobre Urxencias Sanitarios en canto o Servizo de 

Emerxencias do Concello de Sada. 

Por outra banda o equipo directivo facilitará información sobre actividades que cheguen ao 

centro de interese para a comunidade educativa e promocionará o Plan de Formación do Centro de 

Formación e Recursos do Profesorado (CEFORE). 
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21. Plan anual de actividades extraescolares e complementarias. 

Neste curso debido á Covid, as actividades previstas son desenvolvidas principalmente no centro 

educativo, aínda que se propón a realización de rutas de sendeirismo e “mini etapas” do Camiño 

Inglés, en relación co noso PDI “O camiño do Mosteirón” baseado no Camiño de Santiago. 

Este ano continuamos co obxectivo de presentar ao noso alumnado experiencias que contribúan 

á súa formación integral, preparando os seus ollos para ser capaces de ver dende outros puntos de 

vista e empatizar coas persoas que atoparemos no noso percorrido, coñecendo outras formas  de 

vida e valorando a importancia do esforzo para acadar os nosos obxectivos e superar as dificultades.  

Polo tanto, tendo en conta estas consideracións e as propostas de mellora indicadas na memoria 

final do EAEC do curso pasado, as actividades propostas para este curso escolar dende esta 

dinamización son:  

 

MES DÍA 
NIVEL/ 

CICLO 
ACTIVIDADE 

EQUIPO 

ORGANIZADOR 

OUTUBRO 5 ao 9 TODOS Carreira ENKI ACE 

NOVEMBRO 25 TODOS 

Día Internacional 

contra a Violencia de 

Xénero. 

ACE 

DECEMBRO 21- 22 TODOS  Ruta fin de trimestre ACE 

XUÑO 22 TODOS Fin de curso ACE 

 

Ademais destas propostas dende o centro prepararémonos para realizar “O Camiño do 

Mosteirón” Saudable. Para iso fomentaremos unha alimentación equilibrada nos tempos de 

merenda (buscando a súa extrapolación ao resto de comidas), o incremento de actividade física 

diaria, a xestión responsable dos residuos, o coidado do medio ambiente e o uso da lectura no tempo 

de lecer. Cada unha destas accións dotará ao alumnado duns quilómetros saudables que lles 
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axudarán a completar as etapas do seu Camiño e coñecer os misterios que esconden cada un dos 

puntos do percorrido.  

Outro programa que imos implantar este ano son os Patios Dinámicos, nos que fomentaremos o 

emprego de dinámicas de grupo que impliquen á maior parte do alumnado, centrando o interese 

especialmente nos nenos e nenas que teñan máis problemas de socialización.  

Esta programación é aberta e flexible, polo que se atopamos algunha actividade que teña relación 

cos obxectivos prantexados e que poida realizarse, cumprindo os protocolos do plan de adaptación 

ao Covid-19, a presentaremos ao Claustro e ao Consello para a súa aprobación e realización.  

Á hora de realizar as conmemoracións marcadas co calendario escolar (Orde do 25 de xuño 2020), 

distribúense as que se van a realizar a nivel aula e a nivel centro (sen contacto entre grupos burbulla) 

e que equipo vai ser o encargado de organizalo, aínda que se vai traballar de xeito colaborativo. 

 

Conmemoración A nivel aula A nivel centro Equipo que organiza 

20/11/20 Día Universal da Infancia X   

25/11/20 Día I. Contra a violencia de 

xénero 

 X Actividades Extraescolares  e 

Complementarias. 

30/11-7/12: Constitución e Estatuto de 

Autonomía de Galicia 

X   

3/12/20: Día Internacional das persoas 

con discapacidade 

 X Departamento de Orientación. 

24/01/2021: Día Internacional da 

Educación 

 X Plurilingüísimo 

30/01/21: Día Escolar da Non Violencia 

e da Paz. 

 X Biblioteca 

08/03/2021: Día Internacional da 

Muller 

 X Tic 

15/03/2021: D. Mundial dos Dereitos 

do Consumidor 

X   

8-12/03/21: Día mundial da saúde X   

19-23/04/21: Semana do libro  X  Equipo de Biblioteca 
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2/05/21: Día Internacional contra o 

acoso escolar  

X   

9/05/21: Día De Europa X   

10-14/05/21: Semana das Letras 

Galegas 

 X Equipo de Dinamización da 

Lingua Galega.  

5/06/21: Día Mundial Do Medio 

Ambiente 

X  Voz Natura 

Nadal   SIN DETERMINAR 

Entroido   SIN DETERMINAR 

Fin de curso.   Equipo de Actividades 

Extraescolares e 

Complementarias 
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22. Plurilingüísimo. 

Hoxe en día a competencia en linguas estranxeiras é considerada como un recurso económico e social 

indispensable nunha Europa cultural e lingüisticamente diversa. De aí  que esta competencia en 

linguas estranxeiras aumente as posibilidades de emprego das persoas  así como as opcións 

educativas.   O enfoque plurilingüe enfatiza o feito de que conforme se expande a experiencia 

lingüística dun individuo nos entornos culturais dunha lingua, dende a linguaxe familiar ata o da 

sociedade en xeral, e despois ata as linguas doutros pobos, o individuo non garda estas linguas e 

culturas en compartimentos mentais estritamente separados, senón que desenvolve unha 

competencia comunicativa á que contribúen todos os coñecementos  e as experiencias lingüísticas e 

na que as linguas se relacionan entre si e interactúan.   

En distintas situacións, unha persoa pode recorrer con flexibilidade a partes diferentes da 

competencia comunicativa para acadar unha comunicación eficaz cun interlocutor concreto. Así, 

unha persoa pode recorrer ao coñecemento de varias linguas para dar sentido a unha mensaxe escrita 

ou falada nunha lingua estranxeira, recoñecendo palabras dun fondo común internacional que 

aparecen dun xeito novo. Os que teñan algúns coñecementos, poden utilizar esta competencia para 

axudar, servindo de mediadores entre individuos que non teñan unha lingua común e carezan, polo 

tanto, da capacidade para comunicarse. Dende esta perspectiva, a finalidade da educación nunha 

lingua  queda profundamente modificada. Xa non se contempla como o simple logro do “dominio” 

dunha ou dúas – ou incluso tres linguas- cada unha considerada de forma illada, co “falante nativo 

ideal” como modelo fundamental. Pola contra, o obxectivo é o desenvolvemento dun repertorio 

lingüístico no que teñan cabida todas as capacidades lingüísticas. Ademais non debemos esquecer 

que a aprendizaxe de idiomas ten que darse durante toda a vida, polo tanto é moi importante o 

desenvolvemento  da motivación, da destreza e da confianza do alumnado á hora de enfrontarse a 

unha nova experiencia lingüística.   

Cabe dicir que o plurilingüísimo ten que contemplarse no contexto do pluriculturalismo. A lingua non 

é so un aspecto importante da cultura, senón tamén un medio de acceso ás manifestacións culturais.  

Hoxe en día a competencia en linguas estranxeiras é considerada como un recurso económico e social 

indispensable nunha Europa cultural e lingüisticamente diversa. De aí  que esta competencia en 

linguas estranxeiras aumente as posibilidades de emprego das persoas  así como as opcións 

educativas.  

Cabe resaltar que no mundo globalizado no que estamos a vivir, o inglés converteuse na principal 
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lingua en calidade de idioma de comunicación universal, logrando un alcance como ningunha outra 

lingua o fixo ao longo da historia, adquirindo así o status de «competencia clave», e sendo parte 

esencial da alfabetización do século XXI. Por iso, a competencia insuficiente do noso alumnado nesta 

lingua tería serias repercusións para continuar estudios noutros países e para as súas posibilidades 

de emprego.  

 

Dende esta perspectiva, a finalidade da educación nunha lingua  queda profundamente modificada. 

Xa non se contempla como o simple logro do “dominio” dunha ou dúas – ou incluso tres linguas- cada 

unha considerada de forma illada, co “falante nativo ideal” como modelo fundamental. Pola contra, 

o obxectivo é o desenvolvemento dun repertorio lingüístico no que teñan cabida todas as capacidades 

lingüísticas. Ademais non debemos esquecer que a aprendizaxe de idiomas ten que darse durante 

toda a vida, polo tanto é moi importante o desenvolvemento  da motivación, da destreza e da 

confianza do alumnado á hora de enfrontarse a unha nova experiencia lingüística.   

Hoxe en día a competencia en linguas estranxeiras é considerada como un recurso económico e social 

indispensable nunha Europa cultural e lingüisticamente diversa. De aí  que esta competencia en 

linguas estranxeiras aumente as posibilidades de emprego das persoas  así como as opcións 

educativas.  

Así o CEIP Plurilingüe O Mosteirón, pretende e pretende acadar como obxectivo primordial, ofrecer 

ao seu alumnado,  unha formación integral fomentando o plurilingüísimo e estimulando a 

aprendizaxe do inglés. Formando nesta lingua á vez que en contidos non lingüísticos, mellorando o 

dominio efectivo en linguas estranxeiras e fomentando a pluralidade lingüística e cultural, para lograr 

a plena integración do alumnado nun contexto cultural e económico globalizado e promovendo o 

desenvolvemento dun currículo integrado das linguas para favorecer a transferencia dos 

coñecementos e as competencias dunha lingua a outras.   Para lograr este obxectivo contamos co 

chinés Guocheng Zhu como auxiliar de conversa, que comezará con nós, o día 1 de outubro e rematará 

a súa estancia o día 31 de maio cunha periocidade de 16 horas á semana.   

  

Este curso é o noveno ano que formamos parte da rede de Centros Plurilingües de Galicia. Neste ano 

escolar 2020/2021 impartirase Arts and Crafts, Educación Física e Educación Musical en toda a etapa 

de primaria no colexio. A participación dos auxiliares de conversa ademais de constituír unha práctica 

internacionalmente recoñecida para mellorar a competencia comunicativa do alumnado en linguas 
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estranxeiras, contribúen a un achegamento máis natural aos aspectos xeográficos, sociais, culturais, 

económicos e de actualidade dos países de referencia, o cal supón un incremento da motivación para 

a aprendizaxe da lingua obxecto de estudo ademais de ser un  referente fundamental para o 

desenvolvemento dunha lingua. A presenza dos auxiliares de conversa nos centros educativos galegos 

é un elemento esencial para facilitar o proceso de ensino e de aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

Achegan a voz nativa do seu país de orixe ao alumnado galego e apoian o labor do profesorado, 

posibilitando as prácticas de conversación en lingua estranxeira e representando un auténtico 

vehículo de achegamento á cultura dos países onde se fala a lingua obxecto de estudo.  

 

Dado o exposto anteriormente podemos deducir os seguintes obxectivos: 

− Mellorar a coordinación entre o profesorado CLIL e as mestras de inglés para poder relacionar 

o traballo de área de inglés cos contidos das áreas que se imparten nesa lingua. 

− Aumentar a través da lingua estranxeira a participación do alumnado no PDI do centro e 

achegar a cultura inglesa empregando figuras coma a dun peregrino dun país anglofalante, as 

súas costumes, tradicións, etc. 

− Ofrecerlle ao auxiliar de conversa a “formación” necesaria para desenvolver actividades no 

centro. 

 

 Tamén a figura da auxiliar de conversa contribúe a:   

-Reforzar as competencias en lingua estranxeira, fundamentalmente as destrezas orais, do alumnado.   

-Promover o entendemento cultural.   

- Fomentar a motivación e o interese do alumnado pola lingua e a cultura do país de orixe da persoa 

auxiliar e do conxunto de países que comparten a súa lingua.  

-Promover iniciativas de formación e apoio ao ensino e aprendizaxe das linguas. A súa presenza na 

aula (e no centro) debe ser unha fonte de ideas, de creatividade e de novos     recursos.   

-Achegar recursos didácticos, especialmente material orixinal dos seus países de   

procedencia 
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23. Addenda do Proxecto Lingüístico. 

Breve análise da situación sociolingüística do centro.  

- Contorna sociolingüística do centro. 

O CEIP Plurilingüe O Mosteirón está situado no concello de Sada (A Coruña), onde se distingue unha 

zona urbana (parroquia de Sada) cunha elevada densidade de poboación, e unha zona rural, cunha 

densidade de poboación máis baixa. O centro localízase en zona rural, pero a maioría do alumnado 

escolarizado é do núcleo urbano. O español é a lingua predominante. A maior parte do alumnado do 

centro é de procedencia galega, aínda que hai unha porcentaxe cada vez maior procedente doutras 

comunidades e nacionalidades. 

- Situación sociolingüística do centro. 

Todos os documentos están redactados en galego: programacións, memorias, P.X.A, P.E, documentos 

administrativos e de xestión, circulares informativas dirixidas ás familias,… 

- Situación do profesorado. 

 A lingua empregada polo profesorado é case na súa totalidade o español, agás na impartición das 

áreas en galego. 

- Situación do alumnado. 

A conclusión que sacamos das enquisas revelan que o alumnado emprega como lingua vehicular, 

tanto na aula como nos momentos de lecer, a lingua española, deixando o uso do idioma galego para 

as materias que se imparten nesta lingua. 

- Linguas vehiculares. 

Na etapa de educación infantil e, en virtude do disposto no Decreto 79/2012 do 20 de maio 

para o plurilingüísimo, o profesorado emprega na aula a lingua materna predominante entre o 

alumnado, que é o castelán, favorecendo e procurando que o alumnado adquira de forma oral e 

escrita o coñecemento da outra lingua oficial de Galicia, o galego. Cómpre engadir, amais, que hai 

unha Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza que determinou que tamén se tiña que ter en conta a 

lingua do  entorno (ademais do cuestionario que se lles fai ás familias e da presenza de ambas 

linguas). 

En educación primaria emprégase o galego nas seguintes áreas non lingüísticas: Ciencias 

Sociais, Ciencias Naturais.  

Existe unha modificación na impartición das linguas estranxeiras para este curso, aprobados polo 

centro e autorizados pola Consellería. O feito de implantar a música en inglés fai que se modifiquen 

as materias de relixión e valores, que a partir deste curso 2020-2021 comezarán a ser en lingua castelá 

en 1.º, 2.º e 3.º. 

 

Descrición dos obxectivos 

CENTRO ESCOLAR E COMUNIDADE  EDUCATIVA. 

• Sentir a lingua galega por parte da comunidade educativa como algo propio do centro, 

natural e enriquecedor. 

• Dar a coñecer distintas manifestacións da nosa cultura. 
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• Lograr que a comunidade educativa asuma o galego como a lingua vehicular do colexio. 

• Velar para que se cumpran  os obxectivos que figuran no  Proxecto Educativo de Centro  no 

referente á utilización do galego como lingua prioritaria no ensino e na relación entre todos. 

• Promover actitudes positivas cara o galego mediante as  actividades colectivas programadas 

no centro durante o curso escolar. 

 

PROFESORADO. 

➢ Favorecer a aprendizaxe do galego a través da elaboración de materiais e recursos didácticos. 

➢ Fomentar o emprego do galego continuando coa programación de actividades colectivas. 

➢ Potenciar a utilización das novas tecnoloxías en galego, facendo deste xeito unha relación 

positiva entre galego, técnica, modernidade e futuro. 

ALUMNADO 

- Coñecer a realidade cultural de Galicia a través de distintas actividades. 

- Fomentar a lectura en galego e  a expresión oral da lingua. 

- Empregar o galego entre o alumnado nas diferentes actividades colectivas e nos diversos medios 

de comunicación que elabora o centro (páxinas web, radio, concursos e conmemoracións, ...) 

 

DESCRICIÓN DETALLADA DAS ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. 

As propostas de mellora que se recolleron na memoria de fin do curso 2019-2020 do EDLG foron as 

seguintes: 

- Maior implicación dos membros do EDLG (coordinador incluído) nas actividades que se 

propoñen, realizando todas aquelas que se acordan  facer como traballo individual.  

- Facer constar na memoria e en claustro o noso desacordo pola anulación da convocatoria de 

axudas para proxectos de fomento do galego (é o eido no que primeiro vemos que se recorta). 

Por tanto, para o vindeiro curso que se asigne unha cantidade económica maior por parte do 

centro ao EDLG. 

- Conseguir unha coordinación máis efectiva con outros equipos do centro para desenvolver 

actividades conxuntas. 

- Dentro do horario sen docencia (gardas) do profesorado que forma parte do EDLG facilitar 

unha hora (semanal, quincenal ou mensual) para realizar traballo propio do equipo.  

- A necesidade de concienciar máis a toda a comunidade educativa sobre a situación que sofre 

o galego. E de facer ver que con estas actividades que acabamos de relatar nesta memoria 

non chegamos a “calar” de forma significativa no obxectivo principal, que é que a lingua 

galega se fale máis. Para iso creemos que mesmo nas reunións do EDLG non todos os 

membros empregamos o galego, e tampouco noutras reunións de centro (CCP, claustros, 
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avaliacións,...) Sen chegar a impoñelo, nin moito menos, pero o simple feito de empregalo 

nós como profesionais da docencia na vida do centro, como nas reunións, podería ser un 

primeiro paso para despois utilizalo en situacións máis informais da vida do centro e así 

conseguir que o propio alumnado vexa que é unha lingua útil, falada por nós, e a través do 

exemplo quizais eles, pouco a pouco, por medio da imitación, a vaian incorporando tamén 

aos seus contextos. 

Como propostas de actividades para realizar neste curso 2020-2021, sempre tendo en conta a 

situación derivada da covid-19 e as implicacións e limitacións que require, o EDLG propón: 

- Facer actividades entorno ao PDI deste curso, “Camiño de Santiago”.  

- Actividades para Outono: refráns, poemas, contos... para emitir na radio; actividades manuais 

feitas en casa ou en plástica con produtos de outono. Se son feitas en casa teñen que sacarlle 

unha foto, non traelas ao centro. 

- Posible celebración do Magosto: degustación de castañas asadas; refráns, contos, poemas 

para emitir na radio. 

- Día de Rosalía de Castro. Participar na proposta que todos os anos fai a Asociación de 

escritoras e escritores galegos. 

- Entroido. Vestir ao “Meco” de peregrino e elaborar os mandados do mesmo. Decorar o 

centro. 

- Letras Galegas. Exposición do autor homenaxeado; actividades para os distintos niveis sobre 

o coñecemento do autor; obradoiro de traxe tradicional; coordinación de actividades co IES 

O Mosteirón; actividades na radio. 

- Palabra do mes. Decídese non continuar con esta proposta tal e como estaba e facer algunha 

variante: a partir dun debuxo que o alumnado busque o seu nome e significado; a partir de 

palabras “bonitas” facer algún mural ao final do curso con todas elas; ... 

- Gravación de vídeos musicais con música infantil galega empregando Chroma. 

- Vocabulario en galego na aplicación TikTok. 

- Continuar cos podcast en galego. Primeiro os membros do EDLG e despois pasar ao 

profesorado  e alumnado. Emprego da radio para esta actividade. 

- Calendario sobre o Camiño de Santiago ou sobre o pintor Peteiro.. 

- Marcapáxinas de Isaac Díaz Pardo. 

- Postais de Isaac Díaz Pardo: para enviar por correo aos comercios ou para engadir nunha 
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revista cultural de Sada, Areal. 

- Potenciar o galego en todo o posible mediante o emprego da radio. 
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24. Plan anual da biblioteca escolar.  

 

NECESIDADES ESTIMADAS. 

O curso pasado renováronse os fondos bibliográficos ata chegar a ter máis de 5900 exemplares na 

biblioteca do centro, ampliando contos para a sección verde, materias e libros sobre as emocións.  

Este ano seguiremos ampliando o fondo para poder obter unha maior cantidade de exemplares 

relativos á información. Como cada ano, seguirmos participando no PDI do centro, polo que as 

necesidades de renovación tamén terán que ver co Camiño De Santiago.  

Así mesmo, continuarase coa labor de expurgo, deixando sitio para libros máis modernos e en mellor 

estado.  

Cambiarase o mobiliario, empezando pola sección vermella, azul e verde onde se ubican os contos 

de diferentes idades. Este cambio facilitará o acceso aos contos para o  alumnado. 

 

OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN  

 

Os obxectivos baséanse no Orde do 25 de maio do 2020 do Plan de Mellora Das Bibliotecas Escolares 

e as instrucións de 1 de setembro de 2020. 

Os obxectivos están divididos en 3 seccións; Xestión técnica, fomento da lectura e a educación para 

a competencia en formación. 

 

XESTIÓN TÉCNICA 

 

Obxectivo 1: Ampliación da biblioteca como “laboratorio creativo de aprendizaxes” 

 

 

Proposta Pasos a seguir Responsables Temporalización 

Actualización dos 

recursos impresos e 

dixitais 

-Expurgo na zona de materias 

- Compra e catalogación de 

novo material 

E.B. Todo o curso 

Continuidade das e 

experiencias STEM 

- Planificación de 

experiencias segundo as 

necesidades do alumnado  

-Realización de talleres STEM 

E.B. e titores. Unha vez rematada a 

situación de  

pandemia COVID-19 

Ampliación da 

Ludoteca 

- Compra de xogos novos 

- Planificación e organización 

de retos e desafíos  

E.B. e titores Unha vez rematada a  

situación de pandemia 

COVID-19 
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Integración do centro 

no programa de 

bibliotecas creativas 

-Solicitar a integración no 

programa  

E.B Primeiro trimestre, 

segundo a 

convocatoria 

Ampliación de 

aplicacións TIC 

-Revisión das aplicacións nas 

tabletas  

- Instalación de aplicacións 

educativas para Chroma, etc. 

nas tabletas  

E.B Ao longo do curso 

 

FOMENTO DA LECTURA 

 

Obxectivo 2: Contribuír na alfabetización múltiple e no desenvolvemento das competencias 

básicas do alumnado 

 

Proposta Pasos a seguir Responsables Temporalización 

Mochilas viaxeiras - Establecer criterios de 

selección de contido 

- Establecer normas 

fronte o COVID-19 

E.B.  segundo trimestre 

Participación no PDI 

do centro  

-Planificación de actividades 

de investigación, lectura e 

escritura relacionadas co PDI 

- Compra e catalogación de 

libros e recursos sobre o 

Camiño de Santiago  

E.B.  Todo o curso 

Colaboración coa 

Radio Escolar  

- Contacontos pola radio 

- Anuncios de novidades e 

actividades deseñadas polo 

equipo de biblioteca   

E.B.  Todo o curso 

Novo parámetro de 

busca en base ás 

competencias  

- Engadir no apartado de 

materias, á hora de catalogar, 

as competencias traballadas.   

E.B Todo o curso 
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Obxectivo 3: Contribuír na creación de hábitos de lectura e escritura 

 

Proposta Pasos a seguir Responsables Temporalización 

Apadriñamento Lector  -Establecer grupos e parellas 

de lectura 

-Estabelecer rotación de 

espazos de lectura  

E.B. Unha vez rematada a 

pandemia COVID-19 

Itinerario Lector - Revisión dos libros do 

itinerario lector- 

-Comprar exemplares 

-Contacontos / presentacións 

dos autores dos libros 

utilizados 

E.B. e titores. Todo o curso  

Establecer unha visita 

semanal á biblioteca 

por clase  

-Crear un horario nel que 
poidan visitar cada titoría.  

E.B Setembro 

Obradoiros de 

escritura creativa  

-Planificación de obradoiros, 
temática e calendario 

E.B Todo o curso 

 

EDUCACIÓN PARA A COMPETENCIA EN FORMACIÓN  

 

Obxectivo 4: Favorecer a alfabetización múltiple  desenvolvendo hábitos de autonomía na busca 

de información 

 

 

Proposta Pasos a seguir Responsables Temporalización 

Celebración e 

investigación de días 

conmemorativos 

- Listaxe de conmemoracións  

-Selección de recursos para a 

súa exposición  

-Planificación de traballos 

E.B.  Todo o curso 

Actividades de 

achegamento a libros 

informativos (escape 

-Planificación de actividades 

trimestrais  

E. B Un por trimestre  
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room, busca de 

tesouro, retos……) 

 

Ampliación de 

recursos de 

investigación  

-Selección de libros e textos 

dixitais  

-Catalogación  

E.B Todo o curso 

Reestruturación da 

zona de materias 

segundo o CDU 

- Formación do profesorado 

sobre a adaptación do CDU 

-Creación de diferentes zonas  

E.B Terceiro trimestre 

 

Obxectivo 5: Continuar coa creación dunha biblioteca inclusiva 

 

Proposta Pasos a seguir Responsables Temporalización 

Ampliación de 

recursos  

-Selección de audiolibros, 

libros con textos grandes…. 

E.B.  Todo o curso 

Ampliación de libros 

que tratan diversos 

temas sociais e 

emocionais  

-Selección de libros 

-Catalogación (incluíndo o 

tema no apartado de 

materia)  

E.B Todo o curso 

Colaboración con 

asociacións  

-Cans e Letras 

-Planificación de actividades 

conxuntas 

E.B, titores Todo o curso 

Posta en marcha do 

BiblioPatio 

- Renovación de libros cada 

15 días 

-Establecer un grupo de 

axudantes 

E.B, axudantes 

da biblioteca  

Unha vez rematada a 

situación de pandemia 

COVID 19 

Obradoiros de 

alfabetización 

emocional 

-Detección de necesidades 

dos diferentes grupos  

-Planificación de actividades  

E.B, titores Todo o curso 

 

De acordo con estes obxectivos xerais, estableceremos os obxectivos específicos de cada etapa 

educativa segundo o plan lector do centro. 
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OBXECTIVOS NA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

- Desenvolver no alumnado hábitos de respecto e coidado do material existente na biblioteca. 

- Potenciar os diversos espazos da biblioteca. 

- Realizar xogos de expresión oral e dramatización. 

- Colaborar coas familias e con outras institucións para levar a cabo distintas actividades. 

- Espertar no alumnado o interese e gusto pola lectura.  

 

OBXECTIVOS NA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

- Desenvolver e fomentar habilidades de comprensión lectora.  

- Proporcionar ao alumnado diferentes tipos de textos en diferentes soportes. 

- Iniciar no uso autónomo da biblioteca. 

- Iniciarse na búsqueda autónoma de información a través de diferentes soportes.  

- Coñecer a organización e funcionamento da biblioteca escolar.  

- Colaborar nas tarefas de dinamizacións 

- Entender a lectura como unha actividade necesaria para enriquecer a como fonte de 

lectura.  

 

4. ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO 

 

A nosa biblioteca escolar está situada na segunda planta do edificio principal. Conta con servizo de 

ascensor, pero é pouco accesible ao alumnado da etapa de educación infantil,  polo que seguiremos 

a levar a biblioteca ás aulas. Non obstante,  o alumnado ao longo do curso, fará uso da biblioteca 

para certas actividades.  

Dado que o número de alumnado que visita a biblioteca durante os días de bo tempo e baixo, 

facilitarase un carro con libros para baixar á zona de lecer cada día, 

 

Este curso ten a peculiaridade da situación producida pola pandemia. Segundo o protocolo de 

adaptación ao contexto COVID 19, a biblioteca ten a obriga de redactar un protocolo de 

funcionamento. Establecéronse as seguintes normas ata que perdure a situación; 

 TEMPO DE LECER 

O aforo estará limitado ó 50% do aforo, o que permite o uso a 15 alumnos e alumnas.  

Establécese un horario para o alumnado de 2º a 6º de educación primaria. Cada día poderá acudir 

unha clase, facendo rotación de grupos (A/B) semanalmente.   

Luns             -         2º EP 

Martes         -        3º EP 
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Mércores     -        4º EP 

Xoves          -        5º EP 

Venres         -        6º EP 

 O alumnado de educación infantil e 1º de primaria só acudirán co titor/a polo que terán prioridade 

á hora de escoller a sesión de visita semanal.  

 O alumnado que acude á biblioteca no tempo de lecer NON poderá merendar no corredoiro, tendo 

que facelo dentro da aula.   

 As mesas que poden ser utilizadas estarán debidamente sinalizadas. Non se permitirá mover as 

cadeiras nin as mesas de sitio.  

 Mentres perdure a situación excepcional, non haberá axudantes de biblioteca.  

 ACCESO Á BIBLIOTECA 

 Establecerase, como cada ano, un horario para que cada titoría poida acudir á biblioteca durante o 

período lectivo.  Non se poderá acudir fora deste horario sen petición previa. 

 Dita petición farase mediante unha solicitude escrita polo mestre/a á coordinadora da biblioteca 

na que debe indicar a data e hora que se quere acudir, así como o número de alumnado que 

acudirá.  

 O alumnado e profesorado terá a obriga de lavarse as mans de forma adecuada utilizando o xel 

dispoñible, antes de entrar no espazo.  

 Segundo o protocolo, o uso das máscaras durante as visitas á biblioteca é obrigatorio.  

 Unha vez rematada a visita, as ventás deberán permanecer abertas para ventilación,  durante un 

mínimo de 5 minutos, e os postos e material utilizado desinfectado. 

PRÉSTAMO E DEVOLUCIÓNS 

 Seguirase co préstamo de libros de forma habitual, contando cos seguintes cambios; 

 Só o profesorado responsable do grupo (o, no seu caso, o mestre de garda no tempo de lecer)  

poderá realizar os préstamos usando o ordenador no programa MEIGA. Este será desinfectado tras 

o seu uso.  

● As devolucións poderanse realizar durante o tempo de lecer ou durante a visita semanal. 

Haberá 5 caixas; cada unha co nome do día da semana. Para facer a devolución, unha vez 

feito no programa MEIGA polo profesorado,  o alumnado terá que depositar o seu libro no 
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día da semana na que fai a devolución. Deste xeito, pasadas as 24 horas, os membros do 

equipo da biblioteca poderá devolver os libros ao seu sitio.  

● Non se usarán os carnés de usuario. Haberá unha listaxe cos números de lectores dispoñible 

por nivel educativo.  

 Para evitar a afluencia de alumnado na biblioteca, así como que libros sexan manipulados 

constantemente, facilitarase ás familias e o alumnado un tutorial  explicando como se pode acceder 

ao catálogo de libros online que teñen a súa disposición así como as novidades, etc.  

O equipo de biblioteca expoñerá recomendacións de libros semanalmente.  

 É importante minimizar o uso dos libros que non se levarán prestados. Os libros que se utilicen 

pero non se levan a casa prestados, deberán ser depositados nas caixas do día correspondente.  

Seguirase co programa das mochilas viaxeiras a partir do segundo trimestre. O alumnado levará a 

mochila para a súa casa un venres e terá que devolvela ao centro o máis tardar o martes seguinte 

para garantir a corentena.  

 LUDOTECA 

 A ludoteca non se poderá usar mentres perdura a situación.  

 Os xogos de mesa así como os demais materiais poderán prestarse ao profesorado para un uso 

individual na aula. Unha vez rematado o tempo de préstamo, o material devolverase desinfectado. 

 

No escenario de actividade académica non presencial, o equipo seguirá mantendo a comunicación 

coas familias a través da web do centro para recomendacións, actividades de animación á lectura... 

 

6. AVALIACIÓN 

Ao final de curso realizarase unha avaliación acerca do funcionamento da biblioteca e do traballo 

realizado na mesma por parte dos seus integrantes.  Ao mesmo tempo reflectiranse as propostas de 

mellora feitas tanto polo alumnado como por parte do profesorado.  O propio equipo de biblioteca 

avaliará a consecución dos obxectivos propostos nesta programación. 
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25. Tecnoloxías da información e comunicación 

Os obxectivos que se propoñen para este curso son os seguintes: 

a. Utilizar a aula virtual Moodel e facer un curso de formación.  

b. Hai unha formación on-line para inscribirse remata o día 10 de setembro. 

c. Darlle a cada mestra/e recursos que lle poidan facilitar traballo:  

i. Deixaremos un libro na sala de mestres onde poderán ver máis de 100 recursos 

educativos distribuídas deste xeito. 

1. Ferramentas para a/o docente 

2. Xogos e actividades 

3. Gamificación e avatares 

4. Atención á diversidade 

5. Google 

d. Colaborar coa biblioteca na procura de información para o PDI. 

e. Revisar as aplicacións de todas as tabletas. Trataremos que teñan máis 

aplicacións/xogos educativas (Google Arts and Culture, Chrome Ville; Barney; 

Chrome Ville Science, Bottle Flip Coutries ou Quiver– traballase coa realidade 

aumentada; Visual Anatomy (Free), etc.) e menos xogos. 

f. Seguir coa dinamización da radio escolar. Volver a mandar a información cos pasos 

a seguir para traballar coa radio, pensar en posibles programas para unha emisión 

periódica, etc. 

Por outra banda o equipo TIC traballará na radio escolar onde se  poden facer colaboracións 

(entrevistas, reportaxes, documentais, etc) das distintas vilas ou cidades que traballarán as distintas 

clases no PDI.  

Xa ten realizado un vídeo de presentación ás familias e persoas que visiten o centro das medidas 

que se van atopar. 

Vai dinamizar todo o relacionado coa páxina web, aplicacións que se esteen empregando, 

xestionar o préstamo de equipos en caso de confinamento e todas as incidencias de centro coa UAC 

e o asesor abalar, se é preciso.  
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26. Organización do persoal non docente. 

O Persoal de Administración e Servizos  do CEIP componse de: 

- un subalterno 

- unha administrativa 

- persoal de limpeza- Adscrito ao IES. 

a) Persoal subalterno: 

O horario do/a persoal subalterno será de 08:00 a 15:00 horas e os martes de 15:30 a 18:00 horas.  

As funcións principais do/a persoal subalterno son: 

a) Custodiar o edificio, mobiliario, máquinas, instalacións e locais.  

b) Controlar a entrada das persoas alleas ao centro escolar, recibir as súas peticións e 

indicarlles o lugar a onde deben dirixirse.  

c) Custodiar as chaves dos despachos, oficinas, aulas e demais dependencias.  

d) Recibir, conservar e distribuír os documentos, obxectos e correspondencia que lle sexa 

encomendada.  

e) Realizar dentro do recinto escolar os traslados de mobiliario, material e aparellos que 

fosen necesarios.  

f) Realizar os encargos relacionados co servizo e co mantemento do centro que lle sexa 

encomendado pola dirección, dentro e fóra do recinto escolar.  

g) Manexar máquinas reprodutoras, multicopistas, fotocopiadoras e análogas, cando así sexa 

autorizado pola Dirección do Centro.  

b) Administrativa: 

O horario do/a auxiliar administrativo do centro será de 07:30 a 15:00 horas. 

As funcións principais do/a auxiliar administrativo son: 

- Apoiar na xestión de datos dos alumnos/as, familias e titores, así como a súa ordenación nos 

sistemas de información. 

- Informar e realizar a xestións necesarias dos servizos derivados da oferta do centro. 

- Cooperar, informar e rexistrar os datos derivados dos procesos de preinscripción, 

matriculación, axudas ó estudo e axudas ó comedor. 

- Realizar o tratamento axeitado ós expedientes dos alumnos/as. 

- Recepción e saída da documentación, arquivo e posta ó día da mesma. 

- Recollida de notas telefónicas e persoais. 

- Aquelas función que o/ secretario do centro estime oportuno. 

c)  Persoal de limpeza: 

O persoal de limpeza non está adscrito ó CEIP senón o IES O Mosteirón, quen se encarga de xestionar 

este servizo. O equipo directivo será o vínculo para calquera comunicación do profesorado co persoal 

de limpeza. 
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O servizo prestado polo IES ten como mínimos as prestacións seguintes: 

a) Fregado diario de tódalas dependencias cubertas.  

b) Limpeza do mobiliario.  

c) Baleirado diario de papeleiras.  

d) Limpeza de chans, aparatos e azulexos nos servizos de aseos e lavabos.  

e) Limpeza xeral e extraordinaria de tódalas dependencias, incluíndo chans, cristais, portas, 

ventás, paredes, teitos e puntos de luz coincidindo coas vacacións trimestrais de Nadal, 

Pascua e Verán.  

f) Limpeza semanal de espazos deportivos abertos e de patios. 
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27. Plan de autoprotección. 

O plan de autoprotección do centro foi entregado por parte da Conselleira de Educación do 

Concello de Sada o  de decembro de 2019 e posto en practica a través dos simulacros de evacuación 

e o plan de formación inicial para o profesorado. 

A dirección do centro é a persoa que tamén ocupa a dirección do Plan de Autoprotección. No 

caso de que dita persoa non este no centro ocupará o posto a secretaria ou a xefa de estudos, por 

este orde. 

Para a realización da evacuación do edifico farase sempre dende a planta superior á inferior, dado 

que en caso de incendio o fume tende a subir. 

Toda evacuación debe facerse de xeito organizado e mantendo, por parte, de toda a comunidade 

educativa a calma. 

Abandonarase a aula de un en un mantendo a distancia de seguridade e pegados á parede, non 

se parará ninguén a recoller obxectos persoais e realizarase a evacuación en silencio. O profesor 

situarase sempre ao final da fila, xa que isto daralle unha referencia ao alumnado e asegurarase de 

que non quede ningún retrasado. As tres plantas dirixiranse á saída principal. 

Tentarase realizar un simulacro de evacuación.  
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28. ANPA 
 

Coas actividades complementarias, que consideramos fundamentais para a formación integral do 

alumnado, perseguimos basicamente dous obxectivos: 

 

 • Que consigan unha educación integral, que non só consiste na adquisición de 

coñecementos, senón tamén de estratexias e actitudes que lles permitan afrontar os problemas que 

se lles presenten por eles mesmos. 

 

 • Seguir mantendo a boa relación que hai coa Comunidade Escolar, e lograr un clima de 

colaboración entre todos os seus membros. 

 

PLAN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA ANPA 

 

 Luns 
 

Martes Mércores Xoves Venres 

 
15:20-16:20 

 
Teatro 

Apoio Escolar 
 

 
Pintura 

Apoio Escolar 

 
Teatro 

Apoio Escolar 

 
Pintura 

Apoio Escolar 

 
Ludoteca 

 
16:20-17:20 

 

 
Atletismo 

 
Inglés 

 
Atletismo 

 
Inglés 

 

 

 

 

ACTIVIDADES FÓRA DO CENTRO 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

16:45-17:30     Piscina 
Infantil 

17:30-18:15     Piscina 
Primaria 

18:30-19:30     Robótica 
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Estas actividades están abertas a todo o alumnado do colexio que o solicite, sexa ou non da ANPA. 

Durante a realización das mesmas, haberá un mestre no colexio para atender calquera imprevisto co 

desenvolvemento das mesmas. 

 

RESUMO DAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN Ó LONGO DO CURSO 

 

 ▪ Programa Madrugadores: 

 

Trátase dun programa de atención a alumnos dende as 7:30 ate as 9:00h, hora de entrada no 

centro. Desenvolvese dende setembro a xuño, nunha sala destinada para este fin. 

Participan unha media de 11 alumnos de carácter fixo diario e o número de eventuais varia segundo 

o mes e o día. Este programa está pensado para conciliar a vida laboral e familiar das familias. 

Temos contratada a unha empresa especializada nestes servizos de coidado e atención de nen@s e 

temos a unha coidadora. 

As familias asociadas á ANPA contan cunha redución do custo mensual. Existen dúas posibilidades e 

polo tanto dúas tarifas: carácter fixo, carácter eventual. Ademais, tamén existe un desconto para os 

irmáns que fan uso do mesmo servizo. 

 

  ▪ Programa Canguro: 

 

Programa que se desenvolve nos meses de setembro e xuño en horario de 15:20 a 17:20. Ten as 

mesmas características que o programa madrugadores, aínda que distinto horario. Ademais do 

desconto por irmán, tamén existe outro desconto para aquelas familias que fan uso de ambos os 

dous programas básicos para a conciliación familiar, madrugadores e canguro. 

 

 ▪ Actividade extraescolar “Ludoteca” 
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Dado os problemas que as familias lles causa o horario de saída dos seus fillos, que imposibilita 

nalgúns casos a conciliación do horario laboral e o escolar e familiar mantense un obradoiro 

denominado “Ludoteca” os venres. Ofréceselles aos pais a posibilidade de dous horarios. De 15:20 a 

16:20h ou de 15:20 a 17:20h de outubro ata xuño. Coa intención de poder ofrecer un bo servizo aos 

alumnos que quedan e un bo aproveitamento das actividades que se desenrolan, no primeiro 

bloque horario trabállanse manualidades ou actividades lúdicas que rematan nunha hora e polo 

tanto os nen@s non quedan cos traballos á metade. Na segunda quenda, fanse xogos populares, 

actividades adaptadas ás idades dos participantes, ou actividades temáticas. 

 

▪ Actividade extraescolar “Apoio Escolar” 

 

Actividade extraescolar que se desenvolve pola mesma empresa que realiza as actividades de 

Madrugadores, Canguro e Ludoteca. O obxectivo desta actividade e a de reforzo ou poder facer as 

tarefas que quedaron pendentes da clase. Os días da actividade varía segundo as solicitudes iniciais 

no comezo do curso e se non se fixesen grupos nas actividades que hai á mesma hora como son 

Teatro (luns e mércores) e Pintura (martes e xoves). Este ano sería de luns a xoves 15:20 a 16:20 de 

outubro a maio. 

 

 ▪ Actividade extraescolar “Pintura e Debuxo” 

 

Actividade extraescolar que se realiza divididos en dous grupos os martes e xoves de 15:20 a 16:20, 

a partir de outubro ata maio. Está impartida pola Escola De Arte de Sada na que se ensinará aos 

nen@s o uso das distintas técnicas de pintura e a modelar en barro. Destinada para nen@s de 

infantil e primaria. 

 

 ▪ Actividade extraescolar “Atletismo” 

 

Actividade extraescolar que se desenvolve os luns e mércores de cada mes de 16:20 a 17:20, a 

partir de outubro ata maio. Impartida polo Club de Atletismo de Sada, para nen@s de infantil e 
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primaria, coa finalidade de introducir aos nen@s neste deporte a través de xogos e exercicios ao 

mesmo tempo que axudan á maduración psicomotora do neno. 

 

 ▪ Actividade extraescolar “Teatro” 

 

Actividade extraescolar que se desenvolve os luns e os mércores de 15:20 a 16:20, a partir de 

outubro ata maio. Actividade de nova creación para nen@s de infantil e primaria para introducilos 

no mundo das artes escénicas dunha maneira lúdica. 

 

 ▪ Actividade extraescolar “Inglés” 

Actividade extraescolar que se desenvolve os martes e xoves de 16:20 a 17:20. É unha actividade 

nova na que se intentará que aprendan inglés xogando e cantando. 

 

ACTIVIDADES FÓRA DO CENTRO 

 

▪ Piscina 

Realizase na piscina Municipal de Sada os venres en horario 16:45 a 18:15 en dous grupos. O 

primeiro grupo sería o de infantil de 16:45 a 17:30 e o segundo grupo sería o de primaria de 17:30 a 

18:15. Cun prezo reducido, sen matrículas, e só para socios da ANPA. O obxectivo desta actividade e 

a familiarización coa auga dos máis pequenos e a iniciación e perfeccionamento da natación nos 

alumnos de primaria. 

▪ Informática 

Actividade extraescolar que se desenvolve fóra do centro escolar os luns de 18:00 ata as 19:00 de 

outubro a maio, dirixido a nen@s de 5º e 6º de primaria para iniciarse no uso dos programas do 

paquete Office. A hora poderá variar segundo se faga grupo e o número de alumn@s. 

▪ Robótica 

Actividade extraescolar que se desenvolve os xoves de 18:30 ata as 19:30. Dependendo do nivel, 

levaranse a cabo sesións de robótica educativa, de programación, así como actividades de deseño e 

impresión 3D. A hora poderá variar segundo se faga grupo e o número de alumn@s. 

 

 

mailto:nen@s
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ANEXO I.- PLAN DE REFORZO E PLAN DE RECUPERACIÓN. 

Seguindo as  Instrucións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación 

Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas que se deben adoptar no curso académico 

2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as 

ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato, preséntase o plan de reforzo e de recuperación. 

 DOCUMENTO DE REFORZO EDUCATIVO 

 

* Levarase a cabo cando un alumno/a non segue o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe. É a 
medida máis ordinaria de todas, é previa ás outras. O reforzo educativo hai que planificalo, e 
comunicarllo ao equipo directivo e ás familias. Farase constar no boletín de notas e no expediente 
académico do alumno (orde de 6 de outubro de 1995 que regula as adaptacións do currículo) 
 

 

NOME DO ALUMNO/A  DATA DE NACEMENTO  

CICLO E NIVEL  

TITOR/A  DATA APERTURA  

 

NECESIDADE DE MEDIDAS DE REFORZO NAS ÁREAS DE:  

 

 

DIFICULTADES QUE PRESENTA O ALUMNO/A : 

 

 

 

 

 

AMBITOS QUE VAN A SER REFORZADOS (persoal, social, familiar, curricular)   
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OBXECTIVO CO QUE SE PLANTEXOU O REFORZO: 

 

□ Para superar aprendizaxes anteriores. 
 

□ Para repasar e consolidar aprendizaxes. 
 

□ Para ampliar outras aprendizaxes. 
 

□ Outros: 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... 

 

ASPECTOS A MODIFICAR ( tendo en conta os que van a ser reforzados): 

 

□ Cambios na secuencia de contidos (tratar unicamente os contidos básicos, introducir os 
traballados anteriormente porque están olvidados,....). 

 

□ Distinta temporalización para acadar os obxectivos. 
 

□ Cambios na avaliación (formas de avaliar, instrumentos de avaliación). 
 

□ Cambios na organización da aula. 
 

□ Cambios nos agrupamentos. 
 

□ Adaptación das actividades propostas para o grupo/clase. 
 

□ Eliminación de actividades repetitivas. 
 

□ Utilización de outros medios distintos aos habituais para acadar os obxectivos. 
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□ Lecturas complementarias.                                                                
 

□ Explicacións verbais individualizadas por parte do profesorado. 
 

□ Fichas didácticas. 
 

□ Outros: 
....................................................................................................................................................
.. 

 

    

RECURSOS NECESARIOS (especificar):  

□ Material 
impreso............................................................................................................................... 

 

□ Recursos 
TIC.................................................................................................................................... 

 

□ Intervención coa 
familia................................................................................................................... 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN E SEGUIMENTO:  

O seguimento será trimestral, realizando as modificacións oportunas. 

Realizaranse variacións segundo a marcha e a resposta do alumno/a ás actividades propostas. 

 

 

 

OBSERVACIÓN: Recibe reforzo de profesorado non especialista en atención á diversidade: 

 

□ SI   □ NO 
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Recibe reforzo de PT ou AL:             □ SI   □ NO 

 

 

Con data___________________________, comunícase ao equipo directivo. 

 

Con data____________________________, a familia do alumno foi informada. 

 

   

REFORZO EDUCATIVO  

Alumno/a: 

Nivel: Grupo: Data inicio reforzo: 

PLAN DE TRABALLO 

AREA Temporalización: 

 

CONTIDOS A REFORZAR/ HABILIDADES-DESTREZAS 
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METODOLOXÍA (BREVE DESCRICIÓN) 

 

 

MATERIAIS DE APOIO 

 

 

 

AVALIACIÓN (marcar cun x) 

Normalizada  

Adaptacións dos exames:  

Orais   --     --------   Test de resposta múltiple  

 

Outros (especificar) 

 

 

 

FOLLA DE SEGUIMENTO POR  TRIMESTRE 

ALUMNO/A: Curso: Grupo: 

DATA  
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 VALORACIÓN DAS MEDIDAS DE REFORZO PROPOSTAS: 

 

Positiva: 

Debería mellorarse: 

Observacións: 

 

VALORACIÓN DO PROGRESO DO ALUMNO COAS MEDIDAS DE REFORZO EDUCATIVO: 

 

O alumno/a esforzouse pero non acadou resultados positivos. 

 

□ O alumno/a esforzouse e acadou resultados positivos. 

 

□ O alumno/a non se esforzou. 

 

□ O alumno/a esforzouse pero os apoios non foron suficientes. 

 

□ Outras 

MODIFICACIÓNS A INTRODUCIR NA NOVA PROPOSTA: 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 
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1. XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA 

1.1  LEGAL 

O decreto 105/2014 de 4 de setembro polo que se establece o currículo de 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, establece no artigo 12.2 que a 

avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado na etapa de primaria, será 

continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. 

Por outra banda, o artigo 13.1 sinala que o alumno ou alumna accederá ao curso 

ou á etapa seguinte sempre que se considere que acadou os obxectivos que 

correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que acadou o 

grao de adquisición das competencias correspondentes. De non ser así, poderá 

repetir unha soa vez durante a etapa, cun plan específico de reforzo ou 

recuperación e apoio, que será organizado polos centros docentes dacordo co 

que estableza a consellería competente en materia educativa. 

Así mesmo, a repetición considerarase unha medida de carácter excepcional e 

tomarase tras esgotar o resto das medidas ordinarias de reforzo e apoio para 

resolver as dificultades de aprendizaxe do alumnado. 

 

1.2  PEDAGÓXICA 

A Educación Primaria pretende o desenvolvemento das competencias 

cognitivas, afectivas e sociais que senten as bases dunha futura vida adulta plena 

e satisfactoria, para o que é preciso garantir a todo o alumnado un máximo e 

óptimo aprendizaxe escolar. A escola debe establecer as condicións mínimas 

para que poidan acadarse mellores índices de calidade educativa.  

Hai dous elementos fundamentais que inciden no éxito escolar: 

- Unha axeitada presentación de contidos, no que incide directamente a 

metodoloxía e organización do traballo. 

- O desenvolvemento da metacognición, é dicir, que o alumno sexa consciente 

das estratexias que emprega para afrontar as aprendizaxe. 
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Unha ensinanza de calidade e o sentimento de ir avanzando nas propias 

aprendizaxes, producirán no alumno os niveis adecuados de motivación que 

favorecerán a consecución de futuros aprendizaxes. 

 

O plan específico de reforzo pretende ser un sustento que guíe as aprendizaxes do 

alumno, de tal forma que non experimente desgana por repetir contidos, así como 

reforzar as relacións co novo grupo de alumnos cos que compartirá pupitre durante 

un curso académico. 

 

 

2. DEFINICIÓN DO PROGRAMA 

O programa consiste nunha serie de actuacións de reforzo para o alumnado de 

Educación Primaria que permanece un curso adicional no mesmo curso.  

Desenvolverase no marco da aula ordinaria e actuará sobre o alumnado que non 

promocione. 

O programa  pretende: 

- A mellora do rendemento académico. 

- Mellorar as perspectivas escolares a través do reforzo nas distintas áreas do 

currículo 

- Contribuír á consecución das competencias clave, incidindo especialmente 

na capacidade de comprensión e expresión do alumnado e na resolución de 

problemas. 

- Mellorar e disipar os problemas de aprendizaxe, incorporando medidas de 

apoio ordinario que permitan a recuperación de hábitos e coñecementos 

non adquiridos e como afrontalos para superalos. 

- Aínda que é un programa dirixido a un colectivo moi concreto, a súa axeitada 

aplicación pode obter resultados positivos para a totalidade do centro, dado 
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que a actuación sobre este alumnado pode mellorar o clima xeral e cambiar 

as expectativas sobre o futuro escolar de todos. 

- Destácase o papel das familias no programa, dado que á través do seu 

compromiso co centro, establecerase a extensión dos beneficios do 

programa, contando así coa implicación das familias na formación dos seus 

fillos. 

 

 

 

3. OBXECTIVOS 

O obxectivo principal do programa deriva da preocupación de incrementar o 

rendemento académico do alumnado que, escolarizado en Educación Primaria,  

deba permanecer un ano máis nun curso; tendo en conta as variables sociais, 

culturais, económicas do entorno, coa finalidade de diminuír o  efecto destas 

variables sobre o seu rendemento final e encamiñalo cara ao éxito escolar. 

Para acadar este obxectivo, plantéxanse os seguintes obxectivos específicos: 

1. Favorecer o rendemento e as aprendizaxes do alumnado en situación de 

desvantaxe persoal, social ou cultura. 

2. Contribuír ao desenvolvemento integral do alumnado obxecto do programa 

nos ámbitos físico, social, emocional, cognitivo e lingüístico. 

3. Motivar ao alumnado de cara á consecución dos logros da súa aprendizaxe. 

4. Fomentar unha actitude responsable de organización e constancia no 

traballo. 

5. Desenvolver habilidades sociais, hábitos de traballo individual e o 

coñecemento de técnicas de estudo que conduzan ao logro da competencia 

de aprender a aprender, como base para o desenvolvemento das outras 

competencias básicas. 

6. Proporcionar novas estratexias de organización no grupo e estimular a 

intervención na aula. 
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7. Implicar ás familias na posta en marcha das actuacións previstas no 

programa, como facilitadoras do seguimento do mesmo. 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN. FASES 

Se establecen as seguintes fases de execución: 

 

1) Fase diagnóstica: (mes de xuño) 

Na última sesión de avaliación e dentro do proceso de 

ensino-aprendizaxe, o profesorado titor, atendendo ao exposto sobre 

Promoción na Orde de Avaliación en Educación Primaria, tomará a decisión sobre a 

permanencia ou non dun ano académico máis no mesmo curso. 

A partir deste momento, os titores/as decidirán o alumnado que, por presentar 

dificultades e problemas na aprendizaxe, vai a permanecer un ano académico 

adicional nalgún curso e participará no programa. 

O titor coa axuda do departamento de orientación, establecerá un plan de reforzo 

para o alumno que non promocione, tomando como referencia as súas dificultades 

e puntos débiles que son obxecto de mellora. 

 

2) Fase de Inicio: (setembro - outubro) 

Nesta fase os profesores/as que interveñen na aula, iniciarán a aplicación do plan 

de reforzo para cada alumno, en función das necesidades que presente, non só 

académicas, senón tamén emocionais, sociais ou doutra índole. 

Partindo das reflexións da fase diagnóstica, planificaranse as actuacións e recursos 

ordinarios para a atención do alumnado que participa neste programa. 
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Establecerase unha entrevista inicial coa familia para informar da importancia da 

implicación da familia e da coordinación familia-escola. 

Nesta entrevista participarán o titor/ora, a orientadora do centro, de ser o caso, e o 

pai/nai/titor legal convocados. 

 

3) Fase de seguimento: (resto del curso) 

Durante esta fase de traballo coordinado, dentro da aula levarase un seguimento 

personalizado de cada alumno/a para comprobar a efectividade das estratexias 

planificadas ou a recondución no seu caso, das mesmas. 

Para a efectiva organización das experiencias que provocarán a mellora nas 

competencias básicas, deberá contar con tres criterios básicos: 

A. A continuidade: os mesmos tipos de aprendizaxe repetiranse en forma 

continuada para afianzarse. Este é o caso do hábito lector e as operacións 

matemáticas. 

B. Secuencia: a importancia de construír unha nova experiencia sobre o aprendido 

e pasar a un grao maior, garantía a adquisición de niveis cada vez máis complexos 

de habilidades. 

C. Contextualización: O último paso, que da lugar á unificación de criterios e 

comportamentos aprendidos para o alumnado en clase. As aprendizaxe deben 

ter un sentido para o alumno dentro de situacións reais. 

Mensualmente nas reunións ordinarias do equipo de nivel realizarase un 

seguimento do grao de consecución do Plan de Reforzo e incorporaranse as 

modificacións e melloras oportunas. 

 

4) Fase final o avaliación: (maio-xuño) 

A valoración realizarase tendo en conta os seguintes aspectos: 



Programación Xeral Anual 2020-21. CEIP Plurilingüe O Mosteirón. 
 

144 

1- Progreso nos resultados das avaliacións: número de áreas con calificación 

global positiva acadados polo alumno con respecto á avaliación do curso 

anterior. 

2- Progreso na avaliación no apartado de capacidades. 

3- Autoestima e confianza en si mesmo. 

4- Relacións que establece o alumno cos compañeiros/as 

 

5) Fase de revisión ( primeiro trimestre curso seguinte) 

Para dar rigor á aplicación do programa, farase un seguimento do alumno no 1º 

trimestre do curso seguinte. No caso de 6º de primaria, axuntaranse os resultados 

das actuacións do programa ao informe de final de etapa. 

 

5. DESTINATARIOS 

Serán destinatarios de este programa: 

O alumnado de Educación Primaria que, deba permanecer un curso adicional en 

calquera momento ao longo da súa escolarización nesta etapa educativa. 

As familias, que deberán adquirir o compromiso explícito de colaborar co centro e 

garantir o seguimento do programa desenvolto polos seus fillos, dado que os 

beneficios repercutirán na súa propia estima persoal e social. 

Non será obxecto deste programa o alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo. Para estas necesidades o centro dispón de recursos específicos, que non 

ordinarios, profesoras de P.T. e A.L. 
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6. ORGANIZACIÓN 

6.1. PROFESORADO 

O profesor/ora encargado de realizar o plan específico de apoio será o titor/ora do 

alumno, contando sempre co apoio do titor/ora do curso pasado de forma 

preferente. 

Poderanse establecer protocolos, a través da xefatura de estudos, para que o 

alumno conte con reforzo de profesorado con dispoñibilidade horaria para realizar 

puntualmente actuacións dentro da aula ordinaria e nas materias instrumentais. 

 

6.2. AULA 

Para organizar o traballo na aula, haberá que ter en conta algúns dos problemas 

máis comúns aos que se enfrenta o alumnado: 

• Escasa capacidade receptiva e memorística 

• Falta de interese por aprender 

• Falta de ambiente de estudo na casa, o que repercute negativamente na 

motivación 

• Pouco sentido da responsabilidade e autoesixencia 

• Falta de hábitos de estudo 

• Falta de habilidades sociais 

• Problemas emocionais 

• Incumprimento das normas 

• Dificultades familiares 

• Entorno sociocultural desfavorecido 

 

Intentarase na medida do posible que non se atopen escolarizados na  mesma aula 

máis de dous alumnos/as sobre o que se aplica o programa. 

As actuacións que se realicen seguindo este programa estarán integradas na 

programación docente, implicando ao profesorado que entra na aula. 
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Empregarase o Documento de Reforzo Educativo do Departamento de Orientación 

para concretar as actuacións a realizar con este alumnado. 

 

Haberá especial énfase nas actividades que permitan adquirir habilidades de lectura 

comprensiva, expresión escrita e oral, conceptos e operacións matemáticas básicas, 

así como resolución de problemas, reforzando a expresión escrita e lectora en todas 

as áreas. 

Traballarase na clase de modo organizando, buscando as actividades que conduzan 

á adquisición de hábitos de traballo e estudo, para este efecto, empregarase o 

programa de técnicas de estudo do anexo I (aplicable, preferentemente, no caso de 

alumnado de 4º,5º,6º curso de primaria) 

Terá especial relevancia a adquisición de: 

• Autocoñecemento sobre a forma de estudo 

• Dominio dun método de estudo que comprenda varios pasos: Prelectura, 

lectura con subliñado, esquema, resumen, actitude ante os exames, 

memorización e métodos para o traballo en equipo. 

 

6.3. TRABALLO CON FAMILIAS 

A principio de curso, celebrarase unha reunión entre profesor titor e familia para explicar 

a dinámica de traballo no centro. Informarase sobre técnicas básicas de estudo para 

aplicar na casa e tamén se obterá información sobre: 

- Actividades que desenvolven na casa cos seus fillos para resolver os 

problemas que poidan xurdir. 

- Se revisan ou están pendentes das tarefas que os seus fillos realizan e, a que 

adican o tempo despois da escola. 

- Como valoran o traballo realizado no centro. 

- O grao de implicación fronte ao proceso educativo. 
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Na medida do posible, cando o titor/a teña as conclusións da entrevista realizada, 

orientará ás familias acerca das deficiencias observadas, algunhas destas orientacións 

serán: 

• Inculcar aos seus fillos/as unha actitude positiva de cara ás tarefas escolares. 

• Desenvolver rutinas, especialmente importante nos primeiros curso de 

primaria, establecendo tempos fixos no días para a lectura e a escritura. 

• Revisión dos materiais do alumno e emprego da axenda escolar. 

• Reunirse co titor/ora para valorar o seguimento do seu fillo/a. 

• Dar seguridade e motivación nos seus logros. 

• Adicar tempo de traballo diario co seu fillo/a. 

• Expresar cariño e afectividade verbal e física. 

• Propoñerlle metas que poda acadar. 

• Valorar calquera momento onde se presente o esforzo e superación de 

dificultades no seu traballo 

 

 

7. MATERIAL DE APOIO. RECURSOS 
Recursos humanos 

Profesorado titor actual do alumnado implicado no programa. 

Profesorado titor do curso pasado, do alumnado implicado no programa. 

Profesorado con dispoñibilidade horaria para facer reforzo, preferentemente do 

nivel no que se atopa escolarizado o alumno. Tamén procurarase que a persoa que 

exerza este tipo de reforzo, sexa sempre a mesma, atendendo a criterios 

pedagóxicos e de cara a favorecer a estabilidade do alumno/a. 

 

Recursos materiais 

Programa de técnicas de estudo (Anexo I) 

Material de aula 
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Cadernos de traballo, axenda, xogos 

Material reforzo do departamento de orientación: Exercicios reforzo, Actividades 

específicas de mellora da comprensión lectora enfocada a textos e tamén libros 

(novelas infantís, libros de aventuras), cadernos de expresión escrita, orientacións 

dirixidas a familias. 

Biblioteca e espazos do centro 

Equipos informáticos 

 

 

 

 

 

 

8. VALORACIÓN DO PROGRAMA 

Ao longo do mes de xuño realizarase a valoración da aplicación do programa e do progreso 

do alumnado participante por parte do profesorado titor responsable de cada alumno. 

Esta valoración incluirase na memoria do centro. Na mesma terase en conta: 

- O funcionamento do programa dentro da organización do centro. 

- O progreso nos resultados escolares do alumnado e as valoracións do profesorado que 

intervén no programa sobre o seu progreso, a súa autoestima, integración social, 

etc…sobre a mellora deste último en satisfacción persoal, confianza en si mesmo, relación 

cos compañeiros, etc… 

- A opinión das familias e a súa percepción sobre a evolución escolar dos seus fillos/as. 

 

 


