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1.- INTRODUCIÓN 
 

Na  presente  Programación  Xeral  anual temos en conta o decreto polo que se establecen a 

ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia de acordo 

co disposto na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e no Real decreto 157/2022, 

do 1 de marzo.  

Coa entrada en vigor da LOMLOE este curso se modifica o currículo, organización e obxectivos 

en cursos impares de E. Primaria. 

As programacións dos cursos pares continuan coa lei anterior. 

Para a elaboración e o seguimento das programacións das áreas, materias ou ámbitos 

do segundo ciclo de educación infantil, do primeiro, terceiro e quinto cursos de 

educación primaria, utilizaremos a aplicación informática de programacións PROENS.  

Os  obxectivos  marcan as  liñas  de  cara  a  desenvolver  a  mellor  atención  e  educación  

para  o  noso  alumnado.   

O  activo  fundamental  para acadar  estes  obxectivos  é  a  motivación  e  traballo  en  equipo  

de  todo  o  claustro,  así  como  a  colaboración  das familias.   

Seguimos dentro do noso proxecto educativo e funcional cun plan de lectura concretado a 

través de actuacións destinadas ao fomento da lectura, da escritura e das habilidades no uso, 

no tratamento e na producción de información, en apoio da adquisición das competencias 

clave. 

Seguiremos coa biblioteca escolar como centro de recursos e servizos para toda a comunidade 

educativa. 

A estratexia dixital se concretará a través dun plan dixital de centro, que se concibe como un 

instrumento para mellorar o desenvolvemento da competencia dixital da comunidade educativa, 

o uso das tecnoloxías dixitais no proceso de ensino e aprendizaxe e a transformación dos 

centros en organizacións educativas dixitalmente competentes. 

Promoveremos o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula como medio 

didáctico apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

Utilizaremos as plataformas dixitais e tecnolóxicas de acceso para toda a comunidade 

educativa (Abalar). 
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2.- DATOS DO CENTRO  
   

IDENTIFICACIÓN DO CENTRO: 
 
COLEXIO: CEIP PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA 
 
CODIGO: 15014829 
 
DOMICILIO: RÚA MIGUEL PEREIRO TACÓN S/N 
 
CÓDIGO POSTAL: 15168 
 
LOCALIDADE: MONDEGO 
 
CONCELLO: SADA 
 
TELÉFONO: 881960090 
 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ceip.barrie.maza.sada@edu.xunta.es 
 
PÁXINA WEB: http://www.edu.xunta.es/centros/ceippedrobarriedelamaza/ 
 
INSTITUTO E.S.O. AO QUE ESTÁ ADSCRITO: “ISAAC DIÁZ PARDO” DE SADA 

 

 

 

                                 CATÁLOGO DE POSTOS DE TRABALLO DO COLEXIO 

E.I. e E.P. 
31 38 32 33 35 34 36 37   

TOTAIS 
OBSERVACIÓNS 

EI EP FI FF EM EF PT AL DO ALC  

CATALOGADOS 8 12 2 1 1 2 2 1 1 1 31 Orde  16 xullo 2018 

DOG 30 XULLO 2018 

FUNCIONANDO 9 16 3 1 1 2 3 2 1 1 39 +2 PROFESORAS DE RELIXIÓN 

NÚMERO DE UNIDADES (Orde  16 xullo 2018) INF 6 PRI 13  TOTAL 19 

NÚMERO DE UNIDADES Durante este curso INF 7 PRI 17  TOTAL 24 

 

                                                         MATRÍCULA   

GRUPOS EDUCACIÓN INFANTIL 
  

                      EDUCACIÓN PRIMARIA 
TOTAL 
INFANTIL 

+ 

PRIMARIA 

 3A 4A 5A  TOTAL  1º 2º 3º 4º 5º 6º    TOTAL 

A 17 18 17  A 22 20 18 23 24 24  

B 17 18 18  B 21 20 18 21 23 22  

C   17  C  19 18 19 22 23  

 TOTAIS 34 36 52 122  43 59 54 63 69 69 357 

  479 

mailto:ceip.barrie.maza.sada@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/ceippedrobarriedelamaza/
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3.- OBXECTIVOS 
 

   
Nesta Programación Xeral Anual fíxanse os obxectivos específicos do centro para este 

curso, e as actividades que se desenvolverán para cumplir os obxectivos, así como os 

encargados de realizar cada aspecto da Programación. 

  

OBXECTIVOS 
  
 

3.1 OBXECTIVOS REFERIDOS AO CENTRO 
 
 

3.1.1 Empregar a biblioteca do centro como elemento dinamizador de actividades, 

achegando os libros e materiais ás aulas. 

3.1.2 Fomentar e integrar na práctica docente o potencial metodolóxico e didáctico das 

TIC´s. Elaboración do Plan Dixital do centro.  

3.1.3 Contribuir á dinamización da planificación e organización educativa fomentando a 

relación entre iguais para mellorar a integración escolar, facendo unha escola 

inclusiva e non violenta. 

3.1.4 Potenciar a coordinación e cooperación entre  o centro e as familias,  facéndoas 

partícipes daqueles aspectos da orientación educativa nos que poidan incidir en 

maior medida.  

 
3.2 OBXECTIVOS REFERIDOS AO ALUMNADO 

 
 

3.2.1 Contribuir á personalización dos procesos de ensino-aprendizaxe (medidas de 

atención á diversidade), impulsando as medidas necesarias de compensación de 

desigualdades de orixe. 

3.2.2 Procurar a integración do alumnado no seu grupo e no centro, con especial 

atención aos alumnos procedentes do estranxeiro, ou con NEAE, traballando una 

educación comprensiva e sensible ás diferenzas individuais. 

3.2.3 Establecer un plano de accións para a orientación educativa do alumnado do 

centro. 

3.2.4 Aplicar  programas que desenvolvan a adquisición de habilidades, técnicas de 

traballo intelectual e estratexias de aprendizaxe, contempladas no propio 

curriculo. 
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3.2.5 Fomentar no alumnado as actitudes cooperativas no centro, nos seus servizos 

(especialmente no transporte), e no seu entorno socio-cultural, atendendo a 

hábitos de orde, limpeza e coidado nas instalacións e do mobiliario escolar. 

3.2.6 Fomentar a educación para a igualdade e a coeducación que evite unha 

transmisión estereotipada de papeis entre sexos, establecendo medidas que 

eviten as actitudes de machismo e misoxinia no seo da comunidade educativa 

 

3.3 OBXECTIVOS REFERIDOS AO PROFESORADO 

 
3.3.1 Formar ao profesorado no emprego da aula virtual do centro, a través do equipo 

Tics e da solicitude de PFPPs relaccionados con esta temática. 

3.3.2 Coordenar as actuacións do profesorado titor, as profesoras de especialistas e 

ACNEAE, e a Orientadora de cara a dar resposta ás NEAE do alumnado. 

3.3.3 Coordenar o proceso de avaliación formativa de cada grupo e a información ao 

alumnado e ás familias 

3.3.4 Apoiar a actuación do profesorado, proporcionándolle a información sobre 

recursos materiais, didácticos e estratexias metodolóxicas que podan favorecer o 

seu labor docente e titorial. 

 
3.4       OBXECTIVOS REFERIDOS ÁS FAMILIAS 

 

3.4.1 Fomentar actividades informativas e orientadoras que impliquen ás familias na 

consecución dos obxectivos educativos marcados. 

3.4.2 Establecer contactos periódicos coas familias de forma individual ou colectiva, coa 

fin de asumir conxuntamente a orientación educativa dos seus fillos. 

3.4.3 Informar e asesorar ás familias do alumnado con NEAE. 

 

Os obxectivos sinalados no apartado anterior pódense agrupar en tres liñas 

fundamentais de traballo; elixindo actividades que durante o curso desenvolvan un plano 

coherente nestes tres niveis: 

- Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe 

- A acción titorial 

- A orientación académico-profesional 

As accións prioritarias que se determinan están globalmente concebidas e son 

interdependentes, aínda que se especifica en cada caso a que vertente da programación 

afecta. 
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4.- ESTRATEXIAS DE TRABALLO 
 

4.1   ESTRATEXIAS REFERIDAS AO CENTRO 
 

4.1.1   Os profesores reunidos por niveis elaborarán as programacións didácticas. 

4.1.2  Contémplanse as estratexias de dinamización e organización do centro no 

apartado do  Departamento de Orientación.  

4.1.3 Os responsables dos equipos de Tics, Biblioteca, equipo de Dinamización 

da Lingua Galega, equipo de Actividades complementarias e extraescolares, en 

colaboración con todo o profesorado encárganse de todas as actuacións. 

 

4.2  ESTRATEXIAS REFERIDAS AOS ALUMNOS 
 

 4.2.1   Realización da avaliación inicial e integración do alumnado 
 
A comezo do curso o profesorado titor realizará actividades de acollida para o primeiro 

día de clase. Deste xeito, proponse o coñecemento do espazo físico, as normas de 

convivencia de aula e centro, o funcionamento interno, a relación inicial cos compañeiros 

e profesores, o coñecemento do transporte escolar, etc, procurando especial atención 

para o alumnado de novo ingreso. 

No primeiro tramo do curso, os profesores: 

a) - Comentarán cos alumnos os dereitos e deberes, informando do funcionamento do 

centro coa finalidade, se é preciso,  de crear unhas normas de convivencia específicas 

para a propia aula.  

b) - Proporcionar  ao alumnado e ás familias información do calendario escolar, horarios, 

tempo de atención ás familias, actividades extraescolares e complementarias, 

programas escolares e criterios de avaliación do grupo. 

c)- Coñecer a situación de cada alumno no grupo e no centro, e as circunstancias do seu 

entorno familiar e social, intervindo, se é o caso, para favorecer a súa integración escolar 

efectiva, e fomentando a participación nas actividades do centro. 

d)- Coñecer as características do grupo titorizado, a través da análise do seu historial 

académico, da información recibida do profesorado de cursos anteriores, de 

cuestionarios, rexistros e da avaliación inicial da competencia curricular. Tamén 

estableceranse sistemas, como a observación sistemática, o intercambio de información 

con outros docentes que impartan no mesmo grupo, ou técnicas grupais, para coñecer a 

dinámica interna do grupo e intervir, se fose preciso, para recompoñela ou mellorala. 
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Colaborando se é o caso co Dto. de Orientación a través de test, probas ou outros 

instrumentos de medición que considere oportunos. 

e)- O profesor titor informará ó resto do equipo de profesores daqueles datos que sexan 

significativos para a mellora do proceso de ensino-aprendizaxe ou da integración grupal 

do alumnado.  

Asemade informará ás familias, cando sexa preciso, das medidas adoptadas para a 

corrección das dificultades detectadas. 

 

4.2.2       Detección e avaliación dos ACNEAE 
 
Os equipos docentes, os titores, as familias e o Departamento de Orientación, 

colaborarán para unha pronta detección de posibles alumnos con NEAE, co obxecto de 

buscar as respostas educativas axeitadas, que permitan levar a cabo unha rápida 

intervención. 

O Dto. Orientación proporá o modelo de intervención en cada caso, e coordenará a 

actuación das profesoras especialistas de Pedagoxía Terapéutica e de Audición e 

Linguaxe, elevando ao Xefe de Estudos a proposta de organización da docencia para 

este alumnado. 

 
4.2.3   Habilidades e métodos de estudio e aprendizaxe 

 
É labor de tódolos docentes do grupo, coordenados polo titor en colaboración co Dto. de 

Orientación axudar ao alumnado para que adquira procedementos axeitados de traballo 

intelectual. 

En todo caso inseriranse preferentemente nas actividades diarias na aula. 

 

4.2.4   Orientación académica e profesional 
 
O profesorado e o Dto de Orientación porá en práctica estratexias encamiñadas a: 

a) Que o alumnado teña coñecemento da estrutura do sistema educativo, das 

posibilidades de estudo a curto, medio e longo prazo. 

b) Que adquiran e utilicen procedementos facilitadores da reflexión e da toma de 

decisións. 

 
4.2.5   Avaliación do alumnado 

 

      Os equipos de profesores poñerán en práctica estratexias encamiñadas a: 

a) Informar ao alumnado dos criterios polos que vai ser avaliado. 
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b) Afondar na correcta utilización das modalidades de avaliación continua, formativa e 

sumativa. 

 
4.3  ESTRATEXIAS REFERIDAS ÁS RELACIÓNS ENTRE PROFESORES: 
 

4.3.1      Relación do titor co Dto. de Orientación 
 
Por parte de todos poñeranse en práctica estratexias conducentes a: 

a)- Detectar e previr conductas do alumnado que dificulten o seu proceso de ensino-

aprendizaxe, solicitando o asesoramento necesario, de ser o caso. 

b)- Coordinar as actividades orientadoras e titoriais do Centro que afectan ao   seu 

grupo.  

c)- Participar activamente no desenvolvemento do plan titorial. 

4.3.2      Relación do titor cos profesores 
 
O equipo de profesores poñerá en práctica estratexias favorecedoras destes aspectos: 

a)- Facilitar o traballo en equipo e a coordenación dos ciclos e niveis, así como a 

canalización das propostas de acción conxunta a través da Comisión de Coordenación 

Pedagóxica (CCP). 

b)- Informar ao resto do profesorado do grupo titorizado sobre aspectos de interese que 

poidan incidir na mellora do ensino-aprendizaxe e da integración grupal do alumnado da 

súa titoría. 

c)- Organizar e dirixir as xuntas de avaliación nas que se realizará unha síntese da 

avaliación formativa referente a: 

c-1)- Os logros acadados polo alumnado en referencia á avaliación inicial 

c-2)- A situación actual do ACNEAE 

c-3)- Os materiais empregados 

c-4)- A metodoloxía aplicada 

c-5)- A situación do grupo-clase 

c-6)- Coordinar as accións titoriais a levar a cabo de maneira xeralizada 

 

       4.3.3       Relación do titor coas familias 
 
Os  titores poñerán en práctica estratexias encamiñadas a: 

a) Favorecer unha axeitada comunicación familia-centro, comunicándolle horario de 

atención ás familias, mantendo entrevistas ou contactos persoais. 

b) Informar ás familias dos aspectos educativos dos seus fillos e, asemade, recabar 

a información necesaria para a mellora da situación escolar do alumnado. 
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5.-  RECURSOS 
 

 
 

    5.1      RECURSOS HUMANOS 
 
 

Ademais dos equipos de profesores das especialidades, a figura do profesor titor é a clave 

no desenvolvemento das actividades que se propoñen para o presente curso.  

O centro conta, tamén, cun Departamento de Orientación constituido polo profesorado de PT 

e AL e coordinadora de E. Infantil e coordinadores de ciclo. 

Disposición horaria: 

Coa fin de mellorar a atención á diversidade, cada equipo de profesores porá a disposición 

do nivel sesións sen docencia que sexa posible, coa fin de colaborar co resto do equipo, 

dentro da aula, no traballo que o Dto. de Orientación considere necesario. 

Tamén contamos co apoio de toda a  comunidade educativa. 

 
 
 

5.2     RECURSOS MATERIAIS 
 
 

• Todos os documentos de referencia. 

• Escalas de observación e probas psicopedagóxicas. 

• Fichas acumulativas e expedientes dos alumnos. 

• Material escolar de reforzo. 

• Bibliografía específica sobre os aspectos que interveñen no proceso de ensino 

aprendizaxe. 

• Programas varios. 

• Documentos de lexislación educativa. 

• Folletos informativos. 

• Material impreso, informático e audiovisual. 

• Páxina web do colexio, aula virtual e blogues de aula. 

• Protocolos publicados pola Consellería de Educación. 
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6.- METODOLOXÍA 
 

 
 

Poñeremos énfase na atención a diversidade do alumnado, na atención individualizada e na 

prevención das dificultades de aprendizaxe. 

A metodoloxía a empregar para o desenvolvemento da Programación deberá favorecer a 

participación activa, comunicativa, inclusiva e cooperativa  por parte de tódolos  implicados 

no mesmo dirixida ao logro dos obxectivos e competencias clave. 

O desenvolvemento das actividades estará baseado nestas estratexias e estruturas 

metodolóxicas: 

Traballo cooperativo estruturado desenvolvido en: 

A) Reunións colectivas. Este ano as reunión de país tiveron lugar antes de iniciar o 

curso   para dar a coñecer a Plan de Adaptación coas variacións organizativas que 

leva consigo. 

 Equipo de titores de nivel coas familias 

 Titor con alumnado e familias 

 Nivel 

 Xuntas de avaliación 

 Departamento de orientación 

 Claustro, CCP, Consello Escolar 

 Comisións 

 Técnicas grupais segundo proceda (debates, charlas...) 

B) Reunións individuais entre os diferentes membros da Comunidade a través de 

entrevistas, intercambios de información... 

C) A metodoloxía permitirá integrar os elementos da programación mediante o 

desenvolvemento de tarefas e actividades relacionadas coa resolución de problemas en 

contextos da vida real e a aplicación dos coñecementos aprendidos. 

D) Tarefas extraescolares.  
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7.-TEMPORALIZACIÓN 
 

Concrétanse neste apartado as actividades que farán posible a consecución dos obxectivos 

fixados nesta programación, actividades que teñen un carácter flexible e revisable. Están 

agrupadas en tres períodos que se corresponden cos trimestres lectivos. 

 

 

PRIMEIRO  TRIMESTRE 

 
ACTIVIDADES 
1º TRIMESTRE  

Aspecto  
desenvolvidos 

Obxectivos  
desenvolvidos 

Axentes que o levan 
a cabo 

Agrupamento do alumnado de acordo cos 
criterios establecidos no PCC 

PAT 3.1/ 3.2/ 3.3 Claustro 

Distribución e asignación de titorías PAT 3.1 / 3.2 Directora 

Organización espacios no centro PAT 3.1 / 3.2 Directora 

Organización da Xornada de Acollida PAT 3.1 / 3.2 Claustro 

Reunións Dto . de Orientación Or. 3.1/3.2/3.3/3.4 Dto. Or/Dir. todo o curso 

Reunións semanais dos equipos de Nivel e 
Comisións para coordenar actuacións. 

PAT 3.2/ 3.3 Coord. Equip.Profesores. 
Todo o curso 

Información alumnado sobre normas xerais do 
centro, aula... 

PAT 3.2 Titores 

Actividades preventivas e de seguridade: 
desaloxo de emerxencia 

PAT 3.2 Titor/Dir/Concello 

Adquisición de material e equipamento 
específico do Dto. Orientación. 

D.O. 3.2.3/3.2.4/3.2.6 Dto. Orientación 
/Dir/Sec 

Redacción Programación Xeral Anual Todos 3.1/3.2/3.3/3.4 Eq. Directivo 

Redacción da programación anual de 
Orientación, Atención á Diversidade. PAT 

D.O. 3.1/ 3.2/3.3/3.4 Dto. Orientac 
 

Avaliación inicial do alumnado de novo ingreso. PAT 3.2/3.3/3.4 Profesores/Dto.Orient 

Actividades encamiñadas á integración e 
cohesión grupal, con atención prioritaria ó 
alumnado de novo ingreso. 

PAT 3.1/3.2/3.3/3.4 Titores/profesores/DO 

Reunións colectivas coas familias. PAT 3.4 Dir/ Titores/Dto Orient. 

Programa de actividades referidas ó 
desenvolvemento de TTI que fagan especial 
énfase na adquisición do hábito lector e na 
mellora da comprensión e eficacia lectora. 
Programa de cálculo mental. 

PAT/ P. LECTOR 3.2 / 3.3 Titores / Profesores. 
Todo o curso 

Avaliacións psicopedagóxicas e programa de 
intervención para ACNEAE 

PAD 3.2 Dto. Orientac / titores 
 

Organización dos apoios ACNEAE PAD 3.2 Dto. Orientac Dir 

Reunión de profesorado para coordenar tarefas. 
Ver calendario de reunións 

PAT. Apoio 
ao proceso de 
Ensino-aprendizaxe 

3.2 / 3.3 X. Estudios 
Profesores 
 

Decisións sobre medidas organizativas que 
favorezan a atención á diversidade. 

PAD 3.2 Dirección 
Claustro/D.O. 

Traballo habilidades sociais. PL CONV/ PAD  C. CONV/ Claustro/DO 

Resolvo problemas co diálogo. PL CONV  Titores/DO/C. CONV 

Actividades complementarias e saídas 
escolares reforzadoras de aspectos do currículo  

PAT 
Apoio proces 
Ens-aprend  

3.1/3.2/3.3/3.4 Titores  
 

Apoio ao ACNEAE PAD  3.2 / 3.3 PT, AL Dto. orient/ prof. 
 

Reunións CCP/DTO O. Todos 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 CCP/DTO O 

Reunións de seguimento Todo alumnado NEAE  Dto o / PROFESORADO 

Aprobación Programación Xeral Anual PAT 3.1. Claustro/Consello 

Reunión Comisión de Convivencia PAT/C. CONV 3.1. Consello Escolar/ Comisión 
de Convivencia 

Avaliación PXA PAT 3.1. Consello Escolar 

Reunións de avaliación do alumnado. Todos 3.1 /3.2/3.3/3.4 Profesorado/DO 
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Contidos transversais. Educación para a saúde. PAT/ P Conv 3.2 / 3.3 / 3.4 Profesorado 
Todos os cursos 

Entrevistas con alumnos e familias 
para seguimento do rendemento escolar. 

PAT 3.2 Profesorado 
 

1ª Sesión de avaliación 
 

PAT 3.1. Xunta de avaliación 

Dinamizacións Tics, biblioteca, convivencia 
escolar e EDLG. 

PAT 3.2 Profesorado 

Comisión Coordinación Pedagóxica PAT 3.2 Profesorado/Profesionais  

Realización de actividades conmemorativas de 
festas tradicionais e iniciativas culturais: 
Magosto, Samaín, Nadal, Día da Constitución e 
o Estatuto, Día dos Dereitos Humanos  

PAT 3.2 Profesorado/Plan de 
Convivencia 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ACTIVIDADES 
2º TRIMESTRE 

Aspecto  
desenvolvidos 

Obxectivos  
desenvolvidos 

Axentes que o levan 
a cabo 

Estudio das conclusións dos resultados da avaliación 
do 1º trimestre. Medidas a adoptar, se é o caso. 

Todos 3.2 / 3.3 Profesores 
CCP 
Cons. Esc./D.O. 

Reunións periódicas do Dto. Orientación. PAT/ Orient./PAD 3.2 / 3.3 Dto. Orient. 

Reunións Nivel, Comisións. Todos 3.1 / 3.2 / 3.3 Equipos prof. 

Apoio ao ACNEAE 
Programa de traballo a desenvolver co ACNEAE.  

PAD 3.2 / 3.3 PT, AL, Dto. 
orient, profes. 

Entrevistas con alumnos e familias para seguimento 
do rendemento escolar. 

PAT 3.2 Profesorado 

Hábitos e técnicas de traballo intelectual. Ensinar a 
planifica o tempo e actividades favorecedoras da 
mellora de eficacia lectora. 

PAT 3.2 Profesorado 

Contidos transversais: Educación para a paz e a 
solidariedade, dereitos do consumidor e Día da Muller 
traballadora, Educación para a saúde. 

PAT 3.2 Profesorado/ 
Dinamización Convivencia 

Decisións sobre medidas organizativas que favorezan 
a atención á diversidade. 

PAD/P Conv 3.2 Dirección 
Claustro/D.O. 

Actividades complementarias e saídas escolares 
reforzadoras de aspectos do currículo. 

PAT 
Apoio proces 
Ens-aprend 

3.1./3.2./3.3/3.4. Titores 
Todo o curso 

Avaliacións psicoped. e programa de intervención 
para ACNEAE 

PAD/DO 3.2 Dto. Otientac 
Dir. Curso 

Organización dos apoios ao ACNEAE. Programa de 
traballo a desenvolver co ACNEAE.  

PAD/DO 2.2. Dto. Orientac.Dir. 

2ª Sesión de avaliación 
 

PAT 3.1. Xunta de avaliación 

Traballo habilidades sociais 
 

PL CONV 3.1 C. Conv/ Claustro/DO 

Resolvo problemas co diálogo 
 

PL CONV 3.1 Titores/DO/C.. CONV 

Aprobación xustificación económica 
 

PAT 3.1. Consello E. 

Informe contas 
 

PAT 3.1. Claustro/Consello 

Reunión  Comisión de Convivencia PAT/PL CONV 3.1. Consello Escolar/ 
Comisión de Convivencia 

Reunións de avaliación do alumnado. Todos 3.1 /3.2/3.3/3.4 Profesorado/DO 

Reunións CCP/DTO O Todos 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 CCP/DTO O. 

Avaliación Programación Xeral Anual 
 

PAT 3.1. Claustro/Consello 

Actividades  medioambientais PAT 3.2 / 3.2 Profesorado e alumnos / 
C. Medio Ambiente 
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Dinamizacións Tics, biblioteca, convivencia escolar e 
EDLG. 

PAT 3.2 Profesorado 

Realización de actividades conmemorativas de festas 
tradicionais e iniciativas culturais:, Día da Paz, 
Entroido , Semana da prensa … 

PAT 3.2 Profesorado / 
Dinamización Convivencia 

 

 
 

TERCEIRO TRIMESTRE 

 
Organización 
3º TRIMESTRE 

Aspectos 
desenvolvidos 

Obxectivos  
desenvolvidos 

Axentes que o levan 
a cabo 

Estudio das conclusións dos resultados da avaliación 
do 2º trimestre. Medidas a adoptar, se é o caso. 

Todos 3.2 / 3.3 Profesorado 

Contidos transversais. Organización para a saúde, Día 
do Libro, a prensa, Letras galegas e Día do Medio 
Ambiente. 

PAT/PlanLector 
/Biblioteca  

3.2 / 23.3 / 3.4 Profesorado 
 

Reunións semanais dos equipos de nivel e ciclo e 
Comisións para coordenar tarefas. 

PAT 3.2 Profesorado 

Actividades complementarias e saídas. PAT 3.2 Profesorado 

Reunións CCP Todos 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 CCP 

Traballo habilidades sociais. PL CONV 3.1 C. Conv/ Claustro/DO 

Resolvo problemas co diálogo. PL CONV 3.1 Titores/DO/C. CONV 

Organización alumnado 6º sobre a ESO/ Programa de 
transición á ESO. 

Plan Orientación 3.2 Prof. Titores/ D.O. 

Organización alumnado de E. Infantil sobre o paso a 
E. Primaria 

Plan Orientación 3.2 Profesorado/DO 

Plan de acollida para os nenos de novo ingreso de 3 
anos/ Programa transición E. Infantil a Primaria. 

Plan Orientación 3.2 Profesorado/DO 

Técnicas traballo individual. A mellora da comprensión 
e eficacia lectora. 

PAT/Plan Lector 3.2 / 3.3 Profesorado 

Reunións periódicas do Dto. Orientación. PAT/ Orient. 3.2 / 3.3 Dto. Orient. 

Decisións sobre medidas organizativas que favorezan 
a organización á diversidade. 

PAD 3.2 Dirección 
Claustro/D.O. 

Avaliación das medidas de organización á diversidade. PAD 3.2 / 3.3 / 3.4  X. Est / prof 
Orient. 

Avaliacións psicoped. E programa de Organización 
para ACNEAE 

PAD 3.2 Dto. Orientac. 
Dir. Curso 

Organización dos apoios ao ACNEAE. Programa de 
traballo a desenvolver co ACNEAE. 

Apoio ó proceso de 
Ens.-aprend. 

3.2 Dto. Orientac. 
Dir. 
Profesorado de A.L. 

Entrevistas con alumnos e familias 
para seguimento do rendemento escolar. 

PAT 3.2 Profesorado 

3ª Sesión de avaliación 
 

PAT 3.1. Xunta de avaliación 

Aprobación libros de texto.   PAT 3.1. Consello E 

Informe contas. PAT 3.1. Consello E. 

Reunión Comisión de Convivencia. PAT/Plan Conv 3.1. Consello E./C. 
Convivencia 

Traballos en colaboración  cos noso maiores P de Convivencia 3.1 Profesorado/DO 

Dinamizacións Tics, biblioteca, convivencia escolar e 
EDLG. 

PAT 3.2 Profesorado 

Traballamos a diversidade cultural do noso centro. NL/ P de 
Convivencia 

3.2 Profesorado/NL/Orient. 

Realización de actividades conmemorativas de festas 
tradicionais e iniciativas culturais; Día do libro, Día 
Mundial da Saúde, Día de Europa, Semana das Letras 
Galegas, Día Mundial do medio Ambiente… 

PAT 3.2 Profesorado  

Aprobación Avaliación Programación Xeral Anual 
(Memoria). ( Memoria PAT, PXAD, Orientación) 

PAT 3.1 Consello E. 
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8.- PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS E 
DO EQUIPO DIRECTIVO 
 

 

Segundo as funcións que os órganos teñen establecida pola lexislación vixente, a nosa  liña de 

traballo partirá da avaliación das necesidades da sociedade, do seu contorno e do centro.  

Buscaremos a participación de toda a comunidade educativa. 

Estableceremos as canles necesarias para recoller as súas suxerencias e aportacións, para 

colaborar na toma de decisións sobre estas, e na execución das mesmas.  

Coidamos que o noso plan de traballo debe estar aberto á sociedade e ser promotor de 

cambios institucionais para responder ás necesidades desta sociedade e desta escola.  

Este pode ser o mellor xeito de facer a todos corresponsables do centro.  

Baseado en todo isto, propoñemos unha liña de traballo que esixirá de todos un espíritu aberto 

e de cooperación activa, así como a superación das diferencias de parecer na procura dun 

consenso, co fin de avanzar nun proxecto común de escola.  

Centraremos o noso esforzo para conquerir unha acción coordinada, traballando dende a 

perspectiva dos valores e dunha educación integral.  

A nivel de pais e alumnos, fomentaremos a relación co centro impulsando as actividades e as 

canles necesarias para esto.  

Farase unha avaliación periódica das deficiencias detectadas para a corrección das mesmas.  

 

Consello Escolar: 

Información e seguimento da PXA. 

Petición de días non lectivos locais. 

Aprobación de contas e orzamento dos gastos de funcionamento do centro. 

Información das solicitudes de admisión de alumnos. 

Decisión de continuidade do comedor. 

Participación no plan mellora de bibliotecas escolares. 

Claustro: 

Realizar o seguimento da consecución dos obxectivos da PXA 

Facer propostas de traballo ás comisións, equipos docentes… 

Propoñer e aprobar o plan de formación do profesorado no centro 

Seguimento e valoración de proxectos educativos 

Información das contas e orzamento do colexio. 
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Equipo directivo: 

Representar ao centro ante outras institucións 

Elaboración e aprobación da PXA. 

Convocar e presidir os Claustros e Consellos escolares 

Evaluar xunto ao consello escolar o grao de cumprimento da PXA e recoller as conclusións na 

memoria final. 

Supervisar o orzamento e a xustificación de ingresos e gastos. 

 

 

CALENDARIO DE REUNIÓNS  

     

 SET OUT NOV DEC XAN FEB MAR ABR    MAIO XUÑ 
EQUIPOS 12 3 7  9 6  17 22  
NIVEIS 19 10 14  16 13  24 29  
CICLO 26 24 28  30  6  15  
COM. C.PED.  17 21  23 27   8 5 
CLAUSTRO 1 17   30   17  30 
C. ESCOLAR     17   30   17  30 
X. AVALIA P.    19   27   19 
X. AVALIA EI    12   17   12 
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9.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA XERAL 
 
ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO 
 
   CONSELLO ESCOLAR  
 
   Equipo Directivo 

- María Concepción Domínguez López 
- Eduardo Roi Louzán Lema 
- Alberto Herreras Valbuena 

  Representantes do Profesorado 
  - Patricia Costa Sánchez 

- Susana Fente López 
  - Emilia Martínez López 
  - Javier Sande Regueira 
  - Raquel Vilar García 
  Representantes dos Pais dos alumnos 

- Lara Campos Álvarez 
- Susana Fernández Pereiro  
- Ángel González Grueiro 
- Laura Pita Martínez 
- Rocío Regueiro Pérez 

  Representante do Persoal non Docente 
  - María Victoria Pena Pérez   
  Representante do Concello 

- María Nogareda Marzoa 
 
CLAUSTRO DE PROFESORES: Todos os mestres/as 
 

ÓRGANOS UNIPERSONAIS 
   - Directora: María Concepción Domínguez López 
   - Xefe de Estudos: Eduardo Roi Louzán Lema 
   - Secretario: Alberto Herreras Valbuena 

 
 COORDINADORES DE CICLO  

-   Ed. Infantil: Lucía Losada Balado 
-   1º Ciclo Nuria González Janeiro 
-   2º Ciclo Raquel Vilar García 
-   3º Ciclo Lucía Vila García 

 
COORDINADORA DO EQUIPO DA DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

-  Fátima Reino Reigosa 
 

COORDINADOR DO EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 
-  Iria Louzán Lema 

 
COORDINADORA DE FORMACIÓN DOCENTE:  
      - Carmen Vázquez Tenreiro 

 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

-  Paula Cordero Fandiño 
 

RESPONSABLE DO EQUIPO DE TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN 
    - Eduardo Roi Louzán Lema 
 
RESPONSABLE DO EQUIPO DE BIBLIOTECA ESCOLAR 

 -  Patricia Costa Sánchez 
 

RESPONSABLE DA DINAMIZACIÓN DA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 -  Paula Cordero Fandiño 
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COORDINADORA DE ALERTA ESCOLAR:  
-  Mª Pilar López Arias 

 
PROFESORES TITORES/AS:  
 

PROFESOR/A SITUACIÓN IMPARTE 

Susana Fente López  DEFINITIVA 4º A E. INFANTIL 

Natalia Casal Saavedra  DEFINITIVA 4º B E. INFANTIL 

Mª del Carmen Varela Galán DEFINITIVA 5º A E. INFANTIL  

Paula Granell Abad DEFINITIVA 5º B E. INFANTIL 

Daniela Rocha Pato DEFINITIVA 6º A E. INFANTIL 

Lucía Losada Balado DEFINITIVA 6º B E. INFANTIL 

Noelia Conchado Castro PROVISIONAL 6º C E. INFANTIL 

Isabel Barreiro Rodríguez DEFINITIVA Apoio E. infantil 

Mª Pilar López Arias DEFINITIVA Apoio E. infantil 

Mª Dolores García Tomé DEFINITIVA 1º A 

Carolina González Lago DEFINITIVA 1º B 

Nuria González Janeiro DEFINITIVA 2º A 

Mª Elvira Varela Pena DEFINITIVA 2º B 

Iria Louzán Lema PROVISIONAL 2º C 

Óscar Copa Rodríguez DEFINITIVO 3º A 

Miguel Caínzos Justo DEFINITIVO 3º B 

Ana Belén Legaspi Castro DEFINITIVA 3º C 

Patricia Costa Sánchez DEFINITIVA 4º A 

Raquel Vilar García DEFINITIVA 4º B 

Antonio Rodríguez Vicente DEFINITIVA 4º C 

Iria Dopico Campos PROVISIONAL 5º A 

Claudia Lamas Varela PROVISIONAL 5º B 

Fátima Reino Reigosa PROVISIONAL 5º C 

Carmen Vázquez Tenreiro PROVISIONAL  6º A 

E. Roi Louzán Lema DEFINITIVO 6º B 

Lucía Vila García DEFINITIVA 6º C 

 
 PROFESORADO SEN TITORÍA: 

Paula Cordero Fandiño DEFINITIVA Dep. Orientación 

Emilia Martínez López DEFINITIVA P.Terap. Prim 

Mª Concepción García Alonso DEFINITIVA P.Terap. Prim 

Mª Esther Rivas Vázquez PROVISIONAL P.Terap. Prim-infantil 

Mª Concepción Domínguez López DEFINITIVA Aud. Ling. Prim-infan. 

Cristina Rodríguez Álvarez DEFINITIVA Aud. Ling. Prim-infan 

Sandra Hermida Romero Prov.Compartida - Oleiros Aud. Ling. Prim-infan 

Mª Belén Fernández Fernández DEFINITIVA Música Prim. 

María Yolanda Brandariz Torreiro DEFINITIVA Inglés 2º-3º-4ºA,B Prim 

Melissa Rivas Pérez DEFINITIVA Inglés 4ºC-5º-6º Prim. 

Nuria Inés Pedreira del Río PROVISIONAL Inglés E. Inf.-1º E. Prim 

Alberto Herreras Valbuena DEFINITIVO E. Física 

Javier Sande Regueira DEFINITIVO E. Física 

Emilia Cruz Taibo DEFINITIVA Relixión Prim-Infantil 

Mª del Carmen Rodríguez González Prov.Compartida - Mosteirón Relixión 

   

 
PERSOAL NON DOCENTE: 
      
Coidadora: Cristina Carneiro Casal   

Coidadora: Ofelia Paz Chas   

Coidadora: María Rodríguez González   

Auxiliar administrativa: María Victoria Pena Pérez   

Conserxe: María da Torre Martínez   
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10.- XORNADA ESCOLAR E HORARIOS.  
   

Os accesos ao centro realizaranse de maneira graduada, tratando de evitar aglomeracións 

tanto dentro como fóra do centro. Tanto as familias coma o equipo docente esforzarémonos por 

dar exemplo e facilitar a circulación máis segura para o alumnado. 

No curso 2022-23, como nos anteriores, nas horas de entrada e de saída para facilitar a 

custodia dos alumnos transportados e de comedor, o acceso dos pais ao centro queda 

restrinxido: 

As 8:55 entrarán os alumnos de madrugadores e os de transporte custodiados no pavillón 

(Educación Primaria) e no patio cuberto (Educación Infantil). 

As 9:00 abríranse as portas peonís e entrarán os país/nais no recinto escolar, cos alumnos que 

non veñen nin en transporte nin a madrugadores. Estes país/nais dirixiranse a porta do colexio 

que lles corresponda aos seus fillos/as segundo o curso. 

Nos halls de entrada estarán os profesores de garda que vixiararán a entrada destos alumnos. 

Unha vez que os país/nais deixen na porta ao seu fillo/a abandonará o recinto por calquera das 

dúas portas peonís para evitar colapsar as entradas ao colexio. 

As 13:55 os alumnos do transporte e de comedor de Primaria serán acompañados polos 

profesores da última sesión da mañá ao autobús e aos puntos de encontró cos monitores de 

comedor. 

Os rapaces de Infantil serán recollidos nas aulas polos monitores de comedor. 

Arredor das 14:00, cando estes alumnos (Primaria e Infantil) estén ubicados, abriranse as 

portas peonís e os país/nais accederán a recollera aos seus fillos/as. Estos alumnos/as, que 

están custodiados polo profesorado de garda, entregaranse por orden de curso: 

PORTA 1A-1B (ENTRADA PRINCIPAL) 

Alumnos de 3ºC, 4º A, 4ºB,4ºC,5ºs,6ºs, E. Infantil  

PORTA 2A-2B (ENTRADA SECUNDARIA) 

Alumnos de 1º, 2º, 3ºA,3ºB. 

Durante o mes de setembro ten lugar o período de adaptación dos nenos de 3 anos. 

Agradecemos aos país/nais de dito alumnado que non permanezan nas entradas do colexio ao 

recoller aos seus fillos/as e que pechen a porta peoníl ao sair.  

Calquera cuestión a tratar cos titores farase mediante unha nota enviada cos alumnos, 

chamando por teléfono a secretaría ou polos medios que se acorden cos titores/as. Asemesmo 

deberán xustificarse todas as faltas de asistencia dos alumnos do mesmo xeito. 

De acordó co Plan de Convivencia do Centro as faltas de puntualidade en Primaria (sen 

xustificar) consideraranse faltas leves e a reiteración das mesmas falta grave. 
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Todo pai ou nai que chegue cun alumno/a   despois das 9:10 deberá pasar por Secretaría e 

cubrir o xustificante especificando o  motivo do seu retraso. EN NINGÚN CASO ACCEDERÁN 

OS PAIS AS AULAS NIN DEAMBULARÁN POLOS CORREDORES DO COLEXIO. 

A partir das 9:10 ata as 14:00 o recinto escolar quedará pechado. Toda persoa que 

necesite acceder ao Centro (Secretaría, recoller o traer un neno,…) usará o telefonillo 

instalado na porta pequeña de acceso a peóns. A porta de entrada de vehículos estará 

sempre pechada salvo para o persoal autorizado (profesorado, coidadoras, 

administrativa, conserxe,…). 

Se teñen que recoller un alumno durante o horario lectivo acudirán a Secretaría e cubrirán o 

xustificante correspondente e agardaran alí a que chegue. 

O recreo farase en horario de 11:30 a 11:55. Estableceranse diferentes zonas de vixiancia e 

una quenda de gardas de mestres.  

A continuación do recreo; de 11:55 a 12:15, farase o proxecto lector.  

No caso de choiva, a metade do alumnado de Educación Primaria sairá ás pasarelas e a outra 

metade quedará na clase. Estableceranse quendas de vixiancia e quendas de saída ás 

pasarelas de forma que só teñan que quedar un día nas aulas.  

Polas tardes non se poderá acceder as aulas. Se nalgún caso precisan algún material que 

esqueceron, contactarán co PROFESORADO DE GARDA. 

Por motivos organizativos, no horario de recollida de alumnos  da tarde (16:00 a18:00), rexirá a 

mesma norma de entradas e saídas, quedando o acceso ao colexio  restrinxido para facilitar a 

entrega dos alumnos aos país,  titores ou persoas autorizadas. 

En horario de 8:35 a 9:00 e de 14:00 a 14:05 establécense gardas do profesorado para 

custodiar ao alumnado que utiliza o transporte no período que transcorre desde a chegada do 

alumnado transportado e o inicio da actividade lectiva e desde que remata esta. 

Recordar que non se permite a utilización de móbiles e aparatos electrónicos no Centro, 

nin fotografíar sen autorización. 

Os pais/nais disponen dunha área para aparcar na zona do campo de fútbol. Non se pode 

entrar e saír  de ninguna maneira pola porta de autobuses agás de 7:00 a 8:30 que se autoriza 

para os usuarios do servizo de madrugadores. 

 

Os días non lectivos locais aprobados polo claustro e o consello escolar son: Día 5 de 

decembro de 2022 e 20 de marzo de 2023. (Pendente de aprobación polo Consello 

escolar) 

 



 

 

21 

 

PLANO DE ORGANIZACIÓN E COORDENACIÓN DAS TAREFAS DO PERSOAL NON 
DOCENTE E HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO: 

 
O plan de traballo das coidadoras (ATE) do centro xa está especificado en apartados 

anteriores do Plan, pero as funcións fundamentais son: 

• Colaborar na atención do alumnado con discapacidade. 

• Coidar no transporte adaptado do alumnado con discapacidade. 

• Atender e acompañar ós alumnos que se encontren indispostos. 

• Colaborar no coidado, atención e vixilancia de Ed. Infantil 

A  auxiliar administrativa está toda a xornada lectiva na Secretaría. O seu traballo estará 

coordenado polo Secretario do centro, e consistirá na realización de tarefas que lle son propias 

á administración do centro. 

A conserxe do centro realiza as tarefas que están recollidas no NOF : Custodiar o edificio, 

mobiliario, máquinas, instalacións e locais; supervisar as condicións de limpeza do centro; 

controlar a entrada das persoas alleas ao centro escolar, recibir as súas peticións e indicarlles 

o lugar onde deben dirixirse; custodiar as chaves dos despachos, aulas…; realizar dentro do 

recinto escolar os traslados de mobiliario,material e aparellos que fosen necesarios; recibir, 

conservar e distribuir os documentos, obxectos e correspondencia que lle sexa encomendada; 

manexar máquinas reprodutoras, multicopistas, fotocopiadoras e análogas; realizar todolos 

pequenos traballos de mantemento que precise o Centro (albañilería, fontanería, 

electricidade...).  

 

 

HORARIOS  DE ATENCIÓN  AO  PÚBLICO 

Horario de atención ás familias por parte do profesorado: tódos os luns de 16 a 17h.( Previa 

cita). 

Horario de oficina da Secretaría: aberta a diario de 9 a 14 h. 

Horario de atención ó público do Director, Secretario, Xefe de estudos e Xefa  do Dto. De 

Orientación: exporase no taboleiro da entrada nº2. 
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11.- PLAN PARA A POTENCIACIÓN DAS RELACIÓNS DA 
COMUNIDADE COA FAMILIA  

 

É imprescindible que ademais da tarefa docente dentro da aula, o centro educativo estea en 

permanente contacto tanto coas familias coma co resto da comunidade do centro. 

As relacións do Centro coa comunidade, lévase a cabo sobre todo a través de 

organizacións e organismos públicos e do concello, participando en exposicións e mostras, 

levadas a cabo na Casa da Cultura. 

O Centro Escolar, transmitirá as súas necesidades e solicitudes ao concello a través do seu 

representante no Consello Escolar, buscando a máxima colaboración no que a dotación de 

materiais e servicios se refire.  

O Centro Escolar amosará unha disposición favorable en todas aquelas actividades que 

considere de interese para o alumnado, e favorezan o achegamento e integración da 

Comunidade Escolar na vida do Concello. 

As relacións que establece o centro coas familias do alumnado lévanse a cabo 

especialmente no horario destinado a titorías. Así, establécese o horario de atención a pais os 

luns de 16 a 17 horas, e dentro desta titoría trataranse coa familia todos os aspectos de 

interese sobre a marcha académica do alumno, ou sobre calquera outra cuestión que desexen 

consultar. Ademais desta hora de titoría, os titores poderán reclamar a presencia dos pais e 

nais sempre que o consideren oportuno, para favorecer a plena integración do alumnado, e 

mellorar posibles problemas académicos ou de comportamento que xurdan ó longo do curso. 

Ao inicio de curso, levouse a cabo unha xuntanza con todos os pais e nais de cada titoría, co 

fin de dar a coñecer as liñas básicas de programación, a metodoloxía e aspectos organizativos 

de cada unha delas. O resto do curso, realizaranse aquelas outras que o titor e o grupo de 

profesores de cada titoría consideren oportunas. 

Para favorecer a integración das familias nas actividades do centro, estas participarán de xeito 

activo en aquelas actividades complementarias que se leven a cabo ao longo do curso. 

Cómpre destacar tamén as relacións do Centro Escolar coas familias a través dos seus 

representantes no Consello Escolar, aproveitando a súa participación neste órgano colexiado 

para coñecer as súas preocupacións e inquedanzas, así como as contribucións para unha 

mellor marcha da vida do centro. 
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12.- PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO 
CENTRO  

 

As instalacións do Centro serán usadas por parte de entidades ou persoas alleas á 

comunidade educativa que as soliciten regulamentariamente, e ademais faranse responsables 

do coidado das instalacións para o cal asinarán un compromiso que lles será entregado pola 

dirección do colexio. 

Anpa “ Quintán”: pavillón, aulas exteriores, ximnasio, salón de actos e local da anpa.  

 

 

Estado das instalación e equipamento: 

Continuamos coa teima de mellorar as instalacións e equipamento do centro igual que o curso 

pasado. 

Seguiremos realizando pequenas obras de mellora, sempre que contemos coa axuda 

necesaria. 

Seguiremos pedindo toda clase de material necesario para as aulas e para o centro. 

É convinte seguir traballando e acometendo obras de mellora aínda pendentes: 

• Limpeza e mellora dos canalóns 

• Arranxo das gradas do patio de Educación Primaria. 

• Peche perimetral da cahrca 

• Cambio das porterías en mal estado. 

• Mellora das instalación do pavillón. 

• Acondicionamento do muro que separa o pinar do centro. 

• Mellora da biblioteca 

• Rampa de entrada 

• Acondicionamento do xardín de E. Infantil 

 

Seguiremos pedindo á Consellería de Educación: 

 

• Sustitución ou reparación integral da rede eléctrica, adaptándoa a normativa vixente. 

• Iniciar o procedemento de reposición dun novo teito ao colexio. 

• Solicitude para unha ampliación de equipos informáticos, mobiliario e material para E. 

Infantil e Primaria.  
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13.  PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS E  EXTRAESCOLARES 

 
 

 

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 
 

- Isabel Barreiro Rodríguez ( Sust: Begoña Villanueva Modino) 

- Paula Cordero Fandiño 

- Emilia Cruz Taibo 

- Susana Fente López 

- Mª Dolores García Tomé 

- Alberto Herreras Valbuena 

- Claudia Lamas Varela 

- Iria Louzán Lema (Coordinadora) 

- Antonio Rodríguez Vicente 

- Javier Sande Regueira 

- María Elvira Varela Pena 

- Carmen Vázquez Tenreiro 

 

Obxectivos 
 

• Elaborar o programa anual de actividades coas propostas dos equipos de ciclo. 

• Promover, organizar e coordinar o programa de actividades complementarias. 

• Programar cada unha das actividades de xeito organizado. 

• Promover, coordinar e informar ao claustro sobre as actividades. 

• Promover, dentro das aulas, actividades sobre valores humanos e temas transversáis. 

• Coordinar e colaborar nas festas que se determinen durante o curso escolar. 

• Organizar as saídas de forma gradual durante os tres trimestres. 

• Establecer una coordinación efectiva co resto dos Equipos do centro. 

• Promover a participación nas distintas conmemoración e festexos. 

• Elaborar unha memoria que recolla as actividades realizadas e a valoración das mesmas 

tendo en conta a opinión dos participantes. 
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Conmemoracións 
 
O Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares colaborará co resto dos equipos 

para conmemorar as datas que se recollen na Orde 20 de maio de 2022 que establece o 

calendario escolar 22/23, e será o equipo responsable de planificar, organizar e promover as 

seguintes conmemoracións e celebracións a nivel de centro: 

 

 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

- Samaín/Magosto 
- Día Internacional contra 

a violencia de xénero 
- Nadal 

- Día da paz 
- Entroido 
- Día Internacional da 

Muller 

- Fin de Curso 

 

 

Para conmemorar estas datas levaranse a cabo diferentes actividades acordadas e 

organizadas polos membros do EACE en coordinación co resto dos equipos do centro, co 

Equipo Directivo, coa AMPA e co Concello de Sada.  

 

Algunhas das actividades que se levarán a cabo para celebrar o Magosto/Samáin o 28 de 

outubro serán: o asado de castañas polos membros do EACE, decoración de portas e espacios 

comúns, decoración da “Aula do terror”, exposición de cabazas e xornada de disfraces. 

Ademáis o alumnado de Educación Infantil e de 6º de Educación Primaria levará a cabo unha 

actividade propia de “Halloween” organizada pola docente de Lingua Extranxeira (Inglés), 

Melisa Rivas, coa colaboración do EACE.  

 

Para a conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero, realizarase unha 

coreografía da man do alumnado de 6º de Educación Primaria, implicando a todo o alumnado 

do centro, coa canción “Lo que es nuestro”. 

 
Saídas Escolares 
 

No seguinte cadro figuran as excursións solicitadas polos diferentes niveis para levar a cabo o 

longo do curso escolar. Esta planificación non está pechada xa que se irá informando o 

claustro das diferentes ofertas que vaian surxindo do mesmo modo que o claustro pode 

solicitar aquelas saidas que considere interesantes: 
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 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE FIN DE CURSO 

4º ED. INFANTIL Museo Belas Artes 
14/12/22 

Acuario 
9/3/23 

 Granxa Escola 
Belelle 5/6/23 
 

5º ED. INFANTIL Planetario 
2/12/22 

Museo Belas Artes 
15/3/23 

Acuario 
19/04/22 

Granxa Escola 
Belelle 5/6/23 
 

6º ED. INFANTIL -Casa das 
Ciencias 21/10/22 
-Domus 23/11/22 

Acuario 
22/3/23 

Muncyt  
26/01/23 

Granxa Escola 
Belelle 5/6/23 

1º ED.PRIMARIA Acuario 
14/12/22 

 Porto da Coruña 
25/4/23 

Granxa Ventoso 
5/6/23 

2º ED.PRIMARIA Acuario 
14/12/22 

 Porto da Coruña 
27/4/23 

Granxa Ventoso 
5/6/23 

3º ED.PRIMARIA Casa das Ciencias 
9/11/22 

Belas Artes 
16/3/23 

 Xanceda 
 
 

4º ED.PRIMARIA Acuario 
8/11/22 

Belas Artes 
14/03/23 

 Xanceda 
 
 

5º ED.PRIMARIA  
 

Muncyt 28/2/23   
 

6º ED.PRIMARIA  
 

   

 

As saídas que figuran neste cadro están xa solicitadas a espera de confirmación. Nas que 

figuran as datas están xa confirmadas. 

No 3º CICLO de Educación Primaria, tense previsto seguir participando nas actividades que se 

propoñan dende a Reserva da Biosfera, como se ven facendo dende hai anos polo intesere 

das mesmas tanto para os docentes como para o alumnado.  

 

Está previsto tamén no 3º CICLO de Educación Primaria, levar a cabo a visita e actividade á 

Fábrica de Sargadelos no Castro. Esta actividade tense previsto realizala no segundo ou 

terceiro trimestre coa financiación da mesma por parte do Concello de Sada.  

 

Cabe destacar que o EACE está en constante comunicación coa Concellería de Educación e 

coa Concellería de Medio Ambiente e Normalización Lingüística para levar a cabo diferentes 

actividades. Neste senso, a Concellería de Medio Ambiente ofertou unha actividade de 

reforestación de parcelas próxima o centro escolar na que ten previsto participar todo o 

alumnado no mes de Novembro.  

 

A etapa de Educación Infantil levará a cabo actividades complementarias dentro do horario 

lectivo como a visita ao bosque para observar o cambio das estación do ano.  
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O EACE solicitou todos os concertos que oferta a Sinfónica de Galicia para os centros 

escolares. Para Educación Infantil solicitouse “Caperucita Roja. Una ópera para toda la familia” 

no mes de abril, para 1º ciclo de Educación Primaria solicitouse “Divertimento” no mes de maio 

e para 2º e 3º ciclo de Educación Primaria solicitouse “Walt y Diana. El viaje continúa” no mes 

de marzo.  

 

Cabe destacar o papel fundamental da ANPA coa que este equipo estará en continua 

comunicación favorecendo a colaboración mutua, co fin de levar a cabo actividades de interese 

para toda a comunidade educativa de forma coordinada. 

 
 
 PLAN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLAS ANPA “QUINTÁN” E O CONCELLO 

 

As actividades extraescolares están deseñadas e organizadas co obxecto de completar a 

actividade formativa, de favorecer a socialización e integración social do alumnado, así como 

potenciar os gustos e afeccións, e fomentar a  práctica deportiva. 

As actividades realízanse en horario de 16:00  a 18:00 horas. 

As actividades desenvolveranse nos espazos asignados non estando permitido acceder a 

outras dependencias ou instalacións do centro. 

O profesorado colabora na realización destas actividades a través das quendas de supervisión 

establecidas, que tamén figuran no anexo VI. 

Os cadros de actividades da “Anpa Quintán” e a súa distribución nos días da semana figuran 

no anexo VIII a este Plan.  

 

 

 

14.-  ORZAMENTO ECONÓMICO 
 

O orzamento realízase en base aos ingresos da Administración ata o día da fecha. A 

xustificación detallada dos gastos realizarase na Xustificación anual, e será supervisada pola 

Comisión Económica: 

-  Gastos de funcionamento. 

-  O centro establecerá una partida específica para o mantemento da biblioteca escolar. 
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15.-PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DO 
PROFESORADO E PROXECTOS DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA 

 

Ao profesorado que lle sexa concedido algún curso de formación, disporá das máximas 

facilidades para a asistencia ó mesmo, sen prexuízo do cumprimento das reunións de 

asistencia obrigatoria, e das quendas de supervisión. 

Participación no: 

 

Plan Proxecta:  

• Proxecto deportivo de centro: Centros activos e saudables. Xogade. 

• Proxecto de innovación en dinamización lingüística: “Mondego fala galego” 

 

Programas de éxito educativo:  

Actuacións enmarcadas dentro do programa: 

• Contratos-Programa Inclúe 22/23: 

- CONVIVE-T 

Plan de formación permanente do profesorado PFPC: 

 

•  Itinerario 1:Integración das tecnoloxías no proceso de ensino e aprendizaxe. 

“Ensinamos coas tecnoloxías dixitais”. Grupo de traballo. Coordinadora: Iria Dopico 

Campos. 

•  Itinerario 2:Hábitos para o benestar emocional. “ Crecemento emocional”. Grupo de 

traballo. Coordinadora: Claudia Lamas Varela 

•  Itinerario 3:Ensino e aprendizaxe na natureza. “ Os espazos naturais para desenvolver 

aprendizaxes.Coordinadora: Lucía Losada Balado 

•  Itinerario 4:Diversidade nas aulas. Estratexias prácticas de aula para alumnado con 

TEA. Coordinadora: Mª Esther Rivas Vázquez  

 

Participación de todos os cursos de E. Infantil no Proxecto Intercentros de Animación á 

lectoescritura: 

• “Illa Fantasía”. 

•  
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16.- PLAN XERAL DA AVALIACIÓN DO CENTRO  

 

Avaliamos para mellorar. 

O obxectivo deste é facilitar a mellora da organización e o funcionamento do centro a través da 

análise dos diversos aspectos relacionados coa comunidade educativa. 

Consideramos que a través da C.C. Pedagóxica pódese levar a cabo este proceso. 

Avaliaremos o funcionamento :  

1- Dos distintos órganos de coordinación docente. 

2- Os documentos do colexio : PEC, PCC, NOF, PAT…  

3- Avaliación trimestral do grao de cumprimento dos distintos plans polo Claustro e Consello 

Escolar, establecendo as medidas correctoras oportunas e ó remate do curso farase unha 

avaliación final que se reflectirá nunha memoria 

4- Dos servizos educativos complementarios: Comedor escolar, Transporte, Act. 

Extraescolares.  

5- Das relacións cos distintos sectores da Comunidade educativa (Concello e ANPA).  

 

 

17.- ALTERNATIVA Á RELIXIÓN 
 
E. Infantil: Atención educativa. 

1º, 3º e 5º de E. Primaria:  Proxecto competencial. 

2º, 4º e 6º de E. Primaria: Valores sociais e cívicos. 
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18.- PLAN LECTOR  
 

Continuamos co Plan lector do centro. Adícase un tempo de lectura de 20 minutos para toda a 

comunidade escolar coa finalidade de fomentar o hábito da lectura. 

Actuacións propostas para a incentivación con carácter xeral  do plan lector do centro 

 
Actividade Descrición Obxectivos 

COÑECE A TUA 

BIBLIOTECA 

(I,1,2,3) 

Actividade de formación de usuarios, 

adaptada a niveis, na que en sucesivas 

sesións os rapaces aprenderán a orde que 

existe na biblioteca e familiarizaranse cos 

criterios de catalogación da CDU, así como 

co uso de “ marcadores” cando se utilice a 

biblioteca como sala de lectura e/ou 

consulta. Video de alumnos de 6º 

Coñecer os criterios de 

catalogación e búsqueda do 

material que precisan. 

Concienciarse de que é 

preciso manter os libros 

ordenados 

HORA DE LER  

(I, 1,2,3) 

Adicar un tempo de lectura aproximado 

duns 20 minutos para toda a comunidade 

escolar. 

Incentivar o hábito lector 

entre todo alumando 

NOVIDADES 

(I,1,2,3) 

Actividade informativa en redes sociais, 

blogs, sobre a incoporación de fondos 

documentais o noso centro 

Manter unha actitude crítica 

ante os criterios de 

selección.  

Expresar os gustos literarios 

RECOMENDACIÓNS 

DE  LECTURAS 

(I,1,2,3) 

Elaboración de redes sociais para as 

familias sobre lecturas recomendadas 

axeitadas as edades do alumnado. 

Informar as familias sobre 

lecturas recomendadas. 

MOCHILAS 

VIAXEIRAS 

(I,1,2,3) 

Realizar unha selección de material , que 

visitará de xeito progresivo as casas dos 

alumnos.  

Fomentar o placer da 

lectura nas familias e no 

entorno familiar do alumno. 

O LIBRO DO 

PROTAGONISTA  

(I,1) 

Expresar as vivencias e a evolución persoal 

de forma na que o alumnado, de forma 

escrita  e exposta de forma oral 

Fomentar o respeto as 

diferencias individuais e as 

costumes de cada familia 

APRENDEMOS A 

CONTAR CONTOS 

(1,2,3) 

Actividade na que os alumnos de cursos 

superiores preparen unha historia que 

posteriormente será lida os de cursos 

inferiores 

Fomentar a lectura 

expresiva e en voz alta. 

Aprender a escoitar. 

PROXECTO DE 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca e o EDLG levan a cabo un 

proxecto documental integrado. 

Esta cooperación entre equipos está ligada 

a través do uso e fomento do galego. 

Fomentar a lectura e a 

investigación 

cooperativamente. 

 

 

 

 

 



 

 

31 

 

19.- DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR  
 

1. Organización e xestión da biblioteca 
 
Entenderemos a biblioteca como un laboratorio creativo de aprendizaxes, aproveitando cada rincón para 
facilitar este proceso.  
 
Espazo físico    

• Mobiliario e decoración da sala. 

• Reparación e melloras na sinalización-distribución do fondo no espazo, especialmente de novidades, libros en 
inglés e colecións favoritas. 

• Buscar espazos axeitados na biblioteca de aula, creando rincóns móviles que cambiarán de temática según a 
época, temas a traballar, etc 
 
Mantemento do fondo 

• Reparación e expurgo do fondo deteriorado. 

• Forrado e selado do fondo. 

• Texeluado e distribución na orde da sala. 

• Colocación de pictogramas identificativos nos libros acoplados CDU 
 
Tratamento do fondo 

• Catalogación no OPAC MEIGA e migración do catálogo a KOHA 

• Adaptación de todo o sistema a KOHA 

• Mantemento do equilibrio do fondo. 

• Selección do material atendendo aos proxectos que se desenvolvan. 

• Expurgo, reparación e reposición do fondo deteriorado. 

• Creación do catálogo dixital do banco de libros: ELBE II en colaboración con equipo TICs (Plan Dixital) 

 
 

2. Integración no tratamento do currículo e á súa contribución á alfabetización múltiple 
 
A integración da biblioteca no tratamento do currículo, a súa contribución á alfabetización múltiple e o 
desenvolvemento das competencias básicas, farémolo dende os seguintes puntos:  
 

2.1 Difusión do fondo e das actividades da biblioteca 
 

• Edición de guías e muráis de suxestión de lecturas. 

• Realizar exposicións temáticas e de novidades. 

• Manter os perfís nas redes existentes, animando á colaboración coa páxina do centro e a crear contido para 
eles.  

 
       2.2 Celebración de efemérides: 
 
Primeiro trimestre                         Segundo trimestre                 Terceiro trimestre 
 
Día das bibliotecas.                        Día da paz.                           Día do libro infantil 
O Samaín e o Magosto.                 O Entroido.                            Día da poesía 
Día da igualdade de xénero.          Día de Rosalía                      Letras Galegas 
O Nadal.                                         Día da muller                        Os maios 
Día dos dereitos humanos         Día do libro 

                                                                                                   
 

2.3 Documentos curriculares: 
 

• Elaboración da memoria anual da Biblioteca. 

• Revisión do proxecto anual da Biblioteca. 

• Valoración do plan lector do centro. 
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• Continuidade no PLAMBE 

 
 
3. Formación de   usuarios e adquisición da competencia informacional  
 

• Sesións presenciais do profesorado e alumnado colaborador dos cursos de 5º e 6º, explicando o mantemento e 
funcionamento da biblioteca.  

• Edición de normas básicas de uso da sala e do fondo. 

• Elaboración de horarios de uso da sala por titorías, onde cada titor ou titora forma aos seus alumnos no 
funcionamento da biblioteca, dende 4º de infantil ata 6º de primaria. 

• Elaboración de gardas de alumnado e profesorado. 

 
 
4. Fomento da lectura de desenvolvemento do Proxecto Lector 
       

• Formación de usuarios: formación de axudantes, formación no uso das tablets. 

• Talleres de lectura e escritura. 
Hora semanal do uso da biblioteca polas titorías. 

• Actividades de fomento de lectura nas familias: as mochilas viaxeiras, o caderno viaxeiro, recomendacións de 
lecturas, o libro da semana. 

• Equipo de colaboradores. 

• O buzón de suxestións 

• Contacontos. 

• Muráis con suxestións de lecturas 

• Lecturas colectivas 

• Exposicións temáticas de libros 

• Creación de libros propios 

 
5. Biblioteca inclusiva  
 
  Mediante un proxecto de integración: 
 

▪ Incorporación ao fondo de libros de “Lectura fácil” 
▪ Libros de linguaxe de signos 
▪ Libros con pictogramas 
▪ Libros de diversidade cultural, funcional, etc 
▪ Plasmar de todos estes aspectos nas redes sociasis: Instagram e Facebook. 

 

 
5. Equipo de biblioteca 
 
Encargada:                           Patricia Costa Sánchez                            Profesora de 4º nivel 
 
Profesores Colaboradores:     
Carolina González Lago                     Profesora de 1º nivel 
Ana Belén Legaspi Castro                  Profesora de 3º nivel 
Yolanda Brandariz Torreiro                 Profesora de Inglés 
Melissa Rivas Pérez                           Profesora de Inglés 
Belén Fernández Fernández          Profesora de Ed. Musical  
Raquel Vilar García                            Profesora de 4º nivel 
Concepción Domínguez López          Profesora de A.L.  
Lucía Vila García                                Profesora de 6º nivel 
Natalia Casal Saavedra                      Profesora de E:I.  
Daniela Rocha Pato                            Profesora de E.I.  
Lucía Losada Balado                          Profesora de E.I. 
Mª Inés Pedreira del Río                     Profesora de Inglés 
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20.- DINAMIZACIÓN DAS TIC´s 
 

 

O centro promoverá o uso das tecnoloxías da información e comunicación na aula como 

medio didáctico apropiado e valioso para desenvolver actividades de ensino aprendizaxe. 

Na programación  de actividades  establécese unha estreita  coordinación entre o 

equipo de biblioteca, EDLG e o equipo Tics. 

 

Obxectivos fundamentais: 

-Fomentar o uso dos medios informáticos como forma de romper coas desigualdades 
sociais. 

-Potenciar o emprego das TIC como ferramenta de traballo no proceso de ensino-
aprendizaxe. 

-Favorecer o perfeccionamento do profesorado a través de seminarios de formación. 

-Facilitar o emprego e acceso das TIC ao alumnado con necesidades educativas especiais. 

-Potenciar actividades de participación da comunidade educativa a través da páxina 

we b  d o  ce n t ro .  

- Empregar e coñecer a aula virtual do centro como complemento ás clases presenciais e 

como medio exclusivo no caso de situación de educación non presencial.  

- Detectar as necesidades tecnolóxicas do centro cun plan de diagnóstico do centro.  

- Dotar de recursos ao profesorado e alumnado a través dun banco de recursos na aula 

virtual do centro.  

- Conectar coa comunidade educativa a través da páxina web do centro e de abalar mobil. 

- Establecer un catálogo de libros dixitais dende a biblioteca do centro e un espazo virtual 

onde a cimunidade educativa poda ter acceso a estes recursos.  

- Xerar dinámicas de centro relacionadas coas novas tecnoloxías en relación ás distintas 

conmemoracións que marca o calendario escolar.  

- Emprego dos equipos tecnolóxicos suministrados pola consellería na pandemia para o 

alumnado en risco de fenda dixital.  

 

EQUIPO: 

 

Responsable: Eduardo Roi Louzán Lema 

Profesorado dinamizador: Iria Dopico, Miguel Caínzos, Paula Granell, Cristina Otero, Noelia 

Conchado, Cristina Rodríguez. 
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Dentro do marco das TICs, este curso académico continuamos co obxectivo fundamental a 

formación de profesorado no emprego da Aula Virtual do centro. Em concreto, centraremos 

a formación na avaliación a través de moodle para os cursos de 5º e 6º de Primaria no 

marco do Plan Dixital de Centro.  

Neste sentido, comezamos coa nova estruturación da aula virtual tendo en conta os 

seguintes puntos clave: 

a) Deseño de categorías. 

▪ Educación Infantil. 

▪ Educación Primaria. 

▪ Departamento de Orientación. 

▪ Biblioteca. 

▪ EDLG. 

b) Creación de cursos. 

➔ Cada nível educativo dispón dun curso administrado polo titor/a correspondente. 

c) Vinculación de blogs aos cursos estabelecidos. 

➔ As aulas que dispoñen doutras plataformas de traballo ou blogs de actividades teñen un 

enlace dende a propia aula virtual. 

d) Creación de usuarios para o profesorado titor. 

e) Subida masiva de usuarios a través do informe Xade para o alumnado. 

➔ Os diferentes cursos dispoñen dun listado con usuario e contrasinal que se entrega ao 

alumnado da aula. 

➔ Algúns cursos dipoñen de acceso público. 

Recordamos que a partir de terceiro curso de Educación Primaria a aula virtual do centro 

será empregada como medio principal en canto a ferramenta institucional; quedando á 

elección do profesorado dos restantes cursos o recurso tecnolóxico que consideren 

adecuado para complementar a actividade docente.  

Na páxina principal da web do centro creouse un acceso directo para a aula virtual. 

Por outra banda, expoñer que o equipo TIC considera fundamental a formación do 

profesorado do centro no marco do emprego e xestión a aula virtual, polo que establecerá 

ao longo do curso distintas reunións para dito aprendizaxe. Tamén continuaremos co PFPP 

relaccionado con esta temática. 
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21.- ADDENDA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 
 

1 COMPOSICIÓN DO EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

Ao abeiro do artigo 15 do decreto 79/2010 do 20 de maio, sobre os equipos de dinamización da lingua galega, , do 

plurilingüismo en Galicia, o EDLG do noso centro está integrado este curso polos seguintes membros: 

• María Pilar López Arias (Educación Infantil) 

• María del Carmen Varela Galán (Educación Infantil) 

• Nuria González Janeiro (coordinadora do 1º ciclo de E. Primaria) 

• Oscar Copa Rodríguez (3º de Educación Primaria) 

• María Concepción García Alonso (mestra de PT) 

•  Emilia Martínez López (mestra de PT) 

•  María Esther Rivas Vázquez (mestra de PT) 

•  Fátima Reino Reigosa (mestra de Educación Primaria e coordinadora) 

 

O Equipo reunirase de forma ordinaria un luns de cada mes nas reunións establecidas de Equipos, que terán lugar entre 17.00 a 

18.00 horas previa convocatoria da coordinadora. 

 

2 LINGUA QUE SE EMPREGARÁ NAS DISTINTAS ÁREAS 

4 EDUCACIÓN INFANTIL 
Tendo en conta o decreto 79/2010 do 20 de maio do 2010, sobre o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, 

utilizarase a lingua materna predominante do alunnado de Educación Infantil. No presente curso 2022-2023, a ampla maioría 

das familias seguen a escoller a lingua castelá como lingua materna. 

Polo tanto, e seguindo as directrices do devandito decreto, utilizarase a lingua castelá como predominante na Educación 

Infantil, utilizando, para dirixirse ao alunnado de xeito individual, a lingua que eles/as utilicen. 

5 EDUCACIÓN PRIMARIA 
Segundo o artigo 6 do mesmo decreto, na Educación primaria: 

1. Garantirase a adquisición da competencia lingüística propia da etapa e do nivel nas dúas linguas oficiais de Galicia. 

2. As materias de lingua impartiranse no idioma de referencia. 
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3. Impartirase en galego a materia de Coñecemento do medio natural, social e cultural, e en castelán a materia de 

Matemáticas 

No presente curso hai __ alumno exento da Lingua galega. 

Para garantir a equidade nas dúas linguas oficiais, o resto das materias impartiranse da seguinte forma: 

Cursos impares (1º, 3º e 5º de EP) Cursos pares (2º, 4º y 6º de EP) 

LOMLOE LOMCE 

Lingua Galega Lingua Castelá Lingua Galega Lingua Castelá 

• Música e Danza 

• Relixión e Proxecto 

Competencial en 5º 

• Educación Plástica 

e Visual 

• Relixión e Proxecto 

Competencial en 1º 

e 3º 

• Educación Física 

• Educación Musical 

• Relixión e Valores 

en 6º 

• Relixión e Valores 

• Educación Física en 

4º y 6º 

• Plástica 

3 LINGUA ADMINISTRATIVA 

Segundo o artigo 3 do mesmo decreto, na Administración educativa, utilizarase, con carácter xeral, a lingua galega e 

fomentarase o seu uso oral e escrito, coas administracións territoriais e locais galegas e coas demais entidades públicas e 

privadas de Galicia. 

Así mesmo, o artigo 11 propón especial atención ás liñas de actuación que permitan un incremento no uso do galego nas 

actividades extraescolares e complementarias. 

 

4 HORARIOS E UTILIZACIÓN DAS LINGUAS 

No artigo 12, maniféstase que, en todas as áreas, materias ou módulos, agás nas sinaladas no parágrafo anterior e nas 

materias de lingua(s) estranxeira(s), o alumnado poderá utilizar nas manifestacións oral e escrita a lingua oficial da súa 

preferencia. Non obstante o anterior, procurarase que o alumnado utilice a lingua en que se imparte a área. 

 

5 VALORACIÓN DAS ACTIVIDADES LEVADAS A CABO NO CURSO ANTERIOR 
(2021-2022) 

Debido á situación do Covid-19, algunhas das actividades formuladas tiveron que adaptarse ás pautas establecidas polos 

protocolos vixentes en cada intre. Por este motivo, na organización e desenvolvemento de propostas como o magosto, samaín, 

Nadal, etc. houbo lixeiras modificacións respecto da planificación inicial. 

Sen embargo, grazas ao traballo en colaboración coa biblioteca, púidose fomentar o uso do galego a través das recomendacións 

lectoras en lingua galega: 
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- Escolma de libros polo outono, o magosto e o samaín 

- Escolma de libros polo mes da ciencia en galego 

- Escolma de libros polo Nadal 

- Escolma de libros polo día da paz e a non violencia 

- Escolma de libros polo día da muller 

No segundo trimestre, as actividades realizáronse con relativa normalidade, tanto o Día de Rosalía con recomendacións dende 

a Biblioteca; como os Maios, traendo flores e fiuncho das casas; o Día das Letras Galegas, traballando as unidades didácticas 

sobre Florencio Delgado Gurriarán; o día da Muller Traballadora; e o día do Medio Ambiente. 

Estase culminando de elaborar, referida ao pasado curso, a revista escolar “Novas de Mondego”, cunha estreita colaboración 

da comunidade educativa Recollerase nela unha selección de fotos e traballos das actividades que se desenvolveron no centro 

ao longo do ano.  

 

6 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA O CURSO 2022-2023 

1º trimestre 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DECEMBRO 

 • Samaín 

• Magosto 

• Mes da ciencia 

en galego 

• 25/Novembro 

• Nadal 

• Mondego 

Solidario 

2º trimestre 

XANEIRO FEBREIRO MARZO 

 • Día de Rosalía 

• Entroido 

 

3 trimestre 

ABRIL MAIO XUÑO 

• Día das artes galegas 

• Día do Libro 

• Celebración dos maios 

• Semana das Letras 

Galegas 
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Todo o curso 

• A palabra do mes (Plan Proxecta + Mondego fala galego) 

• Certames e programas de promoción da lingua 

• Canles dixitais de difusión das actividades 

 

6 A palabra do mes – Mondego fala Galego 

Temporalización Todo o curso Recursos 

Cofre, follas de resposta, listados de 

palabras, mural (cartolinas, 

rotuladores…). 

Obxectivos 

• Difundir léxico galego relacionado coas diferentes épocas do ano e coa nosa cultura en 

xeral. 

• Dar a coñecer ao alumnado léxico que poida empregar no seu día a día. 

• Revalorizar a beleza da lingua galega dun xeito dinámico e coa participación activa da 

comunidade escolar. 

Descrición 

Ao comezo de cada mes, colocarase na entrada do centro un cofre pechado sobre o que se disporá un listado de 

palabras en galego relacionadas coa cultura ou a época do ano na que nos atopemos. Desas, o alumnado e o 

profesorado que o desexe deberá escoller unha e escribila nun anaco de papel que introducirá no cofre. Este estará 

dispoñible tres semanas, para na cuarta proceder ao reconto, do que se encargará o EDLG. A palabra máis votada 

colocarase nun taboleiro dos corredores, formando cara final de curso unha nube de palabras. 

Dita iniciativa enmarcarase no aínda pendente de aprobación Plan Proxecta + Proxectos de Innovación en 

Dinamización Lingüística. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar na proposta, así como os coñecementos sobre 

vocabulario adquiridos polo alumnado coa dinámica. 
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7 Samaín 

Temporalización 
Última semana do mes 

de outubro 
Recursos 

Murais, Xogo de pistas, follas de 

resposta, cabazas, follas de escritura 

creativa… . 

Obxectivos 

• Traballar as orixes e historia da celebración do Samaín por medio de propostas lúdicas. 

• Ampliar o coñecemento do alumnado sobre o vocabulario relacionado en xeral co 

outono e en particular con esta celebración. 

• Favorecer a adquisición dunha competencia lingüística axeitada para escribir 

composicións en lingua galega acordes á idade do alumnado. 

Descrición 

Buscarase difundir a historia do Samaín poñendo a disposición dos docentes e do alumnado un espazo no que se 

atope un xogo de pistas que permita dar a coñecer a historia desta celebración dun xeito máis dinámico e atractivo. 

Así mesmo, continuará realizándose a exposición de cabazas, costume arraigada xa no centro. Ademais, co gallo de 

fomentar a escritura en galego, proporcionaranse diversos recursos ao profesorado para a realización e escritura de 

contos “terroríficos” a partir de exercicios de escritura creativa. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os coñecementos 

sobre vocabulario adquiridos polo alumnado coa dinámica. 

 

8 Tempo de castañas: o magosto 

Temporalización 
Finais de outubro- 

principios de novembro 
Recursos 

Murais, castañas, materiais 

plásticos, música… . 

Obxectivos 

• Preservar a costume do Magosto como unha celebración cultural galega. 

• Ampliar o vocabulario en galego relacionado co Magosto. 

• Participar de xeito activo no Magosto do centro. 

Descrición 

Consistirá na celebración do Magosto no centro dende un xeito que combine a gastronomía coa cultura, recalcando 
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o valor da castaña na cultura galega antes da chegada da pataca no século XV. A xornada central será na que o 

alumnado deguste castañas asadas no arboredo do centro, mais farase un traballo previo de difusión da celebración 

coa elaboración de murais, a recollida de refráns relacionados co magosto, cantigas propias da época, etc. 

Durante a propia celebración, soará música en galego.  

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os coñecementos 

sobre vocabulario adquiridos polo alumnado coa dinámica. 

 

9 Mes da ciencia en galego 

Temporalización Novembro Recursos 
Experimentos, murais, recursos 

dixitais. 

Obxectivos 

• Achegar ao alumnado ao emprego do galego nas novas tecnoloxías. 

• Difundir recursos didácticos relacionados coas disciplinas STEAM en galego. 

Descrición 

O grupo de traballo de Científicos galegos propuxo a designación de novembro como o mes da ciencia en galego.  

Co obxectivo de revalorizar as disciplinas científicas e difundir léxico galego relacionado con estas, porase a 

disposición da comunidade escolar unha serie de experimentos en lingua galega que poderán ser de gran 

aproveitamento nas áreas de Ciencias. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os coñecementos 

sobre vocabulario adquiridos polo alumnado coa dinámica. 

 

10 Día contra a Violencia de Xénero 
Temporalización 25 de novembro Recursos Música, recursos dixitais. 

Obxectivos 

• Analizar de xeito crítico a realidade á que se ven sometidas moitas mulleres nos nosos 

días. 

• Difundir o papel da muller galega na sociedade tanto actual coma pasada, a través de 
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figuras relevantes do sexo feminino próximas á realidade do alumnado. 

• Poñer en valor recursos audiovisuais que reflictan a situación. 

Descrición 

Realizarase unha playlist con cancións en galego nas que se poidan detecta mensaxes relevantes para a loita contra 

a violencia de xénero, tendo en conta que a música é o xeito máis doado de entrar nun idioma. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, por medio da observación,  

así como os coñecementos sobre o idioma adquiridos polo alumnado coas actividades realizadas. 

 

11 Un Nadal con sabor a galego 

Temporalización Decembro Recursos 
Postais, materiais plásticos, 

cantigas, decoracións… . 

Obxectivos 

• Difundir costumes tradicionais da sociedade galega propias no Nadal. 

• Coñecer vocabulario galego propio do Nadal a partir de cantigas e refráns populares. 

• Analizar a figura do Apalpador como elemento cultural. 

Descrición 

Recompilación de panxoliñas en galego; exposición de postais nos corredores; elaboración dun modelo para a carta 

aos Reis Magos; divulgación da historia do Apalpador, dende unha perspectiva lúdica para evitar medos do 

alumnado cara este. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os coñecementos 

sobre vocabulario adquiridos polo alumnado coa dinámica. 

 

12 Mondego Solidario 

Temporalización 
Última semana de 

decembro 
Recursos 

Profesorado, Persoal de Cáritas, 

alimentos non perecedoiros, canles 

de comunicación. 
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Obxectivos 

• Sensibilizar ao alumnado sobre os problemas da sociedade actual, incidindo naquelas 

realidades de persoas con poucos recursos económicos. 

• Dar a coñecer o traballo feito por organización non gobernamentais relacionado coas 

principais problemáticas sociais que atinxen á sociedade actual (inmigración, 

pobreza…). 

• Introducir ao alumnado en prácticas relacionadas coa metodoloxía de Aprendizaxe-

servizo. 

Descrición 

Recollida de alimentos non perecedoiros destinados ás persoas máis desfavorecidas do concello no que se atopa o 

centro, aportados voluntariamente polas familias do alumnado. Ademais, incidirase en dar a coñecer a labor que 

realiza a organización colaboradora, Cáritas, para tratar de minorar problemáticas como a pobreza. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os aprendizaxes 

adquiridos respecto á solidariedade e a pobreza. 

 

13 Día de Rosalía 

Temporalización 23 de febreiro Recursos 
Recursos TIC, poemas, cancións, 

infografías informativas. 

Obxectivos 

• Dar a coñecer a figura de Rosalía de Castro ó alumnado do centro, na súa dimensión 

histórica, cultural, social e lingüística. 

• Traballar as ideas máis repetidas na poesía rosaliana. 

• Promover o coñecemento e uso do galego a través de composicións da propia Rosalía ou 

de outros autores que nela se inspiraron (coa canción A Rosalía, de Uxía). 

Descrición 

Difusión da canción “A Rosalía” de Uxía entre as clases para o seu análise. Creación dun vídeo poema por clases, 

recitando cada alumno/a un verso dunha poesía da autora dada. Elaboración e difusión dun Genially sobre a vida de 
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Rosalía. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os coñecementos 

sobre vocabulario adquiridos polo alumnado coa dinámica. 

 

14 Entroido 

Temporalización Febreiro Recursos 

Fontes de información, recursos 

TIC, murais, infografías, 

máscaras… . 

Obxectivos 

• Espertar entre o alumnado a curiosidade por coñecer a historia e personaxes do entroido 

galego das diferentes localidades. 

• Traballar as figuras do Entroido galego (pantallas, peliqueiros, xenerais do Ulla, 

madamas e galáns, volantes, felos…) 

• Rescatar e difundir costumes socioculturais desta época do ano, con vocabulario, 

cantigas, receitas… . 

Descrición 

Realización dunha exposición a nivel de centro sobre algúns dos personaxes do Entroido galego, asignando unha 

figura por nivel. Visita ao centro dunha persoa dalgún destes lugares que lles transmita a historia da súa tradición e 

lles amose o traxe real. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os coñecementos 

sobre a cultura e léxico galego referido ao Entroido adquiridos polo alumnado coa dinámica. 

 

15 Día das Artes Galegas 

Temporalización 1 de abril Recursos 
Visita a un museo/fábrica, follas de 

traballo, cámara fotográfica… . 

Obxectivos 

• Difundir entre o alumnado e a comunidade escolar a idea de arte como elemento cultural 
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de elevado valor. 

• Dar a coñecer algunhas formas de arte tradicional da contorna do centro. 

• Espertar curiosidade cara oficios tradicionais. 

• Revalorizar elementos da cultura galega dende a súa difusión e análise nas aulas. 

Descrición 

Realización dunha saída cultural a algún emprazamento próximo relacionado coa cultura galega, como pode ser o 

Museo das Mariñas (Betanzos), o Museo Os Oleiros (Oleiros) ou a Fábrica de Cerámicas O Castro (Sada). 

Posteriormente, traballarase co alumnado sobre o aprendido para garantir que interiorizaron a relevancia de 

preservar elementos culturais propios, que dotan de carácter único á sociedade galega. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os aprendizaxes 

adquiridos polo alumnado coa proposta, fundamentalmente na saída. 

 

16 Día do Libro 

Temporalización Abril Recursos 
Libros, biblioteca, expositores, 

fichas de lectura. 

Obxectivos 

• Difundir a literatura infantil e xuvenil galega, tanto tradicional coma máis recente. 

• Aumentar o número de alumnado que lee habitualmente material en galego. 

• Dar ao alumnado un papel activo no uso e difusión dos materiais da biblioteca escolar. 

Descrición 

Recompilación de títulos de literatura infantil e xuvenil en Galego en colaboración coa Comisión de Biblioteca. 

Ademais, tentarase introducir unha dinámica lectora introducindo as TIC (QR e tabletas) para que os propios 

nenos/as realicen recomendacións de libros en galego para outros compañeiros. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os resultados 

obtidos das dinámicas de recomendación e lectura formuladas. 
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17 Celebración dos Maios 
Temporalización Maio Recursos Armazóns, flores, ramas… . 

Obxectivos 

• Coñecer a difundir esta costume como unha das festividades máis recoñecidas da cultura 

galega. 

• Proporcionar á comunidade escolar un papel activo na confección dos maios, aportando 

materiais para a súa realización. 

• Recoller e preservar cantigas e ditos propios da festividade. 

Descrición 

Elaboración das estruturas do maio e recollida de cantigas específicas da celebración para a súa difusión entre os 

discentes do centro, que ademais se cantarán durante o festexo do mesmo. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os coñecementos 

sobre vocabulario adquiridos polo alumnado coa dinámica. 

 

18 Semana das Letras Galegas 

Temporalización 15-19 de maio Recursos 
Lecturas, fichas de traballo, 

materiais plásticos. 

Obxectivos 

• Difundir entre o alumnado o himno galego comprendido como unha peza que reflicte 

unha parte fundamental das nosas letras. 

• Recuperar palabras tradicionais do galego falado, xa en desuso, e dalas a coñecer á 

comunidade escolar. 

• Dar a coñecer a vida e obra do autor homenaxeado, Francisco Fernández del Riego. 

Descrición 

Preparación e difusión de materiais didácticos sobre o himno galego, axeitados para cada un dos niveis que se 

imparten no centro.. Creación dun dicionario de palabras tradicionais do galego en desuso, proporcionando ao 

alumnado unha folla para iso. 
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Traballo da figura á que se dedican este ano, Francisco Fernández del Riego, natural de Lourenzá (Lugo). Sobre el, 

proporase a realización de caligramas con partes dalgunha obra. 

Avaliación 

Avaliarase o grado de participación da comunidade escolar nas actividades propostas, así como os coñecementos 

sobre vocabulario adquiridos polo alumnado coa dinámica. 

 

19 Difusión de convocatorias e certames en Lingua Galega 
Ao longo do curso, dende o Equipo de Dinamización da Lingua Galega, difundiremos e animaremos á comunidade a participar 

en distintas convocatorias e programas comprometidos coa difusión do idioma, como poden ser: 

• Tíralle da lingua, que este ano celebra a súa XXI edición e cuxo obxectivo é normalizar o uso da 

lingua galega e converter o idioma nun instrumento de comunicación a través da creación e 

exposición oral de historias, contos, lendas…, cunha duración máxima de 5 minutos. 

• Enreguéifate, destinado a difundir a improvisación oral en verso (a regueifa) para promover con 

iso o uso da lingua galega. 

• 21 días en lingua galega, iniciativa comezada polo CEIP Plurilingüe A Ramallosa (Teo). 

• Correlingua 2023, promovido dende a Asociación Cultural Correlingua que ven organizando unha 

actividade de carácter nacional que transita dunha a outra localidade cun denominador común que 

é a normalización lingüística da mocidade e a infancia. 

• Outras de carácter semellante. 

20 Participación no Plan Proxecta 
Dende o EDLG e en colaboración co resto de equipos de coordinación do centro (fundamentalmente de biblioteca, de 

extraescolares e de TIC) presentase a solicitude de participación no Plan Proxecta + Proxectos de innovación educativa en 

dinamización lingüística. Este terá por obxectivo principal o de fomentar a oralidade do galego na vida cotiá do alumnado, 

comezando por impulsalo na súa realidade escolar. 

21 Difusión das actividades 
Difundiranse as actividades realizadas polo equipo no apartado correspondente da web do centro. Colgaranse materiais de 

traballo na aula virtual. 

22 Revista Escolar dixital “Novas de Mondego” 
Seguindo coa tradición que se viña a realizar, as producións do alumnado e as diferentes actividades que se realicen incluiranse 

nunha revista dixital que permita difundir o traballo de todo o curso a favor do galego. 
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22.-PLAN ANUAL DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

PLAN ANUAL DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

ÍNDICE 

1.-INTRODUCCIÓN 

2.-COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

3.-OBXECTIVOS.  

4.-PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DE ACCIÓNS PRIORITARIAS.  

4.1.-Principios de actuación. 

4.2-Accións prioritarias do Departamento de Orientación 

4.2.1.-Con relación aos alumnos. 

4.2.2.-Con relación aos profesores. 

4.2.3.-Con relación ás familias. 

4.2.4.- Outras actividades 

4.3.- Actuacións e temporalización. 

4.4.- Horario 

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

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

1. INTRODUCIÓN 

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

Pedro Barrié de la Maza, coas modificacións que se consideren oportunas segundo os resultados 

recollidos na memoria final e de conformidade co establecido no D. 120/1998, do 23 de abril, polo que se 

regula a orientación educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG, 27/04/98) e na 

O. do 24 de xullo de 1998, pola que se establece a organización e funcionamento da orientación educativa 

e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

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

maio, de educación, establece o marco no que se van desenvolver todas as accións educativas, incluída a 

labor orientadora. Así mesmo remarca a especial atención que, dentro da escolaridade obrigatoria, han de 

ter as medidas de atención a diversidade tendo como principal referente lexislativo: 

• Decreto 229/2011 do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos 

centros docentes da Comunidade Autónoma de Galiza nos que se imparten as ensinanzas establecidas 

na LOE.  
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• Orde 8 de setembro de 2021. Pola que se desenvolve o Decreto 229/2011 de 7 de decembro, polo que 

se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de 

Galiza nos que se imparten as ensinanzas establecidas na LOE.  

Así mesmo, terase en conta a lexislación vixente que condicione o desenvolvemento do presente 

curso escolar. 

 

- COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

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

se levan a cabo no centro está composto por: 

 

Posto Nome 

 

 

 

Coodinadoras 

Coord. EI Lucía Losada Balado 

Coord. 1º ciclo 
EP 

Nuria González Janeiro 

Coord.  2º ciclo 
EP 

Raquel Vilar García 

Coord. 3º 
ciclo EP 

Lucía Vila García 

 

Mestras de PT 

 

María Concepción García Aloso 

Emilia Martínez López 

Mª Esther Rivas Vázquez 

Mestras de AL María Concepción Domínguez López 

Cristina  Rodríguez Álvarez 

Xefa Dpto Orientación Paula Cordero Fandiño 

 

Este Departamento está adscrito ao IES “Isaac Díaz Pardo” de Sada. 

 

2. OBXECTIVOS 

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

alumnado dende o comezo da súa escolaridade”, pódense definir obxectivos máis específicos: 

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

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

xefatura do DO así o considere. 
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- Programar propostas educativas diversificadas en canto á organización, os procedementos, a 

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

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

dando especial relevancia aos períodos escolares e persoais de maior dificultade (conflitos interpersoais, 

cambio de etapa educativa...)  

- Participar na mellora da convivencia no centro. 

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

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

educación de calidade.  

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

- Facilitar o tránsito entre etapas educativas. 

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

poda ofertar o entorno. 

- Colaborar co profesorado no deseño e execución de MAD precisas. 

- Deseñar modelos para articular e recoller as MAD aplicadas. 

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

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

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

tolerantes.  

- Impulsar o emprego das tecnoloxías da información e da comunicación no campo da orientación e do 

asesoramento. 

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

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

- Colaborar co profesorado no tratamento dos temas transversais. 

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

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

colaboradoras) 

 

3. PLANIFICACIÓN XERAL E DEFINICIÓN DAS ACCIÓNS PRIORITARIAS 

4.1.-Principio de actuación: 

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

seguintes principios de actuación: 

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

actuación proactiva. 
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- Desenvolvemento: conseguir o máximo desenvolvemento de todas as potencialidades dos 

alumnos considerando ao individuo en continuo proceso de desenvolvemento persoal. 

- Universalidade: actuación dirixida a todos os alumnos e niveis. (DUA) 

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

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

necesidades pola comunidade educativa. 

 

4.2.-Accións prioritarias do Departamento de Orientación. 

Para o presente curso, as accións prioritarias de actuación que se establecen dende o DO son as 

seguintes:  

4.2.1.- CO ALUMNADO: 

• Levar a cabo a av. psicopedagóxica do alumnado con dificultades de aprendizaxe. 

• Organizar dende o Departamento de Orientación os apoios a alumnos con necesidades 

educativas e realizar un seguimento dos mesmos. 

• Atención individualizada/grupal cando as circunstancias o requiran para a mellora do proceso de 

ensino-aprendizaxe. 

• Deseñar e aplicar programas de intervención en habilidades sociais e mediación escolar dirixidas ao 

alumnado. 

• Establecer reunións periódicas cos Servizos Sociais do Concello e outros servizos externos 

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

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

educativo. 

• Fomentar a tolerancia e a mellora da convivencia. 

 

4.2.2.- CO PROFESORADO: 

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

educativo. 

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

• Colaborar nas actuacións que teñen como eixe nuclear o PAT: asesoramento, colaboración e 

incorporación de contidos relacionados coa aprendizaxe emocional, a dinámica de grupos e a 

igualdade. 

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

necesidades que poidan xurdir.   



 

 

51 

 

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

alumnado. 

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

• Revisar xunto cos titores, os aspectos referentes ao acollemento de novo alumnado e 

atender ás súas necesidades. 

• Deseñar e difundir de modelos para articular e recoller as MAD aplicadas. 

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

alumnado procedente do estranxeiro.  

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

atención á diversidade. 

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

n.e.a.e. 

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

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

• Promover a formación do profesorado no ámbito da atención a diversidade. 

 

4.2.3.- COAS  FAMILIAS E A COMUNIDADE EDUCATIVA: 

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

dos seus fillos e fillas. 

• Implicar ás familias na educación dos seus fillos. 

• Realizar entrevistas persoais cando sexa oportuno. 

• Informar ás familias dos resultados acadados nas avaliacións psicopedagóxicas e das accións que se 

levarán a cabo. 

• Fomentar a tolerancia e a mellora da convivencia.  

• Promover actividades informativas e orientadoras que promovan unha maior participación e 

implicación das familias na vida do centro e na educación das fillas e dos fillos. 

 

4.2.4.-OUTRAS ACTIVIDADES 

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

• Establecer canles de comunicación con diferentes servizos, institucións e profesionais externos ao 

centro educativo no que a atención á diversidade se refire. 

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

autorizacións de apoio, autorizacións de intervención do EOE...) 
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• Establecer criterios, a través de reunións no Departamento sobre: demandas de intervención, 

Solicitudes de avaliacións psicopedagóxicas, organización de reforzos educativos, organización de 

apoios… 

• Participar na elaboración/revisión de documentos do centro relativo á atención a diversidade. 

• Participación na elaboración de protocolos segundo as necesidades percibidas no propio centro. 

• Participar no deseño de programas de mediación, habilidades sociais, aula de convivencia, aula da 

calma e resolución de conflitos. 

• Participar nas reunións co IES ao que está adscrito. 

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

4.3.-Actuacións e temporalización. 

 

ACTUACIÓNS RESPONSABLES DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN 

01 
Asesoramento á 

Comunidade Educativa 
Orientadora Comunidade educativa Todo o curso 

02 
Proposta de adquisición de 

material do Dept. 
Orientadora 

Departamento de 

Orientación 
Todo o curso 

03  
Organización dos horarios 

do PAC 

Orientadora e equipo 

directivo 

Alumnado con necesidade 

de PAC 
Setembro 

04 
Proposta de apoios dos 

mestres de AL/PT 

Orientadora e mestres de 

AL e PT 

Equipo directivo e 

Titores/as ACNEAE 
Setembro 

05 

Proposta de organización 

dos apoios do profesorado 

de con dispoñibilidade 

horaria 

Orientadora e Xefa de 

estudios  

Titores/as do alumnado 

NEAE 
Setembro 

06 

Redacción da proposta 

definitiva dos servizos de 

apoio 

Orientadora 
Xefatura 

de estudios 
Setembro  

07 

Revisión de solicitudes 

realizadas no curso anterior 

aos EOE que non foran 

atendidas. 

Orientadora 
Inspección educativa 

EOE 
Setembro  

08 

Elaboración dos 

informes específicos 

solicitados no caso de 

alumnado con NEE, 

destinatario de axudas 

convocadas polo MEC 

para a reeducación 

pedagóxica e/ou da 

linguaxe. 

Orientadora MEC, familias. Setembro 

09 

Elaboración e 

aprobación do Plan 

Anual de Actividades do 

Departamento de 

Orientación. 

Orientadora 
D O, Claustro e Consello 

Escolar 

Setembro 

1º quincena de 

Outubro 
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ACTUACIÓNS RESPONSABLES DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN 

10 

Realización das avaliacións 

psicopedagóxicas 

ditames,flexibilizacións, etc  

e dos correspondentes 

informes. 

Orientadora 

Demandantes, equipos 

docentes, propio 

alumnado e familias 

De outubro a maio 

11 
Asesoramento na realización 

e seguimento das ACs 

Departamento de 

Orientación 

Equipos docentes, 

profesorado de apoio, 

xefatura de estudos. 

Todo o curso 

12 
Asesoramento xeral na 

acción titorial 

Departamento de 

Orientación 
Profesorado Todo o curso 

13 
Reunións do Departamento 

de Orientación 
Orientadora Membros do DO Todo o curso 

14 

Reunión varias: familias, 

equipos docentes, servizos 

sociosanitarios…  

Departamento de 

Orientación 
Alumnado, familias… Todo o curso 

15 
Asistir ás sesións de 

avaliación solicitadas 

Departamento de 

Orientación 
Equipos docentes trimestral 

16 

Revisión dos informes para o 

alumnado obxecto de RE 

e/ou de apoio e 

establecemento do 

procedemento a seguir na 

súa cumprimentación 

Departamento de 

Orientación 

Profesorado titor e 

profesorado de apoio 
Maio - Xuño 

17 

Asesoramento e 

colaboración na elaboración 

e revisión de documentos do 

centro. 

Departamento de 

Orientación 
Claustro, Equipo Directivo Todo o curso 

18  Solicitudes EOE Orientadora 
Inspección educativa 

EOE 
Todo o curso 

19 
Actuacións promotoras de 

Convivencia 

Departamento de 

Orientación 
Comunidade Educativa Todo o curso 

20 

Elaboración e aplicación de 

programa de Habilidades 

sociais e mediación escolar 

Orientadora Alumnado Todo o curso 

21 

Revisión/reposición  e 

actualización do material 

específico DO 

Departamento de 

Orientación 

Departamento de 

Orientación 
Todo o curso 

22 

Avaliación do 

desenvolvemento do 

PAADO, PXAD e diferentes 

programas anuais de 

atención a diversidade 

Departamento de 

orientación 

Membros do 

Departamento 
Maio- Xuño 

23 

Elaboración dos informes do 

alumnado que remata 

Primaria e foi obxecto 

dalgunha avaliación 

psicopedagóxica. 

Orientadora 

Xefa de Estudos  

Expediente dos alumnos 

Orientadora do IES 

Xuño 

24 
Colaboración co IES no paso 

do alumnado a Secundaria. 
DO de ambos centros 

Alumnado/familias 6º EP, 

IES 
Xuño  
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ACTUACIÓNS RESPONSABLES DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN 

25 
Redacción da memoria do 

DO 
Orientadora 

DO, Claustro de 

Profesores e Consello   
Xuño 

26 Cubrir o Drdadi e Drorienta Orientadora 

Dirección, Sistema de 

recollida de datos do 

servizo de orientación 

Outubro e xuño 

respectivamente 

27 

Previsión de apoios, AC, 

alumnado con PAC… para o 

vindeiro curso 

Departamento de 

Orientación, Equipo 

docente, equipo directivo 

Inspección educativa Xuño  

 

4.4.-Horario  

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

as coordinacións mencionadas neste apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTRATEXIAS ORGANIZATIVAS E METODOLÓXICAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO 

CON NEAE 

As mestras especialistas en AL e PT darán prioridade á atención do alumnado con NEE atendendo ao 

resto de ACNEAE segundo as necesidades presentadas e o recollido nos Informes Psicopedagóxicos 

correspondentes (O. 8 de setembro de 2021). 

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

por parte dos titores/as e do profesorado con dispoñibilidade horaria, sempre tendo en conta que a 

 LUNS MARTES MÉRCORES 
(Garda porta) 

XOVES 
(Garda porta) 

VENRES 
(Garda buses) 

 
9:00 – 9:50 

Atención a 
familias 

Atención a 
familias 

Atención a 
familias 

Atención a 
familias  

Habilidades 
Sociais 6ºB 

 
9:50 - 10:40 

Atención a 
familias 

Orientación Atención a 
familias 

Orientación  Coordinación 
docente 

 
10:40 - 
11:30 

Coordinación 
docente 

Orientación Coordinación 
docente 

Orientación Orientación 

 
11:30- 11:55 

Orientación Orientación Orientación Orientación Orientación 

 
11:55- 13:05 

Habilidades 
sociais 6ºA 

Orientación Orientación Orientación Habilidades 
Sociais 6ºC 

 
13:05 - 
14:00 

Orientación Orientación Orientación Orientación Orientación 

L. horaria 

 
16:00 - 
17:00 

Seguimentos 
alumnado 

NEAE  

 
17:00 - 
18:00 

Xuntanzas e 
Atención a 

familias 

18:00-19:00 Xuntanzas e 
Atención a 

familias 
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atención a este alumnado é tarefa de equipo, que ten carácter procesual, que debe respectar as diferenzas 

individuais e que basicamente é preventiva. A finalidade fundamental é a consecución da autonomía 

persoal e a madurez social do alumnado. 

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

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

Audición e Linguaxe un total de 11 alumnos/as de Ed. Infantil e 48 alumno/as de Educación Primaria. 

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

xurdir ó longo do curso co resto do alumnado)  

Para a atención a este alumnado, ademais dos mestres especialistas e titores, contamos cos seguintes 

profesionais dentro do Departamento de Orientación: 

- 1 Orientadora  

- 2 Especialistas en Pedagoxía Terapéutica  

- 1 Especialista en Pedagoxía Terapéutica en Atención preferente 

- 2 Especialista en Audición e Linguaxe 

- 1 Especialista en Audición e Linguaxe compartida (acode ao centro 2 días e medio a 

semana) 

Como persoal non docente contamos con 3 PAC que atende a 7 alumnos de E. Infantil e 3 

alumnos de Ed. Primaria. 

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

que reciba o alumnado con NEAE. 

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

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

Atención á Diversidade, o PAT e programas específicos (Habilidades sociais, mediación escolar, aula de 

convivencia, aula de estimulación sensorial, aula da calma, etc). 

Para novos casos que poidan xurdir, os titores/as poñerán en coñecemento do DO esa demanda 

(seguindo o protocolo establecido pola Xefa do D.O.), quen fará unha primeira avaliación e, de ser 

necesario, elaborará un programa de actuación.  

 

5. PROCESO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN 

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

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

indirecta. 

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

deste Plan van sendo acadados e cales deben ser modificados de cara ao vindeiro curso 
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escolar. Deste xeito, a finalidade é a optimización do Plan tras unha reflexión e análise e tendo 

en conta os seguintes criterios: 

- Grado de satisfacción e implicación do profesorado e familias. 

- Nivel e grao de coordinación acadado. 

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

materiais utilizados.  

- Nivel de cumprimento das actividades propostas. 

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

profesorado... 

- Nivel de participación do alumnado nas actividades previstas. 

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

medidas de atención á diversidade. 

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

- Idoneidade do PAT. 

 

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

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

seguintes aspectos: 

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

- Valoración do grao de consecución dos obxectivos establecidos. 

- Conclusións e propostas concretas de mellora. 
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23.- CONCRECIÓN DO PLAN ANUAL DE ATENCIÓN Á 
DIVERSIDADE 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

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

diversidade á que se refire a Lei Orgánica 3/2020 do 29 de decembro, pola que se modifica a 

lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo 

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

Autónoma de Galicia.  

 

Neste documento recóllense as liñas xerais que enmarcan a atención á diversidade e as 

actuacións a desenvolver para a adecuación da resposta educativa á totalidade do alumnado 

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

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

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

de decembro. Tales actuacións constitúen o punto de partida, e poden modificarse ao longo do 

curso para adaptarse aos cambios que se produzan. Calquera modificación será recollida na 

memoria que se elaborará ao remate do curso. 

 

2. XUSTIFICACIÓN 

A prioridade do centro será a prevención, a detección e atención temperá das necesidades 

(velando polo cumprimento dos principios de normalización e inclusión, equidade, igualdade de 

oportunidades e non discriminación, flexibilidade e accesibilidade e promoción da convivencia) 

e a participación de toda a comunidade educativa. 

 

3. OBXECTIVOS 

Obxectivo xeral: 

Contribuír ó desenvolvemento persoal e integral dos alumnos/as. 

 

A nivel de centro: 

- Participar na actualización e desenvolvemento dos proxectos e plans do centro (PE, PAT, Plan de 

Convivencia….) 

- Participar na elaboración e actualización do Plan de Acollida e na Transición á ESO.  
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- Organizar e optimizar en colaboración co Xefe de Estudos os recursos humanos e materiais do centro 

para o ACNEAE.  

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

 

A nivel de profesorado: 

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

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

motivación, os hábitos de estudo, ed. emocional...   

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

atención do ACNEAE. 

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

alumnos de 6º de EP á ESO.   

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

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

- Coordinación dos especialistas de AL/PT e profesorado con dispoñibilidade horaria cos mestres titores 

podendo seguir de forma conxunta un plan de traballo. 

 

A nivel de alumnado:  

- Formar ao alumando en Habilidades sociais, educación emocional, resolución pacífica de conflitos... 

- Canalizar desde o Departamento de Orientación a resolución de problemas que poidan xurdir: 

absentismo escolar, problemas graves de conduta, alumnado con necesidades educativas especiais, 

alumnado estranxeiro con desfase curricular ou descoñecemento do idioma…  

- Realizar informes psicopedagóxicos do alumnado con proposta de AC. 

- Atender as demandas de avaliación psicopedagóxica. 

- Realización e actualizar informes psicopedagóxicos de aqueles alumnos/as que o precisen.  

- Atender aos alumnos con NEAE segundo os criterios de preferencia.   

- Seguimento das AC.  

- Realización de informes de flexibilización, ditame de escolarización ou cambio de modalidade de 

escolarización. 

A nivel de familias:  

- Asesorar ás familias que o precisen, sobre aspectos relacionados co desenvolvemento persoal, o 

proceso educativo dos seus fillos e fillas e os programas de reforzo que se leven a cabo.  

- Realizar entrevistas persoais, sempre que sexa preciso.  

- Informarlles sobre os resultados acadados polos seus fillos/as en probas psicopedagóxicas, 

cuestionarios e entrevistas que se consideren de interese.  
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4. MODALIDADES DE ATENCIÓN 

Na atención individual do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, 

levaranse a cabo varias medidas de atención á diversidade, tendo en conta o estipulado 

na Sección 2ª do Decreto 229/2011: 

a) Medidas de carácter ordinario. Son aquelas que facilitan a adecuación do currículo 

prescriptivo, sen alteración significativa de obxectivos, contidos e criterios de avaliación, 

tanto ao contexto sociocultural coma ás características do alumnado. Dentro destas 

levaranse a cabo medidas de carácter organizativo e metodolóxico así coma reforzo 

educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria.  

 

Estas medidas concretaranse na programación de aula de cada mestre/a, deseñando 

estratexias de carácter ordinario que lle permitirán atender á diversidade do 

alumnado, tales como: 

− Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicos para todos 

e coñecementos de maior complexidade para algúns. 

− Deseñar actividades de ensinanza-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de 

dificultade. 

− Establecer agrupamentos que permitan contextos de aprendizaxe colaborativos. 

− Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos 

diferentes ritmos de aprendizaxe. 

− Utilizar recursos e materiais diferenciados- gráficos, audiovisuais, manipulativos 

para completar os distintos estilos de aprendizaxe dos alumnos/as. 

− Aplicar criterios de avaliación que contemplen diferentes graos de logro. 

− Incluír actividades de recuperación para aqueles alumnos/as que ó final da 

secuencia non acadasen os obxectivos previstos. 

− Propoñer actividades de ampliación. 

 

b) Medidas de carácter extraordinario. Son aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades 

específicas de apoio educativo que poden requirir modificacións en elementos prescriptivos 

do currículo ordinario e/ou supoñer cambios esencias a nivel organizativo ou nos elementos 

de acceso ó currículo ou na modalidade de escolarización. 
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5. ALUMNADO OBXECTO DE ATENCIÓN ESPECÍFICA 

5.1. Tipo de necesidades 

Alumnado sen Necesidades Específicas de Apoio Educativo 

• Con desfase con respecto ao grupo nas técnicas instrumentais, de forma temporal. 

• Con problemas no ritmo de aprendizaxe. 

 

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo 

• NEE: 

- Discapacidade 

- Trastornos graves de conducta 

- Trastornos da comunicación e da linguaxe 

• Retraso madurativo 

• Trastornos do desenvolvemento da linguaxe e da comunicación. 

• Trastornos de atención ou de aprendizaxe. 

• Descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe 

• En situación de vulnerabilidade socioeducativa e/ou cultural. Por 

factores: 

- Sociais. 

- Familiares derivados de violencia de xénero 

- Económicos. 

- Xeográficos. 

- Étnicos. 

- Ou outra índole. 

• Altas capacidades intelectuais 

• Incorporación tardía ao sistema educativo. 

• Con condicións desfavorables persoais ou de historial escolar. 

 

5.2. O reforzo Educativo 

O reforzo educativo é unha medida Ordinaria de atención á diversidade orientada ao alumnado que coa 

modificación dos elementos non prescriptivos, poda seguir o proceso de ensinanza-aprendizaxe. Afecta 

ao ámbito da metodoloxía, organización de espazos, recursos, instrumentos e tempos de avaliación… O 

seu desenvolvemento levarase a cabo no contexto escolar ordinario. 
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O deseño e desenvolvemento desta medida é función do profesorado que imparta a área, coa 

colaboración, de ser necesario, de profesorado con dispoñibilidade horaria que actúa como un apoio xeral 

ao conxunto da aula.  

A aplicación desta medida deberá poñerse en coñecemento do profesorado titor o cal informará a 

xefatura de estudos e as familias. 

As medidas de reforzo educativo reflectiranse nos documentos oficiais de avaliación do alumnado. Ao 

final de cada curso, o profesorado responsable elaborará un informe individual dos reforzos educativos 

levados a cabo, segundo o modelo deseñado polo departamento de orientación, que será arquivado 

segundo o procedemento establecido polo centro.  

 

Os horarios de apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria serán fixados pola xefatura de estudos 

e/ou a xefatura do departamento de orientación. Estes horarios poden revisarse ao longo de todo o curso, 

dependendo das necesidades e demandas de atención ou de novas incorporacións. 

En infantil o profesorado de apoio priorizará a atención a aquelas aulas máis numerosas e con ANEAE 

colaborando co titor na elaboración dos materiais necesarios para realizar o traballo de reforzo. 

 

En casos excepcionais (como condutas disruptivas) se non fora posible aplicar a medida dentro da 

aula, porase en coñecemento da xefatura de estudos para tomar medidas diferentes ás formuladas, sempre 

tomando como referencia o Plan de Convivencia do centro.  

5.3. Procedemento para a demanda de intervención do departamento de orientación e a 

avaliación psicopedagóxica 

O procedemento para a demanda de intervención do servizo de orientación é o seguinte: 

 A comunicación da demanda a xefatura do Dpto de orientación 

corresponde principalmente ao profesorado titor (previamente informada a familia). En 

caso de alumnado en proceso de admisión será a dirección quen realice a demanda. 

 Corresponde ao equipo docente, coordinado polo profesorado 

titor,achegar á xefatura do departamento de orientación información sobre: 

- A competencia adquirida respecto do currículo de referencia. 

- A colaboración da familia. 

- A interacción coas compañeiras e cos compañeiros. 

- A actitude ante as propostas de aprendizaxe. 

- O compromiso coas tarefas encomendadas. 

- As medidas de atención á diversidade adoptadas. 
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 Esta información reflectirase no modelo de demanda da 

intervención para a avaliación psicopedagóxica elaborado pola Xefatura do Dpto de 

orientación. Unha vez cuberto entregarase á orientadora impreso, asinado e con data. 

 

No proceso de avaliación psicopedagóxica a orientadora poderá solicitar información tanto 

ao persoal docente que traballe co alumnado como ás familias ou outros profesionais 

implicados. Isto realizarase a través de entrevistas persoais, observación dentro da aula, 

consulta de informes, probas psicométricas e outras que se consideren precisas. 

 

A información recadada e as posibles orientacións recolleranse no Informe Psicopedagóxico. 

As familias deberán ser informadas en todo momento dos resultados e das posibles propostas 

de actuación e/ou MAD a adoptar. Así mesmo, poderán pedir copia de dito informe, solicitado 

por escrito á dirección do centro. 

 

5.4. Apoio do profesorado especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou en audición e 

Linguaxe. 

A intervención do profesor especialista en PT e/ou AL é unha medida extraordinaria e un 

recurso dirixido especialmente á atención educativa do ACNEE.  

O profesorado especialista en AL centrarase prioritariamente nos ámbitos da comunicación, 

da linguaxe e da fala. 

Este profesorado especialista en PT/AL ten entre as súas funcións: 

- Elaboración, aplicación e seguimento dun programa de intervención individualizado 

seguindo as directrices sinaladas no informe de avaliación psicopedagóxica emitido polo 

DO. 

 Colaborar na elaboración e seguimento das Adaptacións 

Curriculares do alumnado ao que atenden. 

 Participar na planificación e desenvolvemento de medidas que 

promovan a inclusión. 

 Seguimento da evolución dos alumnos que reciben apoio do 

profesorado especialista.  

 Elaborar informe final individual do alumnado ao que prestan o 

apoio o cal incluirase no expediente do alumno/a. 

 Asistir as sesións de avaliación do alumando ao que atenden, 

con voz pero sen voto. 
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A atención do alumnado con NEAE realizarase con carácter xeral, dentro da aula ordinaria. 

Excepcionalmente poderán realizarse os apoios fóra cos seguintes condicionantes: 

- Esta excepcionalidade debe constar no informe psicopedagóxico. 

- Non poderá exceder da terceira parte dos períodos lectivos semanais. 

- Máximo agrupación de cinco alumnas/os de xeito simultáneo. 

- No caso de reeducación da produción oral non poderá ocupar máis dunha fracción do 

período lectivo. 

 

Para que un alumno/a deixe de percibir este tipo de atención e unha vez superadas as 

dificultades por parte do pequeno/a, o/a especialista elaborará un informe de alta. 

 

Criterios de organización 

Tomando sempre como referentes os principios de inclusión e normalización, a orientadora 

elevará a proposta de organización da docencia por parte de especialista en PT e AL para o 

ACNEAE tendo en conta os seguintes criterios prioritarios: 

1. Segundo o recollido na O. 8 de setembro de 2021 daráselle preferencia ao alumnado NEE que o 

precise. 

2. Atenderase a aquel alumnado que así o aconselle a correspondente avaliación psicopedagóxica e 

previamente xustificada a aplicación previa das MAD ordinarias.  

3. Atenderase ao alumnado obxecto dunha adaptación curricular significativa.  

4. Inicialmente continuarase cos apoios realizados no curso anterior. Todos os apoios son flexibles 

polo que poden sufrir modificacións ao largo do curso lectivo.  

5. Buscarase un apoio de calidade fronte a un de cantidade.  

6. O apoio será, salvo casos que necesiten unha terapia individual moi específica, dentro da aula 

ordinaria.  

7. Evitarase a ausencia nas materias non instrumentais que favorecen a integración. 

 

Pola súa parte o profesor titor debe coordinarse cos especialistas en PT/AL e co resto do 

profesorado que imparta clase ao ACNEAE garantindo: 

 A participación e implicación nas diferentes reunións para a atención deste alumando 

(seguimentos, avaliacións...) 

 A Coordinación coa especialista en PT/AL nas sesións nas que o apoio realízase dentro 

da aula. (correcto uso da MAD extraordinaria) 
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 Non aportar contidos curriculares novos nin realizar actividades excepcionais 

(celebracións, xogos de cohesión grupal...) cando o alumno reciba apoios fora da aula 

ordinaria. 

 Non enviar como tarefas para casa, o traballo feito polo grupo clase no tempo no que o 

alumno recibise apoio fora da aula ordinaria. 

 

5.5. adaptacións curriculares. 

A adaptación curricular é unha medida extraordinaria dirixida especialmente á atención 

educativa do ACNEE e, excepcionalmente ao alumnado con NEAE que supón a modificación, 

ampliación, redución ou supresión de parte ou todos os elementos prescriptivos do currículo. 

Para adoptar eta medida deberá recollerse non correspondente informe Psicopedagóxico e 

despois da aplicación doutras MAD. 

A aplicación da AC acordarase en reunión a cal asistirá o equipo docente do alumno para o 

cal se propón dita adaptación, a xefatura de estudos e a xefatura do D.O. 

A elaboración, desenvolvemento e avaliación da AC é responsabilidade do profesorado que 

imparte a área a adaptar, en colaboración de ser o caso, con profesorado de apoio e 

asesoramento da xefatura do D.O. 

A Xefatura do D.O. conformará o expediente da adaptación, segundo o modelo establecido, 

e xuntaráselle unha copia da acta de reunión. 

Este documento deberá ser enviado a inspección para a súa autorización, antes da 

finalización do mes de novembro. Calquera modificación requirirá unha nova autorización. 

 

As familias deberán estar informadas en todo momento do proceso. 

 

 

6. ACTUACIÓNS A NIVEL DE DOTACIÓN 

No ámbito da atención á diversidade e en especial ao ACNEAE debe contar cunha dotación 

axeitada e suficiente de recursos tanto persoais como materiais. En consecuencia, cando se 

traballa con alumnado con necesidades moi específicas, os informes psicopedagóxicos deben 

indicar que medidas específicas e que profesorado especialista se require para ofrecer a eses 

alumnos/as unha atención de calidade. 

 

Concretamente, proponse que tanto no propio centro coma nas aulas exista unha 

distribución flexible do espazo e o mobiliario en diferentes áreas ou actividades. Tamén se 
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procurará sacar o máximo proveito ós recursos ordinarios, evitando a utilización de recursos 

específicos, salvo cando sexa estritamente necesario. 

 

Criterios para a selección de materiais 

Á hora de seleccionar materiais buscarase que: 

• Sexan atractivos para o alumno/a.  

• O alumno/a poida experimentar con eles participando na consecución de resultados.  

• Sexan sinxelos, seguros e de doada reposición.  

• Sexan funcionais e polivalentes. 

• Favoreza o desenvolvemento do DUA 

 

Ademais, recorrerase ás axudas técnicas necesarias en cada caso concreto e por suposto, 

eliminaranse as barreiras de tipo arquitectónico e facilitaranse outras que permitan ó alumnado 

o libre acceso ás dependencias do centro.  

 

 

7. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Ao remate do curso, de acordo cos datos do proceso de seguimento e avaliación, o DO 

elaborará a memoria do Plan Xeral de Atención á Diversidade, e establecerá, de ser o caso, as 

pertinentes propostas de mellora. Esta memoria incorporarase á memoria anual do centro.Art. 

13.2 do Decreto 229/2011, do 7 de decembro.  

 

Esa avaliación-memoria realizarase tendo en consideración: 

 Datos dos diferentes niveis, aportados polos coordinadores/as de ciclo/nivel. 

 Datos aportados polo profesorado de apoio (AL e PT), polo profesorado 

responsable do RE. 

 Datos aportados polo equipo directivo. 

 Datos aportados polo propia orientadora. 
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24.- CONCRECIÓN  DO PLAN DE ACCIÓN TITORIAL  
 

ÍNDICE: 

1. INTRODUCCIÓN 

 1.1. XUSTIFICACIÓN 

 1.2. FUNCIÓNS DOS TITORES 

2. ANÁLISE DO CONTEXTO E NECESIDADES DETECTADAS 

3. OBXECTIVOS DA ACCIÓN TITORIAL DO CENTRO 

4. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL 

 4.1. EN RELACIÓN COS ALUMNSO/AS 

 4.2. ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DE TITORES E EQUIPOS EDUCATIVOS. 

 4.3. RELACIÓN COAS FAMILIAS, TITORES LEGAIS E AXENTES SOCIAIS 

 4.5. SUBPROGRAMAS DE ACCIÓN TITORIAL. 

5. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PAT 

1. INTRODUCCIÓN 

A acción titorial defínese como un conxunto de accións educativas que se deseñan e realizan no centro para 

favorecer no alumnado a aprendizaxe, a integración dos coñecementos e experiencias, a socialización, a toma de 

decisións e o desenvolvemento da súa personalidade. Por esta razón, enténdese que o Plan de Acción Titorial 

estará intimamente relacionado co desenvolvemento da función docente. 

 

1.1. Xustificación 

A función titorial debe inscribirse plenamente no proceso de ensinanza e aprendizaxe, xa que:  

1. A titoría comporta en si mesma unha contorna de aprendizaxe, posto que pretende contribuír a que o 

alumnado adquira unha serie de contidos que lle permita, en liñas xerais, convivir en sociedade e orientarse 

nela.  

2. A acción titorial, ten como finalidade favorecer unha maior e mellor aprendizaxe na contorna do centro 

educativo, que ten como función acoller ao alumnado no seu aspecto persoal, axudándolle a soportar os 

conflitos, coa finalidade de que o alumnado se sinta a gusto no centro.  
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Considérase que a aprendizaxe é un proceso individual que se dá nunha contorna social. Así que o presente 

PAT recolle cal será a forma máis axeitada de coñecer a cada alumno/a para poder prever as accións educativas, 

e reflectirá como debe estar estruturado a contorna socio-educativa para favorecer ao máximo a socialización, a 

atención á diversidade e a aprendizaxe.  

En canto a esta estrutura indicaranse: 

▪ Medidas de atención á diversidade.  

▪ Tipos de agrupamentos do alumnado.  

▪ Coordinación entre os diversos docentes que interveñen no mesmo grupo de alumnos/as.  

 

 

Para isto será preciso coñecer e adaptar as condicións que favorezan as aprendizaxes significativas a través 

de: 

▪ Propostas de actividades de titoría para o profesorado titor que realizará cos seus 

alumno/as tanto individualmente como en grupo.  

▪ Orientacións para impulsar a participación das familias no proceso educativo dos seus fillos/as. 

▪ Accións de intervención de técnicas de traballo que potencien a comprensión lectora.  

▪ Accións de intervención que favorezan a convivencia e o clima escolar no centro e na aula.  

1.2.Funcións dos titores 

O titor é o primeiro referente do alumnado e das súas familias no centro. Actuará como principal mediador 

colexio–familia tratando de:  

▪ Desenvolver as actividades previstas no PAT baixo a coordinación do Xefe de Estudos e en colaboración 

co Departamento de Orientación, como son: 

 Realizar actividades de titoría co seu grupo de alumno/as.  

 Canalizar as demandas, inquedanzas, problemas e suxestións xurdidas nas sesións titoriais co 

equipo de profesores.   

 Presidir e coordinar as sesións de avaliación do seu grupo buscando compromisos de mellora.  

 Seguir o proceso de ensino – aprendizaxe do seu alumnado.  

 Establecer unha rede coordinadora entre o distinto profesorado (equipo docente).  

 Coñecer a situación persoal de cada alumno/a, os principias datos evolutivos e de saúde, o estilo e 

ritmo de aprendizaxe de cada quen.  

 Reflexionar sobre a metodoloxía máis axeitada para cada neno/a respecto do seu achegamento ó 

currículo.  

 Analizar as relacións que se establecen dentro e fóra da aula e a súa utilidade nos agrupamentos 

dentro da aula.  

 Demandar asesoramento de Departamento de Orientación segundo as necesidades percibidas. 

▪ Colaborar na avaliación do PAT. 

▪ Propoñer as melloras que se deriven do seu desenvolvemento para a mellor adaptación anual do PAT ás 

características e peculiaridades do grupo de alumnos/as.  



 

 

68 

 

▪ Colaborar na posta en marcha do Plan de Convivencia do centro.  

 

2. ANÁLISE DO CONTEXTO E NECESIDADES DETECTADAS 

Asumido que a acción titorial compromete á totalidade do profesorado no marco dunha actuación colectiva e 

debidamente coordinada, cun desenvolvemento que abrangue tanto o ámbito do proceso de ensino-aprendizaxe 

coma o relativo ó desenvolvemento persoal, preténdese que este plan signifique unha resposta deste centro cara 

á personalización da educación do alumnado. 

Este proceso de axuda está condicionado á situación de partida, á realidade do conxunto deste sistema e ó 

contexto, o que determinará a elección dos obxectivos a acadar e as actuacións específicas para o seu logro. 

En termos xerais, o contorno caracterízase por: 

• Familias con nivel socioeconómico medio. 

• Dentro da diversidade que caracteriza ao alumnado, destaca: 

- Alumnado con NEE. 

- Alumnado con retraso madurativo. 

- Alumnado con trastornos de atención e/ou aprendizaxe. 

- Alumnado con trastorno do desenvolvemento da linguaxe e da comunicación. 

- Alumnado con descoñecemento grave da lingua de aprendizaxe. 

- Alumnado con altas capacidades intelectuais.  

- Alumnado estranxeiro e de incorporación tardía.  

- Alumnado en situación de vulnerabilidade socioeducativa. 

- Alumnado con condicionantes persoais ou de historia escolar..  

• Persoal docente combinado fixo/provisional, con profesorado especialista en Ed. Física, Música, Inglés, 

Relixión, P.T. e A.L. 

• Familias en xeral colaboradoras e implicadas nos procesos formativo e de ensino-aprendizaxe dos seus 

fillos e fillas. 

 

Todos este condicionantes son os que orientan, como se indicou anteriormente, o conxunto  deste  Plan,  os  

seus  obxectivos  e  as  súas actuacións. 

 

3. OBXECTIVOS DA ACCIÓN TITORIAL NO CENTRO 

Tendo en conta todo o referido anteriormente, con este Plan de Acción Titorial preténdese:  

- Coñecer as características dos alumnos a nivel persoal, familiar, socioambiental e escolar (competencia 

curricular, estratexias de aprendizaxe, motivación e intereses) coa finalidade de programar respostas 

educativas adecuadas que contribúan ó seu desenvolvemento integral. 
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- Favorecer a integración do novo alumnado, desenvolvendo accións que faciliten a adaptación e favorezan  a 

súa interacción co grupo. 

- Establecer  unha  liña  de comunicación-información permanente do grupo de alumnos  e o equipo docente. 

- Contribuír á formación integral do alumnado, en sintonía cos principios recollidos no PE. 

- Favorecer procesos de mellora educativa a través da implementación de programas e desenvolvemento de 

actividades formativas por parte dos equipos docentes, co asesoramento e apoio do Departamento de 

Orientación. 

- Promover a participación das familias na labor formativa, asesorándoas e informándoas daquilo que 

precisen e demanden, en especial da importancia da estimulación dos fillos e fillas, da promoción da súa 

autonomía, da potenciación dos valores, da relación familia-alumnado-profesorado e de todo aquilo 

relacionado co proceso de ensino-aprendizaxe. 

- Contribuír á mellora da coordinación e asegurar a continuidade educativa entre os distintos centros, ciclos 

e/ou etapas. 

- Favorecer a convivencia, potenciando a formación en valores, o desenvolvemento das habilidades sociais e 

a autoestima, que facilite a adaptación social e persoal e a resolución dialogada de conflitos.  

 

 

 

4. DESENVOLVEMENTO DA ACCIÓN TITORIAL 

Para tratar de acadar os obxectivos establecidos anteriormente enténdese necesaria a realización dunha serie de 

accións, debidamente planificadas e cun seguimento regular que permita o seu reaxuste.  

4.1. En relación cos alumnos e alumnas. 

▪ Acollida do alumnado ao comezo do curso e cando se incorpore novo ao centro. 

▪ Recollida de información do historial académico de cada alumno/a. 

▪ Informar sobre o funcionamento do centro e propiciar o cumprimento das normas de aula. 

▪ Control de asistencia e puntualidade do alumnado activado de ser necesario o Protocolo 

de Absentismo. 

▪ Realización da programación das actividades da Acción Titorial fixando obxectivos, 

temporalización, criterios de avaliación. 

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

persoal e educativo. 

▪ Promover e coordinar actividades que fomenten a convivencia e a participación do 

alumnado nas actividades do centro. 

▪ Seguimento do desenvolvemento persoal e académico do alumnado, realizando informes 

trimestrais. 

▪ Favorecer clima de confianza. Asesoramento ao alumno/a. 
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4.2. Organización e coordinación de titores e equipos educativos     

Os procedementos para a organización e funcionamento das titorías será o seguinte: 

▪ As titorías organizaranse por niveis educativos. Cada nivel constitúe un equipo de titores/as que 

traballa uns aspectos comúns e outros específicos. O Departamento de Orientación colaborará no seu 

traballo. A coordinación exércea a Xefatura de Estudos.  

▪ Un titor de cada ciclo actuará de coordinador do nivel respectivo e formará parte do Departamento de 

Orientación  e da CCP.  

▪ Estableceranse reunións de traballo co orientador e o xefe de estudos, que serán convocadas pola 

xefatura de estudos, para unificar criterios, recibir o material que precisen para a súa acción titorial e 

tomar acordos que afecten ó nivel. Dada a complexidade da labor titorial, en calquera momento será 

posible reaxustar as actividades preparadas para atender á problemática puntual do grupo.  

▪ Realizaranse periodicamente reunións de seguimento por curso entre titor, 

especialistas, mestres de apoio e orientador para  coordinar a atención ao alumnado  

NEAE e atender as necesidades que poidan xurdir.   

 

Buscando o desenvolvemento integral da persoa, fin primordial da educación, as necesidades que determinan o 

plan son: 

NECESIDADES ACCIÓNS QUE SUPÓN 

Personalizar a 

educación 

▪ Coñecemento do alumno/a.  

▪ Esixencia realista sempre con expectativas altas.  

▪ Adecuación do proceso de ensino-aprendizaxe ao alumnado. 

▪ Seguimento.  

Dar respostas á 

singularidade educativa 

do alumnado 

▪ Priorizar a prevención:  

✓ Coñecemento da historia persoal, familiar e escolar.  

✓ Aspectos socio-familiares que favorecen e dificultan o 

progreso na aprendizaxe.  

✓ Currículo flexible.  

✓ Intervención temperá.  

▪ Para:  

✓ Identificación das necesidades educativas reais.  

✓ Artellamento das medidas concretas oportunas: 

curriculares e organizativas de coordinación de 

recursos.  
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Educación integral 
▪ Panificación coherente de obxectivos (cognitivos, afectivos, 

motrices, de adaptación e desenvolvemento persoal e social) 

e contidos.  

▪ Interacción axeitada:  

✓ Con dinámicas participativas, relacionais e de 

inserción.   

✓ Persoal e grupal.  

▪ Avaliación educativa.  

Coordinación dos 

responsables 

▪ Coordinación do Equipo Directivo.  

▪ Coordinación dos elementos internos do centro cos 

recursos externos especializados e coa comunidade en 

xeral.  

▪ Busca da mediación en todo caso.  

Coordinación interciclos 

e etapas 

▪ Facilitación do ingreso no centro.  

a) Das familias, presentando:  

✓ Normas de funcionamento do centro e vieiros de 

colaboración.  

✓ Características e obxectivos do ciclo e etapa 

correspondente. 

✓ Características evolutivas dese período.  

✓ Papel e responsabilidade da familia.  

b) Dos alumnos, mediante:  

✓ Acollida e integración.  

✓ Recollida de información inicial relevante.  

✓ Avaliación da súa situación.  

▪ Mediación no tránsito de ciclo e etapa, con:  

✓ Continuidade no estilo educativo e na coherencia das 

programacións.  

✓ Toma de decisións sobre a promoción con criterios 

axeitados.  

✓ Intercambio de información relevante.  

✓ Coordinación de feito.  
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PROGRAMACIÓN DE TITORÍA EN EDUCACIÓN INFANTIL 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Planificar a 

incorporación dos 

alumnos/as ó Centro 

e ó grupo 

▪ Plan de acollida. 

▪ Actividades para favorecer que coñezan o 

centro, as normas de convivencia... 

▪ Actividades encamiñadas a fomentar o 

coñecemento e confianza entre os 

compañeiros/as. 

1ª Quincena 

Coñecer as 

características 

individuais e persoais 

de cada alumno/a 

▪ Observación directa e sistemática dos alumnos 

▪ Realización de entrevistas cos pais/nais. 

▪ Analizar realización de tarefas. 

▪ Avaliar competencias curriculares. 

Primeiro trimestre 

Identificación das 

necesidades  

específicas de apoio 

educativo. 

▪ Observar sistematicamente ós alumnos/as. 

▪ Analizar estilos de aprendizaxe e realización de 

tarefas. 

▪ Avaliar competencias curriculares. 

Todo o curso 

Detección de 

inadaptacións ou 

problemas de 

relación 

▪ Realizar un seguimento da evolución dos 

alumnos/as. 

▪ Observar a dinámica escolar. 

▪ Colaborar co Departamento de Orientación na 

identificación das NEAE. 

▪ Avaliación continua. 

Todo o curso 

Deseñar situacións 

de aprendizaxe 

axeitadas ao nivel 

madurativo dos 

alumnos/as 

▪ Planificación de actividades motivadoras. 

▪ Crear un ambiente que favoreza a actividade 

exploratoria e a curiosidade. 

Todo o curso 

Realizar as 

adaptacións 

curriculares 

pertinentes 

▪ Secuenciar a adquisición de habilidades 

intelectuais. 

▪ Axustar as actividades ás necesidades 

educativas dos alumnos/as 

Segundo e terceiro 

trimestre 

Desenvolver hábitos 

de traballo persoal 

 

 

▪ Promover a valoración de orde e limpeza na 

realización dos traballos. 

▪ Distinción dos momentos de ocio dos momentos 

de traballo. 

Todo o curso 
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Educación en valores ▪ Actividades orientadas a valorar o  esforzo. 

▪ Actividades que favorezan a convivencia. 

▪ Actividades para fomentar a responsabilidade, a 

tolerancia e a cooperación. 

▪ Actividades encamiñadas a respectar o medio 

ambiente 

Todo o curso 

Implicar ós pais/nais 

no proceso formativo 

dos seus fillos/as 

▪ Información ós pais/nais dos resultados da 

avaliación. 

▪ Reclamar ós pais/nais a colaboración necesaria 

cando sexa precisa. 

Todo o curso 

Establecer unha 

coordinación entre os 

titores de EI e de EP. 

▪ Convocar as reunións que correspondan. 

▪ Establecer unha coordinación entre titores de EI 

e os de primeiro da EP. 

Comezo e final do 

curso 

Seguimento e 

avaliación dos 

procesos de 

aprendizaxe 

▪ Seguir os procesos de aprendizaxe dos 

alumnos/as. 

▪ Avaliar de forma continua e sistemática para 

coñecer a calidade dos procesos de ensino-

aprendizaxe e establecer as correccións 

oportunas. 

▪ Coordinar os reforzos educativos 

Todo o curso 

PROGRAMACIÓN DE TITORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓ

N 

Efectuar a acollida e 

integración dos alumnos 

• Actividades de acollida e para coñecer o centro, 

mestres e compañeiros/as. 

1ª Quincena 

Detectar dificultades de 

integración 

• Observación sistemática dos alumnos/as.    

• Realización de sociogramas.   

• Actividades de dinámica de grupos 

Todo o curso 
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Favorecer a integración 

dos alumnos/as e 

mellorar a dinámica da 

aula 

• Actividades para facilitar a comunicación e 

relación entre os alumnos/as.   

• Posta en marcha de actividades de traballo 

cooperativo. 

• Ensinar e fomentar xogos cooperativos. 

• Actividades para favorecer a autoestima e a 

intelixencia emocional    

Todo o curso 

Coñecer as 

características 

individuais e persoais de 

cada alumno/a 

• Observación directa e sistemática dos 

alumnos/as. 

• Realización de entrevistas cos pais/nais. 

• Analizar a realización de tarefas. 

• Avaliar competencias curriculares. 

Primeiro trimestre 

Detectar dificultades de 

aprendizaxe 

• Realizar unha avaliación inicial, co fin de: 

1. Detectar dificultades de aprendizaxe.   

- Que tipos de dificultades. 

- Que nenos/as as presentan. 

2. Detectar niveis de competencia curricular 

Todo o curso 

 

Elaboración/desenvolvem

ento/seguimento das ACS 

• Identificación das dificultades dos nenos/as. 

• Determinación de estilos de aprendizaxe e de 

competencia curricular. 

• Elaboración de ACS e/ou colaboración cos 

especialistas das áreas onde se apliquen. 

• Desenvolvemento das ACS e/ou colaboración 

cos especialistas das áreas onde se apliquen. 

• Seguimento e avaliación das ACS. 

Todo o curso 

Educación en valores • Actividades orientadas a valorar o esforzo. 

• Actividades e programas que favorezan a  

convivencia (resolución de conflitos, educación 

en valores, etc.) 

• Actividades encamiñadas a respectar  ós demais 

e ó medio ambiente. 

Todo o curso 

Implicar ós pais/nais no 

proceso formativo dos 

seus fillos/as 

• Informar ós pais/nais dos resultados da 

avaliación. 

• Reclamar ós pais/nais a colaboración necesaria 

cando sexa precisa. 

Todo o curso 
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Establecer unha 

coordinación entre os 

titores. 

• Convocar as reunións que correspondan. 

• Establecer unha coordinación entre titores dos 

diferentes ciclos/etapas. 

Terceiro trimestre 

Seguimento e avaliación 

dos procesos de 

aprendizaxe 

• Seguir os procesos de aprendizaxe dos 

alumnos/as. 

• Avaliar de forma continua e sistemática para 

coñecer a calidade dos procesos de ensino-

aprendizaxe e establecer as correccións 

oportunas. 

• Coordinar os reforzos educativos. 

Todo o curso 

4.3. Relación coas familias ou titores legais e outros axentes sociais 

▪ Realizar reunións iniciais coas familias para presentar tanto ao profesorado como as liñas xerais 

de actuación. 

▪ Asesorar e implicar ás familias nos aspectos educativos e académicos dos seus fillos e fillas 

destacando a importancia da súa colaboración e a coordinación co centro. 

▪ Realizar entrevistas persoais e individuais coas familias para informar do desenvolvemento o 

seu fillo/a. 

▪ Planificar coas familias pautas a seguir con aqueles nenos/as que presenten comportamentos 

disruptivos. 

▪ Fomentar a tolerancia e a mellora da convivencia.  

4.4. O dpto de Orientación. 

▪ Propoñer o PAT que deberá aprobar o Claustro, recollendo as aportacións dos titores.  

▪ Participar no seguimento e avaliación do PAT. 

▪ Colaborar cos titores na prevención, detección e valoración de posibles dificultades 

que podan afectar ao desenvolvemento do alumnado. 

▪ Coordinación con axentes externos. 

4.5. Subprogramas de Acción Titorial 
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Se ben a acción titorial forma parte indefectiblemente da acción docente, enténdese que deben deseñarse 

actuacións e/ou programas específicos de intervención en resposta ás necesidades da comunidade educativa que 

desenvolvan, complementen e enriquezan a programación da función titorial.  

Esta proposta de acción é aberta e enriquecerase coa incorporación de novos programas que demande o 

centro, se ben é condición indispensable que toda a comunidade educativa se implique no seu deseño e 

desenvolvemento, para que se traduzan en accións reais e eficaces.  

Os programas nos que se está a traballar no centro son:  

- O programa de estimulación da linguaxe oral para a etapa de Ed. Infantil. 

- O programa de Habilidades Sociais. 

- O Programa de mediación escolar. 

- O programa de atención ao alumnado TEA 

5. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PAT 

Ao final de curso realizarase a valoración xeral do desenvolvemento do PAT e as propostas de mellora. 

O órgano responsable de esta avaliación é a Comisión de Coordinación Pedagóxica e farase tendo en 

conta o cumprimento dos obxectivos formulados a nivel xeral no PAT e o grao de desenvolvemento das 

actuacións que estaban previstas. 

Ao largo do curso os titores de cada ciclo realizarán o seguimento do desenvolvemento do PAT. 

Ao finalizar o curso realizarase a avaliación do PAT e elaborarase a memoria final sobre o seu 

desenvolvemento recollendo aspectos positivos, posibles dificultades e propostas de mellora.  

As conclusións obtidas teranse en conta para realizar as modificacións necesarias no vindeiro curso. 
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25.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA E ANEXOS 
  

 

Figuran como anexos, ou documentos de referencia deste plano os seguintes: 
 

26.1 DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

Proxecto Educativo do Centro (PEC) 
Plano de Autoprotección  
Plano de Acollida de Educación Infantil (PAEI) 
Ampliacións do PCC: Criterios de agrupamento, avaliación e promoción do alumnado. 
Plan de acollida do alumnado extranxeiro 
Plan de acollida de novo profesorado 
Plan Xeral de Orientación 
Plan de Acción Tirorial 
Plan Xeral de Atención á Diversidade 
Plan Xeral de Convivencia 
Proxecto lector 
Proxecto Biblioteca 
Proxecto Tics 

 
 
26.2. ANEXOS     
 

I. Horario lectivo 
II. Horario do Equipo Directivo  

III. Horarios de gardas  
IV. Horas de garda custodia alumnado transportado 
V. Turnos garda dos recreos 

VI. Turnos de supervisión 
VII. Libros de texto para o presente curso 

VIII. Actividades extraescolares ANPA  
IX. Pautas e criterios xerais sobre o uso das tarefas extraescolares 
X. Transporte escolar 

XI. Comedor -Guía de medidas 
XII. Calendario escolar e de conmemoracións 
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ANEXO I 

 

CEIP PEDRO BARRIÉ DE LA MAZA 

MONDEGO - SADA 

HORARIO LECTIVO     CURSO 2022/23 
 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:35-9:00 Custodia 

alumnado 

transportado 

Custodia 

alumnado 

transportado 

Custodia 

alumnado 

transportado 

Custodia 

alumnado 

transportado 

Custodia 

alumnado 

transportado 

9:00-9:50 1ª SESIÓN 1ª SESIÓN 1ª SESIÓN 1ª SESIÓN 1ª SESIÓN 

9:50-10:40 2ª SESIÓN 2ª SESIÓN 2ª SESIÓN 2ª SESIÓN 2ª SESIÓN 

10:40-11:30 3ª SESIÓN 3ª SESIÓN 3ª SESIÓN 3ª SESIÓN 3ª SESIÓN 

11:30-11:55 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:55-12:15 PROXECTO 

LECTOR 

PROXECTO 

LECTOR 

PROXECTO 

LECTOR 

PROXECTO 

LECTOR 

PROXECTO 

LECTOR 

12:15-13:05 4ª SESIÓN 4ª SESIÓN 4ª SESIÓN 4ª SESIÓN 4ª SESIÓN 

13:05-14:00 5ª SESIÓN 5ª SESIÓN 5ª SESIÓN 5ª SESIÓN 5ª SESIÓN 

 

 

 
 

 



 
 

80  
 

ANEXO II 

 

  HORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO CURSO 2022-2023 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:55-9:50 DIRECCIÓN 

SECRETARÍA 

DIRECCIÓN 

XEFATURA 

 DIRECCIÓN 

SECRETARÍA 

DIRECCIÓN 

SECRETARÍA 

9:50-10:40 SECRETARÍA

XEFATURA 

SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA 

10:40-11:30 DIRECCIÓN  DIRECCIÓN 

SECRETARÍA 

XEFATURA 

XEFATURA  

11:30-11:55 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:55-12:15 PLAN 

LECTOR 

PLAN 

LECTOR 

PLAN 

LECTOR 

PLAN 

LECTOR 

PLAN 

LECTOR 

12:15-13:05      

13:05-14:00 DIRECCIÓN 

XEFATURA 

DIRECCIÓN 

XEFATURA 

DIRECCIÓN 

XEFATURA 

XEFATURA XEFATURA 
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ANEXO III 
 

HORAS GARDA CURSO 2022/23 
 

PRIMARIA/ 

INFANTIL 

LUNES 

 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

1ª SESIÓN 

 

 

 

ROI 

IRIA D 

MELISSA 

ALBERTO 

MIGUEL 

IRIA 

CARMEN VARELA 

NOELIA/NATALIA 

ROI 

FÁTIMA 

ALBERTO 

BELÉN 

YOLANDA 

ISABEL 

DANIELA 

IRIA D 

ALBERTO 

ANABEL 

OSCAR 

PILI 

NURIA 

LUCÍA 

FÁTIMA 

ALBERTO 

PATRICIA 

RAQURL 

YOLANDA 

CARMEN 

VARELA/PAULA 

ISABEL 

FÁTIMA 

ALBERTO 

MIGUEL 

LITA 

ISABEL 

CAROLINA 

NATALIA 

 

 

2ª SESIÓN 

 

 

 

 

CLAUDIA 

ALBERTO 

NURIA 

ELVIRA 

LOLI 

PAULA 

CARMEN 

ALBERTO 

RAQURL 

NURIA 

ELVIRA 

CARMEN 

VARELA/PAULA 

NOELIA 

LUCÍA V 

CLAUDIA 

ALBERTO 

ÓSCAR 

CAROLINA 

SUSANA 

IRIA D 

ALBERTO 

BELÉN 

MIGUEL 

JAVIER 

CAROLINA 

DANIELA 

LUCÍA V 

ALBERTO 

PATRICIA 

YOLANDA 

NURIA 

LOLI 

CARMEN VARELA 

NOELIA 

3ª SESIÓN ROI 

CARMEN  

PATRICIA 

RAQURL 

ANABEL 

NATALIA 

 

ROI 

MELISSA 

ÓSCAR 

PATRICIA 

MIGUEL 

SUSANA 

NATALIA 

ROI 

ALBERTO 

BELÉN 

PATRICIA 

MIGUEL 

LITA 

CRSITINA 

INGLÉS/NOELIA 

ISABEL 

ROI 

FÁTIMA 

ELVIRA 

IRIA 

LOLI 

CRSITINA INGLÉS 

CARMEN 

BELÉN 

RAQURL 

IRIA 

DANIELA 

SUSANA 

RECREO      

4ª SESIÓN 

 

 

 

 

LUCÍA V 

CLAUDIA 

BELÉN 

YOLANDA 

JAVIER 

IRIA 

DANIELA 

LUCÍA V 

IRIA D 

BELÉN 

ANABEL 

JAVIER 

CAROLINA 

PAULA 

CARMEN 

RAQURL 

JAVIER 

ANABEL 

YOLANDA 

PILI 

CARMEN 

CLAUDIA 

ÓSCAR 

MIGUEL 

ELVIRA 

PILI 

ROI 

CLAUDIA 

BELÉN 

ÓSCAR 

ANABEL 

JAVIER 

ISABEL 

5ª SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

ROI 

IRIA D 

FÁTIMA 

ÓSCAR 

LITA 

CAROLINA 

CRISTINA INGLÉS 

SUSANA 

ROI 

CARMEN 

CLAUDIA 

RAQURL 

LOLI 

DANIELA 

PILI 

LUCÍA V 

ROI 

FÁTIMA 

PATRICIA 

IRIA 

LOLI 

CARMEN VARELA 

PAULA 

LUCÍA V 

ROI 

MELISSA 

BELÉN 

ANABEL 

NOELIA 

SUSANA/NATALIA 

ROI 

IRIA D 

MELISSA 

PILI 

NURIA 

ELVIRA 

CRISTINA INGLÉS 
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ANEXO IV 

 
HORAS GARDA CUSTODIA ALUMNADO TRANSPORTADO CURSO: 2022-2023 

NORMAS DAS GARDAS DE TRANSPORTE 

 

ENTRADA 

 

Patio infantil : 2 mestres de infantil 

Patio de autobuses : 3 mestres. 

Acompañaran aos nenos de infantil dende o autobús ata o patio cuberto.  

Un deles axudará  cos alumnos de infantil  as  8 :55 subindo con eles, os outros 2 mestres axudarán cos 

alumnos de primaria as 8 :55 

Escaleiras : 1 mestre  

As 8 :50  colocarase  na pasarela  e  controlará que os alumnos de primaria  circulen pausadamente en fila 

de a un gardando as distancias. 

Pavillón : 2 mestres.  

As 8 :50 un mestre  sairá   cos alumnos de primeiro  e  acompañaranos  a entrada .  

Neste momento os outros dous mestres (escaleiras e patio de autobuses) axudarán para que os alumnos 

de primaria circulen pausadamente pola pasarela. 

O outro mestre do pavillón  permanece no mesmo ata que quede valeiro, cerrando a fila. 

Un mestre da zona de primaria acompaña a educación infantil a subir polas escaleiras.  

 

SAÍDA 

 

Todos os mestres quedan ata entregar ao alumnado que vai para a casa. dous mestres/as de cada 

quenda de transportes, supervisan que todos os buses marchen completos e sen incidencias e cando todos 

os autobuses saian poden irse..  

O alumnado que non sexa recollido por calquer imprevisto será custodiado en principio polo titor e se hai 

retraso considerable despois polo equipo directivo.  

 
 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

NATALIA 

DANIELA 

PATRICIA 

LUCÍA V 

A.BELÉN 

ELVIRA 

NURIA 

CAROLINA 

 

PAULA 

ISABEL 

RAQUEL 

CONCHI 

MELISSA 

ANTONIO 

ÓSCAR 

ESTHER 

 

CARMEN V 

SUSANA 

YOLANDA 

EMILIA 

MIGUEL 

BELÉN 

FÁTIMA 

MARIA D 

 

LUCÍA L 

ROI 

ALBERTO 

JAVIER 

LOLI 

LITA 

NURIA(ING) 

IRIA.L. 

 

 

NOELIA 

PILI 

CARMEN 

ROI 

CLAUDIA 

IRIA D 

CRISTINA R 

PAULA 
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ANEXO V 
 

 

 

 

 

 

GARDAS DE RECREO PRIMARIA. SEMANA A 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

PISTAS  

PAVILLÓN 

LOLI 

NURIA 

CAROLINA 

ELVIRA 

LOLI 

NURIA 

CAROLINA 

ELVIRA 

LOLI 

NURIA 

BALONCESTO 

VOLEI 

ÓSCAR 

RAQUEL 

MIGUEL 

BELÉN 

ÓSCAR 

RAQUEL 

MIGUEL 

BELÉN 

ÓSCAR 

RAQUEL 

VOLEI 

FUTBITO 

IRIA DOPICO 

CLAUDIA 

FÁTIMA 

CONCHI 

IRIA DOPICO 

CLAUDIA 

FÁTIMA 

CONCHI 

IRIA DOPICO 

CLAUDIA 

FUTBITO  

TERRA 

EMILIA 

IRIA 

A.BELÉN 

ANTONIO 

EMILIA 

IRIA 

A.BELÉN 

ANTONIO 

EMILIA 

IRIA 

CAMPO  

GRANDE 

LUCÍA V 

YOLANDA 

MELISSA  

CARMEN 

LUCÍA V 

YOLANDA 

MELISSA  

CARMEN 

LUCÍA V 

YOLANDA 

BIBLIOTECA PATRICIA  PATRICIA  PATRICIA 

 

 

 

GARDAS DE RECREO PRIMARIA. SEMANA B 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

PISTAS  

PAVILLÓN 

CAROLINA 

ELVIRA 

LOLI 

NURIA 

CAROLINA 

ELVIRA 

LOLI 

NURIA 

CAROLINA 

ELVIRA 

BALONCESTO 

VOLEI 

MIGUEL 

BELÉN 

ÓSCAR 

RAQUEL 

MIGUEL 

BELÉN 

ÓSCAR 

RAQUEL 

MIGUEL 

BELÉN 

VOLEI 

FUTBITO 

FÁTIMA 

CONCHI 

IRIA DOPICO 

CLAUDIA 

FÁTIMA 

CONCHI 

IRIA DOPICO 

CLAUDIA 

FÁTIMA 

CONCHI 

FUTBITO  

TERRA 

A.BELÉN 

ANTONIO 

EMILIA 

IRIA 

A.BELÉN 

ANTONIO 

EMILIA 

IRIA 

A.BELÉN 

ANTONIO 

CAMPO  

GRANDE 

MELISSA  

CARMEN 

LUCÍA V 

YOLANDA 

MELISSA  

CARMEN 

LUCÍA V 

YOLANDA 

MELISSA  

CARMEN 

  PATRICIA  PATRICIA  
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GARDAS DE RECREO PRIMARIA. CHOIVA 

PRIMEIROS LOLI 

 

CAROLINA  

 

OS MESTRES DE GARDA VIXIARÁN CADA 

DÚAS AULAS. 

ESTABLECERANSE QUENDAS PARA BAIXAR 

ÁS PASARELAS POR ZONAS. É DICIR, HABERÁ 

TRES ZONAS DE PASARELA E ASIGNARASE 

CADA UNHA ÁS ZONAS DE RECREO DE 

CHOIVA DESTE CADRO. 

SEGUNDOS IRIA 

NURIA 

ELVIRA 

BELÉN 

TERCEIROS A e 

B 

ÓSCAR 

EMILIA 

MIGUEL 

CONCHI 

CUARTOS e 3ºC YOLANDA 

RAQUEL 

A BELÉN 

ANTONIO 

QUINTOS E 6ºA CLAUDIA 

IRIA D 

MELISSA  

FÁTIMA 

SEXTOS B E C LUCÍA V CARMEN 

 

GARDAS DE RECREO INFANTIL. SEMANA A 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

APARCADOIR

O 

SUSANA 

MARI 

CARMEN 

NATALIA 

CRIS 

RODRÍGUEZ 

SUSANA 

ESTHER 

NATALIA 

LITA 

SUSANA 

LITA 

PATIO 

CUBERTO 

CARMEN 

LUCÍA 

PAULA 

PILI 

CARMEN 

LUCÍA 

PAULA 

PILI 

CARMEN 

ESTHER 

PARQUE DANIELA 

JAVI SANDE 

NURIA(ING) 

NOELIA 

PROFE 

A.L(COMP) 

ISABEL 

DANIELA 

JAVI SANDE 

NURIA(ING) 

NOELIA 

CRIS 

RODRÍGUEZ 

ISABEL 

DANIELA 

JAVI SANDE 

NURIA(ING) 

 

GARDAS DE RECREO INFANTIL. SEMANA B 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

APARCADOIRO NATALIA 

ESTHER 

SUSANA 

LITA 

NATALIA 

ESTHER 

SUSANA 

LITA 

NATALIA 

ESTHER/CRIS.R 

PATIO 

CUBERTO 

PAULA 

PILI 

CARMEN 

PROFE A.L 

(COMP) 

PAULA 

PILI 

CARMEN 

LUCÍA 

PAULA 

PILI 

PARQUE NOELIA 

CRIS 

RODRÍGUEZ 

ISABEL 

DANIELA 

JAVI SANDE 

NURIA(ING) 

NOELIA 

CRIS RODRÍGUEZ 

ISABEL 

DANIELA 

JAVI SANDE 

NURIA(ING) 

NOELIA 

PROFE 

A.L(COMP) 

ISABEL 
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ANEXO VI 

MES 
NOME 

 
OUTUBR. 

 
NOVEMB 

. 

 
DECEMB. 

 
XANEIR 

 
FEBREIR. 

 
MARZO 

 
ABRIL 

 
MAIO 

 
XUÑO 

 
  OSCAR/EMILIA 
 

4 10 20  8 17 28  6 

 
NURIA G./ ELVIRA 

5 11 21  9 21  2 7 

 
/Mª CARMEN V./ PAULA G. 

6 15 22  10 22  3 8 

 
CONCHI /ESTHER 

7 16  10 14 23  4 9 

 
YOLANDA/ MELISSA 

     11 17  11 15 24  5 13 

 
MARÍA D. 

13 18  12 17 28  9 14 

 
RAQUEL/PATRICIA 

14 22  13 16 29  10 15 

 
CLAUDIA/ IRIA L. 

18 23  17 24 30  11 16 

 

LUCÍA L./DANIELA 
19 24  18 23 31  12 20 

 

LOLI/ CAROLINA 
20      25  19      28       11      16 21 

 
ALBERTO/ ROI 

21 29  20  1      12 18  

 
BEGOÑA/ NOELIA 

25 30  24  2      13 19  

 
BELÉN ./ MIGUEL 

26  1 25  3      14 23  

 
NATALIA/SUSANA 

27  2 26  7 18 24  

 

FÁTIMA/IRIA 
28  7 27  8 19 25  

 

BELÉN F./ LITA 
 2 9 31  9 20 26  

 

ANTONIO/ JAVIER 
 3 13  1 10 21 30  

 

PILAR/ NURIA INÉS 

 4 14  2 14 25 31  

 

CRISTINA/ PAULA C. 

 8 15  3 15 26  1 

 

CARMEN V./ LUCÍA V. 

 9 16  7 16 27  2 
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ANEXO VII 
CURSO 2022- 2023 LIBROS DE TEXTO  DE E. INFANTIL 

 

 

 

CURSO 2022- 2023 LIBROS DE TEXTO 1º DE E. PRIMARIA 

CURSO 2022- 2023 LIBROS DE TEXTO 2º DE E. PRIMARIA 

 

CURSO 2022- 2023 LIBROS DE TEXTO 3º DE E. PRIMARIA  

NIVEL LIBROS EDITORIAL  ANO ISBN 

4º E. INFANTIL MATEMÁTICAS 1. EDUCACIÓN 

INFANTIL. CUADERNO 

ANAYA 2012 9788467815887 

5º E. INFANTIL SEN LIBROS 

6º E. INFANTIL SEN LIBROS 

   
Curso 

Área  Título Autor/es Editorial ISBN 
Ano 

publicación 

3º 
LINGUA 
CASTELÁ 

SERIE PIEZA A PIEZA  3º Varios ANAYA 9788469841648 2018 

3º LINGUA GALEGA SERIE PEZA A PEZA 3º  Varios ANAYA 9788469866931 2020 

3º MATEMÁTICAS SERIE PIEZA A PIEZA 3º Varios ANAYA 9788469842010 2018 

3º NATURAIS SERIE PEZA A PEZA 3º Varios ANAYA 9788469867051 2020 

3º SOCIAIS SERIE PEZA A PEZA 3º Varios ANAYA 9788469867150 2020 

3º RELIXIÓN SERIE PIEZA A PIEZA 3º Varios ANAYA 9788469842959 2018 

3º INGLÉS   GO! 3 ACTIVITY PACK Varios RICHMOND 9788466827317 2018 

3º MÚSICA   SOL MUSICAL 3 Varios GALINOVA 9788497372626  

Curso Área  Título Autor/es Editorial ISBN 
Ano 

publicación 

1º MATEMÁTICAS OPERACIÓN MUNDO 1 VARIOS ANAYA 9788469893517 2022 

1º LINGUA CASTELÁ OPERACIÓN MUNDO 1 VARIOS ANAYA 9788414317266 2022 

1º INGLES GO! 1 STUDENT´S PACK VARIOS RICHMOND 9788466829205 2018 

1º INGLES GO! 1 ACTIVITY  PACK VARIOS RICHMOND 9788466829601 2018 

1º MÚSICA SOL MUSICAL 1 VARIOS GALINOVA 9788497372602  

1º RELIXIÓN  Serie Pieza a Pieza 1º VARIOS ANAYA 9788469840061 2018 

Curso Área  Título Autor/es Editorial ISBN 
Ano 

publicación 

2º INGLES GO! 2 STUDENT´S PACK Varios RICHMOND 9788466826242 2018 

2º INGLÉS GO! 2 ACTIVITY  PACK Varios RICHMOND 9788466825948 2018 

2º MÚSICA MELODIA 2 Varios GALINOVA 9788497372381 2015 

2º RELIXIÓN NUEVO KAIRE “SAVIA” VARIOS S.M. 9788467580846 2015 
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CURSO 2022- 2023 LIBROS DE TEXTO 4º DE E. PRIMARIA 

 
CURSO 2022- 2023 LIBROS DE TEXTO 5º DE E. PRIMARIA 

 
 
CURSO 2022- 2023 LIBROS DE TEXTO 6º DE E. PRIMARIA 
 

Curso Área  Título Autor/es Editorial ISBN 
Ano 

publicación 

4º LINGUA 
CASTELÁ 

LENGUA 4  Varios ANAYA 9788469806500 2015 

4º LINGUA GALEGA LINGUA 4  Varios ANAYA 9788467880137 2015 

4º MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 4  Varios ANAYA 9788467877816 2015 

4º CIENCIAS DA 
NATUREZA 

CIENCIAS DA NATUREZA 4 Varios ANAYA 9788467880175 2015 

4º CIENCIAS 
SOCIAIS 

CIENCIAS SOCIAIS 4 Varios ANAYA 9788467880212 2015 

4º LECTURAS ROLDA LECTURAS  4 Varios ANAYA 9788467821192 2015 

4º RELIXIÓN RELIGIÓN CATÓLICA 4 Varios ANAYA 9788467883954 2015 

4º INGLÉS GO! 4 ACTIVITY  PACK VARIOS RICHMOND 9788466825856 2018 

4º  MÚSICA MELODÍA 4 Varios GALINOVA 9788497372398 2015 

Curso Área  Título Autor/es Editorial ISBN 
Ano 

publicación 

5º LINGUA 
CASTELÁ 

OPERACIÓN MUNDO Varios ANAYA 9788414301920  

5º LINGUA GALEGA CONSTRUÍNDO MUNDOS Varios SANTILLANA 9788491854128  

5º MATEMÁTICAS COMUNIDAD ZOOM Varios VICENS VIVES 9788468282848  

5º C. NATURAIS COMUNIDADE ZOOM Varios VICENS VIVES 9788468285108  

5º C. SOCIAIS COMUNIDADE ZOOM Varios VICENS VIVES 9788468285115  

5º INGLES GO! 5 ACTIVITY PACK Varios RICHMOND 9788466831369  

5º MÚSICA SOL MUSICAL 5 Varios GALINOVA 9788497372640  

5º RELIXIÓN SERIE PIEZA A PIEZA 5º Varios ANAYA 9788469844465  

5º PLÁSTICA OPERACIÓN MUNDO Varios ANAYA 9788414304211  

Curso Área  Título Autor/es Editorial ISBN 
Ano 

publicación 

6º LINGUA CASTELÁ LENGUA 6  VARIOS ANAYA 9788469806524 2015 

6º LINGUA GALEGA LINGUA 6 VARIOS ANAYA 9788467835113 2015 

6º MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 6 VARIOS ANAYA 9788467883039 2015 

6º CIENCIAS DA NATUREZA CIENCIAS DA NATUREZA 6 VARIOS ANAYA 9788467883084 2015 

6º CIENCIAS  SOCIAIS CIENCIAS SOCIAIS 6 VARIOS ANAYA 9788467835199 2015 

6º INGLES GO! 6 ACTIVITY PACK VARIOS RICHMOND 9788466831376 2019 

6º MÚSICA • Utilizarán o mesmo libro de Música que en quinto curso: Melodía 5. ISBN:9788497372244 

 
6º RELIXIÓN RELIGIÓN CATÓLICA 6 VARIOS ANAYA 9788467884043 2015 

6º PLÁSTICA* 
*Confirmarase en setembro 

 
PLÁSTICA 6 
 

VARIOS ANAYA 9788467833676 2015 
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ANEXO VIII  
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ANPA  

 
A Asociación de nais e pais QUINTAN, do centro Ceip. Pedro Barrie de la Maza ten as seguintes 
finalidades:  

 a) Asistir ás familias en todo aquilo que concirne á educación dos seus fillos ,fillas ou 
titorizados.  

 
 b) Colaborar nas actividades extraescolares e complementarias do centro.  

 
 c) Promover a participación das familias na xestión do centro.  

 
 d) Fomentar a colaboración entre todos os membros da comunidade educativa.  

 
 e) Facer uso das instalacións do centro nos termos que estableza o consello escolar e la 
lexislación vixente.  

 
 f) Recibir un exemplar da Programación Xeral Anual e do Proxecto Educativo.  

 
 g) No exercicio das súas funcións, os membros da directiva da ANPA poderán:  

 
- Elevar propostas ao consello escolar.  
 
- Informar o consello escolar daqueles aspectos que xurdan da marcha do colexio que consideren 
oportunos.  
 
- Informar os asociados da súa actividade.  
 
- Formular propostas para a realización de actividades complementarias.  
 
Ten a súa disposición un espazo na planta baixa onde poderá realizar reunións e arquivar os 
documentos ou material que estime oportuno. Así mesmo contará para a realización de actividades 
extraescolares as aulas do patio de autobuses, pavillón, ximnasio, tatami, salón de actos, comedor fora 
do horario das comidas, patio cuberto de infantil e os espacio esteriores que poida necesitar. No caso 
requerir outras estancias dentro do colexio deberá solicitalo antes da súa utilización.  
As actividades extraescolares que se levarán acabo este ano son: 
INFANTIL 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
 

JUDO TAEKWONDO. JUDO TAEKWONDO. MULTIDEPORTE 16h 

PINTURA 

B.MODERNO 

LUDOTECA 

LINGUA DE 
SIGNOS 

VOLEY 

BAILE GALLEGO 
LUDOTECA 

PINTURA 

B.MODERNO 

LUDOTECA 

LINGUA DE SIGNOS 

VOLEY 

BAILE GALLEGO 
LUDOTECA 

LUDOTECA 

FUTBOL SALA MIXTO 

 

LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA 17h 

PATINAXE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

PATINAXE 

FUTBOL SALA MIXTO 

ATLETISMO 

TEATRO 

MULTIDEPORTE  

 ATLETISMO     
 TEATRO     
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PRIMARIA 

Este ano ademáis ofertanse actividades fora do recinto escolar QUE NON XESTIONA A ANPA PERO       SI REALIZAN 

DESCONTOS POR SER SOCIO 

- Natación na piscina de Dorneda. 

- Robótica en Aula 360. 

- Hipica Samoedo. 

Os espazos según as actividades son os seguintes: 

 
 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

AULA DE IDIOMAS 

16:00-16:50 PINTURA LUDUSENGLIS 

H PRIMARIA 

PINTURA LUDUSENGLIS 

HPRMARIA 

 

17:05-17:55 FRANCES  FRANCES   

AULA ESPELLOS 

16:00-16:50 B.MODERNO 

INFANTIL 

BAILE GALLEGO BAILE MODERNO 

INFANTIL 

BAILE GALLEGO  

17:05-17:55 BAILE MODERNO 
4º,5º,6º 

 BAILEMODERNO 

4º,5º,6º 

  

AULA LUDTECA 

16:00-16:50 LUDOTECA LUDOTECA LUDOECA LUDOTECA LUDOTECA 

17:05-17:55 LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA LUDOTECA 

TATAMI/ GIMNASIO 

16:00-16:50 JUDO TAEKWONDO JUDO TAEKWONDO ACRODANCE 

17:05-17:55      

PAVILLON 

16:00-16:50 BALONCESTO VOLEY BALONCESTO VOLEY MULTIDEPORTE 
FUTBOL SALA MIXTO 
INFANTIL 

17:05-17:55 PATINAXE ATLETISMO PATINAXE-FUTBOL 
SALA MIXTO 

ATLETISMO MULTIDEPORTE 
FUTBOL SALA 
MIXTO PRIMARIA 

LOCAL ANPA 

16:00-16:50  LINGUA DE SIGNOS    

17:05-17:55  INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

   

SALON DE ACTOS 

17:05-17:55  TEATRO  TEATRO  

Este ano a ANPA presentará una proposta de actividades para a creación dunha Escola de Familias, onde se realizarán charlas 

formativas, obradoiros, actividades sobre diferentes temas de actualidade relacionados coa educación no ámbito familiar. 

Tamén participará co centro nas actividades complementarias e de dinamización en todas aquelas actividades que o centro 

precise da nosa colaboración. 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 
 

JUDO TAEKWONDO JUDO TAEKWONDO MULTIDEPORTE 16h 

PINTURA 
BALONCESTO 
LUDOTECA 

LUDUSENGLISH 
LINGUA DE SIGNOS 
LUDOTECA 

PINTURA 

BALONCESTO 

LUDUSENGLISH 

LUDOTECA 

ACRODANCE 

LUDOTECA 

 

PATINAXE 
ARTIATICA 

VOLEY 

BAILE GALLEGO 

LUDOTECA 

PATINAXE ARTISITCA 

BAILE GALLEGO 

VOLEY 

  

LUDOTECA ATLETISMO B.MODERNO ATLETISMO LUDOTECA 17h 

FRANCÉS(3º, 
4º,5º,6º) 
B.MODERNO 

TEATRO 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

LUDOTECA 

FRANCÉS(3º,4º,5º,6) 

FUTBOL SAL MIXTO 

TEATRO 

LUDOTECA 

MULTIDEPORTE 

FUTBOL SALA MIXTO 

 

 LUDOTECA     
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 ANEXO IX 
 

PAUTAS E CRITERIOS XERAIS SOBRE O USO DAS TAREFAS 
EXTRAESCOLARES                                                                             
 

Segundo a disposición adicional terceira do Decreto 105 do 2014 os centros docenes 

poderán incluir dentro da súa programación xeral  anual as pautas e/ou criterios xerais sobre o 

uso das tarefas extraescolares na etapa de EDUCACIÓN PRIMARIA.  

Deberán seguir os distintos procesos e ritmos de aprendizaxe, atendendo a un principio de 

progresividade ao longo da etapa educativa. 

Terase  en conta un adecuado encaixe na vida das familias, de xeito que se facilite a 

participación activa das mesmas na aprendizaxe e a adecuada conciliación da vida persoal e 

familiar, con respecto aos tempos de lecer do alumnado. Ao tempo fomentarase a 

responsabilidade, a autonomía e a cultura do esforzó e do traballo. 

 
 

• Que os poidan facer eles sos de forma autónoma. 

• É imprescindible que os profesores se coordinen entre si para que non sexan excesivos. 

• Que sexan tarefas individualizadas, adaptadas ás necesidades de cada alumno. 

• Que teñan en conta os diferentes ritmos e capacidades de traballo. Por exemplo pódense 

establecer dous tipos de actividades: obrigatorias e voluntarias ou de ampliación. 

• Que sirvan para repasar conceptos xa aprendidos e non meter contidos novos. 

• Que favorezan a creatividade, relacionados coa experimentación e investigación. 

•  Que fomenten o traballo en equipo e o compañerismo. 

• Que sexan revisados e correxidos polo profesor. 

• Que sexan actividades atractivas e motivadoras, que non quiten as gañas de aprender. 
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ANEXO X  
 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

UTE ED1522 A Coruña  UTE HÉRCULES NORTE 

  

Ruta 2 ED152212 1.  A Chaburra Ruta 1 XG871056 1. Tarabelo 

 2. Tarabelo 1  2. Chaburra 

 3. Tarabelo 2  3. Bobis 

 4. Costa de Samoedo  4 Samoedo 

 5. Obra de Paño  5. Cruce Samoedo 

 6. Espíritu Santo  6. O Castro 

 7. Soñeiro   

  Ruta 6 XG871057 1. Igrexa (só volta) 

 9. Lugar de Costa 20A  2. Avda. Posse 

 10. Mandín  

 

Ruta 3/4 ED152214 1. Xeiteosiña 

 2. Seixeda 

 3. Osedo 

 4. Vilar 

 5. Castelo 

 6. Mosteirón 

 7. Meirás 

 8. Souto da Igrexa 

 9. Carta 

 10. Cacharrete 

 

Ruta 5 ED1522 1.  Bobis 

 

Ruta 7 ED152215 1.  Riobao  

 2. Souto 2 

 3. Souto 1 

 4. Taibó 

 5. Veigue 1 

 6. Veigue 2 

 7. Valexa 

 

Ruta 8 ED152219 1. Concello 

 2. Ortexo 

 3. Peirao 

 

Ruta 9 ED152218 1. Sada e contornos 

 2. Fontán 

 3. Pazos 1 

 4. Pazos 2 

 5. Carnoedo 

 

Ruta 10 ED152213 1. Igrexa 
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ANEXO XI 
 
COMEDOR - FUNCIONAMENTO DE SERVIZOS - RECOMENDACIÓNS XERAIS 

 
Servicio de madrugadores  
Este servicio de conciliación se ofrece en dos modalidades diferentes: con desayuno o guarda y custodia. En ambos 
casos el horario es de 7 a 8:30 de la mañana, durante este intervalo de tiempo pueden entrar en cualquier 
momento. Los niños entran por el patio de autobuses acompañados de sus padres quienes deben timbrar para 
avisar a los monitores de su llegada.  
Una vez dentro los niños dejan sus mochilas y abrigos en la zona indicada por los monitores. Los niños que no 
desayunan en el centro y los que desayunan tras acabar, disponen de una zona de juegos de mesa, dibujos, 
manualidades, cine… que se utilizará conforme indique el personal. Podrá realizar el lavado de dientes el niño que 
traiga su estuche con cepillo, pasta y una toalla de mano. Los monitores permanecerán en todo momento con los 
niños hasta que comience el horario lectivo. Los niños de infantil y de primer ciclo, serán acompañados hasta sus 
clases, y los alumnos de tercero a sexto de primaria se irán incorporando tras la fila de alumnos transportados.  
Servicio de Comedor  
Este servicio ofrece una alternativa de conciliación a 190 alumnos del centro. Los monitores se encargan de recoger 
a los usuarios de infantil, 1º y 2º de primaria en sus clases. Los alumnos de 3º a 6º bajan al gimnasio cuando suena 
el timbre.  
Los alumnos de infantil se recogen a las 13:40 y bajan al comedor directamente porque del lavado de manos se 
encargan las profesoras en clase.  
Los alumnos de primer ciclo se recogen a las 13:52 y van hasta el gimnasio. Los alumnos de 1º y una parte de los 
de 2º se lavan las manos y entran a comer también en este primer turno.  
El gimnasio es el punto de reunión de todos los niños del segundo turno mientras no pueden utilizar el resto de las 
instalaciones. A las 14:10 (horario acordado con el centro) si no llueve, los usuarios del segundo turno de 2º, 3º, 4º y 
6º salen al patio de autobuses y los de 5º suben al pabellón.  
Una vez finalizado el primer turno los niños salen al patio donde, el que quiera, puede lavarse los dientes, utilizando 
los aseos del patio de infantil.  
A las 14:30 los usuarios del segundo turno se lavan las manos antes de entrar al comedor. Este segundo turno sale 
sobre las 15:20 para que ,el que quiera, pueda lavarse los dientes utilizando los aseos del gimnasio.  
La entrega de los niños se realiza de 15:30 a 16:00 en el patio de autobuses. Los niños de infantil y primer ciclo se 
entregan por una puerta y los niños de 3º a 6º por la otra.  
Los usuarios de comedor que vayan a actividades serán entregados a las 15:45 a la coordinadora de las mismas, 
quien los agrupa y los va llamando según llegue el monitor a cargo de la actividad. 
 
 
Instrucións conxuntas do 5 de setembro de 2022 da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e 

Universidade e da Consellería de Sanidade ao respecto da recomendacións xerais para a xestión da Covid-19 no ámbito 

educativo no curso 2022-2023 

O Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022 

na súa versión do 20 de maio de 2022 recollía as indicacións contempladas no documento “MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 

HIGIENE Y PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA CENTROS 

EDUCATIVOS” do 3 de mayo de 2022. Este documento flexibilizaba as recomendacións relativas á Covid-19 de acordo coa 

situación epidemiolóxica e o avance da vacinación. Así, avanzábase conforme á estratexia de vixilancia e control que centraba as 

actuacións na protección das persoas e ámbitos máis vulnerables, así como na abordaxe dos casos graves de Covid-19. 

Dada a efectividade destas medidas e a situación epidemiolóxica favorable, con diminución da transmisión e niveis moi altos de 

vacinación considérase procedente a flexibilización das diferentes recomendacións que se mantiñan en vigor. Non debe 

esquecerse o excelente desempeño da comunidade educativa durante os cursos previos e a súa experiencia acumulada, o que 

permitiría a rápida implementación de medidas de producirse escenarios epidemiolóxicos máis desfavorables que así o 

requiriran. 

Así, durante o curso 2022-2023 non haberá un protocolo específico de adaptación ao contexto da Covid-19 no ámbito educativo. 

Non obstante, será preciso observar unha serie de recomendacións: 

Ventilación de espazos. 

 

A axeitada ventilación tense amosado como unha medida de saúde e hixiene eficaz na prevención de diferentes enfermidades e a 

redución da propagación aérea de patóxenos. Realizaranse tarefas de ventilación cruzada frecuente nas instalacións. É 

recomendable ventilar por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, 15 minutos ao remate de cada xornada (mañá 
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e tarde), durante os recreos, e durante as clases e entre estas sempre que as condicións climatolóxicas o permitan. As 

recomendacións xerais de ventilación vixentes en cursos anteriores seguen a ser válidas. 

Hixiene de mans e hixiene respiratoria 

 

Promoverase o lavado de mans regular, especialmente antes e despois de comer, despois de ir ao baño e logo dos recreos. 

De igual xeito deberase gardar unha axeitada hixiene respiratoria polo que ao tusir ou esbirrar cubrirase a boca e o nariz coa cara 

interior do cóbado ou cun pano 

Uso de máscara 

 

A máscara utilizarase no transporte escolar de acordo ao previsto con para o transporte con carácter xeral. 

Recoméndase o uso da máscara: 

 

A persoas que presenten síntomas compatibles coa Covid -19. 

 

A persoas con criterios de vulnerabilidade, especialmente en situacións de alta incidencia comunitaria. 

 

A persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria, con ou sen sospeita de Covid-19. 

 

En todo caso porase especial coidado en coidar e previr a estigmatización das persoas que, con condicións de risco de Covid-19 

ou por decisión persoal, utilicen máscara. 

Actuación ante síntomas compatibles e casos positivos de Covid-19 

 

Os centros educativos non son considerado ámbito vulnerable polo que non está indicada a realización de probas diagnósticas 

salvo para aquelas persoas que cumpran os criterios de vulnerabilidade previstos nos protocolos de vixilancia da Covid-19. 

Con carácter xeral, se unha persoa presenta síntomas compatibles coa Covid-19 non precisa illamento pero deberá utilizar 

máscara e manter una hixiene de mans e respiratoria axeitada. Tamén evitará a interacción con persoas vulnerables. En calquera 

caso, se a sintomatoloxía lle impide asistir con normalidade ao centro, non acudirá, como no caso de calquera outra enfermidade 

común. 

Para garantir unha resposta rápida e efectiva no caso de cambio de escenario epidemiolóxico, dar a coñecer estas 

recomendacións e facilitar a coordinación cos servizos educativos e sanitarios en caso necesario todos os centro educativos 

contarán cun Equipo Covid. 

Debe recalcarse que a vacinación contra a Covid-19 axuda a protexer ás persoas e evita a enfermidade grave en todas as idades, 

diminuíndo o problema que a enfermidade causa a nivel educativo, sanitario e comunitario. 

Este conxunto de recomendacións son obxecto de revisión continua en función da evolución do risco sanitario e das decisións 

que adopten as autoridades sanitarias autonómicas e estatais. Así, iranse actualizando cando sexa necesario, se os cambios na 

situación epidemiolóxica así o requiren. 

Pode consultarse a “Nota de actualización del documento de MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y PROMOCIÓN DE 

LA SALUD FRENTE A COVID-19 PARA 

CENTROS EDUCATIVOS” do Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde en 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/ 

nCov/documentos/2022_09_05_Nota_actualizacion_Medidas_C_educ_covid.pdf 

 

Santiago, 5 de setembro de 2022 

 

 

O conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade 

 

Román Rodríguez González 

 

 

 

 

 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_09_05_Nota_actualizacion_Medidas_C_educ_covid.pdf
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/2022_09_05_Nota_actualizacion_Medidas_C_educ_covid.pdf
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  CONMEMORACIÓNS  

 
               

 
           
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Sábados, domingos e festivos 

 Vacacións 

 Días de actividades non lectivas 

 Días de actividades lectivas 

 31 outubro 2022: Día do Ensino 

 Días non lectivos solicitado C. Escolar 

  

 Outubro 2022 
Nº L M M X V S D 

      1 2 
5 3 4 5 6 7 8 9 
6 10 11 12 13 14 15 16 
7 17 18 19 20 21 22 23 
8 24 25 26 27 28 29 30 
9 31       

Setembro 2022 
Nº L M M X V S D 

    1 2 3 4 
1 5 6 7 8 9 10 11 
2 12 13 14 15 16 17 18 
3 19 20 21 22 23 24 25 
4 26 27 28 29 30   

Novembro 2022 
Nº L M M X V S D 
9  1 2 3 4 5 6 

10 7 8 9 10 11 12 13 
11 14 15 16 17 18 19 20 
12 21 22 23 24 25 26 27 
13 28 29 30     

Decembro 2022 
Nº L M M X V S D 
13    1 2 3 4 
14 5 6 7 8 9 10 11 
15 12 13 14 15 16 17 18 
16 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30 31  

        

Xaneiro 2023 
Nº L M M X V S D 

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 

17 9 10 11 12 13 14 15 
18 16 17 18 19 20 21 22 
19 23 24 25 26 27 28 29 
20 30 31      

Febreiro 2023 
Nº L M M X V S D 
20   1 2 3 4 5 
21 6 7 8 9 10 11 12 
22 13 14 15 16 17 18 19 
23 20 21 22 23 24 25 26 
24 27 28      

        

Maio 2023 
Nº L M X J V S D 
32 1 2 3 4 5 6 7 
33 8 9 10 11 12 13 14 
34 15 16 17 18 19 20 21 
35 22 23 24 25 26 27 28 
36 29 30 31     

        

Abril 2023 
Nº L M X J V S D 

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 

29 10 11 12 13 14 15 16 
30 17 18 19 20 21 22 23 
31 24 25 26 27 28 29 30 

Marzo 2023 
Nº L M X J V S D 
24   1 2 3 4 5 
25 6 7 8 9 10 11 12 
26 13 14 15 16 17 18 19 
27 20 21 22 23 24 25 26 
28 27 28 29 30 31   

   Xuño 2023 
Nº L M X J V S D 
36    1 2 3 4 
37 5 6 7 8 9 10 11 
38 12 13 14 15 16 17 18 
39 19 20 21 22 23 24 25 

  26 27 28 29 30   

20 de novembro 2022: Día Universal da Infancia. 

25 de novembro 2022: Día internacional contra a Violencia de Xénero 

30-7 de nov-decembro 2022 : Constitución e Estatuto de Autonomía. 

3 de decembro 2022: Día Internacional das Persoas con Discapacidade 

10 de decembro 2022: Día Declaración Universal  Dereitos Humanos. 

24 de xaneiro 2023: Día Internacional Educación. 

30 de xaneiro 2023: Día da non Violencia e da Paz. 

23 de febrero de 2023: Día de Rosalía de Castro. 

8 de marzo 2023: Día Internacional da Muller. 

15 de marzo 2023: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor.                 

6-10 de marzo 2023:Semana da Prensa.(Un día declárase con xornáis) 

1 de abril 2023: Día das Artes Galegas. 

1 de abril 2023: Día Mundial Da Saúde. 

17- 21 de abril 2023: Semana do Libro. 

2 de maio 2023: Día internacional contra o Acoso Escolar. 

9 de maio 2023: Día de Europa. 

15-19 de maio 2023: Semana das Letras Galegas. 

5 de xuño 2023: Día Mundial do Medio Ambiente. 

Estas datas son lectivas para todos os efectos e nelas os  centros  deberán  organizar   

actividades  diversas, tendentes a salientar a importancia das referidas conmemoracións. 
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D. Alberto Herreras Valbuena, secretario do Ceip Pedro Barrié de la Maza de Mondego -Sada 

 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

 

Que a presente Programación Xeral Anual foi aprobada pola directora o día 17 de outubro de 2022 e 

informada positivamente polo Claustro e Consello Escolar con data 17 de outubro de 2022. 

 

Mondego, Sada 19 de outubro de 2022. 

 

 

                  Vº e Prace   

               A directora  

               

 


