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INTRODUCIÓN 
 
 

A programación do centro para este curso 2021-2022 xira fundamentalmente ao redor de 

cinco eixes, a saber: 

Manter as condicións de prevención e seguridade que nos permitan ter un ano máis un 

centro seguro en relación á pandemia, se ben, facendo continuamente as adaptacións e 

flexibilizacións que a as novas circunstancias e as modificacións normativas na materia 

permitan. 

Consolidar definitivamente a modernización dixital do colexio, coa extensión a 6º curso 

do programa 

E-dixgal e a elaboración durante este curso do Plan Dixital do centro. 

Incidir na innovación pedagóxica coa formación en técnicas e metodoloxías que poidan 

mellorar a calidade do ensino e a aprendizaxe. 

Seguir avanzando na educación emocional e en valores como puntos clave dunha for- 

mación integral do alumnado. 

Retomar, na medida do posible,as actividades complementarias presenciais que consi- 

deramos elemento fundamental do proxecto educativo deste centro. 

Por tanto, este ano, a colaboración de toda a comunidade educativa volverá ser clave 

para desenvolver estes obxectivos e acadar un curso frutífero e cheo de novas aprendi- 

zaxes en todos os ámbitos da vida dos alumnos e alumnas. 
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1. ESTRUTURA ORGANIZATIVA E FUNCIONAL DO CENTRO. 

OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 
1.1 –ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

 

A/ HORARIOS E DATOS XERAIS DO CENTRO 

O centro ten matriculados na actualidade un total de 68 alumnos en Educación Infantil e 

148 en educación primaria. 

O número de alumnos por aula roza de media a ratio máxima ordinaria, é dicir, 25 alum- 

nos, agás en 2º de primaria, curso no que se efectuou un desdobramento xa o ano pa- 

sado, por superar os 25 alumnos, de acordo coa decisión da Consellería de Educación 

para este curso por mor da pandemia de covid 19. Deste xeito quedaron dúas aulas de 

14 e 12 alumnos respectivamente. 

A xornada lectiva escolar é continua de 9:00 a 14:00 horas. Os horarios de entrada, saída 

e recreos, modificáronse este ano por necesidade organizativa para adaptarse ás medi- 

das de prevención e seguridade recollidas no Protocolo de adaptación ao contexto Covid 

do noso centro, así como ao Protocolo de adaptación dos centros educativos non univer- 

sitarios de Galicia ao contexto Covid, das Consellerías de Educación e Sanidade. 

 
HORARIOS DE ENTRADA: 

 
 

PRIMARIA: 

5º e 6º EP - 8´55 h a 9´00h. Van entrando segundo van chegando pola escalinata principal. 

1º, 2º, 3º e 4º E.P: De 8:55 h a 9:00 h chegada ao patio cuberto. Ás 9:00 entran. 

 
INFANTIL: De 9:05 a 9:10 chegada ao patio cuberto. Ás 9:10 entran. 

 
 

Mantense o luns como día de permanencia simultánea do profesorado no centro en 

conformidade cos acordos do claustro e o Consello Escolar e coa autorización da 
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Xefatura Territorial de Educación. 
 

Este curso por acordo coa proposta do Consello Escolar, solicítanse como días non 

lectivos de libre elección dos centros os días 7 de decembro de 2021 e 16 de maio de 

2022, estando no momento da elaboración desta PXA pendentes da aprobación da 

Xefatura Territorial de Educación. 

Co obxectivo de non prexudicar o normal desenvolvemento das clases pero facilitar ao 

mesmo tempo a conciliación laboral, os alumnos que, pola causa que sexa, non entren á 

hora ordinaria de inicio das clases no centro, poderán acceder ao mesmo, ademais de 

nos recreos, nas horas de cambio de clase, isto é: 9´50 h – 10´40 h – 12´30 - 13´15 h. 

Nos casos excepcionais que algún pai/nai se atrasen na recollida do seu fillo/a á hora da 

saída, será o mestre que estea facendo a entrega quen deberá esperar 10 minutos co 

alumno. En caso de que transcorrido ese tempo non se presente ninguén a recollelo 

darán conta ao equipo directivo a través de calquera dos seus membros sendo estes 

quen se farán cargo do alumno e tomarán as medidas precisas. 

As tardes que haxa actividades extraescolares, o profesorado fará quendas de garda no 

centro durante o seu desenvolvemento. 
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B/ HORARIOS LECTIVOS DE CADA CURSO 

4º ED. INFANTIL: ROSANA MÉNDEZ 
 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:50 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

9:50 – 10:40 Globalizado INGLÉS Globalizado Globalizado 
Relixión/Valo- 

res 

10:40 – 11:30 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

RECREO 

11:30 – 11:55 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

HORA LER 

12:00 – 12:25 
LER LER LER LER LER 

12:30 – 13:15 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

13:15 – 14:45 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

 
5º ED. INFANTIL: RAQUEL GARCÍA 

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:50 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

9:50 – 10:40 Globalizado Globalizado INGLÉS Globalizado Globalizado 

10:40 – 11:30 Relixión/Valores Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

RECREO 

11:30 – 11:55 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

HORA LER 

12:00 – 12:25 
LER LER LER LER LER 

12:30 – 13:15 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

13:15 – 14:00 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 
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6º ED. INFANTIL: LAURA PALLARES 
 
 
 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:50 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

9:50 – 10:40 Globalizado Globalizado Globalizado INGLÉS Globalizado 

10:40 – 11:30 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

RECREO 

11:30 – 11:55 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

HORA LER 

12:00 – 12:25 
LER LER LER LER LER 

12:30 – 13:15 Relixión/Valores Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

13:15 – 14:00 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

 
1º ED. PRIMARIA: ELENA RODRÍGUEZ 

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:50 MATEMÁTICAS INGLÉS MATEMÁTICAS L. GALEGA E.F. 

9:50 – 10:40 L. CASTELÁ MATEMÁTICAS L. CASTELÁ L. GALEGA L. GALEGA 

 
10:40 – 11:30 

L. CASTELÁ MÚSICA L. CASTELÁ INGLÉS MATEMÁTICAS 

HORA DE LER 

11:30 – 11:55 
LER LER LER LER LER 

RECREO 

12:00 – 12:25 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30 – 13:15 E.F. L. GALEGA PLÁSTICA SOCIAIS 
Relixión/Valo- 

res 

13:15 – 14:00 NATURAIS NATURAIS SOCIAIS MATEMÁTICAS SOCIAIS 
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2ºA ED. PRIMARIA: ISABEL VÁZQUEZ 
 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:50 L. CASTELÁ L. CASTELÁ INGLÉS L. CASTELÁ VALORES 

9:50 – 10:40 VALORES MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS L. CASTELÁ E.F. 

10:40 – 11:30 INGLÉS L. GALEGA E.F. MATEMÁTICAS MÚSICA 

HORA LER 

11:30 – 11:55 
LER LER LER LER LER 

RECREO 

12:00 – 12:25 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30 – 13:15 MATEMÁTICAS L. GALEGA L. GALEGA NATURAIS SOCIAIS 

13:15 – 14:00 MATEMÁTICAS SOCIAIS L. GALEGA NATURAIS PLÁSTICA 

 

 
2ºB ED. PRIMARIA: REMEDIOS BUDIÑO 

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 
9:00 – 9:50 

L CASTELÁ L. GALEGA L. CASTELÁ L. GALEGA 
RELIXIÓN/ 

VALORES 

 
9:50 – 10:40 

INGLÉS L. GALEGA MÚSICA L. GALEGA MATEMÁTICAS 

 
10:40 – 11:30 

L. CASTELÁ MATEMÁTICAS L. CASTELÁ E.F. INGLÉS 

HORA LER 

11:30 – 11:55 
LER LER LER LER LER 

RECREO 

12:00 – 12:25 
RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

12:30 – 13:15 MATEMÁTICAS E.F. NATURAIS SOCIAIS MATEMÁTICAS 

13:15 – 14:00 
RELIXIÓN/VA- 

LORES 
MATEMÁTICAS NATURAIS SOCIAIS PLÁSTICA 
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3º ED. PRIMARIA: PILAR VILLAMOR 
 
 
 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:50 L. CASTELÁ L. GALEGA L. CASTELA EF L. CASTELÁ 

9:50 – 10:40 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS L. CASTELÁ MATEMÁTICAS 

10:40 – 11:30 SOCIAIS E.F. MÚSICA L. GALEGA 
RELIXIÓN / 

VALORES 

RECREO 

11:30 – 11:55 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 

HORA DE LER 

12:00 – 12:25 
 

LER 
 

LER 
 

LER 
 

LER 
 

LER 

12:30 – 13:15 L. GALEGA INGLÉS L. GALEGA SOCIAIS INGLÉS 

13:15 – 13:55 INGLÉS SOCIAIS NATURAIS NATURAIS PLÁSTICA 
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4º ED. PRIMARIA: CARMEN AREAS 
 
 
 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:50 
RELIXIÓN/ 

VALORES 
NATURAIS L. CASTELÁ A.L.C. L. GALEGA 

9:50 – 10:40 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS E.F. SOCIAIS MATEMÁTICAS 

10:40 – 11:30 L. CASTELÁ INGLÉS INGLÉS MATEMÁTICAS EF 

HORA DE LER 

11:30 – 11:55 
 

LER 
 

LER 
 

LER 
 

LER 
 

LER 

RECREO 

12:00 – 12:25 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 

12:30 – 13:15 MÚSICA NATURAIS L. CASTELÁ INGLÉS L. GALEGA 

13:15 – 13:55 L. CASTELÁ L. GALEGA L. GALEGA SOCIAIS PLÁSTICA 
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5º ED. PRIMARIA: ANDREA BOUZA 
 
 
 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:50 MATEMÁTICAS L. CASTELÁ MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

9:50 – 10:40 
RELIXIÓN/ 

VALORES 
MATEMÁTICAS L. CASTELÁ EF INGLÉS 

10:40 – 11:30 EF L. GALEGA L. GALEGA MÚSICA L. CASTELÁ 

RECREO 

11:30 – 11:55 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 

HORA DE LER 

12:00 – 12:25 
 

LER 
 

LER 
 

LER 
 

LER 
 

LER 

12:30 – 13:15 L. GALEGA SOCIAIS INGLÉS SOCIAIS NATURAIS 

13:15 – 13:50 L. CASTELÁ INGLÉS NATURAIS L. GALEGA PLÁSTICA 
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6º ED. PRIMARIA: CECILIA MELÉNDREZ 
 
 
 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:50 INGLÉS MATEMÁTICAS EF INGLÉS INGLÉS 

9:50 – 10:40 EF L. CASTELÁ L. GALEGA MATEMÁTICAS SOCIAIS 

10:40 – 11:30 MATEMÁTICAS NATURAIS SOCIAIS L.CASTELÁ MATEMÁTICAS 

HORA LER 

11:30 – 11:55 
 

LER 
 

LER 
 

LER 
 

LER 
 

LER 

RECREO 

12:00 – 12:25 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 
 

RECREO 

12:30 – 13:15 L. GALEGA L. GALEGA L. CASTELÁ MÚSICA A.L.C. 

13:15 – 13:50 SOCIAIS NATURAIS MATEMÁTICAS PLÁSTICA 
RELIXIÓN/ 

VALORES 

 

 
C/ GARDAS DE RECREO 

Os recreos desenvolveranse de acordo co recollido no Protocolo de adaptación do CEIP 

de Prácticas ao contexto Covid para o curso 2021-22 para garantizar o cumprimento das 

medidas de seguridade e prevención do contexto Covid. 

QUENDAS 

Haberá dúas quendas de recreo, a primeira ás 11´30 ata 12´00 e a segunda ás 12´00 ata 

12´30 h. 

 
ESPAZOS 

Utilizaranse o patio cuberto (zona C) e os dous patios descubertos, que se dividirán en 

dúas metades cada un, (zonas A e B o patio dianteiro e zonas D e E o traseiro). 
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ORGANIZACIÓN 

Deste xeito haberá 5 zonas e 2 quendas de recreo, de forma que fagan o recreo os 10 

grupos do colexio mantendo estancos os grupos estables de convivencia. 

O mestre ao que corresponde a garda levará a cada grupo en fila e gardando a distancia 

de seguridade ao sector do patio que lle corresponda. A entrada ás aulas farase nas 

mesmas condicións que a saída. 

 
1ª QUENDA: (Zonas rotatorias) 

Zona A: 4º EI 

Zona B: 5º EI 

Zona C: 6ºEI 

Zona D: 3º 

Zona E: 5º 

 
2ª QUENDA: (Zonas rotatorias) 

Zona A: 1º EP 

Zona B: 2ºA EP 

Zona C: 2ºB EP 

Zona D: 4º EP 

Zona E: 6º EP 

 
Así mesmo, a partir do primeiro de novembro tamén haberá a posibilidade de coller libros 

de préstamo na biblioteca durante o recreo. 

 
Cando as condicións climatolóxicas non permitan a saída ao exterior, os recreos 

desenvolveranse a metade do tempo na aula e a outra metade no patio cuberto e no 

pavillón polideportivo. 

 
 

Vixilancia: 
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1ª QUENDA RECREO: 7 mestres 

2ª QUENDA RECREO: 6 mestres 

Cada zona terá un profesor de vixilancia, excepto a zona na que se atope 4º EI na 1ª quenda que 

terá dous por ser o grupo de menor idade. 

As coidadoras fan tarefas de vixilancia de patio a diario. 
 
 

 
D/ ATENCIÓN ÁS FAMILIAS 

 
 

Priorizarase a comunicación coas familias mediante teléfono, correo electrónico, mensaxería de 

Abalar Móbil ou videoconferencias,se ben, cando se considere necesario poderán ser de forma 

presencial gardando sempre as correspondentes medidas preventivas de seguridade. As xes- 

tións administrativas faranse tamén prioritariamente de forma telemática e as que teñan que ser 

presenciais deberán facerse con cita previa concertada por vía telefónica ou correo electrónico. 

 
Cada profesor, así como os membros do Departamento de Orientación, facilitarán ás familias do 

seu alumnado un enderezo de correo electrónico para que estas poidan facerlle calquera consulta 

relacionada cos asuntos escolares do seu fillo/a, así como solicitar as titorías e reunións. 

 
As comunicacións comunitarias coas familias serán fundamentalmente a través da páxina web 

do centro e do servizo de mensaxería Abalar móbil. 

 
 

E/ ACCIÓN TITORIAL COAS FAMILIAS E O ALUMNADO 

No inicio de curso escolar o Equipo Docente mantén reunións coas familias cos 

obxectivos de: 

• Explicar as novas normas organizativas do contexto Covid. 
 

• Estreitar lazos de colaboración entre os diferentes membros da Comunidade Educativa 
 

• Explicar os obxectivos xerais do Centro. 
 

• Explicar os obxectivos, criterios de avaliación e de promoción de nivel. 
 

• Explicar os diferentes proxectos docentes que se levarán a cabo. 
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En relación ao alumnado, preténdese favorecer o seu desenvolvemento integral. Deste 

xeito, ademais dos estritamente académicas, pretendemos desenvolver aqueles 

aspectos relacionados con habilidades sociais, educación emocional, tolerancia, 

respecto e igualdade e moi especialmente este ano tamén, coa educación para a saúde. 

 
 
 

OBXECTIVOS CO ALUMNADO: 

• Continuar coa comprensión e o desenvolvemento de condutas adaptadas ao contexto 

Covid. 

• Favorecer o desenvolvemento integral do alumnado. 
 

• Fomentar a capacidade de identificación e comprensión das propias emocións. 
 

• Mellorar a comprensión das emocións nos demais. 
 

• Impulsar un desenvolvemento emocional equilibrado e a regulación emocional. 
 

• Favorecer actitudes de tolerancia e a adquisición de habilidades dirixidas a facilitar as 

relacións interpersoais. 

• Promover a mellora da autoestima. 
 

• Fomentar un clima relacional positivo e a cohesión grupal, a través da empatía. 
 

• Favorecer o desenvolvemento de actitudes non sexistas entre o alumnado e de 

respecto mutuo. 

. Promover a integración das TIC e dos idiomas na súa aprendizaxe de forma 

xeneralizada. 

. Promover unha aprendizaxe activa, participativa e experimental fomentando a 

inferencia, o pensamento diverxente e en xeral as competencias para o seu 

desenvolvemento na sociedade na que viven. 
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F/ TAREFAS EXTRAESCOLARES 

No DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, na disposición adicional 

terceira fai mención ás tarefas extraescolares: 

1. Os centros docentes poderán incluír dentro da súa programación xeral anual, 

segundo o marco de autonomía pedagóxica e organizativa, as pautas e/ou criterios xerais 

sobre o uso das tarefas extraescolares na etapa de educación primaria, de xeito que 

entronque co adecuado desenvolvemento das competencias clave do alumnado segundo 

os seus distintos procesos e ritmos de aprendizaxe, atendendo a un principio de 

progresividade ao longo da etapa educativa. 

2. No caso do seu establecemento, 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 dos alumnos e alumnas na súa 

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

De acordo co anterior no caso que haxa tarefas extraescolares se seguirán as seguintes 

pautas: 

• Non deberá haber sobrecarga. Haberá unha coordinación entre os mestres dun mesmo 

nivel para evitala. 

• A súa finalidade será conseguir o adecuado desenvolvemento das competencias clave. 

Ao tempo, fomentarase a responsabilidade dos alumnos e alumnas na súa formación e 

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

• O alumnado poderá levar actividades diferentes segundo os distintos procesos e ritmos 

de aprendizaxe. 

• De conformidade co establecido no artigo 4.2.e) da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, 

reguladora do dereito á educación, e de acordo coas previsións da Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa, os pais, as nais ou as 
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persoas que exerzan a titoría legal deberán participar e apoiar a evolución do proceso 

educativo dos seus fillos, das súas fillas ou das persoas que tutelen, así como coñecer 

as decisións relativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou 

reforzo que adopten os centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, polo que 

se intentará a implicación das familias nalgunhas tarefas extraescolares, de acordo con 

elas e a súa singularidade. 

 
 
 

G/ PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS TAREFAS DO PERSOAL NON DO- 

CENTE- 

 

O Equipo Directivo, de acordo coa lexislación vixente, é o responsable, do control e or- 

ganización do persoal de administración e servizos do centro. 

 
1. COIDADORAS 

 
Este ano o centro conta con dúas coidadoras a tempo completo. 

 
A intervención das coidadoras deberá fomentar o progreso da autonomía do alumnado 

que atende no seu desenvolvemento no centro. As intervencións deberán favorecer, 

cando sexa posible, una progresiva diminución das axudas que reciba o alumnado. 

Obxectivos 
 

Facilitar a atención do alumnado tanto dentro da aula ordinaria coma fóra. Favorecer o 

desenvolvemento de hábitos relacionados coa autonomía persoal. Colaborar na 

promoción da integración social no contexto escolar. 

Funcións 
 

Estarán dirixidas a prestar axuda ó alumnado en: - Tarefas de vestido e hixiene - Control 

de esfínteres - Hábitos de alimentación - Desprazamentos e participación en actividades 

dentro e fóra do centro - Facilitar o acceso a actividades que presenten especial 

dificultade dentro da aula - Integración social no contexto educativo - Aprender a controlar 

situación que impliquen algún risco físico. 
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Entradas e saídas da aula e do centro - Atención dentro da aula con apoio en tarefas 

escolares e habilidades de autonomía (comida, control de esfínteres e hixiene) - Atención 

en recreos e no comedor no relativo a vixilancia,alimentación e colaboración en 

actividades de integración en xogo. 

 
 

2. CONSERXE 
 

Funcións: Apertura e peche de portas, reprografía, atención ao público, atención ao 

teléfono, información e outras similares. 

 
 

3. PERSOAL DE LIMPEZA 
 

Funcións: limpeza do centro. Actualmente hai unha persoa para a limpeza durante a 

xornada lectiva pola mañá e outra 4 horas pola tarde. 

A organización do traballo do servizo de limpeza variou este ano para adaptarse ás 

esixencias do Protocolo da Consellería e do propio Plan de Inicio de curso do noso centro, 

facéndose especial fincapé na ventilación, limpeza de baños e superficies e zonas de uso 

frecuente e/ou común e no control e reposición do material hixiénico (hidroxel, panos, 

etc). 
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2. ÓRGANOS DE GOBERNO DO CENTRO: 

FUNCIÓNS, OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN. 
 
 

2.1- ÓRGANOS  DE GOBERNO: 
 

 
A. UNIPERSOAIS 

 
DIRECTOR: Juan J. Rodríguez Lorenzo 

XEFA DE ESTUDOS: Ana Pedreira Márquez 

SECRETARIA: Eva Portas Lemus 

O equipo directivo manterá un contacto diario permanente e todos os luns celebrará unha 

reunión de coordinación, ademais de todas aquelas que sexan necesarias ao longo da 

semana por temas e cuestións puntuais que vaian xurdindo. 

 
 

B. COLEXIADOS: 
 

B-1. CLAUSTRO DE PROFESORES: 
 

TITORAS: Aparecen recollidas no apartado 1º deste documento 
 

ESPECIALISTAS 
 

Inglés: María José Novo Peteiro. Pedagoxía Terapeútica: Ana Pérez Ramos, Miriam 

García Montes (1/2 xornada). Audición e Linguaxe: Ana Pedreira Márquez (1/2 xornada). 

Música: Carmen Areas Toba. Relixión: Sonia Saló García. Educación Física : Eva Portas 

Lemus. Orientadoras: Ana Pedreira Márquez, Sonia Téllez Martínez. Matemáticas 4º e 

apoio en 1º, 2º e 3º: Juan Rodríguez Lorenzo 

Durante este curso hai ademais dous profesores máis de reforzo a media xornada 

pertencentes aos programas Arco (4º e 5º de primaria durante o 1º trimestre) e Proa + 

(6º de primaria durante todo o curso). 
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Así mesmo, durante o 1º trimestre hai dúas estudantes do último curso do grao de 

Educación Infantil e outro de Educación Musical facendo as súas prácticas no noso centro. 

Para o segundo trimestre estamos pendentes das solicitudes que presenten as 

universidades da Coruña e Santiago. 

 
 
 

B-2. CONSELLO ESCOLAR 
 

- PRESIDENTE : Juan J. Rodríguez Lorenzo 

- XEFA DE ESTUDOS : Ana Pedreira Márquez. 

- SECRETARIA : Eva Portas Lemus 

Representantes dos mestres: 
 

- Villamor Sánchez, Pilar 

- Pais Filgueira, Iria 

- Saló Castro, Sonia 

- Vacante 

- Vacante 

Representantes pais/nais: 
 

- Fernández Parajes, Lourdes 

- Castro Eimil, María Magdalena 

- Villar Patiño, Fátima 
 
- González-Dans Díaz, Silvia 

- López Gantes, Mónica (Representante da ANPA) 

Representante Concello: 
 

- Rodríguez González, Luis Javier 
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Representante persoal non docente: 
 

- Pilar Fraguío Nogueira 

Durante este curso procederase á renovación parcial do Consello. 
 
 
 
 

2.2- OBXECTIVOS XERAIS E LIÑAS DE ACTUACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO 
 

1- Desenvolver a súa labor directiva con especial atención ao cumprimento de todas 

as medidas de prevención e seguridade no centro en relación ao contexto Covid, 

que minimice o máis posible os riscos de contaxio e incorporar novas medidas de 

acordo cos cambios na evolución da pandemia. 

2- Coordinarse co Equipo Covid do centro. 

3- Coordinar as tarefas dos distintos equipos de dinamización. 

4- Optimizar e mellorar os recursos humanos, físicos, materiais e a organización do 

centro.. 

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

participación de todos os colectivos da comunidade escolar. 

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

institucións e colectivos relacionados co centro. 

7- Actualizar o centro nas TIC, promovendo a formación do profesorado, os proxectos 

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

8- Facilitar información sobre formación ao profesorado. 

9- Manter o clima de respecto e valoración do profesorado e da súa labor educativa. 

10- Actualizar os documentos organizativos do centro de acordo cos últimos cambios 

lexislativos. 

11- Promover e apoiar todas aquelas iniciativas innovadoras que repercutan na mellora 
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da calidade do ensino no centro. 
 

12- Promover e colaborar na participación e posta en marcha de todos os programas 

e proxectos que redunden na calidade educativa e na formación en valores. 

 
 
 

2.3 –ÁREA DE DIRECCIÓN E XESTIÓN DO CENTRO. 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO 2021/2022 

 
A/ ELABORACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROTOCOLO DE ADAPTACIÓN DO 

CEIP DE PRÁCTICAS AO CONTEXTO COVID QUE PERMITA UNHA PROGRESIVA 

VOLTA Á NORMALIDADE E UNHA MAIOR DINAMIZACIÓN ESCOLAR COMPATI- 

BLES COS NECESARIOS NIVEIS DE SEGURIDADE O Equipo directivo xunto cos de- 

mais membros do Equipo Covid volve ter este ano un obxectivo fundamental que non é 

outro que manter os maiores niveis de seguridade para toda a comunidade educativa 

fronte a Covid 19. 

Minimizar os riscos e adaptarse continuamente ás novas circunstancias que a evolución 

da pandemia vaian debuxando son tamén obxectivos principais para o centro este ano. 

 
B/ CONTINUACIÓN DO DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS 

TRANSVERSAIS DE EDUCACIÓN EN VALORES QUE INCIDAN NA FORMACIÓN 

INTEGRAL DO ALUMNADO, CON ESPECIAL INCIDENCIA ESTE CURSO NA 

EDUCACIÓN EMOCIONAL, AFECTIVA E NA PROMOCIÓN DA EMPATÍA E DO 

RESPECTO Á DIVERSIDADE. 

Durante este curso desenvolveranse os seguintes catro programas en colaboración con 

diversos organismos e entidades: 

Programa de Seguridade, Convivencia e Valores 

Programa de achegamento á Cultura e á Historia 

Programa de Educación Viaria 
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Programa de Desenvolvemento Sostible, Saúde e Vida San. 
 

As actividades xa previstas que se desenvolverán en cada un, ás que se engadirán outras 

que xurdan ao longo do curso, están recollidas no apartado desta PXA, adicado ao 

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares. 

Así mesmo, pola súa importancia xeral e especialmente tras dous cursos con restricións 

pola pandemia, neste curso traballaremos de maneira máis intensa os aspectos 

emocionais, de resilencia e tolerancia a través da participación no contrato – programa 

da Consellería Inclúe (solicitude de participación aprobada por unanimidade polo 

Consello Escolar no seu día e resolta favorablemente pola Consellería de Educación 

mentras se redactaba a presente PXA), nas súas vertentes Iguala-T, sobre igualdade e 

diversidade sexual e Emociona-T sobre tolerancia, empatía e xestión de emocións. 

 
 

C/ DIVERSIFICACIÓN DAS ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE 4º E 6º 

COMPAXINANDO A EDUCACIÓN DIXITAL COA EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

Para unha maior desenvolvemento desa educación emocional e para a tolerancia, 

propoñemos tamén plantexar ao Claustro e ao Consello a posibilidade de incluir estes 

campos na Asignatura de Libre Configuración de 6º. 

 
 
 

D/ CONSOLIDACIÓN DO PROGRAMA EDIXGAL 
 

Este curso complétase a incorporación do centro incorpórase ao programa E-dixgal, 

concretamente xa están funcionando os dous grupos participantes, 5º e 6º. 

Cremos que esta circunstancia está supoñendo unha necesaria modernización do centro, 

que se acompañará durante este curso dos necesarios complementos formativos e de 

melloras técnicas e de equipamentos (cursos de formación Edixgal, mellora da 

conectividade, renovación de equipos, etc.) que permitan definitivamente a instauración 

dunha cultura que convirta as ferramentas dixitais en ferramentas educativas de uso 

ordinario no colexio. 
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E/ ELABORACIÓN DO PLAN DIXITAL DO CENTRO : 
 

Este ano elaborarase o Plan Dixital de Centro que vertebrará a organización e 

fucionamento do centro neste campo. Deberá estar aprobado ao finalizar o curso. 

 
 

F/ DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE INNOVACIÓN PEDAGÓXICA A TRAVÉS 

DUN PFPP (Plan de Formación do Profesorado no Centro) PARA A ENSINANZA 

DAS MATEMÁTICAS A TRAVÉS DO MÉTODO ABN 

Ao longo destes dous próximos anos profundizaremos na innovación pedagóxica co inicio 

dun proxecto de formación que permita mellorar a aprendizaxe e o acercamento ás 

matemáticas, especialmente na educación infantil e co alumnado con NEE, facéndoo 

máis manipulativo e experimental. 

 
 

G/ MODERNIZACIÓN DA BIBLIOTECA DO CENTRO A TRAVÉS DA SOLICITUDE DA 

SÚA INCLUSIÓN NO PLAN DE MELLORA DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

(PLAMBE) 

Esta inclusión permitirá recibir fondos e formación que poñan a nosa biblioteca nos niveis 

de calidade que desexamos. 

 
 

2.4- FUNCIÓNS E LIÑAS DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS 

DE GOBERNO 

 

A/ CLAUSTRO DE PROFESORES: 
 

A frecuencia das reunións será a legalmente estipulada dunha vez por trimestre e en 

calquera caso unha ao inicio e outra ao remate do curso, máis todas aquelas que se 

consideren necesarias co fin de informar e acordar aqueles aspectos educativos nos que 

sexa preceptivo ou se estimen convenientes a aprobación e o consenso. 
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Cando os aspectos a debater sexan relevantes e co fin de axilizar ao máximo as reunións 

facilitarase o acceso a toda a información dispoñible sobre a orde do día. Intentarase 

buscar o maior índice de consenso nas decisións que se tomen así como no cumprimento 

das mesmas. 

 
 

B/ CONSELLO ESCOLAR: 
 

O Consello Escolar reunirase cando menos: 
 

Inicio de curso: 
 

Presentación do Plan de Inicio de Curso adaptado ao contexto Covid 

Avaliación da Programación Xeral Anual 

1º Trimestre: 
 

Renovación do Consello. 

Aprobación do balance económico 

Xaneiro: Orzamentos 

Marzo:Admisión de alumnos 

Final de curso: Avaliación da memoria do curso 
 

Sen data fixada: Se os asuntos que se vaian tratar así o aconsellan, poderán realizarse 

convocatorias extraordinarias. 

Todas as reunións celebraranse fóra do horario lectivo. Nas reunións ordinarias a 

dirección do centro remitiralles ós membros do órgano colexiado, xunto coa convocatoria, 

e cunha antelación suficiente, a documentación necesaria para o mellor 

desenvolvemento da sesión, así como a acta da reunión anterior e así proceder a súa 

aprobación, se procede, sen demoras innecesarias. 
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3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

ORGANIZACIÓN, OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN. 

 
3.1- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

 
 

Obxectivos e liñas de actuación para o presente curso 
 

1. Establecer as directrices xerais para elaborar o novo Proxecto Educativo do 

Centro e demais documentos do centro. 

2. Realizar as avaliacións internas da práctica docente contempladas nas 

Concrecións Curriculares do centro e colaborar co equipo directivo na elaboración 

do Plan de Mellora anual. 

3. Propoñer ao claustro a planificación das sesións de avaliación e cualificación. 
 

4. Establecer as liñas pedagóxicas fundamentais a seguir polo profesorado e o 

centro. 

5. Canalizar as necesidades de formación do profesorado de cara a súa formación 

permanente. 

6. Promover o coñecemento e o uso de plataformas dixitais educativas. 
 

7. Investigar e valorar a posibilidade de aplicación das novas metodoloxías de 

traballo. 

 
 

Haberá unha reunión mensual desta comisión . 
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3.2 - EQUIPO DE CICLO DE INFANTIL 
 

Obxectivos e liñas de actuación para o presente curso: 

O Equipo Docente de Educación Infantil cara o curso 2021/22 propón os seguintes ob- 

xectivos: 

1. Incentivar a consecución dos obxectivos xerais da Educación Infantil que marca o 

Decreto curricular en cada un dos tres niveis do ciclo. 

2. Promover no alumnado a realización de pequenos proxectos de investigación que 

xurdan do seu interese e motivación para así acadar aprendizaxes significativas. 

3. A comunicación continua e fluída coas familias para a súa implicación activa no 

proceso de ensino e aprendizaxe dos nenos e nenas. 

4.  Incidir na Educación para a Saúde dun xeito transversal. Traballarase este 

ámbito co alumnado de educación infantil deseñando e realizando actividades de 

educa- ción para a saúde que inclúan as medidas de prevención, hixiene e 

promoción da mesma fronte a COVID-19, para facer do alumnado axentes activos 

na mellora da saúde da comunidade educativa. 

5. Continuar coa coordinación co primeiro curso de primaria co fin de favorecer a 

adaptación no cambio de etapa. 

6. Favorecer a adquisición de hábitos básicos saudables e autonomía nos espazos 

habituais nos que se move o alumnado. 

7. Continuar co proxecto de lectura e préstamo de libros da biblioteca nesta etapa. 

8. Achegar, na medida do posible, o alumnado ás novas tecnoloxías. 

9. Desenvolver actitudes positivas cara á propia lingua, espertando sensibilidade e 

curiosidade por coñecer outras linguas. 

10. Contribuír á creación dun clima de respecto, colaboración, axuda mutua e non 

discriminación entre iguais. 

Este equipo reunirase, como mínimo, unha vez ao mes e tantas veces como se requira 

necesario. 
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3.3 - EQUIPOS DE NIVEL/TITORÍAS DE PRIMARIA 
 
 

Obxectivos e liñas de actuación na etapa de primaria: 
 
 

1.Concienciar ao alumnado da importancia do cumprimento das medidas de prevención 

e seguridade ante a Covid 19. 

1. Continuar a facer as adaptacións necesarias nas súas programacións e na súa 

metodoloxía á nova lexislación e aos novos documentos do centro. 

2. Favorecer á coordinación vertical entre cursos, especialmente entre profesorado de 

1º con 2º, 3º con 4º e 5º con 6º. 

3. Coordinar accións entre os profesores do mesmo curso. 
 

4. Formular propostas á Comisión de Coordinación Pedagóxica relativas á elaboración 

ou modificación dos diferentes documentos do centro (PXA, etc..) 

5. Sensibilizar ao alumnado da importancia da mellora e conservación do contorno 

inmediato: aula, patio, corredores,O e seguir traballando na adquisición de hábitos 

saudables que contribúan á educación integral dos mesmos e á mellora da súa calidade 

de vida. 

7. Continuar a práctica no manexo e uso didáctico das novas ferramentas tecnolóxicas 

en prevención da posible posta en marcha dun ensino a distancia por causa do covid 19, 

así como para poder impartir clase nos cursos edixgal do centro. 

8. Favorecer a integración e a atención á diversidade de todo o alumnado. 
 

9. Facer seguimento e autoavaliación das prácticas docentes e da consecución dos 

obxectivos propostos. 

10. Participar en todos os programas e proxectos posibles nos que se desenvolva unha 

formación transversal en valores que permitan unha educación integral do noso 

alumnado. 
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4 - EQUIPOS DE DINAMIZACIÓN ESCOLAR 
 

4-1 - EQUIPO DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 
 

A/ COMPOSICIÓN DO EQUIPO. 

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do curso 2021-2022 estará conformado por: 

-Dona Iria Pais Filgueira (Mestra de apoio en E.I e Coordinadora do Equipo ) 

-Dona Elena Rodriguez Naya ( titora de 1º de E.P) 

- Dona Sonia Saló García ( Mestra de Relixión) 

As reunións terán unha periodicidade mensual. 

Poderán levarse a cabo outras reunións extraordinarias cando as circunstancias así o 

requiran. 

B/ INFORMACIÓN E VALORACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA A DINAMIZACIÓN DA 

LINGUA GALEGA REALIZADA NO CURSO ANTERIOR. 

Tal e como se establece no apartado 39 do Plan de inicio de curso que edita a escola 

para este curso 2021-2022, debído á situación provocada pola COVID- a realización de 

eventos multitudinarios dentro do centro ( Samaín, Entroido, Nadal, etc...), nas que para 

a súa planificación colabora este Departamento buscaranse alternativas que non supo- 

ñan xuntanzas conxuntas do alumnado, priorizando as celebracións independentes en 

cada aula, ou no seu caso as reunións en espazos amplos e ventilados ,tamén indepen- 

dentes, no exterior, mantendo sempre as medidas de seguridade e prevención. As cele- 

bracións desenvolveranse con actividades lúdicas alternativas, sempre que se garanticen 

as medidas sanitarias de prevención e seguridade e non supoñan un risco engadido in- 

necesario 

Tendo en conta este escenario , a valoración global da consecución dos obxectivos pro- 

postos na programación e o desenvolvemento das actividades no curso 2020-21 foi po- 

sitiva, aínda así, tras unha revisión das actuacións realizadas e das propostas de mellora 
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aportadas polo equipo, concluímos a necesidade de acrecentar as actividades de carác- 

ter plurianual; así como modificar algunhas propostas puntuais e dar cabida ás celebra- 

cións que resultaron de interese como: 

Celebración do Día de Rosalía de Castro e a celebración do Día da Muller, así como 

incluir outras conmemoracións e actividades propias da nosa contorna e realidade social 

máis próxima ( Samaín, Entroido, etc...). 

Faise fincapé na conveniencia da realización de máis actividades para fomentar a expre- 

sión oral no idioma, xa que este aspecto presenta maiores dificultades orixinadas pola 

situación na que se atopa o noso idioma especialmente nos contextos urbanos como é o 

caso da nosa escola. Proponse, entre outras actividades, a realización dun concurso con- 

tacontos en galego en tódolos ciclos. Tamén en tódolos niveis realizaránse propostas de 

actividades que motiven ao alumnado a escribir en galego nas diferentes celebracións, e 

sobre todo falar e interactuar en galego. 

 
Continuaremos coa realización de actividades e actuacións que contribúan tanto a de- 

senvolver a expresión e comprensión escrita coma o achegamento a nosa cultura e tra- 

dicións. 

 
C/ OBXECTIVOS E ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA O CURSO 2021-2022 PARA O 

FOMENTO E A DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. 

En primeiro lugar, sinalar os obxectivos que nos propoñemos, extraídos do Plan Lingüís- 

tico do noso Centro, para pasar a continuación ás actividades a desenvolver no presente 

curso escolar. 

C.1. Obxectivos. 

O obxectivo xeral é fomentar o uso do galego no noso centro educativo coa implicación 

dos membros da comunidade educativa contribuíndo deste xeito á creación dunha acti- 

tude positiva no tocante á nosa lingua propia e á dinamización lingüística do contexto. 

Para acadar este obxectivo, teremos presentes os seguintes obxectivos específicos: 

a.- Obxectivos para a potenciación do galego no contorno sociolingüístico do centro. 
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➢ Difundir a lingua e a cultura galega no entorno. O centro constitúese como axente di- 
 

namizador e divulgador no propio centro e de cara aos axentes externos, procurando a 

implicación de toda a comunidade educativa, especialmente o propio alumnado como 

elemento do cambio. 

 
Continuar coa difusión das actividades do Equipo de Dinamización da Língua Galega 

mediante o uso de diferentes recursos audiovisuais. 

Emprego de cartelaría en galego ( indicacións, promocións de actividades etc...). 

Empregar a língua galega nas reunións oficiais da comunidade educativa ( claustros, 

reunións equipos, consello escolar, festas de conmemoración.) 

➢ Debído ás restricións pola COVID-19 Participar, dentro das posibilidades, nas activi- 
 

dades relacionadas coa dinamización lingüística promovidas polas institucións, entidades 

ou asociacións do noso contorno mais próximo. Manter un contacto e colaboración con 

outros centros educativos e organismos cos que compartir este obxectivo común e que 

desenvolven actividades empregando como língua vehicular o galego e relacionadas coa 

nosa cultura e as nosas letras: Biblioteca Municipal ( Rede de contacontos), Seminarios 

de Galego, CGAI, Fórum Metropolitano, Museos (Luís Seoane,Belas Artes, MACUF, 

Concello, etc...). 

➢ Actualizar contidos promovidos dende o EDLG a través das diferentes plataformas 
 

coas que conta o centro para a divulgación das difererentes actividades como blog da 

biblioteca Xocas en colaboración co seu equipo web do centro, como elemento de visibi- 

lidade de cara á comunidade educativa onde se publican traballos do alumnado, fotogra- 

fías e vídeos das actividades desenvoltas en distintos momentos do curso escolar. 

b.- Obxectivos para a potenciación do galego entre o profesorado. 

➢ Informar sobre a lexislación vixente en materia lingüística. Para íso aportarase a infor- 
 

mación sobre a situación sociolingüística galega a través do MAPA SOCIOLINGÜÍSTICO 

GALEGO ( ige.eu/estatico) e sobre os datos obtidos nas enquisas para a análise socio- 

lingüística do centro. 
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Importancia da elaboración dunha enquisa sobre canto alumnado emprega o galego. 

Dato esclarecedor sobre en que situación se atopa a nosa língua. A través do cal, con- 

levará unha reflexión e modificar as liñas de actuación. 

➢ Difundir materiais en galego de carácter bibliográfico, audiovisual e para a realización 

de actividades de tradición galega. 

➢ Continuar coa formación no uso do blog da escola, por parte de todos os integrantes 
 

do equipo de Dinamización lingüística, para introducir contidos en relación ao EDLG, uso 

do galego e a nosa cultura. 

➢ Extender a utilización do galego de xeito que se converta na nosa lingua habitual e non 
 

só nas festividades ou conmemoracións do centro. Polo que se refire ao profesorado o 

obxectivo principal segue a ser acadar un bo dominio da língua galega en todas as súas 

manifestacións que nos faculte, non só para impartir a docencia nesa lingua, senón tamén 

para incorporala á nosa vida cotiá dun xeito paralelo á lingua castelá e para utilizala con 

espontaneidade nas conversas e na escrita. 

• Orellapendella.gal. 

• Apego.gal. (Podemos atopar moitos recursos como adiviñas, recitados, xogos, 

etc...) 

• Brabádegos. Portal de literatura infantil e xuvenil. 

• Brinquedia.net ( rede galega do xogo tradicional). 

• Aliali.gal ( Aporta moitos recuros. Sobre todo son recursos en galego dirixído á 

Educación infantil). 

• Coordinadoraendl.org ( Coordinadora galega de equipos de dinamización lingüís- 

tica). 

• as-pg.gal ( asociación sociopedagóxica galega). 

• Ortogal ( Corrector ortográfico do galego en liña). 

• Dicionário Estraviz. 

• Aulas.gal. 
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Ademais, manter o interese por abranguer as diversas facetas do galego, dende a lin- 

güística propiamente dita ata as súas variadas e orixinais manifestacións culturais, e ser 

quen de transmitirlle aos alumnos esas valoracións. 

Evitar no profesorado comentarios en negativo do emprego da língua galega, non poten- 

ciando a difusión do seu uso. 

 
c.- Obxectivos para a potenciación do galego no alumnado. 

➢ Estimular a lectura de libros en galego, difundir novidades editoriais de interese e o 
 

coñecemento de autores galegos. Facer fincapé en escritoras mulleres ( Cancións banda 

“ Pica, pica”, Tanxugeiras, etc...) onde transmiten mensaxes Non sexistas. Propoñer na 

aula, máis libros en galego. 

➢ Fomentar a expresión oral en língua galega potenciando as actividades artísticas orais 

tales como cancións, poesías, ditos populares ou relatos. 

➢ Propiciar a creación literaria en galego, favorecendo a realización de actividades e tra- 
 

ballos grupais na nosa lingua, en prol de favorecer coñecemento e respecto da nosa 

cultura e tradicións. 

➢ Fomentar o interese pola audición de música galega e a presenza do seu uso, sobre 

todos en festividades de conmemoración como ( nadal, entroido). 

➢ Dar a coñecer a vida e obra da autora ou autor homenaxeado no Día das Letras Gale- 
 

gas. 
 
 

Transmitir ao alumnado da situación social na que se atopa o galego na nosa comuni- 

dade. Fomentando deste xeito, a responsabilidade de cultivar o noso idioma para evitar 

a súa futura e moi probable desaparición. 
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Os alumnos e alumnas teñen que ser conscientes da riqueza que supón o coñecemento 

e o dominio do galego como vehículo de expresión, e da riqueza que encerra a posibili- 

dade de expresarse nesas dúas linguas. A través da lingua temos acceso á nosa cultura 

e patrimonio, que nos fai únicos. 

d.- Obxectivos para a potenciación do galego no centro. 

➢ Continuar a ampliación dos fondos bibliográficos, fonográficos e audiovisuais con no- 

vos materiais. 

➢ Utilizar as TICS para difundir as actividades desenvolvidas polo EDLG. 
 

➢ Fomentar o uso de sistemas operativos en galego nos ordenadores, tabletas e outros 

dispositivos do centro 

➢ Organizar as actividades de celebración do Día das Letras Galegas e colaborar co 
 

resto dos equipos no deseño e posta en marcha de celebracións relacionadas coa nosa 

cultura (Samaín, magosto...). 

➢ Potenciar no ensino a presenza da realidade galega e as diversas manifestacións da 

súa cultura. Procuraremos desenvolver tanto a parte oral como a escrita. 

 
Segue a ser prioritario implicar e concienciar dun xeito activo a toda a Comunidade edu- 

cativa no Plan de Dinamización Lingüística do Centro. 

Para axudar a acadar estes obxectivos, ímos organizar a nivel de centro actividades de 

todo tipo en lingua galega, dando especial relevancia á achega de persoas relevantes da 

nosa cultura, que desenvolvan o seu traballo empregando a nosa lingua: escritores, de- 

buxantes e outros profesionais de relevancias doutros campos da ciencia e cultura. 

3.2. Actividades e actuacións a desenvolver. 

Dar continuidade ao uso do blog do centro escolar así como outros blogs do centro, para 

introducir contidos e amosar á comunidade educativa as actividades desenvoltas no co- 

lexio, especialmente ás relacionadas coa dinamización da lingua galega, como por exem- 

plo: celebración das festas tradicionais galegas, as actividades de animación á lectura 
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como é a difusión de novidades editoriais e de autores galegos ou as exposicións de 

libros de diversa temática (poesías, rimas, adiviñas, etc.). 

Participación nas actividades ofertadas polo Concello ou outras institucións. 

Visita e colaboración coas bibliotecas municipais para compartir materiais ou difundir as 

recomendacións de libros de lectura. 

Entrega aos mestres da documentación que incide no uso da lingua galega (lexislación 

vixente, situación sociolingüística do centro e decisións adoptadas con respecto ao uso 

da lingua de acordo coa normativa vixente) así como material demandado para potenciar 

a incorporación do uso do galego ao ensino nas áreas do currículo (dicionarios, por exem- 

plo). Ademais, elaboraranse novas con enlaces de interese para fomentar o uso de re- 

cursos da rede que fomenten o uso do galego e que leven a cabo proxectos onde o 

principal contido sexa o noso idioma e a nosa cultura, as nosas tradicións e a nosa obra 

literaria e artística (http://www.coordinadoraendl.org/limiar.php, http://seminarioga- 

lan.org/inicio/seminario, ...). 

Adquisición de materiais para ampliar o fondo bibliográfico e audiovisual en galego: libros 

de literatura infantil e xuvenil, material audiovisual. Neste sentido a biblioteca conta cos 

apartados de música galega. Así mesmo contamos con dicionarios, normativas e outros 

materiais que axudan ao profesorado a resolver dúbidas con respecto á lingua ou lexis- 

lación vixente. 

Celebración do Nadal a través de composicións creativas na nosa lingua. 

Celebración do Día da Paz. Colaborarase con outros equipos do centro para esta con- 

memoración. Farase unha xuntanza de todo o centro para reflexionar sobre esta data a 

través de musica ou mensaxes na nosa lingua. 

Celebración do Entroido 

Celebración do Día de Rosalía. Sumarémonos un ano máis a esta iniciativa promovida 

pola Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) realizando actividades ao redor 

desta autora galega tan significativa, como por exemplo exposicións da súa obra, ilustra- 

cións ou recitados de pequenos fragmentos delaO 
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Celebración do Día da Muller, a través de exposicións de libros e actividades sobre mu- 

lleres galegas relevantes na nosa historia. Deste xeito incluímos linguaxe Non sexísta en 

galego. 

Celebración do día do colectivo LGTBI, dando transparéncia á diversidade social na 

que nos desenvolvemos. Fomentando o respecto. Divulgando diferente material en co- 

laboración co equipo de biblioteca e TICS. Para íso contamos con diversas asociacións 

e plataformas: asociacionarelas.org, chrysallis.org, PERSOAS TRANS AMIZANDO, 

ASOCIACIÓN AVANTE LGTB.,RAINBOW TRANSLATIONS, P.NITAS. 

Difusión da vida o obra do escritor ou autora homenaxeada no Día das Letras Galegas 

de 2022. O profesorado integrante do Equipo de dinamización lingüística implicarase 

activamente actividades diversas como murais, recitados ou traballos . 

Semana das Letras Galegas. Organizaremos actividades como exposicións, contacontos, 

mantendo normas de seguridade dentro das aulas 

A prensa na escola. Elaboración por parte dos integrantes do Equipo de dinamización, 

de novas sobre o noso contorno máis próximo a través do análise de xornais dixitais . 

Mes do libro. En abril realízanse diversas actividades para promover a lectura en colabo- 

ración co claustro de profesores e o equipo de biblioteca. Por exemplo: creación de ilus- 

tracións ou relatos por parte do alumnado... 

Promoción das actividades artísticas orais en lingua galega: panxoliñas no Nadal, can- 

cións, recitados ou manifestos no Dia da Paz e no Día das Letras Galegas, Día do 

LGTBIQ+, Día Internacional da Muller, Entroido. 

Utilización da lingua galega nas novas tecnoloxías presentando a interface dos ordena- 

dores nesta lingua. Fomento do emprego de programas e correctores en galego, dicio- 

narios e enciclopedias en liña para o traballo curricular. 

Sinalar que a nosa proposta pode sufrir cambios co devir propio do curso, aproveitando 

todas as oportunidades que poidan xurdir en relación ao fomento do uso e desfrute da 

nosa lingua e da colaboración cos outros equipos de centro ou entidades. O EDLG está 

aberto a aquelas novas oportunidades que contribúan á consecución dos obxectivos do 

Plan Lingüístico de Centro, razón de ser da nosa presenza. 
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Por outra banda, a instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, establece que no 

ensino primario, o alumnado deberá empregar, con carácter xeral, a lingua en que se 

imparte cada área, materia ou módulo. Nas materias non lingüísticas, o profesorado pro- 

curará que a avaliación do dominio da lingua que teña o alumnado respecte as súas 

circunstancias persoais e que se oriente cara á adquisición das dúas linguas oficiais en 

igualdade. Na educación primaria as materias de lingua impartiranse no idioma de refe- 

rencia. Impartiranse en galego as áreas de ciencias sociais e ciencias da natureza, e en 

castelán a materia de matemáticas. O resto quedan distribuídas como segue, para que 

as materias en galego e en castelán se distribúan na mesma porcentaxe de horas sema- 

nais: 

1º curso de EP.: 

Educación artística en galego. 

Educación física e Relixión/Valores sociais e cívicos en castelán. 

2º curso de EP.: 

Educación física e Educación artística en galego. 

Relixión/Valores sociais e cívicos en castelán. 

3º curso de EP: 

Educación artística en galego. 

Educación física e Relixión/Valores sociais e cívicos en castelán. 

4º curso de EP: 

Educación artística (Música) e Educación física en galego. 

Educación artística (Plástica), Relixión/Valores sociais e cívicos en castelán. 

5º curso de EP: 

Educación artística (Música) en galego. 

Educación física, Educación artística (Plástica) e Relixión/Valores sociais e cívicos en 

castelán. 

6º curso de EP: 

Educación artística e materia de libre configuración en galego. 

Educación física e Relixión en castelán 
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4-2 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
O Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares terá como función principal 

a organización das actividades, visitas e saídas que realice o centro ao longo do ano escolar. 

Está dirixido pola Xefatura de Estudos en coordinación co resto do Equipo directivo, as 

titorías e os demais Equipos de dinamización. 

Os obxectivos a conseguir son: 

� Facilitar aquelas actividades que completen o desenvolvemento integral do alumnado 

e que favorezan a autoestima implicando unha maior autonomía e responsabilidade. 

� Impulsar a súa propia formación: “aprender observando e realizando”. 

� Tratar de que a ensinanza non quede reducida ao ámbito da aula, senón que sexa com- 

plementada con outro tipo de actividades, relacionadas co entorno natural, social e 

cultural que se leven a cabo por organismos distintos ao Centro. 

� Motivar á participación do alumnado no proceso educativo, espertando o seu interese 

no aspecto relacionado coas diversas materias e que poida contribuír na mellora do 

seu rendemento académico. 

� Mellorar as relacións e favorecer a convivencia dos alumnos entre si, co profesorado 

e con persoas alleas ao centro, fóra do ámbito académico e axudarlles a adquirir habi- 

lidades sociais e de comunicación. 

� Estimular o desexo de investigar e saber. 

� Favorecer a sensibilidade, a curiosidade e a creatividade. 

� Exercer un efecto compensador das desigualdades sociais por falta de medios econó- 

micos, problemas familiares e carencias no seu entorno. 

 
O centro desenvolverá catro grandes programas de actividades: de Seguridade, Conviven- 

cia e Valores, de Achegamento á Historia e á Cultura, de Educación Viaria e de Desenvolve- 

mento Sostible e Vida San. 
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As actividades solicitadas ata o momento de redactar esta PXA para levar a cabo este 

curso escolar son as  seguintes: 

PROGRAMA ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Seguridade, 

Convivencia e Valores 

CHARLAS E CLASES PRÁCTICAS 

Primeiros Auxilios (Protección Civil) 5º e 6º Ed. Pri- 

maria 

 
Plan Director (Policía Nacional) 5º e 6º Ed.Primaria 

Charlas sobre boas prácticas coas novas tecnoloxías e 

sobre acoso escolar. 

 
Contos para a Igualdade: (Área de Normalización Lin- 

güística do Concello da coruña). 5º e 6º Ed. Infantil. 

Dramatización de contos por Migallas Teatro. 
 

Responsabilidade Tributaria (Axencia Tributaria) 5º 

e 6º Ed. Primaria. 

Charlas para a concienciación sobre a responsabilidade 

tributaria e a súa importancia para o progreso e o de- 

senvolvemento dos servizos públicos. 



          CEIP DE PRÁCTICAS  
Paseo de Ronda, 47  15011 981 255330 

                    ceip.practicas.corunha@edu.xunta.es 

40 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de achegamento á 

cultura e á historia 

RUTAS ANIMADAS 

4º EI: “Parque de Santa Margarita” 

5º EI: “Historias de María Pita” 

6º EI: “Un museo ao aire libre” 

1º EP: “Xardín de San Carlos” 

2º EP: “Tesouros de María Pita” 

 
VISITAS 

Castro de Elviña (3º Ed. Primaria) 

Castro de Elviña (4º Ed. Primaria) 
 
 

Programa de visitas á bibliotecas municipais 

4º, 5º e 6º EI e 2º EP 

Visita e actividades na Biblioteca de Os Rosales 
 

Programa do Concello sobre o Samaín - 3º EP 

Charla sobre a orixe o Samaín, elaboración de disfraces 

e posterior desfile polo barrio 

 
Museo de Belas Artes 

5º e 6º EI 

1º, 2os, 3º, 4º, 5º e 6º de EP 
 

Museos Científicos Coruñeses 

Visita á Casa das Ciencias e ao Aquarium Finisterrae. 

Educación Infantil. 

Programa de Educación Via- 

ria 

Programa Educación viaria do Concello 

Educación Infantil 
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 “Os parruliños coñecen a rúa” 

2º Ciclo E.P 

“Visita ao control semafórico” 

3º Ciclo E.P 

“Rodando pola nosa historia” 

5º EP - Saída en bicicleta ata os Cantóns e circuito viario 

organizado pola Policía Local 

 
Talleres de Educación Vial impartidos por STOP 

 ACCIDENTES 

4º, 5º e 6º EI 

1º, 2os, 3º, 4º, 5º e 6º de EP 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de desenvolve- 

mento sostible e vida san 

CONCURSO DE DEBUXOS E CARTAS: (Asociación 

Stop Accidentes) “Agora imos andando ao cole.” 3º, 4º, 

5º e 6º de Ed. Primaria. 

Certame para concienciar sobre os efectos 

medioambientais e para a saúde do uso abusivo do 

coche. 

 
 
 
 
Programa de Educación Medioambiental (Impar- 

tido polo CEIDA) - 5º e 6º EP 

Charla sobre os Espazos protexidos e posterior ruta po- 

las “Fragas do Eume” 

 

Estas actividades iranse complementando con outras que vaian xurdindo ao longo do 

curso e que cumplan coas medidas sanitarias precisas. 



          CEIP DE PRÁCTICAS  
Paseo de Ronda, 47  15011 981 255330 

                    ceip.practicas.corunha@edu.xunta.es 

42 

 

 

 
 

Actividades puntuais para conmemorar datas que teñen especial significado na nosa Comu- 

nidade: Celebraranse no centro, o Samaín, o Magosto, o Nadal, o Entroido e a despedida da 

promoción 2021-22 e fin de curso. 

Así mesmo, durante o curso escolar celebraranse as seguintes conmemoracións segundo 

Orde do 19 de maio de 2021, pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2021/2022. 

� Día Universal da Infancia: 20 de novembro de 2021. 

� Dia Internacional contra a Violencia de Xénero: 25 de novembro de 2021. 

� Conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia: do 30 de no- 

vembro ao 7 de decembro de 2021. 

� Día Internacional das Persoas con Discapacidade: 3 de decembro de 2021. 

� Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos:10 de decembro de 2021. 

� Día Internacional da Educación: 24 de xaneiro de 2022. 

� Dia Escolar da non Violencia e da Paz: 30 de xaneiro de 2022. 

� Día de Rosalía de Castro: 24 de febreiro de 2022. 

� Día Internacional da Muller: 8 de marzo de 2022. 

� Dia Mundial dos Dereitos do Consumidor: 15 de marzo de 2022. 

� Semana da Prensa: do 7 ao 11 de marzo de 2022. 

� Día Mundial da Saúde:7 de abril de 2022. 

� Semana do libro: entre o 18 e o 22 de abril de 2022. 

� Día Internacional contra o acoso escolar: 2 de maio de 2022. 

� Día de Europa: 9 de maio de 2022. 

� Semana das Letras Galegas: do 16 ao 20 de maio de 2022. 

� Día Mundial do Medio Ambiente: 5 de xuño de 20212 
 

En canto ás Actividades Extraescolares, por estar organizadas fundamentalmente pola 

ANPA, quedan recollidas no apartado adicado á referida asociación. 
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4.3 - EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC 

Equipo de dinamización das TIC. 

O Equipo de dinamización das TIC confórmase en claustro quedando formado polas 

seguintes persoas: Cecilia Meléndrez Fassbender (coordinadora), Carmen Areas Toba 

(coordinadora Edixgal), Pilar Villamor Sánchez e Andrea Bouza González (mestra titora 

de 5º nivel, novo curso Edixgal). 

O seu traballo para este curso 2021-2022 parte dos obxectivos xerais recollidos no Plan 

de integración das TIC do centro: 

1. Potenciar o manexo das TIC e incluílas como un recurso máis no proceso de ensino- 

aprendizaxe. 

2. Mellorar a comunicación con toda a comunidade educativa a través da web do 

colexio, aulas virtuais, app Abalar Móbil e/ou correo electrónico, nas que se divulgue 

información referente ao centro e ao seu alumnado. 

3. Xestionar e optimizar o uso dos recursos tecnolóxicos do colexio mediante a revisión 

e o mantemento dos mesmos. Así como solicitar melloras nos equipamentos. 

4. Facilitar axuda ao profesorado e alumnado que o requiran para a adquisición de novos 

coñecementos sobre as TIC. 

O Equipo de dinamización das TIC ten como prioridade elaborar, durante este 

curso, o Plan Dixital de centro, seguindo as Instrucións da Consellería de Educación 

neste eido. 

Ademais artellará o seu traballo nas liñas de actuación que se detallan, seguindo o 

establecido no Plan de integración das TIC : 

 
-Formación do Profesorado: 

• Identificar as necesidades de formación do profesorado no uso das tecnoloxías para 

solicitar e promover a participación en cursos a nivel centro e/ou individuais. 

-> coa realización da 1º fase do Plan Dixital, que se refire á recollida de datos e análise 

da situación, mediante a ferramenta SELFIE facilitada pola Consellería. 
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-> Participación de todo o equipo no PFPP para a elaboración do Plan Dixital. 

• Coñecemento compartido: promover o diálogo e apoio entre os mestres do colexio 

sobre a súa experiencia no uso de distintos programas, aplicacións ou metodoloxías. 

-> Formación e apoio en Aulas Virtuais e en Edixgal. 

- Mellora dos equipamentos. 

-> Tratarase de identificar e rexistrar o estado de funcionamento ou deficiencias 

dos equipos, creando un rexistro que permita o acceso fácil aos datos e o histórico de 

incidencias. 

-> Contacto cos distintos servizos de apoio para resolver incidencias: UAC, 

Soporte Premium, Coordinador Abalar para o centro e outros servizos técnicos, segundo 

corresponda. 

 
 

- Apoio a familias. 

No ámbito da Aula Virtual e da plataforma Edixgal (5º e 6º EP), para facilitar o seu uso. 
 
 

4.4 – EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA 

O equipo de dinamización da biblioteca durante este curso escolar 2021/2022 está 

formado por: 

• María Raquel García Silveira (Coordinadora e mestra de E.I) 

• Laura Pallares Fernández (Mestra de E.I) 

• María José Novo Peteiro (Mestra de inglés) 

• Remedios Budiño Mata (Mestra de E.P) 

• María Isabel Vázquez Díaz (Mestra de E.P) 
 

Este equipo responsabilizarase da biblioteca en tódalas actividades que dela xurdan e 

coordinará as accións que figurarán no Proxecto Lector do centro. 
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No noso centro contamos con dúas bibliotecas: unha delas situada na planta baixa e 

dedicada a educación infantil, e unha segunda biblioteca situada na planta máis alta do 

centro dirixida aos nenos/as da etapa de educación primaria. 

As bibliotecas escolares tenden a transformarse en espazos de encontro entre os 

distintos membros da comunidade escolar; espazos de lecer nos que ademais se facilita 

o diálogo, a reflexión, a experimentación, o acceso ao coñecemento, a creación e 

adquisición de competencias útiles para a convivencia e o desenvolvemento persoal e 

académico. De aí a importancia de que reflexionemos sobre a distribución dos seus 

espazos, a organización dos tempos, a selección dos recursos e o enfoque das nosas 

actividades. 

A biblioteca do noso centro terá dous usos fundamentais: 
 

• Servizo de préstamo para toda a comunidade educativa, de xeito que todos 

poidamos acceder a todos os exemplares dispoñibles. 

 
 

• Centro de recursos, utilizando a biblioteca como un espazo do centro no que se 

poida atopar toda a información necesaria para o desenvolvemento do traballo 

didáctico dos alumnos e alumnas. 

 
 
 
 
 
 

LIÑAS XERAIS DE ACTUACIÓN: 
 

1. EN RELACIÓN Á ORGANIZACIÓN E  Á XESTIÓN DO EQUIPO. 
 

• O Equipo de Biblioteca reuniranse a lo menos unha vez ao mes os luns pola tarde, 

e sempre que se considere necesario, para desenvolver e revisar as actividades 

programadas. 
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• Manteremos un equipo de biblioteca estable. 
 

• Seguiremos ampliando e actualizando a colección atendendo ás necesidades do 

alumnado e do profesorado. 

• Expurgaremos de xeito eficiente, non só baseándonos no deterioro dos fondos 

senón tamén atendendo a oferta e a demanda do noso alumnado. 

Estamos convencidos de que nunha biblioteca debe primar a calidade sobre a can- 

tidade, os fondos deben ser variados e en múltiples soportes documentais. 

 
Actualmente atopámonos cunha colección aceptable pero bastante anticuada. 

 
 

• Catalogaremos e redistribuiremos os exemplares dispoñibles, utilizando como 

ferramenta o programa Meiga. 

• Crearemos novos espazos dentro da biblioteca, en función das súas posibilidades, 

que acheguen a comunidade educativa á biblioteca. 

2. EN RELACIÓN A DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA 

BIBLIOTECA. 
 

• Colaboraremos e sumarémonos ás iniciativas de outros equipos nas accións que 

promovan. 

• Seremos o eixo vertebrado de actividades comúns do centro mediante a mascota 

da biblioteca escolar (Xocas). 

 
 

• O blog oblogdonosocentro.blogspot.com será a fiestra informativa á nosa 

comunidade non só do Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) senón 

tamén o da nosa biblioteca: daremos a coñecer novas adquisicións literarias, 

proxectos, vídeos, enlaces ou outras novas relacionadas coa nosa comunidade. 
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• Elaboraremos guías de lectura durante o nadal e polo día das letras galegas xunto 

co EDLG con recomendacións de libros. 

 
• Proporcionaremos ao noso alumnado todo tipo de formatos e soportes gráficos, 

libros, revistas, xornais de centro ou producións propias, así como materiais 

audiovisuais. 

 
• Faremos da biblioteca un espazo de encontro da comunidade educativa a través 

dos seus recursos presenciais ou dixitais segundo a necesidade de cada mo- 

mento. 

 
• Sistematizaremos o préstamo de libros de consulta e lectura ás distintas aulas, 

atendendo aos diferentes temas que se aborden en cada unha delas. 

• Promoveremos a realización de actividades que poñan en valor a lectura, a escri- 

tura, o manexo da información e a tradición e cultura galegas así como determina- 

das conmemoracións significativas para a aprendizaxe e o desenvolvemento do 

alumnado. 

 
3. EN RELACIÓN CON UNHA BIBLIOTECA MÁIS INCLUSIVA. 

 
 

• Incentivaremos a maior presenza de equipamentos e materiais adaptados ás ne- 

cesidades do alumnado con NEAE. 

• Fomentaremos unha sinalización da biblioteca escolar que facilite a comprensión 

e a mobilidade de todo o alumnado, 

• Adquiriremos libros e outros materiais que favorezan a inclusión. 
 

• Coñeceremos as diferentes necesidades do centro para dotar a biblioteca de re- 

cursos que permitan compensar as desigualdades existentes. 
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4. EN RELACIÓN Á ORGANIZACIÓN E AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA 

ESCOLAR. 
 

O tempo de lectura e o traballo coa información teñen lugar en diferentes momentos e 

espazos do centro. No presente curso 2021/22 seguindo o protocolo COVID-19 o uso 

dos espazos e tempos reorganízanse para adaptalos ás medidas sanitarias decretadas. 

Os espazos de uso para a lectura e o tratamento da información son: 
 
 

• A biblioteca: 

Cada aula de educación primaria terá asignado un horario para o seu acceso a 

ela para o préstamo de exemplares. Este horario coincidira co horario de recreo, 

polo que, o alumnado que 

 
 

queira disporá de ese tempo para subir á biblioteca e emprestar ou devolver os 

exemplares. O horario e o seguinte: 

1º de E.P: martes de 12.00 a 12.25. 

2º A de E.P: os mércores de 11.30 a 11.45. 

2º B de E.P: os mércores de 11.45 a 12.00. 

3º de E.P: os martes de 11.30 a 11.55. 

4º de E.P: os xoves de 12.00 a 12.25. 

5º de E.P: os mércores de 11.30 a 11.55. 

6º de E.P: os xoves de 11.30 a 11.55. 

 
Co que respecta ao préstamos na etapa de educación infantil, utilizarase a biblio- 

teca de educación infantil situada na planta baixa do colexio. Será a mestra de 

apoio a que acompañe aos alumnos dentro do horario estabelecido para cada aula 

á biblioteca para seleccionar os exemplares a emprestar. 
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• As aulas: Lévase a cabo a hora de ler durante 25 minutos ao día. Este curso 

debido a situación sanitaria as actividades quedan limitadas á lectura libre, lectura 

compartida ou lectura por parte do mestre ou dun compañeiro ou compañeira. Es- 

tes 25 minutos serán en dúas quendas diferenciadas en función da aula á que se 

pertenza ( 11.30 a 11.55 para 1º, 2ºA, 2ºB, 4º e 6º de E.P e de 12.00 a 12.25 para 

4ºE.I, 5ºE.I, 6ºE.I, e 3º e 5º de E.P). A biblioteca do centro pon a disposición dos 

titores o préstamo dos exemplares que necesiten para empregar nesta hora de 

lectura cos seus alumnos e alumnas. 

 
 
 

5. EN RELACIÓN AO NOSO SEGUIMENTO E AVALIACIÓN 
 
 

Todas as nosas propostas se definen polo seu carácter flexible e de avaliación continua, 

polo que as adaptacións, ampliacións ou modificacións que poidan sufrir na súa posta en 

práctica derivarán nunha mellora substancial do estabelecido inicialmente. 

 
Para a avaliación utilizaranse enquisas e outros instrumentos que recollan tanto 

os aspectos a avaliar como as propostas de mellora. 

 
Será fundamental valorar aspectos tales como: 

• Participación do alumnado nas diferentes actividades e propostas feitas ao 

longo do curso. 

• Grao de aproveitamento, uso e desfrute, dos recursos da nosa biblioteca. 

• Empréstitos realizados. 

• Incremento de fondos e difusión entre os membros da comunidade escolar. 

• Nivel de satisfacción do alumnado, do profesorado e das familias. 

• Cumprimento dos obxectivos do proxecto lector do centro. 

Coas aportacións elaborarase unha memoria final onde se recollan os resultados e as 

propostas de mellora. 
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4.5 - EQUIPO DE DINAMIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 

O Equipo está integrado por: Rosana Méndez Vázquez (EI), Sonia Téllez Martínez 

(Orientación) e Ana Pérez Ramos (PT) como coordinadora. 

 
O obxectivo xeral do Equipo de Dinamización Medioambiental, é dinamizar a posta en 

funcionamento do noso horto escolar para achegar aos noso alumnado, cuxo ecosistema 

habitual é a cidade, á conservación e ao respecto pola Natureza, posto que están 

inmersos nunha sociedade que avanza a pasos axigantados, observando certas 

deficiencias nos hábitos, actitudes de respecto, coidado e colaboración cara ó ambiente 

que os rodea. Ademais, pretendemos aproveitar un espazo singular do centro porque 

todos os espazos dos mesmos son fonte de aprendizaxe. 

Así, tentaremos unir o respecto polo medio ambiente coa educación, investigación, 

observación e imaxinación, para que as súas accións e relacións coa Natureza e co uso 

agrícola que facemos dela sexan cada vez máis positivas, respectuosas e gratificantes. 

 
Propondremos as actividades do horto dada a súa utilidade na aplicación de obxectivos 

e contidos curriculares, xa que pode ser un excelente elemento global e interdisciplinar 

baseado na observación e recollida sistemática de datos, aumentando así o interese e a 

motivación nos alumnos, eixos fundamentais da aprendizaxe. 

 
Polo tanto, fomentarase a organización da participación de todos os grupos-aula do 

centro, no seu coidado ou na estruturación do aproveitamento didáctico do mesmo. 

Promovendo a concienciación do alumnado e o resto da comunidade educativa en 

materia medioambiental, promovendo condutas de respecto ao entorno, 

desenvolvemento sostible e coidado do planeta. 

 
A construción do horto no patio do colexio, foi froito da colaboración co Concello da 

Coruña e como consecuencia desta colaboración, o centro integrouse e participou 
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durante os dous últimos anos no Grupo Local do Proxecto Europeo sobre promoción de 

boas prácticas con hortos urbanos e escolares e que rematou hai escasas meses 

 
Por outra banda, destacar que os obxectivos do Equipo de Dinamización Medioambiental, 

abarcan unha visión máis ampla que a do propio horto, estendéndose tamén a aspectos 

relacionados coa xestión e control por parte do alumnado das boas prácticas 

medioambientais e de sostenibilidade no centro (uso adecuado de papeleiras, coidado 

do patio, utilización de materiais ecolóxicos, etc). 

 
Obxectivos Xerais: 

• Fomentar o contacto coa natureza a través das plantas. 

• Crear lazos afectivos co medio, aprendendo a respectar a natureza. 

• Fomentar o traballo en equipo e o desenvolvemento emocional. 

• Coñecer diferentes usos das plantas: comestibles, aromáticas, ornamentais, etc. 

• Tomar conciencia do xardín como un xeito de comer saudablemente. 

• Manter unha actitude de colaboración e respecto cara ao medio ambiente. 

Obxectivos específicos: 

• Desenvolver o sentido da responsabilidade e o compromiso na xestión do horto. 

• Fomentar actitudes cooperativas a través do traballo en grupo. 

• Valorar a importancia de consumir alimentos frescos e saudables, cultivados con 

respecto ao medio ambiente. 

• Ter coidado ao usar ferramentas. 

• Facilitar a creación de lazos afectivos co mundo natural. 

• Descubrir as nosas interrelacións e dependencias con respecto ao medio natural 

e aos seus elementos (solo, plantas, etc.). 

• Promover o respecto á terra como fonte de vida e desenvolver o interese por non 

degradala. 

• Aprende a valorar a auga e a non malgastala. 

• Estudiar o proceso de crecemento e desenvolvemento dos seres vivos. 
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• Promover o cultivo de produtos autóctonos. 

• Ensinar hábitos de vida saudables, como unha alimentación sa e equilibrada. 

• Reutilización de materiais. 

• Familiarizarse co traballo físico e o esforzo. 

• Coñecer os sistemas agrícolas e avaliar o desenvolvemento tecnolóxico necesario 

para satisfacer as nosas necesidades nutricionais. 

• Investigar e descubrir as implicacións do noso modo de vida en problemas 

ambientais (técnicas de cultivo, erosión, deforestación, etc.). 

• Analizar o contorno físico-natural, para descubrir os seus elementos, interrelacións, 

organización e funcións. 

 
Metodoloxía: 

As sesións levaranse a cabo a través de obradoiros onde priman a participación activa 

dos alumnos e os procesos de reflexión-acción. 

Promoverase a liberdade e autonomía na aula, co obxectivo que constrúan os seus 

propios coñecementos, sexan capaces de pensar por si mesmos e ser crítico co mundo 

que te rodea. 

A estrutura organizativa do horto, que conta con nove bancais de cultivo, sistema 

temporizado de rego por goteo e peche perimetral, debe ter en conta os ritmos da 

natureza (non é recomendable regar todos os días), os imprevistos (choivas, xeadas, etc.) 

e a superposición dos grupos, polo que as tarefas deben programarse para diferentes 

escenarios (aula, horta, sementeiro, etc.), para que os grupos traballen con suficiente 

autonomía, mobilidade e capacidade de decisión. 

 
Recursos: 

Dentro dos recursos materiais podemos destacar: Ferramentas e outros materiais para o 

mantemento. 

E dentro dos recursos humanos, destaca o alumnado, e o profesorado do centro, así 

como a colaboración 
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- Para o consello didáctico e asesoramento sobre tecnoloxía agrícola, o mestre da FP 

Adaptada de Xardinería do CEE María Mariño, centro con que se manterá unha 

coordinación ao longo do curso. 

- Para as tarefas de preparación e mantemento contamos co alumnado e empresas 

externas cando sexa necesario. 

 
Avaliación: 

A avaliación do proceso debe realizarse continuamente, comezando polos procesos de 

organización e planificación previos (contacto con posibles colaboradores, motivación do 

alumnado, etc.), seguido da execución e mantemento do horto (metodoloxía, traballo en 

grupo, ambiente de confianza) , posta a punto de instrumentos e recursos, fontes variadas 

de información, momentos de reflexión e síntese, etc.) e rematando cunha avaliación 

global na que se terán moi en conta as respostas dos alumnos ás distintas actividades á 

hora de revisar o progreso da horta e modificacións e propostas de mellora para o 

vindeiro curso, que se recollerán na memoria de fin de curso. 

 

5. - ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

ANPA 

A ANPA como forma de organización natural das familias do centro, encárgase de orga- 

nizar as actividades extraescolares, xestionar o servizo de comedor e prestar o servizo 

de madrugadores, así como de participar na vida escolar, colaborando en numerosas 

accións e actividades do colexio, de forma independente ou en colaboración coa direc- 

ción do mesmo, sendo ao tempo un canal de comunicación co centro a través da súa 

representación no Consello Escolar. 

 
Con respecto á ANPA seguimos establecendo os seguintes obxectivos: 

 
• Facilitar a axuda e colaboración necesaria para favorecer a súa xestión dos servizos de 

madrugadores, do comedor escolar e das actividades extraescolares, especialmente en 

canto a cesión de espazos e organización dos mesmos, promoción das actividades 
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propostas facilitando as exhibicións e mostras en horario lectivo, etc. 
 

• Fomentar a colaboración entre o centro e a ANPA para organizar conxuntamente o 

maior número de actividades posibles no centro (actividades complementarias como 

Magosto, Entroido, etc. 

. Colaborar na dinamización xeral do centro e na mellora da súa calidade educativa. 
 

• Continuar co clima de cordialidade, comunicación e respecto mutuo. 
 
 

Actividades extraescolares ofertadas pola ANPA para este curso 2021-2022: 
 

Ao inicio deste curso a ANPA oferta as seguintes actividades extraescolares que se 

desenvolverán de 16 a 18 horas nos días lectivos: 

Nas instalacións do centro: Baile e pandeireta, Baile moderno, Multideporte, Duathlón, 

Taekwondo, Xadrez, Inglés e Robótica. 

En instalación externas: Judo, Natación e Patinaxe. 
 
 
 

6. PLAN DE AVALIACIÓN DO CENTRO 
 

A finalidade dos procesos de avaliación é propiciar a reflexión crítica e a toma de 

decisións que permitan a mellora da calidade educativa do centro, a partir da avaliación 

de todos os procesos e non só dos resultados. Para logralo contaremos cunha avaliación 

do alumnado e tamén cunha avaliación da práctica docente que permita a elaboración 

dun Plan Anual de Mellora. 

 

 
A - AVALIACIÓN DO ALUMNADO 

 
A avaliación dos procesos de aprendizaxe do alumnado será continua, global, formativa 

e integradora de todas as áreas e teranse en conta todos os elementos que compoñen o 

currículo. Tanto ao inicio de curso nos grupos que se considere necesario así como tan 

pronto como se detecten dificultades na aprendizaxe se adoptarán medidas de reforzo 
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educativo para que o alumnado poda continuar o proceso educativo do mellor xeito 

posible. Ao fin de cada trimestre decembro, marzo e xuño se realizará a avaliación do 

alumnado e daráselle ás familias un informe sobre o desenvolvemento académico dos 

seus fillos /as. 

Estas serán as datas concretas para este curso: 
 

1ª avaliación: 
 

Educación infantil: 29 de novembro 2021 
 

Educación primaria: 13 de decembro 2021 
 

2ª avaliación: 
 

Educación infantil: 28 de marzo 2022 
 

Educación primaria: 4 de abril 2022 
 

3ª avaliación: 
 

Educación infantil: 6 de xuño 2022 
 

Educación primaria: 13 de xuño 2022 
 

B - AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 
 

A avaliación da práctica docente do centro é o factor fundamental de mellora do proceso 

de ensinanza aprendizaxe e unha premisa imprescindible na búsqueda da excelencia 

educativa. 

 
B-1/ ESTRATEXIA AVALIATIVA GLOBAL DO CENTRO. 

O PLAN ANUAL DE MELLORA 

A avaliación da práctica docente no centro terá carácter anual e como consecuencia 

dela elaborarase por parte do Equipo Directivo do Centro un Plan de Mellora que vincu- 

lará a todo o persoal do colexio e que será de obrigada aplicación no curso inmediata- 

mente seguinte ao que se refira, debendo estar listo para ser aplicado, en condicións 

ordinarias, no primeiro trimestre de cada curso escolar . 



          CEIP DE PRÁCTICAS  
Paseo de Ronda, 47  15011 981 255330 

                    ceip.practicas.corunha@edu.xunta.es 

56 

 

 

 

Corresponderalle á CCP analizar o desenvolvemento do Plan de Mellora ao longo do 

curso e ao Equipo Directivo velar polo seu cumprimento, tendo en conta as achegas que 

a referida Comisión de Coordinación poida facer durante o curso na súa labor de análise 

e reflexión. 

O desenvolvemento da avaliación global do centro a partir da cal se elaborará o Plan de 

Mellora, será o seguinte: 

 
B.1.1- AUTOAVALIACIÓN INTERNA 

Levarase a cabo entre o mes de xuño do curso ao que se refira e o primeiro trimestre do 

curso seguinte. 

Consistirá na realización por parte de todo o profesorado dun Cuestionario de Autoa- 

valiación Docente recollido nas Concrecións Curriculares do centro. Terá carácter anó- 

nimo e constituirá unha valoración reflexiva sobre os aspectos principais da labor docente 

como parte do proceso de ensino aprendizaxe. 

Os resultados desta autoavaliación serán analizados polo Equipo Directivo e a CCP e 

presentados posteriormente ao claustro, para, a partir desta posta en común elaborar as 

conclusións pertinentes que pasarán a formar parte do xa citado Plan de Mellora. 

 
 
 
 

B-1-2- COMPARATIVA CRÍTICA ENTRE PXA E MEMORIA FINAL DE CURSO. 

Esta comparativa, que se realizará entre o mes de xuño do curso ao que se refira e o 

primeiro trimestre do curso seguinte, deberá contrastar os obxectivos previstos na PXA 

ao principio do curso e os acadados ao finalizar o mesmo segundo o recollido na Memoria 

de final de curso. 

As conclusións que se obteñan sobre a coherencia entre estes obxectivos, a labor de- 

senvolvida para logralos e o grado de consecución dos mesmos, pasarán tamén a formar 

parte do Plan de Mellora. 
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A realización desta comparativa corresponderá ao Equipo Directivo coa colaboración da 

CCP e os resultados da mesma serán presentados ao Claustro para unha posta en co- 

mún de todo o profesorado. 

 
B-1-3- ANÁLISE DOS RESULTADOS ACADÉMICOS. 

Desenvolverase nas mesmas datas que as técnicas anteriores e correspoderalle á CCP 

unha primeira análise dos resultados, cuxas conclusións serán presentadas ao Claustro 

para, tras unha posta en común, elaborar as conclusións pertinentes que serán integra- 

das no Plan de Mellora. 

 
. 

7- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

PLAN ANUAL E PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
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∙ Introdución . 

 
∙ Normativa de referencia. 

 
∙ Xustificación. 

 
∙ Identificación e valoración das necesidades. 

 
∙ Obxectivos. 

 
∙ Actuacións, medidas para a atención á diversidade. 

 
∙ Criterios para organización e distribución de recursos e aplicación de medidas propostas. 

 
∙ Mecanismos de coordinación e colaboración internos e externos. 

 
∙ Canles de colaboración coa familia e servicios externos. 

 
∙ Proceso de seguimento, avaliación e mellora do plan. 

 
3. PROGRAMA DE HABILIDADES E COMPETENCIAS SOCIAIS 

 
∙ A importancia de traballar as habilidades sociais. 

 
∙ Estratexias para traballar as habilidades sociais. 

 
∙ O papel do mestre na aula. 

 
∙ Competencias, obxectivos e contidos. 
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1.1. XUSTIFICACIÓN 
 

 

A orientación e a acción titorial forman parte da función docente. Ten como finalidade orientar 

ao alumnado no seu proceso de aprendizaxe e crecemento persoal, coordinar a acción educativa 

e o proceso de avaliación levados a cabo polo profesorado, establecer relación fluidas e meca- 

nismos de coordinación coas familias do alumnado e as distintas institucións e contribuir á pre- 

vención e identificación temperá das dificultades de aprendizaxe, coordinando a posta en marcha 

de medidas educativas axeitadas tan pronto como as  mesmas se detecten. 

 
A normativa actual establece a orientación educativa e profesional dos estudiantes como un 

medio necesario para o logro dunha formación personalizada, que propicie unha educación inte- 

gral en coñecementos, destrezas e valores ao mesmo tempo que a acción titorial debe favorecer 

o proceso educativo individual e colectivo do alumnado, destacando como principios pedagóxicos 

fundamentais para esta etapa a atención á diversidade do alumnado, a atención individualizada, 

a prevención das dificultades de aprendizaxe e a posta en práctica de mecanismos de reforzo tan 

pronto como se detecten estas dificultades. 

 
O Plan de Orientación e Acción Titorial enténdese como un instrumento pedagóxico-didáctico 

que artella, a medio e longo plazo, o conxunto de actuacións dos equipos docentes e do centro 

educativo no seu conxunto. 

 
1.2. CONTEXTO LEGAL 

 

∙ 

∙ Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

∙ Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. LOE (BOE do 4 de maio). 

∙ Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

∙ Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

∙ Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades 

docentes do corpo de mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de 

1. PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN 
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educación infantil e de educación primaria reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, 

de educación. 

∙ Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibi- 

lizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos 

superdotados intelectualmente. 

∙ Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG 

15/07/2011). 

∙ Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e profesional 

na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 27/04/98). 

∙ Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación infantil 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

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

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Decreto 99/2006, do 15 de xuño, polo que se regula a planificación, estrutura, 

organización e funcionamento da formación permanente do profesorado dos centros da 

Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos (DOG do 19/06/2006). 

∙ Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en 

centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo 

ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e 

de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

∙ Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de 

convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar. 

∙ Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas de educación 

secundaria obligatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13/07/2007). 

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

alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se 

imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. 

∙ Orde do 8 de Setembro de 2021 que desenvolve o Decreto 229/2011 de Atención a 

Diversidade de Galicia (a espera da súa publicación no DOG). 

∙ Decreto 374/1996 de 17 de outubro (DOG 21), Regulamento Orgánico das Escolas de 

Educación Infantil e CEIP. 
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∙ Decreto 79/2010, do 20 de maio (DOG 25/05/2010), para o plurilingüismo no ensino non 

universitario de Galicia. 

∙ Orde do 1 de agosto de 1997 (DOG do 2 de setembro) que desenvolve o decreto anterior. 

∙ Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desenvolve o procedemento para a admisión 

do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas 

de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria 

obrigatoria e de bacherelato reguladas pola lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de 

educación. 

∙ Orde de 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvolvemento e a 

avaliación do segundo ciclo de educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Orde do 6 de xullo de 2007 pola que se establece o número de unidades e postos de 

traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria nos niveis de educación infantil, primaria e educación especial 

(DOG do 26/07/07). 

∙ Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente singular do 

complemento específico por función titorial e outras funcións docentes (DOG do 

24/07/07). 

∙ Orde de 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación curricular 

na ESO (DOG do 21/08/07). 

∙ Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da educación 

secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia ( DOG de 12/09/07). 

∙ Orde do 16 de febreiro de 2009 pola que se regula o desenvolvemento da avaliación 

diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Orde de 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios para a 

escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado do ensino non uni- 

versitario con necesidades educativas especiais (DOG 30/01/2003). 

∙ Orde do 24 de xullo de 1998 (DOG do 31) pola que se establece a organización e funcio- 

namento da Orientación Educativa e Profesional na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica dos 

alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as ensinanzas de 
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réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a realización do ditame 

de escolarización ( DOG 19/12/96). 

∙ Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo nas 

ensinazas de réxime xeral (DOG07/11/95). 

∙ ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 

2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

∙ Circular 17/2006 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e de For- 

mación Profesional e Ensinanzas Especiais. 

∙ Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación 

educativa pola que se ditan instruccións para coordinar as actuacións e establecer as 

accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

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

de Galicia para o curso 2021-2022. 

∙ Protocolo de prevención da transmisión da COVID-19 no alumnado con necesidades edu- 

cativas especiais para o ámbito educativo. 

 
1.3. RECURSOS 

 

 

Recursos humanos: 

 
∙ Profesorado: titor; especialistas en: E.F., relixión, música, lingua inglesa. 

∙ Departamento de Orientación: xefa do departamento, orientadora con afín a P.T. de ca- 

rácter provisional, mestra de P.T. definitiva no centro, mestra de P.T. compartida tres 

días a semana en carácter provisional, mestra de AL compartida. 

∙ 2 coidadoras. 

∙ Familias. 

∙ EOE, Asistentes sociais do Concello, ASPANAES, O 

Recursos materiais: 
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∙ Escalas de observación, probas psicopedagóxicas, fichas acumulativas, material esco- 

lar de reforzo, documentos sobre a lexislación educativa, material específico de PT y de 

AL, ... 

∙ Protocolos de atención a Diversidade da Xunta de Galicia. 
 

1.4. OBXECTIVOS XERAIS 
 

 

- Asesorar e intentar ofrecer recursos á comunidade educativa, para que nos distintos do- 

cumentos e actuacións do centro se contemple a atención á diversidade, favorecendo o 

desenvolvemento de actitudes positivas. 

- Promover a convivencia, a non discriminación e o respecto polas diferenzas. 

- Promover o desenvolvemento na escola dos valores que fomenten a igualdade efectiva 

entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero ou de actitudes e 

comportamentos discriminatorios pola orientación sexual ou a identidade de xénero. 

- Estimular a competencia persoal e social do alumnado. 

- Fomentar o desenvolvemento das competencias emocionais do alumnado para a vida, 

para alcanzar un mellor benestar persoal e social. 

- Fomentar, desenvolver e profundizar na acción titorial do profesorado, familia e alumnado, 

proporcionando asesoramento e axuda. 

- Asesorar nas decisións relativas á avaliación do alumnado, en particular no tocante á pro- 

moción de curso e de etapa. 

- Contribuír a fomentar as relacións positivas coa comunidade (pais/nais, servizos externos, 

entidades privadas...). 

- Continuar a ampliación e organización do D.O. dende o punto de vista material (Cuestio- 

narios-test, material escolar e de reforzo, bibliografía específica, documentación e temas 

educativos ). 

 
1.4.1. Obxectivos referidos ao Centro: 

 
• Impulsar e colaborar no desenvolvemento do Plan de Convivencia. 

 
• Elaborar, de acordo coas directrices da CCP, achegas dos equipos de nivel e a memoria 

do D.O. a proposta do Plan Anual de Atención á Diversidade. 
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• Colaborar na información/ formación do profesorado nos apartados que inciden directa- 

mente na Atención á Diversidade. 

• Contribuír á dinamización da planificación e organización educativa. 
 

• Cooperar coa comunidade educativa (Equipo directivo, profesorado, alumnado, ANPA) e 

outras, favorecendo canles de comunicación e actuación. 

• Potenciar a coordinación dos equipos docentes de Nivel, entre os titores no cambio de 

Nivel e no paso de E.I a E. Primaria; así mesmo, no paso de E.P. a E. Secundaria. 

• Colaborar na posta en marcha dos acordos consensuados no paso de E.I. a E.P. 
 

• Fomentar a cooperación centro escolar-familias, facéndoas partícipes daqueles aspectos 

da orientación educativa nos que poden incidir en maior medida. 

• Fomentar a cooperación con aquelas asociacións, federacións, fundacións, ... coas que 

existe un convenio de cooperación educativa por parte da Consellería de Cultura, Educa- 

ción e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

• Asesorar en temas relacionados coa avaliación e promoción do alumnado. 

• Participar na elaboración/revisión do PEC e PCC. 
 
 

1.4.2. Obxectivos referidos ao alumnado: 
 

• Realizar avaliacións e Informe psicopedagóxico ao alumnado obxecto de Reforzo e/ou 

A.C.I. 

• Facer un seguimento dos alumnos/as con Informe Psicopedagóxico e actualizar os mes- 

mos. 

• Asesorar no deseño, desenvolvemento e avaliación das adaptacións curriculares. 
 

• Asesorar no desenvolvemento de adaptacións curriculares non significativas. 
 

• Coordinar a atención ás n.e.a.e. cos profesores de P.T. A.L., cos equipos docentes e Xefa 

de Estudos. 

• Fomentar o respecto, a non violencia, o diálogo e acordos consensuados. 
 

• Impulsar o coñecemento e xestión de emocións e o desenvolvemento de habilidades 

sociais. 

• Desenvolver programas de Habilidades Sociais adaptados a alumnos concretos. 
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• Observar e prever posibles comportamentos ou situacións de acoso. 
 

• Observar e descartar posibles situacións de maltrato infantil. 
 

• Propoñer estratexias que favorezan a resolución pacífica de conflitos, polos propios alum- 

nos. Mediación. 

• Promover accións dirixidas á prevención de dificultades do desenvolvemento e da apren- 

dizaxe do alumnado. 

• Impulsar e favorecer o xogo nos recreos, tender a lograr “un patio dinámico”. Potenciar o 

rendemento e a eficacia no traballo. 

• Participar nas sesións de avaliación do alumnado en xeral e en particular dos de n.e.a.e., 

incidindo na adecuación da realización da evaluación, e ACI (non significativa). 

• Elaborar Informes de Final de Etapa para alumnos/as con n.e.a.e. 
 

• Establecer criterios de carácter organizativo e pedagóxico para a atención á diversidade. 

 
1.4.3. Obxectivos referidos ao profesorado: 

 
• Coordinar a actuación dos profesores titores, profesorado de apoio e a orientadora, de 

cara a dar respostas ás necesidades do alumnado con N.E.E., NEAE. 

• Asesorar ao profesorado en aspectos preventivos, de recuperación e desenvolvemento 

dos alumnos/as. 

• Informar sobre temas que inciden e/ou condicionan o desenvolvemento e aprendizaxe 

(TEA, Asperger, Trastorno neurolóxico de Narcolepsia, TDAH, Dislexia, problemas de 

comportamentoO); así mesmo, información sobre acoso escolar e maltrato infantil. Pro- 

postas de actuación e de adaptación. 

• Entregar novamente, os protocolos de atención á diversidade da Xunta de Galicia, infor- 

mación e recomendacións ao profesorado sobre alumnado con Trastornos e outros diag- 

nósticos: TXD-TEA, TDA, TDAH, Altas Capacidades O 

• Proporcionar información, actividades e alternativas dirixidas á xestión de emocións e 

“frustración”. 

• Impulsar a información e colaboración coas familias. 
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• Apoiar a actuación do profesorado, proporcionándolle información sobre medios mate- 

riais, didácticos e metodolóxicos que poidan favorecer o seu labor docente e o proceso 

de aprendizaxe do alumnado. 

• Colaborar na elaboración, organización e seguimento dos programas de reforzo, recupe- 

ración e adaptacións curriculares. 

1.4.4. Obxectivos referidos á comunidade : 
 

• Coordinar a intervención do D.O. coas distintas institucións e cos profesionais que incidan 

na atención aos alumnos/as con n.e.a.e.: familias, E.O.E., Servizos Sociais do Concello, 

Consellería de Familia, Atención Temperá, médicos, psicólogos, terapeutasO 

• Establecer contactos coas familias de forma individual e/ou grupal, a fin de asumir con- 

xuntamente a orientación educativa dos seus fillos. 

• Informar e asesorar ás familias do alumnado con n.e.a.e. 
 

• Facilitar á comunidade educativa os apoios e asesoramento necesarios para orientar aos 

alumnos/as nos momentos escolares de maior dificultade (entrada na escola, cambio de 

Etapa e de Nivel). 

• Contribuír á boa relación e coordinar co D.O. do IES que recibe ao alumnado do centro, 

para lograr unha liña de actuación conxunta. 

 
 

1.5. ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO 
 

• Dna. Ana Pedreira Márquez, Xefa de Departamento. 

• Dona Ana Pérez Ramos: Mestra de Pedagoxía Terapéutica. 

• Dona Sonia Téllez Martínez: Orientadora con afín a Pedagoxía Terapéutica. 

• Dona Mirian García Montes: Mestra de Pedagoxía Terapéutica. 

• Dona Rosana Méndez Vázquez: Coordinadora de Educación Infantil. 

• Dona Remedios Budiño Mata: Representante de 1º e 2º de Educación Primaria. 

• Dona Carmen Areas Toba: Representante de 3º e 4º de Educación Primaria. 

• Dona Andrea Bouza González: Representante de 5º e 6º de Educación Primaria. 
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As actuacións do departamento estarán integradas no marco da Programación Xeral Anual 

do Centro e das Concrecións Curriculares. O seu traballo basearase na elaboración conxunta de 

propostas de actuación cooperativas desde un marco de corresponsabilidade. 

 
Seguirase un modelo psicopedagóxico, consultas e programas. Sendo obxectivos prioritarios 

os de detección de necesidades, valoración e apoio do alumnado con n.e.a.e, apoio á acción 

titorial, coordinación/colaboración familia-escola. A valoración referida ás súas capacidades, po- 

sibilidades e potencial de aprendizaxe, cunha avaliación dinámica que cumpra funcións orienta- 

doras, concretadas no deseño e seguimento de programas de intervención segundo necesida- 

des. 

 
Durante este curso escolar unha mestra de pedagoxía terapéutica estará compartida co CEIP 

Salgado Torres, estando no centro os martes, xoves e as dúas primeiras horas do venres. 

 
As reunións de coordinación serán na 4ª sesión do martes. 

 
 
 
 
 

 
1.6. RESUMO DA PLANIFICACIÓN E ACCIÓNS PRIORITARIAS 

 

 

-ATENCIÓN Á DIVERSIDADE - 
 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.- Deseñar e propoñer ac- 

cións encamiñadas á preven- 

ción e detección de dificulta- 

des de desenvolvemento e de 

aprendizaxe. 

-Proposta de traballo aos tito- 

res/as. 

 
- Reforzo educativo e/ou apoio 

de P.T., A. L. 

 
- Información ás familias 

 
 

Ao longo do curso 
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2.- Establecer a colaboración 

do profesorado nos procesos 

de avaliación psicopedagó- 

xica. 

-Estudio de casos cos titores/as, 

prof. de P.T, A.L. e Xefe de Estu- 

dos. Elaboración do informe. 

 
-Entrevistas coas familias. 

 
 

Ao longo de todo o curso 

3.-Proporcionar apoio psico- 

pedagóxico e seguimento do 

alumnado con n.e.a.e. 

-Revisión de informes individuali- 

zados. Análise da situación ac- 

tual. 

 
- Medidas de apoio, estratexias 

metodolóxicas e organizativas. 

 
-Avaliar o grao de consecución 

de obxectivos. 

 
 
 
 
 
Ao longo de todo o curso 

4.-Asesorar na elaboración de 

ACI e R.E. 

-Asesoramento aos/ás titores/as 

e mestras/es especialistas no 

deseño, seguimento e avaliación 

de ACIs  e R.E. 

 
 

Ao longo de todo o curso 

5.-Deseñar e implementar 

programas de aprendizaxe 

para a mellora de habilidade 

sociais e inclusión. 

 
- Aprender a resolver conflitos 

-Análise das necesidades. 

 
-Intervención en casos indivi- 

duais e grupais. 

 
-Elaboración de estratexias. 

 
-Desenvolvemento práctico. Téc- 

nicas de traballo. Mediación. 

 
- Organización de xogos dirixido 

para fomentar a inclusión. 

 
 
 
 
 
 

 
Ao longo de todo o curso 
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6.-Procurar información a 

mestres e familias para lograr 

unha implicación máis activa 

no proceso educativo. 

-Información sobre apoios e ser- 

vizos externos. 

 
-Reunións, entrevistas: TXD. 

TEA, TDAH, Dislexia, Altas Ca- 

pac., Ataxia, Asperger... 

 
-“Colaboración real” familia-es- 

cola. 

 
 
 
 
 
Ao longo de todo o curso 

 
 

7.-Propoñer e promover con- 

dicións de avaliación adapta- 

das, alumnado con NEAE. 

-Análise de casos: modo, tempo, 

presentación,... 

 
-Propostas de mellora e apoio. 

 
-Asistencia ás sesións de avalia- 

ción. 

 
 

Ao longo de todo o curso 

Fins de trimestre 

 
 

8.-Establecer canles de cola- 

boración con entidades que 

contribúan á mellora da prác- 

tica educativa. 

- Contacto con servizos exter- 

nos: Servizos Sociais, Pediatras, 

Saúde Mental, Atención Tem- 

perá, E.O.E., universidade, psi- 

cólogos, logopedasO 

 
 
 
 
Ao longo de todo o curso 

9.- Completar e poñer en fun- 

cionamento o Plan de Acollida 

Escolar: 

 
- Inicio de E. I. 

 
- Cambio de centro 

-Información. 

 
-Entrevistas con familias e alum- 

nos. 

 
-Contacto cos titores. 

 
-Coordinación e colaboración 

cos Servizos Sociais. 

 
 

-Ao inicio e ao longo de todo o 

curso 

 
- Final de xuño 

 
- Ao longo de todo o curso 



          CEIP DE PRÁCTICAS  
Paseo de Ronda, 47  15011 981 255330 

                    ceip.practicas.corunha@edu.xunta.es 

70 

 

 

 
 
-Familias de fóra da comuni- 

dade 

 
-Reunión familias (Inicio E.I) 

 
- As previstas e recolleitas. 

 

10.- Desenvolver o Plan de 

Acción Titorial 

- Por parte de toda a comunidade 

educativa. 

- Ao longo de todo o curso. 

 
 

11.-Coordinar cos Departa- 

mentos da zona. 

-Colaboración co IES “Rafael 

Dieste”. 

 
Inf. sobre alumnos, visita ao cen- 

tro (3º trimestre) 

 
-Reunións e realización de traba- 

llos conxuntos. 

 
- Intercambio de información e 

material. 

 
 

-Remate e inicio de curso 
 
 
 
-Ao longo de todo o curso. 

 
 

12.-Asesorar aos profesores 

nas situacións concretas de 

aula e familia 

-Estudo de necesidades. 

 
-Intervencións a realizar 

 
-Axuda na selección de recursos. 

 
- Entrevistas coas familias 

 
 

-Ao longo do curso, sobre 

todo ao inicio e final. 

13.- Adquirir material propio 

de Departamento e de traballo 

para o profesorado. 

-Orzamentos. 

 
-Adquisición. 

 
-Realización e información ao 

profesorado 

 
 

-Ao longo de todo o curso. 

 
-Inicio e final de curso 
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14.- Asesorar e se é posible 

proporcionar aos titores recur- 

sos adaptados ao alumnado 

con n.e.a.e. 

- Adquisición, asesorar e colabo- 

ración na selección de material. 

 
- Atención prioritaria ao xogo nos 

recreos. 

 
 

- Ao longo de todo o curso 

15.- Elaborar a proposta do 

Plan Anual de Departamento, 

Plan de Atención á Diversi- 

dade, Plan de acollida esco- 

lar, PAT, Programa de Habili- 

dades e competencia Social. 

Memoria D.O. 

-Reunións e informacións: CCP, 

D.O. claustro, equipos de docen- 

tes de nivel. 

 
- Memoria do Plan de O. 

 
- Memoria do Plan de atención á 

diversidade 

- Principio de curso 
 
 

 
- 3º trimestre, final 

16.- Realizar coa colabora- 

ción dos mestres titores a 

proba de comprensión lectora 

ACL. 

- Información e asesoramento ao 

profesorado. 

 
- Facilitación do material. 

- Ao longo do primeiro trimes- 

tre. 

17.- Elaborar e fomentar o de- 

senvolvemento dun Plan de 

Apoio Socioemocional para a 

volta ao colexio na época da 

COVID-19. 

- Desenvolvemento práctico. 

 
-Elaboración de actividades. 

-Ao longo de todo o curso. 

18.-Asesorar aos mestr@s, 

alumn@s e familias, das si- 

tuacións concretas derivadas 

da COVID-19. 

-Estudo das necesidades. 

 
-Intervencións directas a realizar 

coa comunidade educativa. 

-Ao longo de todo o curso 

escolar. 
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-Axuda na selección de medidas 

e/ou recursos. 

 

19.-Fomentar o desenvolve- 

mento do Plan de Mellora da 

Convivencia e Cohesión Gru- 

pal. 

-Proposta de actividades. 

 
-Colaboración na realización das 

sesións. 

 
-Asesoramento na realización e 

planificación das sesións. 

-Ao longo de todo o curso 

escolar. 

 
 
 
 

1.7. AVALIACIÓN 
 

 

A avaliación formativa facerémola nas reunións previstas ó longo do curso e nelas adoptaranse 

as medidas correctoras que sexan necesarias despois de reflexionar conxuntamente sobre as 

actividades realizadas, os logros acadados e os aspectos que se deben mellorar. A estas 

reunións acudirán, sempre que se poida, todos os componentes do departamento. 

 
Ao remate do curso farase unha avaliación final das actividades realizadas para ver que logros 

acadamos e que aspectos haberá que mellorar. Os resultados desta avaliación final constituirán 

o punto de partida para o curso que ven. 

 
Os criterios de avaliación referiranse a: 

 
� Grao de cumprimento das liñas prioritarias. 

 
� Grao de cumprimento dos acordos establecidos nas diferentes reunións. 

 
� Nivel de consenso acadado no centro en torno ás propostas realizadas. 

 
� Grao de fluidez na relación co equipo directivo, en especial coa xefatura de estudos. 

 
� Grao de integración das actividades do DO na dinámica xeral do Centro. 
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2. PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

Empregaremos como instrumentos de avaliación: 

 
� Autovaloración do traballo dos/as membros do DO en relación as tarefas encomendadas. 

 
� Revisión de actas das reunións do DO e memoria do curso anterior. 

 
∙ Actas da C.C.P. 

 
� ... 

 
A temporalización será: 

 
� Inicio de curso: avaliación de novas necesidades. 

 
� Unha vez ao trimestre, revisión do Plan de Orientación e suxestións de modificacións. 

 
� Final de curso: avaliación sumativa e resume na Memoria do DO. 

 
 
 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN. 
 

 

A atención á diversidade é un principio fundamental do actual modelo educativo, que require unha 

educación integradora que recoñeza a diversidade da poboación escolar. 

 
A diversidade é unha realidade social derivada da singularidade biolóxica, psicolóxica, social e 

cultural de cada alumno e alumna, da singularidade de cada familia e de cada unhas das 

profesoras e profesores, tamén das particularidades de cada centro e de cada comunidade. 

 
Dende a nosa condición de escola pública debemos facer fincapé na importancia das 

condicións e capacidade de organización escolar que fagan posible a inclusión. A existencia de 

alumnado diverso nas aulas é a realidade da que debe partir calquera proceso de ensino- 

aprendizaxe. A diversidade é un valor que a escola debe poñer ao alcance de todos e todas. 

Todo o alumnado ten necesidades e a escola debe ser un ámbito onde a resposta a esas 
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necesidades lles permita progresar segundo as súas características persoais e sociais. Por elo e 

no intento de dar solución ás demandas educativas do noso alumnado, elaboramos o presente 

Plan de Atención á Diversidade. 

 
2.2. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 

 
 

∙ Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa. 

∙ Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo bá- 

sico de la Educación Primaria. 

 
∙ Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as 

especialidades docentes do corpo de mestres que desempeñen as súas funcións 

nas etapas de educación infantil e de educación primaria reguladas na Lei orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de educación. 

∙ Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para 

flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para 

los alumnos superdotados intelectualmente. 

∙ Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación. LOE (BOE do 4 de maio). 

∙ Decreto 120/1998, do 23 de abril, polo que se regula a orientación educativa e 

profesional na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 27/04/98). 

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

do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que 

se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 

educación. 

∙ Orde do 8 de Setembro de 2021 que desenvolve o Decreto 229/2011 de Atención 

a Diversidade de Galicia (a espera da súa publicación no DOG). 

 
∙ Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de 

xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 

convivencia escolar. 

∙ Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 
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∙ Decreto 105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da 

educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Decreto 99/2006, do 15 de xuño, polo que se regula a planificación, estrutura, 

organización e funcionamento da formación permanente do profesorado dos 

centros da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos (DOG 

do 19/06/2006). 

∙ Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado 

en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de 

segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación 

secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, de educación. 

∙ Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas de educación 

secundaria obligatoria na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 

13/07/2007). 

∙ Decreto 374/1996 de 17 de outubro (DOG 21), Regulamento Orgánico das Escolas 

de Educación Infantil e CEIP. 

∙ Decreto 79/2010, do 20 de maio (DOG 25/05/2010), para o plurilingüismo no 

ensino non universitario de Galicia. 

∙ Orde de 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de educación infantil na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Orde do 6 de xullo de 2007 pola que se establece o número de unidades e postos 

de traballo docentes dos centros públicos dependentes da Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria nos niveis de educación infantil, primaria e 

educación especial ( DOG do 26/07/07). 

∙ Orde do 17 de xullo de 2007 pola que se regula a percepción da compoñente 

singular do complemento específico por función titorial e outras funcións docentes 

(DOG do 24/07/07). 

∙ Orde de 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversificación 

curricular na ESO (DOG do 21/08/07). 
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∙ Orde do 6 de setembro de 2007 pola que se desenvolve a implantación da 

educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia   ( DOG 

de 12/09/07). 

∙ Orde do 16 de febreiro de 2009 pola que se regula o desenvolvemento da 

avaliación diagnóstica na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación 

primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Orde de 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e criterios 

para a escolarización en centros sostidos con fondos públicos do alumnado do 

ensino non universitario con necesidades educativas especiais (DOG 

30/01/2003). 

∙ Orde do 31 de outubro de 1996 pola que se regula a avaliación psicopedagóxica 

dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan as en- 

sinanzas de réxime xeral, e se establece o procedemento e os criterios para a 

realización do ditame de escolarización ( DOG 19/12/96). 

∙ Orde do 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións do currículo 

nas ensinazas de réxime xeral (DOG07/11/95). 

∙ Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educativa e 

de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan instruccións 

para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de 

orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de Galicia. 

∙ ORDE do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade 

Autónoma de Galicia. 

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

universitario de Galicia para o curso 2021-2022. 

∙ Protocolo de prevención da transmisión da COVID-19 no alumnado con necesida- 

des educativas especiais para o ámbito educativo. 
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2.3. XUSTIFICACIÓN. 
 

 

Tal como se establece no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, a atención educativa á 

diversidade enténdese como o conxunto de medidas e accións deseñadas coa finalidade de ade- 

cuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e estilos de apren- 

dizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. Estas medi- 

das e accións implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse en propostas curri- 

culares e organizativas que teñan en conta a pluralidade de todo o alumnado. 

No Título II, Capítulo III, artigo 16 do decreto 105/2014, establécese que para que o 

alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que requira unha atención educativa 

diferente a ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, dificultades específicas de 

aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) ou altas capacidades 

intelectuais, por se incorporara tarde ao sistema educativo ou por condicións persoais ou de 

historia escolar, poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas capacidades persoais e os 

obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medidas curriculares e organizativas 

oportunas que aseguren o seu progreso adecuado, de conformidade co disposto nos artigos 71 

a 79 bis da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio. 

En consecuencia, ningunha circunstancia persoal ou social pode ser motivo de discrimi- 

nación á hora de organizar a atención educativa do alumnado, polo que os centros educativos 

deberán ofrecer unha resposta que compense as diferenzas individuais, no marco dos principios 

de normalización e inclusión e desde a consideración da diversidade como un elemento 

enriquecedor para o conxunto da sociedade. 

Na orde de 23 de xullo de 2014, no artigo 14 (principios metodolóxicos) tamén se fai 

referencia a estes aspectos relacionados coa diversidade do alumnado, indicando a necesidade 

de adaptar as realizacións das avaliacións ás necesidades daqueles que presenten neae. 

A identificación e a valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio 

educativo e, de ser o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, realizarase da 

forma máis temperá posible, nos termos que determine a Consellería competente en materia de 

educación. Os centros educativos deberán adoptar as medidas necesarias para facer realidade 

esa identificación, valoración e intervención. 
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A educación comprensiva asegura o acceso a un tronco común de ensinazas igual para 

todos e para todas, así como a igualdade de oportunidades de todo o alumnado, 

independentemente da súa orixe social, etnia, sexo ou outras características individuais. 

Para que a educación non sexa discriminatoria hai que introducir un principio corrector 

que teña en conta as diferenzas de punto de partida debidas tanto á orixe étnica ou social como 

ás capacidades persoais ou á historia académica. Este principio corrector consiste na atención 

á diversidade de capacidades e ritmos de aprendizaxe do alumnado, e ás diferenzas de 

motivacións e intereses. 

O concepto de neae está en relación coa idea da diversidade dos/as alumnos/as. A 

Educación Especial forma parte das ensinanzas de réxime xeral, consagrando os principios de 

normalización e integración. O sistema educativo debe dispoñer dos recursos necesarios para 

que o alumnado con necesidades educativas especiais, temporais ou permanentes, poida 

acadar, dentro do mesmo sistema, os obxectivos establecidos con carácter xeral. 

No libro blanco establécese que en Educación Infantil a atención debe ser básicamente 

preventiva e compensadora de todas as circunstancias, aspectos ou factores que teñan incidido 

na aparición e desenvolvemento de determinadas dificultades que soen afectar aos procesos 

básicos, a conducta, a linguaxe e a comunicación así como á movilidade. 

Na Educación Primaria pórase énfasis no desenvolvemento da socialización, autonomía 

de acción e adquisición e desenrolo de técnicas instrumentais. 

A aula debe ser un contexto inclusivo no que se dea resposta á diversidade empregando 

para elo unha metodoloxía que facilite a participación activa do alumnado, a motivación, a 

significatividade e funcionalidade da aprendizaxe, a cooperación e colaboración entre os 

compañeiros e a consecución do éxito académico. 

En canto se detecten dificultades de aprendizaxe nalgún alumno ou alumna, o centro 

educativo deberá por en funcionamento as medidas de reforzo educativo que se consideren máis 

convenientes e que poderán ser tanto organizativas como curriculares. Entre estas medidas 

encóntranse o apoio dentro do grupo ordinario, o apoio ocasional fóra do grupo ordinario, os 

agrupamentos flexibles e as adaptacións do currículo. Estas actuacións priorizaranse en función 

dos recursos humáns disponibles. 
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2.4. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 
 

 

O alumnado valorado con necesidade específica de apoio educativo distribúese nos se- 

guintes apartados: 

 
- Alumnado con necesidades educativas especiais: discapacidade (física, psíquica e/ou senso- 

rial), alumnos diagnosticados de TXD, TEA, alumnado diagnosticado de trastorno por déficit de 

atención e/ou hiperactividade (TDAH), algúns alumnos pendentes de diagnóstico clínico. 

 
- Alumnado con dificultades específicas de aprendizaxe. 

 
- Alumnado procedente do estranxeiro. 

 
- Alumnado con altas capacidades intelectuais. 

 
- Alumnado con condicións persoais ou de historia escolar desfavorecidas. 

 
Este alumnado precisa dunha atención educativa diferente á ordinaria para desenvolver 

adecuadamente as súas capacidades e alcanzar os obxectivos establecidos con carácter xeral 

ou os obxectivos mínimos. 

 
A intervención educativa estará baseada nos principios de inclusión e normalización. Isto 

supón a adaptación do centro escolar ás características e necesidades do alumnado; conleva as 

adaptacións de tipo xeral que favorezan a non discriminación do alumnado e a adopción de me- 

didas ordinarias e de ser necesario extraordinarias. 

 
2.5. OBXECTIVOS 

 

 

• Posibilitar o acceso ao currículo de todo o alumnado 

 
• Promover a inclusión escolar e social do alumnado. 

 
• Favorecer o desenvolvemento de autoestima e establecer expectativas axeitadas. 

 
• Proporcionar ao alumnado unha resposta educativa adecuada e de calidade que lle 

permita acadar o maior desenvolvemento persoal e social. 
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• Detectar/prever dificultades de aprendizaxe e presentar respostas adecuadas. 

 
• Priorizar as medidas ordinarias e de carácter normalizador dende o criterio de flexibilidade 

organizativa. 

• Facilitar o axuste das programacións ás necesidades educativas detectadas. 

 
• Informar e promover actividades específicas para alumnado con con A.A.C.C. 

 
• Contribuír á educación personalizada, axustar a resposta educativa ás necesidades 

 
• Coordinar as respostas educativas e o proceso de avaliación das mesmas. 

 
• Establecer cauces de colaboración entre os/as diversos/as mestres/as que interveñen na 

atención ao alumnado con necesidades especiais. 

• Organizar os recursos persoais e materiais do centro para facilitar unha resposta educativa 

axeitada a todo o alumnado. 

• Coordinar con institucións e organismos externos ao Centro. 

 
• Establecer relación fluída de colaboración coas familias. 

 
• Propiciar relacións positivas co entorno sociocomunitario e actuacións conxuntas. 

• Desenvolver o Protocolo de prevención da transmisión da COVID-19 no alumnado con ne- 

cesidades educativas especiais para o ámbito educativo. 

 
 

No Decreto 229/2011 establécense os seguintes obxectivos estratéxicos: 

 
• Facer realidade a aprendizaxe permanente e a mobilidade dos educandos. 

• Mellorar a calidade e a eficacia da educación e da formación. 

• Promover a equidade, a cohesión social e a cidadanía activa. 

• Incrementar a creatividade e a innovación, incluído o espírito empresarial, en todos os 

niveis da educación e da formación. 
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2. 6. ACTUACIÓNS, MEDIDAS PARA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

 

A atención á diversidade é tarefa de toda a comunidade educativa, polo que lévase a cabo 

a través do desenvolvemento de diversas actuacións e medidas curriculares : programacións de 

aula, titoría, Plans de Acción Titorial, de Orientación, de Acollida e Adaptación, Programa de ha- 

bilidades Sociais, Medidas ordinarias e medidas extraordinarias. 

- A programación de aula axusta a actuación educativa á diversidade do alumnado nos 

obxectivos (básicos comúns e outros individualizados), contidos (prioridade, organizados), activi- 

dades (comúns e diversificadas) e nos criterios e estándares de aprendizaxe. 

O desenvolvemento curricular debe basearse na situación de partida do alumnado, de aí a im- 

portancia da avaliación inicial. Na adquisición da aprendizaxes valorase o proceso seguido na 

adquisición de estratexias e no desenvolvemento de competencias. 

 
 
 

En xeral, partir de conectar os novos contidos cos coñecementos previos, avanzar do sinxelo ao 

complexo, establecer secuencias en espiral que retomen contidos xa abordados... Aprender e 

aprender a facer facendo, resolvendo. 

Propoñer actividades con distintos soportes (textos, gráficos, ilustracións...) 

 
Aceptar que os alumnos participen na selección de actividades, graduar a dificultade das tarefas, 

establecer niveis de realización de tarefas, presentar actividades alternativas ás planificadas para 

o grupo, fomentar o traballo cooperativo (parellas e pequenos grupos). 

A axuda aos alumnos con necesidade específica de atención educativa consistirá ademais en: 

presentarlles o traballo máis estruturado e debidamente secuenciado, reducir a cantidade e/ou o 

grao de dificultade das tarefas, distribuílo en dúas veces ou concederlles máis tempo, controlar- 

lles de cerca o traballo, gratificalos... 

Optimizar a organización dos recursos do centro para atender e dar resposta ás necesidades de 

todo o alumnado, en particular daquel con necesidade específica de apoio educativo. 

Potenciar a acción titorial e orientadora por parte de todo o profesorado. 

 
Promover a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado no proceso educativo. 
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Impulsar a participación do profesorado en actividades de formación e innovación, así como o 

intercambio de experiencias no ámbito da atención á diversidade. 

Por suposto, a avaliación é continua pero trátase de introducir variedade e á vez adaptala 

“cómo, qué, con qué...”: oral/escrita, textos/ilustracións, resposta única/alternativas, completar/se- 

leccionar, definir...  individual/en grupo... 

Medidas de atención á diversidade: 

 
As medidas de atención á diversidade son aquelas actuacións, estratexias e/ou programas des- 

tinados a proporcionar unha resposta axustada ás necesidades educativas do alumnado. Estas 

medidas clasifícanse en ordinarias e extraordinarias. 

Na resposta educativa á diversidade priorizaranse as medidas de carácter ordinario e normaliza- 

dor. As de carácter extraordinario só se levarán a cabo unha vez esgotadas as anteriores. 

Medidas ordinarias: 
 

Son aquelas que faciliten a adecuación do currículo prescriptivo, sen alteración significativa dos 

seus obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros educa- 

tivos e ás características do alumnado. Estas medidas teñen como finalidade dar resposta ás 

diferenzas en competencia curricular, motivación, intereses, relación social, estratexias, estilos e 

ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución dos obxectivos e competen- 

cias establecidas nas diferentes ensinanzas. 

Medidas extraordinarias: 

Son aquelas dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo que poden requirir modificacións significativas do currículo ordina- 

rio e/ou supoñer cambios esenciais no ámbito organizativo, así como de ser o caso, nos elemen- 

tos de acceso ao currículo ou na modalidade de escolarización. 

Aplicaranse unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por resultaren estas insuficientes. 

Medidas organizativas: 

 
- Avanzar na coordinación entre titores e os equipos de nivel. 

 
- Posta en práctica das medidas acordadas no paso de E. I. a E.P. Revisión e valoración. 
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- Potenciar as xuntas de avaliación como órgano de debate e toma de decisións. Introducir e 

valorar as medidas/actuacións anteriormente citadas. 

- Iniciar a planificación sistemática de actividades coa anticipación suficiente para favorecer a 

toma de decisión sobre o modo de participación do alumnado con NEE. 

- Ampliar a cooperación con outros servizos educativo-socio-sanitarios. 

 
- R.E. do profesorado: reforzos puntuais, desnivel curricular non moi significativo, medida ordina- 

ria. Plan de traballo, coordinación coa xefatura de estudos e a xefatura do DO. 

- Apoio de especialista en Pedagoxía Terapéutica e/ou Audición e Linguaxe: alumnado con NEE, 

NEAE; normalmente con Informe Psicopedagóxico e outros (Inf. Clínico, Inf. De grao de Minus- 

validez, Inf. de Servizos Sociais...). 

O reforzo educativo (R.E.) e o apoio constan no expediente do alumno. A familia é infor- 

mada a través da titoría, do inicio e remate dos apoios de P.T. e de A.L. 

 
 
 

2.7. CRITERIOS PARA A ORGANIZACIÓN E DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS E APLICA- 

CIÓN DAS MEDIDAS PROPOSTAS. 
 

A proposta de organización da atención ao alumnado por parte do profesorado de P.T. e 

A.L. e de ser o caso doutros profesionais, será realizada pola xefa do D.O. de acordo cos criterios 

establecidos, contando coa participación do profesorado titor do alumnado e dos especialistas de 

P.T. e A.L. 

 
En función dos recursos decídense as medidas a adoptar, tendo en conta: 

 
• Os apoios dos profesores de P.T. e de A.L, incidirán principalmente sobre as áreas ins- 

trumentais: Área de Lingua e Lengua e área de Matemáticas. 

• A atención a alumnos con n.e.a.e adaptarase ás súas necesidades, o apoio realizarase 

individualmente ou en grupos reducidos dentro, fóra de aula ordinaria ou combinada. 

• Os apoios non se levarán a cabo en horario de especialistas (E.F., Inglés, O), salvo que 

fose necesario. 
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• A familia será informada dos apoios ao inicio e remate dos mesmos. A información será a 

través da titoría. 

 
Os apoios das especialistas de PT e de AL estarán dirixidos ao alumnado coas seguintes carac- 

terísticas: 

 
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA: 

- Alumnado diagnósticado con NEE. 

- Alumnos con ACIs. 

- Alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe, ós que previamente se lle teñen 

aplicado medidas de atención ordinarias (repetición, RE por parte do titor, ...). 

- Alumnado con dificultades na adquisición da lectoescritura e lóxica-matemática. 

- Alumnado con condicións persoais ou de historia escolar desfavorecidas. 

- Alumnado con altas capacidades intelectuais. 

- Alumnado con TDAH. 

- Alumnos con dislexia. 
 
 

AUDICIÓN E LINGUAXE: 

- Alumnos diagnosticados con deficiencia auditiva significativa. 

- Trastornos severos da comunicación: TXD, TEAO 

- Alumnos con atraso simple da linguaxe e TEL. 

- Dislexia. 

- Deficiencia visual acentuada que incide na aprendizaxe da lecto-escritura. 

- Alteracións na fala: disartria, retraso, dislalia orgánica. 

- Trastornos na fala que teñen incidencia na lectoescritura en E.P. 

- Alumnado con dificultades significativas na adquisición da lectoescritura. 

- Alumnado con dislalias funcionais, prioridade a 6º de E.I. e 1º de E.P. 

- As dislalias evolutivas pártese de orientacións á titoría e ás familias, intervención directa 

se persisten. 

 
As situacións imprevistas, serán valoradas e recibirán atención educativa de P.T e/ou A.L. en 

función da necesidade e dispoñibilidade de recursos, coma o resto dos alumnos. 
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PROFESOR/A DE APOIO A EDUCACIÓN INFANTIL: 

 
Apoio prioritario ao grupo de 3 anos (4º) durante o período de adaptación. 

 
O resto do curso, a distribución horaria do apoio farase nos tres niveis de educación infantil. 

PROFESORADO CON DISPONIBILIDADE HORARIA: 

Son susceptibles de recibir ese reforzo: alumnado repetidor, promoción con áreas instrumentais 

suspensas, alumnado con lentitude no proceso de adquisición da lectoescritura, outras situacións 

puntuais ou imprevistos. 

 
 

2.8. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS E EXTERNOS. 
 

 

∙ Os mecanismos de coordinación e colaboración internos establecidos adaptanse á lexislación 

vixente. Proponse reforzar a coordinación entre o equipo docente de nivel (intranivel), traballar 

en equipo e acordar os obxectivos mínimos de nivel nas áreas instrumentais; así mesmo, ao 

inicio de curso, intercambiar información entre o antigo e o novo titor dun grupo de alumn@s. 

 
∙ Os mecanismos de coordinación e colaboración externos, en xeral, continúan os de cursos 

pasados, coas modificacións oportunas debido a COVID-19. 

 
Haberá comunicación, principalmente telefónica ou por correo electrónico, debido a COVID-19, 

con outras entidades: 

. SANITARIAS: 

 
- CHUAC: 

 
. SOCIAIS: 

 
- Servicio de Menores: temas de acollida, de adopción e de alumnos en situación de 

riesgo/exclusión Social 

- Servicios Sociais do concello (Labañou): Unha reunión trimestral coa educadora social 

e/ou traballadora social. Temas: Seguimento de alumnos derivados a Apoio Escolar, Ta- 

ller de Linguaxe, Programa de Cibercaixa e casos de nenos de familias desfavorecidas. 
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. EDUCATIVAS: 

 
- Colaboración do Departamento de Orientación co EOE de A Coruña. 

 
 

- Colaboración nas demandas do Servizo de Asesoría de Orientación da 

Consellería de Educación (ex. Drdorienta) 

 
- Colaboración do Departamento de Orientación co Servizo de Inspección Edu- 

cativa, facilitando a información que este demanda e realizando aquelas outras ta- 

refas asignadas ás funcións da xefatura de departamento. 

- Colexio de Nosa Señora do Rosario (centro de recursos), orientadora e especialista de 

A.L. que apoia a alumnos derivados desde este centro. 

- ASPANAES, colaboración en alumnos con Trastorno de Espectro Autista. 

- Universidade da Coruña: 

� Unidade Clínico-Asistencial de Trastornos de Espectro Autista e Trastornos 

Xerais do Desenvolvemento. 

 
 

2.9. CANLES DE COLABORACIÓN COA FAMILIA E SERVIZOS EXTERNOS 
 

 

Toda a información referente ao alumno é información confidencial polo que só é transmi- 

tida á familia ou co consentimento expreso desta. 

O profesor titor/a é o interlocutor ante a familia e poderá solicitar a asistencia doutros 

profesores do centro (equipo directivo, departamento de orientación...). 

As canles de colaboración serán: 

 
- Reunións telefónicas e/ou telemáticas, presenciais, só de ser necesario, no centro educa- 

tivo: mestre-titor e pais. 

- Abalar móbil. 

- Circulares informativas 

- Cartas á familia (sobre cerrado) 
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3.- PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS 

 

- Cartas ou informes solicitados ao centro polas familias para colaborar con outros servizos 

na valoración das necesidades educativas dos alumnos. Así mesmo, informes solicitados 

por outros organismos a través da familia. 

- Contactos telemáticos con outros servizos externos coa autorización expresa da familia 

do alumno/a. 

 
 

2.10. PROCESO DE SEGUIMENTO, AVALIACIÓN E MELLORA DO PLAN. 
 

 

Este Plan será avaliado ao finalizar o curso polo D.O. e elaborarase unha memoria que 

será redactada pola xefe do departamento. A memoria recollerá as propostas de mellora para o 

próximo curso. 

SEGUIMENTO: 

 
- En reunión trimestral do DO. 

- Cada membro do departamento exporá as súas conclusións en relación ás actuacións 

expostas no Plan: 

- Funcionamento do PAT. 

 
- Adecuación de programas e recursos á diversidade do alumno. 

 
- Alumnado que segue medidas ordinarias. 

 
- Alumnado que segue medidas extraordinarias. 

 
 
 
 

 

3.1. A importancia de traballar as habilidades sociais. 
 

 

 

As habilidades sociais son propias das persoas debido a que somos por natureza seres sociais, 

vivimos en interacción co ambiente e cos demais. Por este motivo é tan importante dispoñer dun 

repertorio de condutas socialmente aceptadas para as diferentes situacións que se nos poden 

expor. As habilidades sociais son froito dun proceso de aprendizaxe. Son comportamentos 
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aprendidos que se poden mellorar a través de experiencias de aprendizaxe adecuados. Este 

proceso é longo e aínda que empeza no seo familiar, debe seguirse na escola, un lugar onde os 

nenos relaciónanse entre si tanto con eles mesmos como con outros adultos de referencia. 

Existen algúns factores persoais como o control de emocións e o comportamento, a autoestima 

ou o rendemento académico e laboral, que están influídos de forma moi significativa polas 

habilidades sociais. Ademais, non só son importantes a nivel de relación entre persoas, senón 

que son básicas para levar unha adecuada vida tanto familiar como escolar ou laboral. 

O primeiro círculo no que os nenos empezan a desenvolver as súas habilidades sociais é a familia, 

pero cando chegan ao colexio, o seu círculo amplíase a iguais e adultos que non coñecen e 

deben aprender a poñer en práctica outro tipo de habilidades nun contexto completamente 

diferente. Para a mellora das habilidades sociais é necesaria unha instrución directa, de aí a 

importancia de que se traballen na aula como parte do currículo ordinario e aproveitando as 

experiencias reais que se dan para poñelas en práctica. 

Os programas de HHSS deben supoñer a participación conxunta do colexio e a familia. Para iso 

débense seleccionar aqueles obxectivos ou condutas que poidan traballarse de forma paralela, é 

dicir, tanto no contexto escolar como no familiar, co obxectivo de unificar criterios, de proporcionar 

ao neno diferentes experiencias de aprendizaxe nos distintos contextos, co fin de que devanditas 

aprendizaxes sexan consistentes e facilmente xeneralizables. 

 
3.2. Estratexias para traballar as habilidades sociais. 

 

 

 

No contexto da aula, é moi importante adaptar as estratexias e metodoloxía de traballo aos 

alumnos, tanto á súa idade como ás súas características persoais. Durante o proceso de 

aprendizaxe débense dar diversas variables para que este resulte eficaz: o alumno necesita ver 

como se realiza unha determinada conduta, poñela en práctica e motivarlle e facerlle ver por que 

se debe comportar dese xeito. 

Algunhas estratexias para traballar as HHSS son as seguintes: 

 
- Modelado ou aprendizaxe por imitación: Danse tres tipos diferentes de aprendizaxe por 

modelado: a aprendizaxe por observación, segundo o cal se aprende unha conduta porque se 

observa nos demais; aprendizaxe por reforzo ou enfraquecemento dunha conduta, segundo o cal, 
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a propia conduta pode reforzarse ou debilitarse debido á observación da conduta doutros nenos, 

sendo premiados ou castigados pola devandita conduta; e por último, a facilitación de condutas, 

ou a realización de condutas previamente aprendidas e que xa se atopan no repertorio do 

comportamento do neno e son recibidas de forma positiva polos demais. 

-Xogos de roles: trátase de crear unha situación na que o alumn@ debe actuar e comportarse 

dunha determinada maneira e que normalmente non é como adoita comportarse. Este tipo de 

estratexia utilízase para cambiar as condutas ou comportamentos dun alumn@ ante unha 

determinada situación. 

-Feedback sobre a conduta: esta estratexia implica proporcionarlle o alumn@ información sobre 

como realizou unha determinada conduta, tanto en xogo de roles ou calquera outra situación na 

que deba poñer en práctica o aquilo que está a aprender. 

- Práctica na xeneralización de condutas: esta é unha das estratexias máis importantes que 

se deben utilizar á hora de ensinar HHSS. A aprendizaxe que se dá en aula debe xeneralizarse 

a outros contextos e poñerse en práctica con persoas diferentes. É por este motivo, que durante 

en aprendizaxe débense utilizar diferentes ambientes educativos, diferentes modelos e mestres 

e diferentes alumnos para poder xeneralizar ao máximo estas aprendizaxes. 

 
3.3. O papel do mestre na aula. 

 

 

 

O mestre debe planificar, desenvolver e poñer en práctica unha serie de estratexias (entre elas, 

as comentadas anteriormente) así como proporcionar materiais, para poder ensinar aos seus 

alumn@s como mellorar as suas HHSS e a poñelas en práctica en diferentes contextos. Para iso, 

o mestre debe en primeiro lugar, identificar os déficits en habilidades sociais dos seus alumnos 

para despois poñer en práctica un programa de aprendizaxe. Ademais, observar aos seus 

alumnos de forma activa para poder interactuar positivamente con eles e desta maneira poder 

influírlles e converterse nun modelo a seguir. Algunhas das características a observar nos seus 

alumnos son: os seus intereses (que lles gusta), as súas aptitudes e destrezas (que se lles dá 

ben) e o rol que cada alumno representa en clase. 
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3.4. Competencias, obxectivos e contidos. 
 

 

 

Para a aplicación do programa de habilidaes sociais considéranse importantes as seguintes 

competencias, obxectivos e contidos: 

• Competencias: 

- Autonomía e iniciativa persoal: 
 

Fomentar a expresión espontánea de emocións e ideas propias. 

Promover a realización de rutinas socialmente aceptadas. 

Recoñecer os erros cometidos e asumir responsabilidades. 

 
- Competencia en comunicación lingüística: 

 

Comprender e expresar de forma oral diferentes emocións, sentimentos e feitos sucedidos. 

Narrar acontecementos relevantes do día a día. 

Usar a comunicación para enriquecer as relacións cos demais. 

 
- Competencia social e cidadá: 

 

Traballar en equipo e promover a cooperación e o sentido crítico. 

 
Promover situacións de diálogo e intercambio de opinións valorando as producións propias e a 

dos compañeiros. 

Interpretar e aceptar as normas de convivencia e valores. 

Comprender e interpretar a realidade. 

Participar en actividades de xogo simbólico e dramatización para fomentar de maneira lúdica a 

aprendizaxe de habilidades sociais. 

Aproveitar as rutinas na aula para contribuír a enriquecer as relacións sociais dos alumnos. 

 
 - Competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico: 
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Observar e mostrar curiosidade polos acontecementos que ocorren na contorna. 

Recoñecer os diferentes grupos sociais aos que se pertence. 

Tratamento da información e competencia dixital: Utilizar diversos programas e xogos en formato 

dixital para traballar e aprender habilidades sociais. 

- Competencia para aprender a aprender: 
 

Estar motivados por coñecer cousas novas mediante a exploración, a manipulación, a indagación, 

a curiosidade, a observación e a formulación de preguntas. 

Realizar actividades que poñan en práctica a memoria, a atención, a expresión, a comprensión, 

o razoamento, etc. 

• Obxectivos: 

- Coñecer o seu propio corpo e o dos outros, as súas posibilidades de acción e aprender a 

respectar as diferenzas. 

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

 
- Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades habituais. 

 
- Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

 
- Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de convivencia e 

relación social, así como exercitarse na resolución pacífica de conflitos. 

- Desenvolver habilidades comunicativas e diferentes formas de expresión. 

 
- Coñecer e expresar facialmente as emocións básicas: alegría, tristeza e enfado. 

 
- Comprender a expresión emocional nos demais. 

 
- Recoñecer diferentes situacións e condutas adecuadas e inadecuadas nos distintos ámbitos. 

 
- Desenvolver comportamento adecuados en diferentes ámbitos. 

 
- Mellorar a capacidade de comunicación interpersoal. 

 
- Fomentar a cooperación entre o alumnado. 
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- Adestrar as habilidades plásticas e expresivas. 

 
- Aprender a escoitar aos demais. 

 
- Promover normas de conduta socialmente aceptadas. 

 
- Practicar normas de convivencia. 

 
- Traballar a solucións para resolver conflitos. 

 
• Contidos: 

- Emocións básicas: alegría, enfado e tristeza. 

- Expresión e comprensión da emocións básicas. 

 
- Mellora das habilidades sociais e das relacións cos iguais. 

 
- Recoñecemento de situacións e comportamentos correctos. 

 
- Potenciación do desenvolvemento persoal. 

 
- Relacións socialmente satisfactorias. 

 
- Fomento de escóita activa. 

 
- Traballo de normas de convivencia. 

 
- Resolución de conflitos. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 
 
 

Ao longo deste curso inicialmente atenderase dende as aulas de P.T a diferentes alum- 

nos/as, todos eles escolarizados na etapa de Educación Primaria, coa excepción de dous 

alumnos de Educación Infantil. 

Primeiramente realizarase unha avaliación inicial, e en base a esta, fixaranse os obxec- 

tivos concretos para traballar na aula. As áreas que se van a traballar co alumnado, de- 

pendendo das necesidades de cada un, serán principalmente, as áreas instrumentais: 

matemáticas, lingua castelá e lingua galega. 

Priorizarase a intervención dentro da aula ordinaria, para fomentar a inclusión. Estando 

destinadas á reforzar e centrar os contidos da aula de referencia, así como á adquisición 

de hábitos de traballo, xa que é primordial, pois permítenlles unha maior autonomía. Tra- 

ballarase ao nivel do seu grupo-clase, sempre adaptando ás súas habilidades e necesi- 

dades. Fundamentalmente continuarase e apoiarase a labor da mestra/ titora, aínda que 

en caso de que se precise, afianzar contidos determinados, apoiarase entón nas Aulas 

de Atención Educativa, respectando o establecido pola Orde do 27 de decembro de 

2002, pola que se establecen as condicións e criterios para a escolarización en centros 

sostidos con fondos públicos do alumnado de ensinanza non universitaria con necesida- 

des educativas especiais. 

 
Os programas de intervención, irán encamiñados a paliar, sempre na medida do posible, 

as NEAE que poden ter, e poderán sufrir modificacións no transcurso do ano académico, 

como por exemplo, altas ou baixas deste alumnado. Cabe lembrar que o horario das 

mestras de P.T así coma as súas programacións, están suxeitos a constante cam- 

bio, debido as necesidades, que se presenten, despois das avaliacións e o traballo dia- 

rio, segundo os avances, estancamentos ou retrocesos dos alumnos. Cada programa 

de intervención é único e con estruturación diferente baseada nos alumnos, nas súas 

fortalezas, sempre intentando  fomentar a maior autonomía. 

 
A coordinación con todos os mestres do centro será básica. 
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Para a atención deste alumnado que precise asistir a apoio de P.T. serán previsibles os 

seguintes obxectivos. Ditos obxectivos diríxense a paliar, na medida do posible, as nece- 

sidades detectadas con respecto ao centro e ao alumnado: 

Con respecto ao centro: 
 
 
 
 

• Colaborar coas titoras na detección e prevención do alumnado con NEAE. 
 
 
 

• Favorecer a coordinación entre todos os profesionais que atenden ao alum- 

nado con NEAE. 

 
 

• Establecer canles de colaboración con toda a comunidade educativa 

(pais/nais do alumnado, profesorado do centro, etc.) implicada no desen- 

volvemento do alumnado con NEAE. 

 
 

• Facilita-la axeitada integración do  alumnado con NEAE no centro. 
 
 

Con respecto ao alumnado: 
 
 
 
 

• Adquirir conductas de orde, traballo, e facilitación da actividade escolar, du- 

rante o desenvolvemento das clases. 

 
 

• Aprender a resolver pacificamente e con empatía os conflitos, que poidan 

xurdir cos seus iguais no traballo en grupo e nos tempos de ocio. 
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• Contribuír ao desenvolvemento da súa madurez emocional. 

 
 
 

• Mellorar o seu auto concepto e autoestima. 
 
 
 

• Fomentar o desenvolvemento dos aprendizaxes básicos instrumentais. 
 
 
 

• Desenvolver técnicas específicas para mellorar a lectoescritura. 
 
 
 

• Desenvolver a autonomía persoal e traballar aqueles prerrequisitos básicos 

para a aprendizaxe (atención, memoria, percepción, razoamento,...). 

 
 

• Valorar a hixiene en todos os ámbitos da vida e moi especialmente do ám- 

bito escolar ( Normas Covid-19). 

 
 

• Utiliza-las novas tecnoloxías da comunicación como recurso de ensino- 

aprendizaxe motivador para o alumnado. 

 
 

Esta atención individualizada aos alumnado con NEAE, concretamente poderase clasifi- 

car en obxectivos por capacidades: 

• Capacidade Cognitiva: 
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• Estimular as capacidades cognitivas básicas: percepción, atención, memo- 

ria e razoamento. 

• Progresar na capacidade de observación. 
 

• Promover a actitude de curiosidade e experimentación. 
 

• Desenvolver a reflexión sobre as accións. 
 

• Facilitar o paso a operacións concretas. 
 

• Capacidade Comunicativa: 
 

• Traballar a linguaxe expresiva. 
 

• Fomentar a adquisición de novo vocabulario, comprensivo e expresivo, den- 

tro dunha morfosintaxe axeitada. 

• Ser capaz de acomodar a entoación da voz , ritmo , cadencia , etc., aos 

demais. 

• Consolidar a expresión e comprensión dos sentimentos propios e dos de- 

mais. 

• Capacidade da Linguaxe Escrita: 
 

• Optimizar o ritmo, velocidade, entoación e comprensión lectora. 
 

• Chegar a un axeitado desenvolvemento grafo-motriz. 
 

• Acadar un aceptable nivel de escritura; correcta conversión fonema-gra- 

fema, secuenciación das palabras e frases, composición escrita, etc. 

• Capacidade Matemática e de cálculo: 
 

• Desenvolver a capacidade de razoamento, comprensión e resolución de 

problemas e operacións matemáticos. 
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• Adquisición e desenvolvemento dun conxunto de destrezas matemáticas 

correspondentes ao nivel do alumno/a. 

• Dimensión Afectiva: 
 

• Potenciar a autoestima e confianza en si mesmo. 
 

• Incrementar a tolerancia cara á frustración. 
 

• Progresar na valoración da sensibilidade. 
 

• Adquirir mecanismos de adaptación a situacións novas. 
 

• Fomentar a capacidade de comunicación afectiva. 
 

• Dimensión Social: 
 

• Potenciar as condutas sociais positivas, favorecendo a autoestima e auto- 

conceto, a tolerancia, a non discriminación, a importancia da limpeza e 

da reciclaxe. 

• Educar para o consumo. 
 

• Aceptar as normas comúns e individuais dadas. 
 

• Adquirir a conciencia de membro activo dunha comunidade. 
 

• Adquirir a habilidade de situarse na perspectiva do outro. 
 

• Crear un clima de respecto e valoración cara ás persoas da comunidade 

educativa. 

• Capacidade Creativa: 
 

• Fomentar a creatividade dramática. 
 

• Potenciar a capacidade imaxinativa, fantástica e intuitiva. 
 

• Progresar na expresión persoal. 
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• Recoller material de refugallo para traballar na escola, para estimular o 

aproveitamento do material. 

• Acadar a xeralización do aprendido a todos os contextos. 
 
 

ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS: 
 

A metodoloxía de ensino e aprendizaxe, a aplicar, será a de intervención por progra- 

mas, que teñen unha finalidade preventiva e de desenvolvemento, implicando a todos os 

axentes educativos e da comunidade. 

Os programas realizaranse seguindo a lexislación vixente: 
 

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

do alumnado dos centros docentes da comunidade autónoma de Galicia nos que 

se imparten as ensinanzas establecidas na lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de 

educación. 

• Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa 

(LOMCE). 

• Orden de 6 de outubro de 1995 pola que se regulan as adaptacións curriculares 

nas ensinanzas de réxime xeral. 

A finalidade que persegue esta metodoloxía, segundo o recollido nas concrecións curri- 

culares será: activa, significativa e combinando métodos didácticos, para que a ensinanza 

sexa o máis personalizada posible. 

Tamén terase en conta a coordinación, a dinamización, os coñecementos previos do 

alumnado, a adquisición dun aprendizaxe significativo, así como os principios de norma- 

lización e inclusión. Fomentarase a cooperación, o diálogo e a tolerancia en todo o pro- 

ceso de ensino e aprendizaxe, cunha motivación alta. Para elo é fundamental comezar 

creando un clima de seguridade e confianza, cunha máxima comunicación alumno-mes- 

tre. 
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As actividades a desenvolver serán de iniciación, para introducilos no contido que se vai 

a traballar; de desenvolvemento, nas que se van a centrar na temática principal a traba- 

llar; de conclusión, aquelas a centrarse en todo o traballado no transcurso da sesión. 

 
Tamén realizaríanse actividades de ampliación e reforzo, no caso de que o alumno non 

avance no proceso de ensinanza e aprendizaxe, adaptando así a resposta educativa 

acorde a súas necesidades, ademais de actividades de rutinas diarias. 

 
 
 

RECURSOS 

En canto os recursos a empregar son todos aqueles con que conta as aulas de apoio, 

xunto cos que os alumnos/as teñan na aula ordinaria, dende os libros de texto ata o or- 

denador, etc. Ademais dos recursos humanos cos que contamos no proceso de ensino- 

aprendizaxe, que abranguen a toda a comunidade educativa. Así mesmo utilizaremos: 

Fichas elaboración propia, paneis didácticos de diferentes temáticas, fichas de editoriais, 

xogos de ordenador, libreta de aula, contos, pequenos textosO 

AVALIACIÓN: 

A avaliación realizarase a través dunha rúbrica ao finalizar o curso académico, na que se 

tenderan en conta aspectos como a adecuación: do deseño dos programas de interven- 

ción, adecuación da secuencia de traballo na aula, dos materiais didácticos utilizados, da 

proba de avaliación inicial, do grao de integración das TIC no desenvolvemento da ma- 

teria. 

 
 

* ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID DESTA PROGRAMACIÓN: 
 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, 

adoptaranse as seguintes medidas: 

• Emprego de máscara como norma xeral. 
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• Como o punto anterior non sempre pode ser cumprido debido ao traballo 

específico que se realiza, as aulas de Pt contará con mampara de protec- 

ción, que serán empregadas cando sexa necesario. 

• Ademais contase cunha viseira protectora, xa que en moitas ocasións, o 

apoio realizase dentro das aulas. 

• Botar xel hidroalcohólico ao entrar e saír da aula. 
 

• Entre cada sesión con presencia de alumnado nesta aula, realizarase unha 

ventilación de quince minutos e unha limpeza/ desinfección dos elementos 

empregados. 

Por último, lembrar que cando se produza unha suspensión total ou parcial da actividade 

lectiva presencial no centro, por causa dun gromo, activarase o ensino a distancia, en 

canto ao noso alumnado con NEAE, ofertarase traballo a través das AULAS VIRTUAIS, 

que serán a principal ferramenta educativa de ensino a distancia para a actividade lectiva 

non presencial na etapa de Educación Primaria. O acceso ás mesmas estará na páxina 

web do centro educativo. 

Ademais, establecérase un cauce de comunicación permanente e adaptado ás necesi- 

dades académicas e emocionais deste alumnado. 

A videoconferencia, a través da plataforma webex, permitirá a continuación do traballo 

individual e/ou en pequenos grupos, cos que se viñan traballando na etapa de ensinanza 

presencial. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL DE AUDICIÓN E LINGUAXE 

Este curso escolar 2021- 2022, o CEIP de Prácticas conta cunha mestra de 

Audición e Linguaxe compartida. 

Para programar as intervención e facer a avaliación inicial partirase da lista das 

intervencións do ano pasado, dos nenos/as que acudiron a AL, así como dos novos casos 

que vaian xurdindo ao longo do curso . 

 
O CEIP de Prácticas ten 4 mestras de EI, 8 mestres/as de EP, 1 mesta de inglés, 1 mestra 

de Relixión Católica itinerante, 1 mestra de música, 1 mestra de Educación Física, 1 

mestra de PT a tempo total e outra compartida, 1 mestra de AL compartida, 1 orientadora 

e outra orientadora con afín a PT. 

A ratio das clases é dun promedio de 25 alumnos/as por aula. 
 

 
ACTUACIÓNS PRIORITARIAS DA MESTRA ESPECIALISTA DE AUDICIÓN E 

LINGUAXE 

 
 

No presente curso, realizaranse sesións de apoio na competencia comunicativo- 

lingüística en EP e EI. 

Ao principio de curso, en colaboración e coordinación cos titores/as e os integrantes do 

Departamento de Orientación, realizarase unha avaliación inicial da linguaxe e 

comunicación, así como doutros aspectos do desenvolvemento para posteriormente 

deseñar e implementar os programas de intervención individualizados e establecer o 

horario de atención ao alumnado que presenta necesidade específica de apoio educativo 

nas áreas das Linguas, no desenvolvemento dos prerrequisitos da linguaxe e a 

comunicación así como aspectos relacionados co proceso lectoescritor. Os programas 

serán revisados trimestralmente en función dos avances de cada neno/a e das súas 

necesidades individuais, permitindo a modificación de horarios e apoios, seguindo o 

decreto 299/2011, do 7 de decembro, que regula a atención á diversidade do alumnado 

dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Os apoios terán lugar, 
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sempre que sexa posible, no grupo-clase ou na aula de 
 
 

audición e linguaxe, por medio de agrupamentos flexibles. 
 

FUNCIÓNS ESPECÍFICAS 
 

Como especialista audición e linguaxe destacar tres funcións primordiais no desempeño 

da labor docente: 

- Prevención. 
 

- Detección, exploración e avaliación. 
 

- Intervención (directa e indirecta). 
 
 

Será polo tanto imprescindible: 
 

- Colaboración e asesoramento na elaboración de reforzos educativos e 

adaptacións curriculares no ámbito da comunicación e a linguaxe. 

- Potenciar situacións e oportunidades de comunicación na aula. 
 

- Prevención, detección, avaliación e seguimento de dificultades. 
 

- Intervención no proceso de ensino-aprendizaxe nos apartados específicos da 

linguaxe oral e escrita. 

- Asesoramento ao profesorado na programación de actividades para previr e 

tratar as dificultades na área da linguaxe. 

- Introdución, se fóra preciso, de SAACs. 
 

- Coordinación co persoal docente e non docente do centro, familias e outros 

profesionais externos. 

- Colaborar cos compañeiros/as e as familias no desenvolvemento das 

capacidades e competencias básicas que nos permitan acadar os estándares 

de aprendizaxe marcados no currículo de referencia (asesoramento, 
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colaboración na realización de reforzos educativos ou adaptacións 

curriculares...). 

 
 

OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 
 

Os obxectivos fundamentais serán os seguintes: 
 

Referidos á comunicación: 
 

- Dotar ao alumnado dun sistema de comunicación que lle permita usar unha 

linguaxe (oral ou alternativa) para expresar necesidades e desexos. 

- Valorar as linguaxes como instrumento de interacción co entorno. 

- Motivar a intención comunicativa potenciando os intercambios lingüísticos a través 

de vías visuais e auditivas. 

- Ensinar as normas que rexen os intercambios lingüísticos e as sinais 

extralingüísticas (linguaxe xestual e corporal). 

- Dar a coñecer os aspectos sociais, normas e convencións inherentes aos 

intercambios comunicativos. 

 
Referidos a audición: 

 
- Desenvolver o gusto pola escoita activa e participación de cancións, rimas, 

trabalinguas, 

- Distinguir entre ruído/silencio, sons do ambiente, do entorno, dos animais, dos 

instrumentos. 

- Coñecer e recoñecer auditivamente os sons que compoñen as sílabas e palabras. 
 
 

Referidos á aspectos previos para o desenvolvemento da linguaxe: 
 

- Desenvolver as habilidades básicas: mantemento da mirada, atención, 

concentración, seguimento de instrucións, autonomía, autoconcepto e autoestima. 

- Estimular os procesos cognitivos básicos: flexibilidade mental, memoria, atención, 

percepción visual e auditiva, lateralidade, etc. 
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- Favorecer o desenvolvemento das relacións sociais e reciprocidade. 
 
 

Referidos á linguaxe: 
 

- Incrementar o léxico expresivo e comprensivo que favoreza a representación 

mental e coñecemento do mundo. 

- Coñecer e respectar as regras dos intercambios comunicativos e xogos. 

- Producir e manter temas de conversa axeitados. 
 

- Elaborar frases de distinto tipo (afirmativas, interrogativas...) e complexidade 

(simples, subordinadas,...), incluíndo as diferentes funcións gramaticais e 

respectando as normas ortográficas básicas. 

- Favorecer un uso axeitado e contextualizado da linguaxe (pragmática). 
 
 

Referidos á fala: 
 

- Adquirir o repertorio fonolóxico básico e integración deste na linguaxe dirixida, 

repetida e espontánea. 

- Potenciar a discriminación auditiva, especialmente á fonolóxica para prover a 

conciencia fonolóxica. 

- Exercitar os aspectos previos que interveñen na correcta articulación: relaxación, 

respiración, sopro, praxias linguais, labiais e faciais. 

- Contribuír á fluidez na fala, mantendo unha prosodia, ritmo e modulación axeitados 

nos diferentes tipos de intercambios lingüísticos. 

 
Referidos á lectoescritura: 

 
- Iniciar no proceso lectoescritor. 

- Desenvolver o interese pola linguaxe oral e escrita. 

- Exercitar a precisión, comprensión e velocidade lectora nos diversos tipos de 

textos. 
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- Contribuír ao desenvolvemento da correcta grafía e da expresión escrita. 
 
 

Conseguindo finalmente, a xeneralización das aprendizaxes adquiridas a outros 

contextos. 

 
 

PREVISIÓN DE APOIOS E CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE ACTUACIÓNS. 
 

No referido á previsión de apoios sinalar que para atender ao alumnado que presenta 

necesidades específicas referidas á área da comunicación e a linguaxe será preciso facer 

unha priorización seguindo os criterios establecidos polo DO. 

O listado de alumnado atendido será flexible ao longo do curso, ante a posible aparición 

de novas demandas ou a superación dos obxectivos por parte do alumnado. 

 

 
METODOLOXÍA, AGRUPAMENTOS E TEMPORALIZACIÓN 

Con respecto á metodoloxía e importante partir tanto dos intereses do alumnado como 

dos seus coñecementos previos, dentro dunha metodoloxía globalizadora e lúdica, 

baseada no xogo como elemento do aprendizaxe. Presentando actividades moi 

estruturadas, favorecendo a súa autonomía na realización das mesmas e cun cambio 

constante de actividades para evitar a fatiga e poder centrar a atención. Os exercicios, 

así mesmo, serán progresivos e procurarase a introdución das TIC e a vivenciación como 

elemento motivador de traballo. 

Os apoios realízanse de forma individual ou en pequenos grupos sempre que as 

necesidades o permitan. Tendo en conta, tanto o seu nivel evolutivo e madurativo, como 

que as necesidades e os obxectivos a traballar sexan compatibles. 

Debido a especificidade do traballo da linguaxe, a maioría dos casos serán atendidos fóra 

da aula ordinaria, aínda que, seguindo os criterios establecidos para o alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo, tenderase á atención dentro da aula 

ordinaria de referencia, sempre que sexa posible. 
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A temporalización das sesións poderá ser de 25 ou 50 minutos, en función tanto das 

necesidades detectadas e obxectivos marcados na programación individualizada de cada 

alumno/a, como da dispoñibilidade horaria e a priorización de determinadas actuacións. 

 

 
AVALIACIÓN 

 
A avaliación constará dunha fase inicial baseada na observación e probas específicas 

(estandarizadas e non estandarizadas) onde se valoraran as competencias do alumnado 

con respecto á área da comunicación e a linguaxe, área de linguas e prerrequisitos e 

habilidades básicas, así como outros aspectos evolutivos relacionados con estes 

ámbitos. Froito desta valoración inicial, levarase a cabo a programación individualizada 

de cada alumna e alumno que será revisada e adaptada con periodicidade ao longo do 

curso. 

Ao remate do curso, terá lugar unha avaliación global da aprendizaxe, tendo en conta os 

criterios de avaliación marcados na programación individual e os estándares de 

aprendizaxe das áreas traballadas, establecidos no seu currículo de referencia. 

Sinalar a necesidade de traballar todas as competencias básicas, entendidas como 

capacidade de por en práctica de forma integrada, en contextos e situación diversas os 

coñecementos, habilidades e actitudes persoais adquiridas, centrando especialmente a 

atención na competencia de comunicación e representación, aprender a aprender, 

autonomía e iniciativa persoal e competencia do tratamento da información e 

competencia dixital. 

Así mesmo será preciso avaliar todos os apartados indicados nesta programación 

(obxectivos, temporalización, metodoloxías...), tendo presente a necesitade de valorar a 

colaboración como membro do DO, a orientación ás familias e ao profesorado, así como 

as funcións asignadas polo centro. 
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* ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID DESTA PROGRAMACIÓN: 
 

Debido ás características especiais que se dan á hora de traballar neste tipo de aulas, 

adoptaranse as seguintes medidas: 

• Emprego de máscara como norma xeral. 
 

• A aula conta con mampara de protección, que serán empregadas cando 

sexa necesario. 

• Ademais contase cunha viseira protectora, xa que en moitas ocasións, o 

apoio realizase dentro das aulas. 

• Botar xel hidroalcohólico ao entrar e saír da aula. 
 

• Ventilación e desinfección dos elementos empregados. 
 

Por último, lembrar que cando se produza unha suspensión total ou parcial da actividade 

lectiva presencial no centro, por causa dun gromo, activarase o ensino a distancia, en 

canto ao alumnado con NEAE, ofertarase traballo a través das aulas virtuais, que serán 

a principal ferramenta educativa de ensino a distancia para a actividade lectiva non pre- 

sencial na etapa de Educación Primaria. O acceso ás mesmas estará na páxina web do 

centro educativo. 

 
 
 

8. MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN DO CENTRO 
 
 

O centro posúe un Plan de Autoprotección dado de alta no rexistro da Xunta de Galicia 

(REGAPE). 

Tal e como figura no propio Plan, cada ano levarase a cabo un simulacro de evacuación 

do centro como medida de seguridade preventiva. Neste curso 2021-2022, dito simulacro 

desenvolverase no primeiro semestre co asesoramento e colaboración do Servizo de 

Protección Civil do Concello da Coruña. Tras os simulacros, dito Servizo tamén colabora 
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na análise do Plan por se fora necesaria algunha actualización. 
 
 
 
 
 

9. UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO E DA UNIVERSIDADE 
 

A Universidade mantén a cesión da cafetería para usala como comedor escolar. 

Asimesmo este curso chegouse a un acordo para a cesión do polideportivo ao colexio 

durante 23 horas e media á semana (ata agora eran 15), o que permite, non só dar as 

clases de Educación Física nel, senón tamén utilizalo como alternativa para os recreos 

nos días de chuvia. Durante este curso a ANPA utiliza o ximnasio e o patio para os 

servizos de madrugadores e para os tempos de espera e de ocio durante o servizo de 

comedor, que este ano, para dar cumprimento ao protocolo de prevención e seguridade 

do centro continúa tendo dúas quendas. Así mesmo, utiliza a biblioteca, a aula de 

Informática, aulas ordinarias, ximnasio e patio cuberto para as actividades extraescolares. 

 
 
 

 

10. PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 
 

Aínda que parte dos plans de formación do profesorado para este curso están no mo- 

mento da redacción desta programación aínda sen concretar na súa totalidade, éstas son 

as actividades de formación previstas a través dos centros de formación da Consellería 

de Educación para o presente curso: 

 
-Plans colectivos de formación do profesorado en centros (PFPP): 

. MATEMÁTICAS ABN: Encamiñado a formar ao profesorado para a ensinanza das 

matemáticas a través da metodoloxía ABN que se basea na manipulación, a flexibilidade 

no ritmo de aprendizaxe, a creatividade e a interrelación de contidos. 
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. PLAN DIXITAL. No que participará o Equipo TIC do centro e membros do Equipo Di- 

rectivo que serán o encargados de elaborar o Plan Dixital do Centro, Plan que ao longo 

deste curso deberán redactar todos os centros educativos da comunidade segundo a 

correspondente orde da Consellería. 

 
-Plans de formación internos. 

. FORMACIÓN EN AULAS VIRTUAIS: Continuación na formación permanente no uso 

das aulas virtuais para o caso de educación non presencial. 

Esta formación interna impártea o Equipo de Xestión de Aulas Virtuais do centro. 
 
 

-Así mesmo ao longo do ano e de forma individual o profesorado asistirá a cursos e xor- 

nadas de diferentes temáticas organizadas pola Consellería de Educación e outros or- 

ganismos. 



  
 

 
 
 
 

11. LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021 
 

 
Curso e 
etapa 

Área Materia 
Ámbito Módulo 

Título, autor, editorial e 
ano de publicación ISBN 

Lingua da 
edición 

4º de E.I 
Religión Católica 3 
años 

Proyecto Estela. Editorial 
Algaida 978-84-9067-589-2 Castelán 

 
 
 
 
 
 
 

Curso e 
etapa 

Área Materia 
Ámbito Módulo 

Título, autor, editorial e 
ano de publicación ISBN 

Lingua da 
edición 

5º de E.I 
¿Cuántos hay? 
Nivel 2 Anaya 978-84-698-7700-5 Castelán 

 
 

“ 

 
 
Inglés 

DAISY, ROBIN AND ME 
A BLUE –Mary Charrington 
and Charlotte Covill – 2015 
Ed.Oxford University 
Press 

 
 
9780194807401 

 
 
Inglés 

“ 
Religión Católica 4 
años 

Proyecto Estela. Editorial 
Algaida 978-84-9067-590-8 Castelán 

 
 
 
 
 

Curso e 
etapa 

Área Materia 
Ámbito Módulo 

Título, autor, editorial e 
ano de publicación ISBN 

Lingua da 
edición 

6º de E.I 
Cino e medio 
“operacións” Editorial Teide 978-84-307-1968-6 Galego 

“ 
Cinco e medio 
“dimensions” Editorial Teide 978-84-307-1784-2 Galego 

 
 

“ 

 
 
Inglés 

DAISY, ROBIN AND ME B 
BLUE –Mary Charrington 
and Charlotte Covill – 2015 
Ed.Oxford University 
Press 

 
 
9780194807654 

 
 
Inglés 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso e 
etapa 

Área Materia 
Ámbito Módulo 

Título, autor, editorial e 
ano de publicación ISBN 

Lingua da 
edición 

  
1º de E.P 

  
Globalizado 

1 PRI CINCO EN RAIA – 
Saber Facer Contigo – 
Ed. Santillana 

  
978-84-9185-094-6 

 

  
“ 

  
Inglés 

ALL ABOUT US 1 – Class 
Book Pack- Ed. Oxford – 
New 18/19 

  
9780194562348 

  
Inglés 

  
“ 

  
Inglés 

ALL ABOUT US 1 – 
Activity Book- Ed. Oxford 
– New 18/19 

  
9780194562188 

  
Inglés 

  
“ 

  
Relixión 

Relixión Católica 1º - 
Aprender es crecer. Ed. 
Anaya 2015 

  
978-84-678-7604-8 

  
Castelán 

“ Libro de lectura 
Lecturas Pon Pon – Ed. 
Santillana 2018 978-84-680-4297-8 Castelán 

  
  
  
  
  

Curso e 
etapa 

Área Materia 
Ámbito Módulo 

Título, autor, editorial e 
ano de publicación ISBN 

Lingua da 
edición 

  
2º de E.P 

  
Globalizado 

2 PRI CINCO EN RAIA – 
Saber Facer Contigo – 
Ed. Santillana 

  
978-84-9185-099-1 

 

  
“ 

  
Inglés 

BIG SURPRISE 2 Class 
Book + Multirom Pack – V. 
Reilly - Ed. Oxford - 2013 

  
9780194516211 

  
Inglés 

  
“ 

  
Inglés 

BIG SURPRISE 2 Activity 
Book – V. Reilly - Ed. 
Oxford – 2013 

  
9780194516433 

  
Inglés 

  
“ 

  
Libro de lectura 

Comprensión lectora 
Lequelé – Ed. Obradoiro 
2019 

  
978-84-9185-195-0 

  
Galego 



  
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  

Curso e 
etapa 

Área Materia 
Ámbito Módulo 

Título, autor, editorial e 
ano de publicación ISBN 

Lingua da 
edición 

3º de E.P Matemáticas 
MATEMÁTICAS 3º - 
PIEZA A PIEZA-Ed. Anaya 978-84-698-4201-0 Castelán 

“ Lengua 
LENGUA 3º - PIEZA A 
PIEZA - Ed. Anaya 978-84-698-4164-8 Castelán 

  
“ 

  
Naturais 

Ciencias da Natureza 3º - 
PROXECTO ZOOM - Ed. 
Vicens Vives 

  
978-84-682-5071-7 

  
Galego 

  
“ 

  
Sociais 

Ciencias Sociais 3º - 
PROXECTO ZOOM – Ed. 
Vicens Vives 

  
978-84-682-5208-7 

  
Galego 

“ Lingua G. 
LINGUA 3º – PEZA A 
PEZA - Ed. Anaya 978-84-698-6693-1 Galego 

  
  

“ 

  
  
Inglés 

AMAZING ROOFTOPS 3. 
CLASS BOOK. Helen Casey. 
NEW 19/20 
Ed. Oxford University 
Press 

  
  
9780194167666 

  
  
Inglés 

  

  
“ 

  

  
Inglés 

AMAZING ROOFTOPS 3. 
ACTIVITY BOOK. Helen 
Casey. 
NEW 19/20 
Ed. Oxford University 
Press 

  

  
9780194167635 

  

  
Inglés 



  
 

 
 
 
 

  
  

  
Curso e 
etapa 

Área Materia 
Ámbito Módulo 

Título, autor, editorial e 
ano de publicación ISBN 

Lingua da 
edición 

  
4º de E.P 

  
Matemáticas 

MATEMÁTICAS 4 – 
Aprender es crecer en 
conexión. Luis Ferrero de 
Pablo y otros. Ed. Anaya 

  
978-84-678-7781-6 

  
Castelán 

  
“ 

  
Lengua 

LENGUA 4 – Aprender es 
crecer en conexión. Carmen 
Bello Crespo y otros. Ed. 
Anaya 

  
978-84-698-0650-0 

  
Castelán 

  
“ 

  
Naturais 

Ciencias da Natureza 4. 
Aprender é crecer. Ricardo 
Gómez Gil e outros - Ed. 
Anaya 

  
978-84-678-8017-5 

  
Galego 

  
  

“ 

  
  
Sociais 

Ciencias Sociais 4. 
Aprender é crecer en 
conexión. Carlos Marchena 
González e outros – Ed. 
Anaya 

  
  
978-84-678-8021-2 

  
  
Galego 

  
“ 

  
Lingua G. 

LINGUA 4 – Aprender é 
crecer. Xosé Sánchez Puga 
e outros -Ed. Anaya 

  
978-84-678-8013-7 

  
Galego 

  
“ 

  
Inglés 

ROOFTOPS 4 CB, SARAH 
PJILLIPS, SUZANNE 
TORRES & PAUL 
SHIPTON, 2015 

  
9780194503518 

  
Inglés 

  
“ 

  
Inglés 

ROOFTOPS 4 AB, SARAH 
PHILLIPS, SUZANNE 
TORRES & PAUL 
SHIPTON, 2015 

  
9780194503525 

  
Inglés 



  
 

 
 

5º EP - Material complementario a E-DIXGAL 
 

Curso e 
etapa 

Área Materia 
Ámbito Módulo 

Título, autor, editorial e 
ano de publicación ISBN 

Lingua da 
edición 

 
5º de E.P 

 
Matemáticas 

Cuaderno Matemáticas 5 
Pri. Saber hacer contigo - 
Ed. Santillana 2020 

 
978-84-680-6014-9 

 
Castelán 

 
“ 

 
Lingua G. 

Caderno Língua 5 Saber 
facer contigo - Ed. 
Obradoiro Santillana 2020 

 
978-84-918-5231-5 

 
Galego 

 
 

6º EP - Material complementario a E-DIXGAL 
 

Curso e 
etapa 

Área Materia 
Ámbito Módulo 

Título, autor, editorial e 
ano de publicación 

ISBN 
Lingua da 
edición 

 
6º de E.P 

 
Matemáticas 

Cuaderno Matemáticas 6 
Pri. 1 Volumen. Saber hacer 
contigo - Ed. Santillana 
2021 

 
978-84-680-6852-7 

 
Castelán 

 
“ 

 
Lingua G. 

Caderno Língua 6º Pri. 
Saber facer contigo - Ed. 
Obradoiro Santillana 2021 

 
978-84-9185-361-9 

 
Galego 

 


