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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 219 alumnos, 73 en Educación infantil 

e 146 en educación primaria. 

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

A xornada lectiva escolar é continua de 9:00 a 14:00 horas. O recreo está divido en dous 

períodos, o primeiro de 10:50 a 11:10 e o segundo de 12:55 a 13:05. 

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 Xefatura 

Territorial de Educación. 

Este curso de acordo coa proposta do claustro de profesores e tras ser aprobado en sesión 

do Consello Escolar do 30/09/2019, solicítanse como días non lectivos de libre elección 

dos centros os seguintes: 

20 de marzo e 4 de maio de 2020. 

Para a entrada no centro continúan as mesmas normas de cursos anteriores: 

• A porta do centro ábrese ás 9:00 e péchase ás 9:10. Estes 10 minutos son para situacións 

excepcionais. 

• Entrarán a calquera hora os nenos que veñan do médico e así o acrediten. 

Abrirase de novo a porta a hora do recreo, para o resto dos nenos que cheguen tarde. 

• Haberá sempre flexibilidade nos casos xustificados. 

Nos casos excepcionais que algún pai/nai se atrasen na recollida do seu fillo/a ás 14:00, 

será o mestre que estea facendo a entrega quen deberá esperar 10 minutos co alumno.  En 

caso de que transcorrido ese tempo non se persone 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. 
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O profesorado fará quenda de gardas polas tardes durante o desenvolvemento das 

actividades extraescolares no centro, de 16:00 a 18:00 h de martes a venres. 

 

 

B/ HORARIOS LECTIVOS DE CADA CURSO 

 

4º ED. INFANTIL: RAQUEL MORUJA 

  

 

 

5º ED. INFANTIL: IRIA PAIS 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Relixión/Valores 

9:55 – 10:50 Globalizado INGLÉS Globalizado Globalizado Globalizado 

10:50 – 11:10 RECREO  RECREO   

11:10 – 12:05 Globalizado Globalizado EF Globalizado Globalizado 

12:05 – 12:55 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

12:55 – 13:05 RECREO  RECREO   

13:05 – 14:00 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

9:55 – 10:50 INGLÉS Globalizado Globalizado Globalizado Relixión/Valores 

10:50 – 11:10   RECREO  RECREO 

11:10 – 12:05 Globalizado Globalizado Globalizado EF Globalizado 

12:05 – 12:55 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

12:55 – 13:05   RECREO  RECREO 

13:05 – 14:00 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 
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6º ED. INFANTIL: MARÍA LÓPEZ 

 

 

 

 

APOIO A EDUCACIÓN INFANTIL: IRIA MARTÍN 

 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 Relixión/Valores Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

9:55 – 10:50 Globalizado Globalizado INGLÉS EF Globalizado 

10:50 – 11:10 RECREO   RECREO  

11:10 – 12:05 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

12:05 – 12:55 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

12:55 – 13:05 RECREO   RECREO  

13:05 – 14:00 Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado Globalizado 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 Valores 6º EI 5º EI GARDA 4º EI Valores 4º EI 

9:55 – 10:50 4º EI Apoio 6º EI Apoio 4º EI Apoio 5º EI Valores 5º EI 

10:50 – 11:10  RECREO  RECREO  

11:10 – 12:05 Apoio 6º EI Apoio 4º EI Apoio 5º EI Apoio 4º EI 6º EI 

12:05 – 12:55 Apoio 5º EI 6º EI 5º EI GARDA Apoio 6º EI 

12:55 – 13:10  RECREO  RECREO  

13:10 – 14:00 GARDA GARDA 
Apoio 

5º EI 

Apoio 

6º EI 
Apoio 4º EI GARDA 
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1º ED. PRIMARIA: PILAR VILLAMOR 

 

 

 

2º ED. PRIMARIA: CARMEN AREAS 

 

 

 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 L. CASTELÁ L. CASTELÁ INGLÉS L. CASTELÁ . L. CASTELÁ 

9:55 – 10:50 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

10:50 – 11:10 RECREO   RECREO  

11:10 – 12:05 INGLÉS L. GALEGA L. GALEGA L. GALEGA EF 

12:05 – 12:55 L. GALEGA EF C. SOCIAIS MÚSICA Relixión/valores 

12:55 – 13:05 RECREO   RECREO  

13:05 – 14:00 C.NATURAIS C.SOCIAIS C. NATURAIS C. SOCIAIS PLÁSTICA 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 EF L. CASTELÁ L. CASTELÁ EF L. CASTELÁ 

9:55 – 10:50 Relixión/Valores C. SOCIAIS MATEMÁTICAS L. CASTELÁ MATEMÁTICAS 

10:50 – 11:10  RECREO   RECREO 

11:10 – 12:05 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS PLÁSTICA MATEMÁTICAS Relixión/Valores 

12:05 – 12:55 C. NATURAIS L. GALEGA C. NATUREZA INGLÉS MÚSICA 

12:55 – 13:05  RECREO   RECREO 

13:05 – 14:00 L. GALEGA INGLÉS C. SOCIAIS L. GALEGA L. GALEGA 
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3º ED. PRIMARIA: SARA DEVESA 

 

 

 

4º ED. PRIMARIA: MANUEL DIZ 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 L.CASTELÁ L.CASTELÁ L.CASTELÁ L.CASTELÁ EF 

9:55 – 10:50 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS L.GALEGA 

10:50 – 11:10  RECREO  RECREO  

11:10 – 12:05 RelixiónValores EF INGLÉS MÚSICA NATURAIS 

12:05 – 12:55 INGLÉS Ed. Dixital L.GALEGA L.GALEGA INGLÉS 

12:55 – 13:05  RECREO  RECREO  

13:05 – 14:00 L.GALEGA SOCIAIS SOCIAIS NATURAIS PLÁSTICA 

 

 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 L. CASTELÁ EF MATEMÁTICAS L. GALEGA L. CASTELÁ 

9:55 – 10:50 L. GALEGA MATEMÁTICAS L. GALEGA MATEMÁTICAS EF 

10:50 – 11:10 RECREO    RECREO 

11:10 – 12:05 MÚSICA L. CASTELÁ L. CASTELÁ C. SOCIAIS MATEMÁTICAS 

12:05 – 12:55 Relixión/Valores L. GALEGA C. NATURAIS C-NATURAIS C. SOCIAIS 

12:55 – 13:05 RECREO    RECREO 

13:05 – 14:00 INGLÉS C. SOCIAIS INGLÉS INGLÉS PLÁSTICA 
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5º ED. PRIMARIA: JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 

 

 

 

6º ED. PRIMARIA: CONCHA MARTÍNEZ 

 

 

 

 

 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS L.GALEGA L.CASTELÁ MATEMÁTICAS 

9:55 – 10:50 L.CASTELÁ L.GALEGA EF INGLÉS INGLÉS 

10:50 – 11:10  RECREO  RECREO  

11:10 – 12:05 EF MÚSICA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS L.CASTELÁ 

12:05 – 12:55 L.GALEGA INGLÉS L.CASTELÁ C. SOCIAIS C. NATURAIS 

12:55 – 13:05  RECREO  RECREO  

13:05 – 14:00 Relixión/Valores C. SOCIAIS C. NATURAIS L.GALEGA PLÁSTICAS 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 – 9:55 L. CASTELÁ INGLÉS EF INGLÉS INGLÉS 

9:55 – 10:50 EF L. GALEGA L. CASTELÁ L. GALEGA ED. DIXITAL 

10:50 – 11:10 RECREO  RECREO   

11:10 – 12:05 MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MÚSICA MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

12:05 – 12:55 C. SOCIAIS L. CASTELÁ L. CASTELÁ C. SOCIAIS C. NATURAIS 

12:55 – 13:05 RECREO  RECREO   

13:05 – 14:00 C. NATURAIS C. SOCIAIS PLÁSTICA C. NATURAIS Relixión/Valores 
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C/ GARDAS DE RECREO  

Para organizar as gardas seguirase o disposto na Orde do 22 de xullo de 1997 sobre as 

vixilancias nos recreos. 

Os recreos desenvolveranse simultáneamente no patio exterior e na biblioteca do centro. 

O patio queda dividido en dúas zonas, unha que abarca a zona anterior ao pavillón 

polideportivo, onde se ubican un patio, o parque infantil de xogos, o areeiro e máis a pista 

cuberta, que corresponde a Educación Infantil e 1º e 2º de primaria e outra posterior ao 

pavillón que abarca un patio de céspede e a zona axardinada con bancos e mesas para 3º, 

4º, 5º e 6º de primaria. 

A biblioteca está organizada de xeito que cada día corresponderalle a uns determinados 

cursos a posibilidade de ir á mesma. Pasar o recreo na biblioteca ten carácter voluntario. Os 

alumnos poden elixir entre patio ou biblioteca. 

Haberá un total de 6 profesores de garda nos recreos para cubrir as ratios establecidas, 1 

na biblioteca e 5 no patio. 

Establécese un cadro de substitucións para cada zona do patio co fin de cubrir as posibles 

ausencias do profesorado. Os días de chuvia todo o alumnado de primaria irá ao patio 

cuberto, os alumnos de EI irán ao ximnasio e a biblioteca seguirá o seu funcionamento 

normal. 

 

DISTRIBUCIÓN DAS GARDAS DE RECREO: 

LUNS:Raquel M, María C, Eva P, Sara D, Pilar V. y Concepción Martínez. 

MARTES: Iria M, Ana P, Marcos F, Carmen A, Manuel D. e José Manuel Y. 

MÉRCORES: Iria P, Raquel M, Eva P, Juan R, Isabel P. y Concepción Martínez. 

XOVES: María C, Iria M, Ana P, Pilar V, José Manuel Y. e  Manuel D. 

VENRES: Iria P, Marcos, Sara D, Juan R, Carmen A.e Isabel P. 

Cada día, un dos profesores de garda pertencente ao Equipo de Dinamización da Biblioteca, 

fai a garda na biblioteca, atendendo aos alumnos que asisten á mesma e realizando as  

labores propias para o seu funcionamento. 

A coidadora fai tarefas de vixilancia de patio a diario. 
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D/ HORARIO DE ATENCIÓN ÁS FAMILIAS 

 

HORARIO DE SECRETARÍA: 

Luns e Xoves 13:10 —13:55 Martes e mércores 9:00 — 9:50 

HORARIO DE XEFATURA DE ESTUDOS (cita previa) 

Luns de 12´05 —12´50. Martes de 13:10 —13:55. Venres de 13,10 —13´55 

HORARIO DE DIRECCIÓN (cita previa): 

Luns de 9´55— 10´50. Mércores de 13´10—13´55. Venres de 9:00—9:50 

HORARIO DA ORIENTADORA (cita previa): 

Mércores de 9:00-9:50 

 

E/ ACCIÓN TITORIAL COAS FAMILIAS E O ALUMNADO 

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

de: 

• 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. 

• Comentar as normas de organización e funcionamento que rexerán o curso escolar. 

• Explicar os diferentes proxectos docentes que se levarán a cabo. 

As entrevistas cos profesores terán lugar como norma xeral os luns a partir das 17:00 

horas, previa concertación de cita. 

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 

. 

 OBXECTIVOS: 

• 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. 
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• 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. 

 

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 perso-

as 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 re-

lativas á avaliación e á promoción, e colaborar nas medidas de apoio ou reforzo que adop-
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ten os centros docentes para facilitar o seu progreso educativo, polo que se intentará a im-

plicación das familias nalgunhas tarefas extraescolares, de acordo con elas e a súa singula-

ridade. 

 

 

 

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

CENTE- 

 

A secretaria do centro é, de acordo coa lexislación vixente (Decreto 374/96), a responsable 

por delegación do director, do control e organización do persoal de administración e servi-

zos do centro. 

 

1.COIDADORA 

Este ano o centro conta novamente cunha coidadora a tempo completo. 

A intervención da coidadora deberá fomentar o progreso da autonomía do alumnado que 

atende no seu desenvolvemento no centro. As intervencións deberían favorecer 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. 

 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 no relativo a vixilancia, colaboración en actividades de integración en xogo. 
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2.CONSERXE 

Funcións: Apertura e peche de portas, reprografía, 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 unhas horas pola tarde. 

 

 

 

1.2 –ÁREA DE DIRECCIÓN E XESTIÓN DO CENTRO. 

OBXECTIVOS XERAIS E LIÑAS DE ACTUACIÓN 

 PARA O CURSO 2019/2020 

 
A/ DESENVOLVEMENTO DUN PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO DO CENTRO 

EN E-DIXGAL PARA SOLICITAR A INCORPORACIÓN DO COLEXIO A DITO PROGRAMA 

PARA O CURSO 2020-2021. 

Encamiñado a formar ao profesorado para poder integrarse no curso 2020-2021 no pro-

grama E-Dixgal, que establece o uso de materiais dixitais como recurso didáctico (sen li-

bros de texto) e un ordenador persoal para cada alumno como ferramenta de traballo nos 

dous últimos cursos da etapa de primaria. 

Participarán nel neste curso 10 mestres do centro (63%). 

 

 

B/ CONTINUACIÓN DO DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS 

TRANSVERSAIS DE EDUCACIÓN EN VALORES QUE INCIDAN NA FORMACIÓN 

INTEGRAL DO ALUMNADO. 

Durante este curso desenvolveranse os seguintes cinco programas en colaboración con 

diversos organismos e entidades: 

Programa de Convivencia e Seguridade 

Programa de achegamento á Cultura e á Historia 
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Programa de Educación Viaria 

Programa de Inclusión e Igualdade 

Programa de Desenvolvemento Sostible 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 Capítulo 3, apartado 5 desta PXA, adicado 

ao Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares. 

  

 

C/ 2ª FASE DA REMODELACIÓN DOS ESPAZOS E AS FORMAS DE OCIO DO CENTRO NO 

MARCO DUN PLANTEXAMENTO PEDAGÓXICO DE OCIO INCLUSIVO, DINÁMICO E 

FORMATIVO :  

As accións que se levarán a cabo neste ámbito durante o presente curso, serán as seguintes: 

-Instalación dun peche vexetal que separe o patio traseiro do colexio da finca colindante 

(descoidada e con zarzas), outorgando un aspecto máis estético e humanizado ás zonas 

exteriores do centro. 

- Construcción dun horto: Aprobada xa polo concello a solicitude feita polo centro, está 

prevista a súa construcción en decembro. Situarase no patio traseiro e estará para ser 

usado con fines educativos por todo o profesorado e alumnado. 

Asi mesmo, teremos asignado un monitor municipal que asesorará ao colexio para un 

maior aproveitamento do horto.   

- Comezo do uso dun compostador, como forma de colaborar nunha educación ecolóxica e un 

desenvolvemento sostible. O seu uso comezará neste primeiro trimestre, estando 

unicamente pendentes da visita previa do persoal do departamento de medioambiente do 

concello para a súa montaxe e recibir as instruccións oportunas sobre un uso adecuado do 

mesmo. . 

-Ampliación da zona axardiñada de descanso e ocio tranquilo do patio, xa que tras a 

experiencia positiva e a aceptación deste zona durante a parte final do curso pasado, faise 

necesario dotalo de máis elementos (mesas, bancos, etc.) 

-Incremento dos xogos e materiais de deporte para utilizar nos patios e así diversificar as 

actividades dos recreos. (deportes tradicionais, xogos colaborativos, etc.) Este material 

procede en gran parte da aportación feita pola ANPA do centro. 

- Pintado dos muros interiores dos patios: No que participará o alumnado e os demais 

membros da comunidade educativa que o desexen. A intención é conseguir un aspecto dos 

patios máis alegre e acorde cun colexio e ao mesmo tempo implicar  e corresponsabilizar a 
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toda a comunidade educativa no deseño e mellora do centro. 

 

- Instalación de dous circuitos de habilidade con pneumáticos reciclados, Redundando así na 

diversificación das actividades dos recreos e ao mesmo tempo reciclando materiais 

dándolles un segundo uso. 

 

D/ PROMOCIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR COMO EIXE DE DINAMIZACIÓN CULTURAL 

DO CENTRO E DE ANIMACIÓN Á LECTURA: 

 Esta promoción farase a través de diversas accións contidas no plan de dinamización da 

biblioteca e no plan anual de lectura, que complementarán ás postas en marcha durante o 

pasado curso (apertura da biblioteca nos dous recreos, como espazo de ocio 

complementario aos patios e punto de préstamo de libros, adquisición de materiais dixitais 

e xogos lóxicos para o seu uso nos recreos, etc). 

Destacamos este ano o nacemento da mascota da biblioteca, Xocas, que canalizará a 

comunicación da mesma co alumnado e encabezará todas as accións recollidas no plan da 

biblioteca. 

E/ ELABORACIÓN DUN NOVO PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO: 

Continuando a elaboración e renovación dos diferentes documentos do centro iniciada hai 

dous anos, tócalle agora o turno ao documento básico e principal dun centro educativo, o 

Proxecto Educativo. No noso caso, pola súa antigüidade, atópase desfasado e afastado da 

realidade social e educativa do centro, polo que ao longo deste ano a Comisión de 

Coordinación Pedagóxica xunto co Equipo Directivo (coas achegas do claustro, consello 

escolar e resto da comunidade educativa), elaborarán o novo Proxecto Educativo do CEIP 

de Prácticas para os próximos anos. 
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2.ÓRGANOS DE GOBERNO DO CENTRO: 

FUNCIÓNS, OBXECTIVOS E LIÑAS 

 DE ACTUACIÓN. 

 

1.1- ÓRGANOS  DE GOBERNO: 

 

A.UNIPERSOAIS 

DIRECTOR:  Juan J. Rodríguez Lorenzo  

XEFA DE ESTUDOS:  Eva Mª Portas Lemus 

SECRETARIA:  Sara Devesa Núñez 

O equipo directivo manterá un contacto diario permanete 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: 

TITORÍAS 

EDUCACIÓN INFANTIL 

4º EI: Raquel Moruja Aller, 5º EI: Iria Pais Filgueira,6º EI. María López Chan. Apoio EI: Iria 

Martín Souto  

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

1º Pilar Villamor Sánchez 2º Carmen Areas Toba 3º Sara Devesa Núñez 4º Manuel Diz 

Pérez, 5º José Manuel Rodríguez Yañez. 6º Concepción Martínez Carballo. 

Juan J. Rodríguez Lorenzo imparte matemáticas en 2º e 3º  e fai apoio ás áreas 

instrumentais en 2º. 

 Concepción Martínez imparte Plástica en 1º e Isabel Prieto e Manuel Diz fan apoio á 

lectoescritura en 1º.  

 



 
 

17 
 

ESPECIALISTAS 

INGLÉS: Isabel Prieto Pérez. PEDAGOXÍA TERAPEÚTICA: Marcos salgado Vázquez, 

AUDICIÓN E LINGUAXE: Zaida Pena Martínez  MÚSICA. Carmen Areas Toba. 

RELIXIÓN:Sonia Saló García. EDUCACIÓN FÍSICA . Eva Portas Lemus 

ORIENTADORA: Ana Pedreira Marquez 

 

B-2. CONSELLO ESCOLAR 

- PRESIDENTE : Juan J. Rodríguez Lorenzo 

- XEFA DE ESTUDOS : Eva Portas Lemus. 

- SECRETARIA : Sara Devesa Núñez 

Representantes dos mestres: 

- Martín Souto, Iria 

- Villamor Sánchez, Pilar  

- Pais Filgueira, Iria  

- Saló Castro, Sonia  

- López Chan, María 

Representantes pais/nais: 

- Fernández Parajes, Lourdes 

- Castro Eimil, María Magdalena  

- Villar Patiño, Fátima – 

- González Dans, Silvia 

- Espiñeira Cupeiro, Daniel (Representante da ANPA) 

Representante Concello: 

- Rodríguez González, Luis Javier 

Representante persoal non docente: 

- Criado Castro, Natalia 
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1.2- OBXECTIVOS E LIÑAS DE ACTUACIÓN 

DO EQUIPO DIRECTIVO 
 

1- Desenvolver a súa labor directiva incorporando todas as novidades lexislativas, 

instrucións, directrices e protocolos ditados polas autoridades educativas en aras de 

manter un elevado coeficiente de calidade no funcionamento do centro. 

2- Coordinar as tarefas dos distintos equipos. 

3- Optimizar o rendemento dos recursos humanos, recursos materiais e de 

organización. 

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

participación de todos os colectivos da comunidade escolar. 

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

institucións e colectivos relacionados co centro. 

6- 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. 

7- Facilitar información sobre formación ao profesorado. 

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

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

lexislativos. 

10- Promover e apoiar todas aquelas iniciativas innovadoras que repercutan na mellora 

da calidade do ensino no centro. 

11- 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. 
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1.3 - LIÑAS DE ACTUACIÓN DOS ORGANOS 

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 ou se estimen necesarios a aprobación e o consenso. 

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: Avaliación da Programación Xeral Anual 

1º Trimestre: 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. 

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 . 

 

 

 

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 2019/20 proponse os seguintes ob-

xectivos: 

     1. Continuar traballando como un equipo coa dinámica de pequenos proxectos que moti-

van e dinamizan o proceso educativo. Estes proxectos van xurdindo ao longo do curso se-

gundo os intereses espontáneos dos grupos. 
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     2. Continuar traballando coa colaboración das familias que se implican activamente nos 

nosos proxectos. 

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

adaptación no cambio de etapa. 

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

habituais nos que se move o alumnado. 

5. Continuar co proxecto de lectura. 

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

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

curiosidade por coñecer outras linguas. 

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

discriminación entre iguais . 

Haberá unha reunión mensual do equipo de ciclo.  

 

 

 

 

3.3 - EQUIPOS DE NIVEL/TITORÍAS DE PRIMARIA 

 
Obxectivos e liñas de actuación na etapa de primaria: 

 

 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,… e seguir traballando na adquisición de hábitos 

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

vida. 

  7.  Formarse no manexo e uso didáctico das novas tecnoloxías como paso previo á 
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incorporación ao programa E-Dixgal da Consellería de Educación, que suporía o uso 

unicamente de recursos e materiais dixitais nos dous últimos cursos da etapa de primaria a 

partir do curso 2020-2021. 

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. 

 

 

 

3.4 - EQUIPO DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 
 

A/ COMPOSICIÓN DO EQUIPO. 

O Equipo de Dinamización da Lingua Galega do curso 2019-2020 estará conformado por: 

- Iria Pais Filgueira (titora de 5º de EI e Coordinadora do Equipo ) 

- Juan José Rodríguez Lorenzo (director). 

-    Mª Pilar Villamor Sánchez  (titora 1º curso de Primaria) 

- Concepción Carballo Mártinez (titora de 5º de EP). 

- Isabel Prieto Pérez  (Mestra especialista en lingua inglesa). 

- Ana Pedreira Márquez (orientadora) 

 

As reunións terán unha periodicidade mensual. 

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

quiran. 
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B/ INFORMACIÓN E VALORACIÓN DA PROGRAMACIÓN PARA A 

DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA REALIZADA NO CURSO ANTERIOR. 

A valoración global da consecución dos obxectivos propostos na programación e o desen-

volvemento das actividades no curso 2018-2019 foi positiva; tras unha revisión das actua-

cións realizadas e das propostas de mellora aportadas tanto polo equipo como pola totali-

dade do claustro, concluímos a necesidade de acrecentar as actividades, de carácter pluria-

nual; modificar algunhas propostas puntuais e dar cabida a celebracións que resultaron de 

interese, continuar coa 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. 

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

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 contacontos en gale-

go 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 desen-

volver a expresión e comprensión escrita coma o achegamento a nosa cultura e tradicións. 

 

C/ OBXECTIVOS E ACTIVIDADES PROPOSTAS PARA O CURSO 2019-2020 PARA O FO-

MENTO E A DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. 

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

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

escolar. 
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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 actitude posi-

tiva 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. 

➢ Difundir a lingua e a cultura galega no entorno. O centro constitúese como axente dina-

mizador e divulgador no propio centro e de cara aos axentes externos, procurando a impli-

cación de toda a comunidade educativa, especialmente o propio alumnado como elemento 

do cambio. Continuar coa difusión das actividades do Equipo de Dinamización da Lingua 

Galega mediante o uso das TICS, así como empregar a língua galega nas reunións oficiais da 

comunidade educativa (claustros, reunións equipos, consello escolar, festas de conmemo-

ración.) 

➢ Participar nas actividades 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 obxecti-

vo 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, MA-

CUF...), Concello... 

Para facer realidade esta interación, proponse que o alumnado de infantil poida ir á escola 

“A Cabaniña” que forma parte da Rede de Escolas Galegas Semente. 

➢ Actualizar o blog do EDLG. Dentro do entorno escolar e como elemento de visibilidade de 

cara á comunidade educativa, tamén é obxectivo destacado o mantemento do blog do equi-

po onde se publican traballos do alumnado, fotografías e vídeos das actividades desenvol-

tas en distintos momentos do curso escolar. 
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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 traves do MAPA SOCIOLINGÜÍSTICO GA-

LEGO (ige.eu/estatico) e sobre os datos obtidos nas enquisas para a análise sociolingüística 

do centro. Hai que facer unha enquisa sobre canto alumnado emprega o galego (importan-

tísimo) 

➢ 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 obxec-

tivo principal segue a ser acadar un bo dominio da lingua galega en todas as súas manifes-

tacións que nos faculte, non só para impartir a docencia nesa lingua, senón tamén para in-

corporala á nosa vida cotiá dun xeito paralelo á lingua castelá e para utilizala con esponta-

neidade nas conversas e na escrita. FACILITARLLES A NORMATIVA: IMPRIMIRLLES A CA-

DA MEMBRO DITAS MODIFICACIÓNS + MANDARLLES A LIGAZÓN DO PORTAL DA LINGUA 

GALEGA 

 http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647069&name=DLF

E-10939.pdf. 

 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). 

http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647069&name=DLFE-10939.pdf
http://www.lingua.gal/c/document_library/get_file?folderId=1647069&name=DLFE-10939.pdf
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 Aliali.gal (Aporta moitos recursos. Sobre todo son recursos en galego dirixído á 

Educación infantil). 

 Coordinadoraendl.org (Coordinadora galega de equipos de dinamización 

lingüística). 

 as-pg.gal (asociación sociopedagóxica galega). 

 Ortogal (Corrector ortográfico do galego en liña).  

 

Ademais, manter o interese por abranguer as diversas facetas do galego, dende a lingüística 

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

transmitirlle aos alumnos esas valoracións. 

 Evitar comentarios en negativo do emprego da língua galega, non potenciando a 

difusión do seu uso baseándose nun punto de vista subxectivo (“No hablo gallego 

porque no sé”, “No lo hablo porque no me gusta”, “Es que no me siento cómodo”). 

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

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

ñecemento de autores galegos. Facer fincapé en escritoras mulleres (Cancións banda “Pica, 

pica” onde transmiten mensaxes Non sexistas. Propoñer na aula, maís libros en galego. 

➢ Fomentar a expresión oral en lingua 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 traba-

llos 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 todo 

en festividades de conmemoración como nadal, entroido… 

➢ Dar a coñecer a vida e obra da autora ou autor homenaxeado no Día das Letras Galegas. 
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➢ Continuar coa difusión da revista escolar “A maxia das palabras”. O obxectivo prioritario 

é, sen dúbida, a adquisición dun nivel de coñecemento da lingua galega que lle permita ao 

alumnado empregala, comprendela e sobre todo valorala en todos seus aspectos, recupera-

la e ser quen de difundir a súa utilización coa mesma naturalidade e as mesmas oportuni-

dades que o castelán.  

 Transmitir ao alumnado a situación social na que se atopa o galego na nosa 

comunidade. Fomentando deste xeito, a responsabilidade de cultivar o noso 

idioma para evitar a súa futura e moi probable desaparición. 

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 posibilidade 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 novos 

materiais. 

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

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

positivos 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 educa-
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tiva 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, debuxantes 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 colexio, especialmente ás relacionadas coa dinamización da lingua 

galega, como por exemplo: a difusión da revista escolar, a celebración das festas 

tradicionais galegas, as actividades de animación á lectura 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 exemplo). Ademais, elaboraranse novas con enlaces de 

interese para fomentar o uso de recursos 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://seminariogalan.org/inicio/seminario, ...). 

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

libros de literatura infantil e xuvenil, CDs de música galega ou DVDs. Neste sentido a 

http://www.coordinadoraendl.org/limiar.php
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biblioteca conta cos apartados de música galega e DVDs en galego. Así mesmo 

contamos con dicionarios, normativas e outros materiais que axudan ao 

profesorado a resolver dúbidas con respecto á lingua ou lexislación vixente.  

- Elaboración dun calendario para o ano 2020. Ao igual que no curso pasado e dada 

a aceptación desta actividade por parte de profesorado e alumnado, cada aula 

traballará un mes segundo a temática dada. 

- Difusión das tradicións populares galegas: Magosto, Samaín, Entroido... con respecto 

ao Samaín realizaremos unha exposición de cabazas decoradas realizadas polo 

alumnado; realizarase un contacontos de medo na biblioteca de Infantil para EI e o 

1º e 2º de EP. Outras propostas: contos de medo, lendas, actividade escrita para a 

revista escolar (¿cal foi o teu peor pesadelo?). 

- Celebración do Magosto en colaboración coa ANPA. De xeito paralelo terá lugar a 

realización de actividades relacionadas coa natureza e o noso contorno no outono. 

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

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

conmemoración. Farase unha xuntanza de todo o centro para reflexionar sobre esta 

data a través de musica ou mensaxes na nosa lingua. 

- Celebración do Entroido. Poderanse facer murais e máscaras para expoñer nos 

corredores do centro por exemplo así como coplas ou poesías sobre unha temática 

referida a tradición destas datas. 

- 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, ilustracións ou recitados de pequenos fragmentos dela… 

- Celebración do Día da Muller, a través de exposicións de libros e actividades sobre 

mulleres 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. 

- Difusión da vida e obra do escritor ou autora homenaxeada no Día das Letras 
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Galegas de 2020. O  profesorado integrante do Equipo de dinamización 

lingüística implicarase activamente actividades diversas como murais, 

recitados ou traballos que se publicarán na revista escolar. 

- Semana das Letras Galegas. Organizaremos actividades como exposicións nos 

corredores, contacontos, xincana… 

- Valoraremos a participación no Correlingua. 

- Exposicións en colaboración co equipo da biblioteca e outros. Faranse exposicións 

temáticas nos corredores sobre as festas tradicionais, conmemoración de días 

especiais ou animación á lectura por exemplo. 

- Contacontos. A editorial Kalandraka obséquianos cada ano, por estar subscritos ás 

Novidades, cunha sesión dirixida aos alumnos/as. O resto da comunidade educativa 

(alumnado dos últimos cursos, familia, profesorado...) tamén ten unha grande 

implicación na participación como contacontos para os e as cativas; de xeito que así 

fomentamos a expresión oral na lingua galega e a transmisión da nosa cultura 

mantendo a tradición oral. Pretendemos dar un paso mais cara as novas tecnoloxías 

con este material (edición en vídeo,...) 

- 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 e en formato papel. 

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

colaboración co claustro de profesores e o equipo de biblioteca. Por exemplo faranse 

exposicións, Día do Libro, creación de ilustracións ou relatos por parte do 

alumnado... 

- Elaboración de varios trípticos, ao longo do curso, con recomendacións de lectura, 

en colaboración co equipo da biblioteca. 

- Confección e difusión do exemplar anual da revista escolar “A maxia das palabras” 

coa colaboración de todos membros da comunidade educativa. A difusión será en 

formato dixital a través do blog do colexio e cóntase con facer unha tirada impresa 

de alomenos un número por aula. Deste xeito potenciamos a creación literaria e 

artística en galego.  
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- Promoción das actividades artísticas orais en lingua galega nos diversos festivais do 

colexio: panxoliñas no Nadal, cancións, recitados ou manifestos no Dia da Paz e no 

Día das Letras Galegas... 

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

ordenadores nesta lingua. Fomento do emprego de programas e correctores en 

galego, dicionarios 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 

 

Por outra banda, a instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, establece que no ensi-

no 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 procurará que a 

avaliación do dominio da lingua que teña o alumnado respecte as súas circunstancias per-

soais e que se oriente cara á adquisición das dúas linguas oficiais en igualdade. Na educa-

ción primaria as materias de lingua impartiranse no idioma de referencia. Impartiranse en 

galego as áreas de ciencias sociais e ciencias da natureza, e en castelán a materia de mate-

máticas. O resto quedan distribuídas como segue, para que as materias en galego e en cas-

telán se distribúan na mesma porcentaxe de horas semanais: 

- 1º curso de EP.: 

o Educación artística en galego. 

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

- 2º curso de EP.: 

o Educación física e Educación artística en galego. 

o Relixión/Valores sociais e cívicos en castelán. 

- 3º curso de EP: 
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o Educación artística en galego. 

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

- 4º curso de EP: 

o Educación artística (Música) e Educación física en galego. 

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

- 5º curso de EP: 

o Educación artística (Música) en galego. 

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

cívicos en castelán. 

- 6º curso de EP: 

o Educación artística e materia de libre configuración en galego. 

o Educación física e Relixión en castelán 

                     

 

 

3.5 - EQUIPO DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 
O equipo de  actividades complementarias e extraescolares, organizará as actividades e 

saídas que realizará cada curso ao longo do ano escolar.  

Está coordinado pola Xefa de estudos do centro e nel participarán tamén os mestres impli-

cados en cada actividade. 

 

Os obxectivos a conseguir son: 

 Facilitar aquelas actividades que completen o desenvolvemento integral do alumna-

do e que favorezan a autoestima implicando unha maior autonomía e responsabili-

dade.  

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

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

complementada con outro tipo de actividades, relacionadas co entorno natural, so-

cial e cultural que se leven a cabo por organismos distintos ao Centro. 
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 Motivar á participación do alumnado no proceso educativo, espertando o seu intere-

se 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 e co profesora-

do, fóra do ámbito académico e axudarlles a adquirir habilidades sociais e de comu-

nicación. 

 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 eco-

nómicos, problemas familiares e carencias no seu entorno. 

Os programas de actividades complementarias que imos desenvolver este curso 2019-

2020 son os seguintes:  

 

PROGRAMAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

PROGRAMAS ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

Programa de  

Seguridade e convivencia 

 

VISITAS: 

Bombeiros (1º Ed. Primaria) 

Policía Nacional (4º Ed. Primaria) 

Cruz Vermella Mocidade (5º Ed. Primaria). 

 

CURSIÑOS: 

Primeiros auxilios (5º e 6º Ed. Primaria) 

 

PLAN DIRECTOR PARA A CONVIVENCIA E A MELLORA DA SE-

GURIDADE NO CENTRO E OS SEUS CONTORNOS: Charlas sobre 

novas tecnoloxías e acoso escolar (5º e 6º Ed. Primaria) 
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CHARLA DA PATRULLA VERDE DA POLICÍA LOCAL  

DA CORUÑA sobre as responsabilidades e obrigas dos donos dos 

animais. (6º E.P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de achegamento á 

cultura e á historia. (En  

colaboración con diversos  

organismos). 

 

CONCERTOS 

Educación Infantil:  

“De aquí para alá” (Lydia Botana) 

1º ciclo 

“El Mundo suena´” (Arcos Iris) 

2º e 3º Ciclo 

“El viaje de Walt” (Orquesta Sinfónica) 

 

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” 

 

TEATRO 

5º e 6º Ed. Infantil: “Jon Braun” 

1º e 2º de Ed. Primaria: “Peloloco” 

3º e 4º de Ed. Primaria: “El viaje de Ulises” 

5º e 6º de Ed. Primaria: “Os nenos da variola” 

 

CINE 

5º e 6º de Ed. Infantil: “Ernest y Celestine, cuentos de invierno”  

3º, 4º e 5º de Ed. Primaria: “Dilili en París” (Francia). 

 

MUSEOS 

Belas Artes. 1º, 2º e 6º Ed. Primaria 

 

VISITAS 
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Bibliotecas municipais: Ed. Infantil. 

Torre de Hércules: 3º Ed. Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Educación 

 para Igualdade e a 

 Inclusión. (En colaboración 

co concello da Coruña e ou-

tras entidades). 

 

OBRADOIROS DE IGUALDADE 

Educación Infantil 

“Contos para emocionar” (educación afectivos-sexual para pe-

ques) 

1º ciclo 

“Divertirse con seso” (educación igualitaria para peques) 

2º Ciclo 

“Diferentes pero iguais” (Educación para a igualdade e a convi-

vencia) 

3º Ciclo 

“Catro dones para a igualdade” (Educación para a igualdade e a 

convivencia) 

 

-PROGRAMA MUS-E. Inclusión a través das artes. (pendente 

confirmación). 

 

 

 

 

Programa de Educación 

 Viaria (en colaboración co 

Educación Infantil 

“Os parruliños coñecen a rúa” 

1º Ciclo 

Visitas á Sala de Control Semafórico 

2º Ciclo 
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concello da Coruña) “Circuito Viario.” 

3º Ciclo 

“Rodando pola nosa historia”(Paseo en bici polas rúas da cidade). 

 

 

 

 

 

 

Programa de desenvolve-

mento sostible e vida san. 

 

CONCURSO DE DEBUXOS E CARTAS “Agora imos andando ao 

cole” 3º,4º,5º e 6º de Ed. Primaria.(Stop accidentes – Mapfre) 

 

PROGRAMA DE FROITA FRESCA no colexio. 

(todo o centro) 

 

OBRADOIRO DO PROGRAMA EDAR. Coñecer o proceso de de-

puración das augas residuais e a importancia das depuradoras. 

(3º e 4º E.P.) 

 

 

 

 

 

4.-OUTROS EQUIPOS DE DINAMIZACIÓN 

 

3.1 EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TIC 

 
A/ PLAN ANUAL DE DINAMIZACIÓN DAS TIC. 
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- Integrantes: 

Manuel Diz Pérez 

José Manuel Rodríguez Yáñez (coordinador) 

 

B/ OBXECTIVOS: 

1. Dinamizar e impulsar o uso das TIC do Centro. 

2. Elaborar e actualizar o inventario dos medios existentes.  

3. Manter o bo funcionamento dos equipamentos informáticos e audiovisuais. 

4. Incrementar e mellorar as instalación e medios do centro.  

5. Dar soporte con medios TIC a actividades organizadas no Centro.  

6. Organizar e xestionar os medios e recursos TIC do centro.  

7. Recompilar, clasificar e organizar software e actividades por cursos e materias. 

8. Promover o uso e aproveitamento dos recursos TIC.  

9. Solicitar asesoramento externo cando sexa necesario.  

10. 10.Potenciar a formación do profesorado no eido das TIC.  

11. Optimizar os equipos informáticos do Centro. 

 

C/ PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES: 

• Recompilar, catalogar e ordenar os recursos didácticos, creando accesos directos que 

faciliten a súa posta en funcionamento. 

• Optimizar, mellorar e incrementar no posible os equipamentos TIC e audiovisuais do 

Centro procurando obter o máximo rendemento dos mesmos. 

• Elaborar un horario de utilización da aula de informática para ofertar posibilidades de 

acceso a todo o alumnado. 

• Elaborar directorios temáticos con enlaces a diferentes recursos educativos de internet 

e poñelos á disposición do profesorado. 

• Colaborar en proxectos de formación e innovación baseados nas TICs. 

• Colaborar na impartición das clases de Educación Dixital e colaborar co resto do profe-

sorado para desenvolver sesións na aula de informática. 
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3.2 –EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA. 

 
A- Compoñentes: 

o Dona María López Chan (Coordinadora e titora en 6º de EI) 

o Dona Iria Martín Souto (mestra de apoio en EI) 

o Dona Raquel Moruja Aller (titora en 4º de EI) 

o Dona Carmen Ares Toba (mestra especialista en música e titora en 2º de EI) 

o Dona Sara Devesa Núñez (secretaria do centro e titora en 3º de EP) 

o Dona Sonia Saló García (mestra especialista en Relixión) 

o Don Marcos Salgado Vázquez (mestre especialista en Pedagoxía Terapéutica) 

 

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

ordinará as accións que figurarán no Proxecto Lector do centro.  

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 compe-

tencias útiles para a convivencia  e o desenvolvemento persoal e académico, así como para 

unha participación activa nunha sociedade máis xusta e igualitaria. De aí a importancia de 

reflexionar sobre a distribución dos seus espazos, a organización dos tempos, a selección 

dos recursos e o enfoque  das súas actividades. 

No noso centro contamos con dúas bibliotecas: unha delas situada na planta baixa e adica-

da a Educación Infantil, que será reinaugurada este curso co nome da mestra do centro re-
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cén falecida e gran impulsora desta biblioteca, Elvira Mosquera e unha segunda biblioteca 

situada na planta máis alta do centro dirixida aos nenos/as da etapa de Primaria. 

Como obxectivo xeral plantexámonos conseguir un uso efectivo da biblioteca escolar por 

parte do profesorado e do alumnado, para lograr convertila nun verdadeiro elemento ver-

tebrador e dinamizador da aprendizaxe. Para acadalo, sinalamos as principais liñas de ac-

tuación que levaremos a cabo: 

 

B-2  LIÑAS XERAIS DE ACTUACIÓN: 

1. EN RELACIÓN A ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

 O Equipo de Biblioteca reuniranse a lo menos unha vez ao mes en horario de tarde 

para desenvolver e revisar as actividades programadas. 

 Incentivaremos a biblioteca de aula facilitando que os mestres e mestras poidan le-

var en préstamo os fondos documentais que precisen para as súas aulas durante o 

tempo que precisen. 

 Organizaremos o tempo semanal para que cada titoría escolla unha sesión completa 

semanal de permanencia no espazo, para ler, traballar ou consultar o que precisen 

nela. 

 O servizo de préstamo ao alumnado farase na hora do segundo recreo por parte dos 

membros do equipo de biblioteca. 

 No primeiro recreo, a biblioteca formará parte dos espazos de ocio xunto cos patios e 

estará atendida por un membro do Equipo de dinamización da Biblioteca 
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 Seguiremos ampliando e actualizando a colección atendendo ás necesidades do 

alumnado e o profesorado. Así como expurgaremos de xeito máis eficiente non só 

baseándonos no deterioro dos fondos senón tamén atendendo a lei de oferta e de-

manda. Intentaremos recibir a axuda e recomendacións de libreiros especializados á 

hora de facer adquisición de materiais, sen esquecer as directrices internacionais. 

Unha porción recomendable sería a dun 60% de materiais de carácter informativo e 

un 40% de materiais de ficción, incluídos todos os soportes. 

 Continuaremos coa catalogación e reorganización dos fondos da biblioteca.  

2) EN RELACIÓN A DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA 

 Faremos exposicións na entrada, en distintos recunchos e na mesma biblioteca dos 

distintos fondos para o coñecemento de toda a comunidade educativa en relación 

coas distintas conmemoracións (Samaín, Día Internacional contra a Violencia de Xé-

nero, Día Internacional da Muller, etc.), cos proxectos que se plantexan no centro, 

escritores homenaxeados ou outros temas tratados nas aulas.  

 Colaboraremos e sumarémonos ás iniciativas de outros equipos nas accións que 

promovan. 

 Nas aulas recibirán cartas que Xocas, a nosa mascota, enviará ao longo do curso, 

propoñendo actividades, anunciando novas de interese e informando da celebra-

cións.  

 O blog oblogdonosocentro.blogspot.com será a ventá informativa á nosa comuni-

dade non só do Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) senón tamén o da 

nosa biblioteca: daremos a coñecer novas adquisicións literarias, proxectos, videos, 

enlaces ou outras novas relacionadas coa nosa comunidade.  

 Elaboraremos Guías de Lectura durante o Nadal e polo Día das Letras Galegas xunto 

co EDLG con recomendacións de libros.  

 Proporcionaremos todo tipo de formatos e soportes gráficos, libros, revistas, xornais 

de centro ou producións propias, así como materiais audiovisuais. 
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 Seguiremos acondicionando a biblioteca de xeito que resulte máis atractiva e moti-

vadora. 

 As mestras e mestres traballan con frecuencia por Proxectos Educativos. Isto supón 

un esforzo grande e a necesidade dun apoio continuo por parte da biblioteca esco-

lar, pois o seu labor está en achegar o material existente e favorecer a adquisición  

doutro que contribúa a un adecuado desenvolvemento da tarefa comprometida. 

 Visitas a unha biblioteca da zona e manter unha relación proveitosa coa biblioteca 

pública do lugar, asociacións, etc. 

3) EN RELACIÓN A SÚA INTEGRACIÓN NO TRATAMENTO DO CURRÍCULO E A SÚA 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS DO ALUMNA-

DO. 

As actividades da Biblioteca xirarán en torno as conmemoracións que se levan no centro 

(Samaín, Magosto, Nadal, celebración do Día de Rosalía de Castro, o Día da Paz e da Non 

Violencia, Letras Galegas...): Contacontos, exposición de contos elaborados por eles 

mesmos, apadriñamento lector... fomentarán a lectura e a comprensión lectora do alum-

nado. 

Seguindo as directrices da LOMCE 8/2013 e do Decreto 105/2014 , no centro lévase a cabo 

un tempo diario de lectura. Este tempo, de momento non simultáneo, de polo menos 30 

minutos,  poderá ser na aula, na biblioteca ou noutros espazos. 

Moitas destas lecturas partirán dos intereses do alumnado, das actividades  propostas du-

rante ese trimestre ou poden partir dalgunha visita dalgún/nha escritor/a ou ilustrador/a, 

nese caso traballaríamos a súa obra. 
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5. - ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

 ANPA 
 

A ANPA encárgase de organizar as actividades extraescolares, xestionar o servizo de come-

dor e prestar o servizo de madrugadores. 

 

Con respecto á ANPA seguimos establecendo os seguintes obxectivos: 

• Facilitar a axuda e colaboración necesaria para favorecer a súa xestión, tanto do comedor 

escolar como das actividades extraescolares, especialmente en canto a cesión de espazos e 

organización dos mesmos, promoción das actividades 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, festa fin de curso, 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 2019-2020: 

POE, Inglés, Robótica, Baile, Taekwondo, Judo, Patinaxe ,Natación, Xadrez, Pequechef  e 

Crossfit . 
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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. Tan pronto como se detecten dificultades na aprendizaxe se adoptarán medidas 

de reforzo 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: 9 de decembro 2019 

Educación primaria: 16 de decembro 2019 

 

2ª avaliación: 

Educación infantil: 23 de marzo 2020 

Educación primaria: 30 de marzo 2020 

 

3ª avaliación: 

Educación infantil: 8 de xuño 2020 

Educación primaria: 15 de xuño 2020  
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B- AVALIACIÓN DA PRÁCTICA DOCENTE 

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

so de ensinanza aprendizaxe e unha premisa imprescindible na búsqueda da excelencia 

educativa. 

Se non somos coñecedores dos nosos erros ou daquelas cousas que poiderían facerse 

mellor será imposible acadar un desenvolvemento e resultados positivos na nosa labor 

educativa. 

Se a ninguén nos cabe dúbida de que calquera organismo, institución ou empresa preci-

sa avaliar continuamente o seu funcionamento para non quedarse atrás no seu sector, 

moita menos dúbida teremos da necesidade deste proceso nas institucións educativas. 

 

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 de-

la elaborarase por parte do Equipo Directivo do Centro un Plan de Mellora que vincula-

rá 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 or-

dinarias, no primeiro trimestre de cada curso escolar .  

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 do-

cente 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.  
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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 Memo-

ria 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. 

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 común 

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 integradas no Plan de 

Mellora. 

 

B-1-4 -ANÁLISE DAS AVALIACIÓNS EXTERNAS DA ADMINISTRACIÓN 

Realizaranse nas mesmas condicións e cos mesmos obxectivos que as técnicas anteriores. 
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7- DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.  

PLAN ANUAL E PLAN DE ATENCIÓN  

Á DIVERSIDADE 
 

 

1. PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN     

∙ Xustificación. 

∙ Contexto legal 

∙ Recursos 

∙ Obxectivos xerais. 

∙ Estrutura do departamento. 

∙ Resumo da planificación e accións prioritarias. 

∙ Avaliación 

2. PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

∙ Introdución . 

∙ Normativa de referencia. 

∙ Xustificación. 

∙ Identificación e valoración das necesidades. 

∙ Obxectivos. 

∙ Actuacións, medidas para a atención á diversidade. 
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∙ Criterios para  organización e distribución de recursos e aplicación de medidas pro-

postas. 

∙ 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. 

 

 

1. PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN 

1.1. XUSTIFICACIÓNA orientación e a acción titorial forman parte da función docente. 

Ten como finalidade orientar ao alumnado no seu proceso de aprendizaxe e crece-

mento persoal, coordinar a acción educativa e o proceso de avaliación levados a cabo 

polo profesorado, establecer relación fluidas e mecanismos de coordinación coas 

familias do alumnado e as distintas institucións e contribuir á prevención e identifi-

cación temperá das dificultades de aprendizaxe, coordinando a posta en marcha de 

medidas educativas axeitadas tan pronto como as  mesmas se detecten. 
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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 integral 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). 

∙ 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 especialida-

des 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 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 pro-

fesional na Comunidade  Autónoma de Galicia (DOG 27/04/98). 
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∙ Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educación in-

fantil 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, orga-

nización 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 se-

gundo 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 xu-

ño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convi-

vencia 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 edu-

cación. 

∙ 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 ensi-

no non universitario de Galicia. 

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

terior. 

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

misión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan 
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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 Ga-

licia. 

∙ 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 es-

pecial ( DOG do 26/07/07). 

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

lar 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 pri-

maria 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 ensi-

no non universitario  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 

funcionamento 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 
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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). 

∙ ORDE do 7 de ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar 

para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comu-

nidade Autónoma de Galicia . 

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

Formación Profesional e Ensinanzas Especiais . 

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

ción educativa pola que se ditan instruccións para coordinar as actuacións e estable-

cer as accións prioritarias dos servizos de orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

 

1.3. RECURSOS 

Recursos humanos:  

∙ Profesorado: titor , de E.F., de Relixión , Música e Idioma estranxeiro. 

∙ Departamento de Orientación: xefa do departamento, mestre de P.T., mestra de A.L. 

dous días e medio. 

∙ Coidadora. 

∙ Familias 

∙ Asistentes sociais do Concello, … 

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

colar de reforzo , documentos sobre a lexislación educativa, ... 

Existe material diagnóstico e bibliográfico desfasado, cómpre facer unha previsión de nece-

sidades e ir actualizandoo. 

1.4. OBXECTIVOS XERAIS  

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

documentos e actuacións do centro se contemple a atención á diversidade, favore-

cendo o desenvolvemento de actitudes positivas.  

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

- Estimular a competencia persoal e social do alumnado 

- 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 promoción de curso e de Etapa.  

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

ternos, entidades privadas...). 

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

(Cuestionarios-test,  material escolar e de reforzo, bibliografía específica, documen-

tación 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 memo-

ria do D.O. a proposta do Plan Anual de Atención á Diversidade. 

 Colaborar na información/ formación do profesorado nos apartados que indiciden 

directamente na Atención á Diversidade. 
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 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 as-

pectos da orientación educativa nos que poden incidir en maior medida.  

 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, por deficiencias ou sobredotación.  

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

mesmos.  

 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 habilida-

des sociais. 

 Desenvolver programas de Habilidades Sociais adaptados a alumnos concretos. 

 Observar e prever posibles comportamentos ou situacións de acoso. 



 
 

54 
 

 Observar e descartar posibles situacións de maltrato infantil. 

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

alumnos. Mediación.  

 Promover accións dirixidas á prevención de dificultades do desenvolvemento e da 

aprendizaxe do alumnado.  

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

ciar 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 ACIns (non significa-

tiva).   

 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 diversi-

dade. 

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 desenvolve-

mento dos alumnos/as.  

 Informar sobre temas que inciden e/ou condicionan o desenvolvemento e aprendi-

zaxe (TEA, Asperger, Trastorno neurolóxico de Narcolepsia, TDAH, Dislexia, pro-

blemas de comportamento…); así mesmo, información sobre acoso escolar e maltra-

to infantil. Propostas de actuación e de adaptación.  

 Entregar novamente,  información e recomendacións ao profesorado sobre alumna-

do con Trastornos e outros diagnósticos: TXD-TEA, TDA, TDAH, Altas Capacidades … 

 Proporcionar información, actividades e alternativas dirixidas  á xestión de emo-

cións e “frustración”. 



 
 

55 
 

 Impulsar a información e colaboración coas familias. 

 Apoiar a actuación do profesorado, proporcionándolle información sobre medios 

materiais, didácticos e metodolóxicos que poidan favorecer o seu labor docente e o 

proceso de aprendizaxe dos alumnos.  

 Colaborar na elaboración, organización e seguimento dos programas de reforzo, re-

cuperación 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, terapeu-

tas… 

 Promover actividades informativas e orientadoras que impliquen ás familias na 

consecución dos obxectivos educativos sinalados. 

 Establecer contactos coas familias de forma individual e/ou grupal, a fin de asumir 

conxuntamente 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 cen-

tro, para lograr unha liña de actuación conxunta. 

1.5. ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO  

 Dna. Ana Pedreira Márquez, Xefa de Departamento.   

 D. Marcos Salgado Vázquez, mestre de Pedagoxía Terapéutica.  

 Dna. Zaida Pena Martínez, mestra de Audición e Linguaxe. 

 Dna. Raquel Moruja Aller, Coordinadora de Educación Infantil.   
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 Dna. Pilar Villamor Sánchez, Representante de 1º e 2º de  Educación Primaria. 

 D. Manuel Diz Pérez, Representante de 3º e 4º de Educación  Primaria. 

 Dna. Concepción Martínez Carballo, Representante de 5º e 6º de  Educación Prima-

ria. 

As actuacións do departamento estarán integradas no marco da Programación Xeral 

Anual  e das Concrecións Curriculares do centro. 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 priori-

tarios 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 ca-

pacidades, posibilidades e potencial de aprendizaxe, cunha avaliación dinámica que cum-

pra funcións orientadoras, concretadas no deseño e seguimento de programas de interven-

ción segundo necesidades.  

Durante este curso escolar a mestra de audición e linguaxe estará compartida co CEIP 

Eusebio da Guarga, estando no centro os luns, as duas primeiras sesións, e os mércores e 

venres todo o día. As reunións de coordinación serán na 5ª sesión do venres. 

1.6. RESUMO DA PLANIFICACIÓN E ACCIÓNS PRIORITARIAS 

-ATENCIÓN Á DIVERSIDADE - 

OBXECTIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1.- Deseñar e propoñer ac-

cións encamiñadas á pre-

vención e detección de difi-

cultades de desenvolvemen-

-Proposta de traballo aos tito-

res/as. 

- Reforzo educativo e/ou apoio 

de P.T., A. L. 

 

Ao longo do curso 
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to e de aprendizaxe. 
- Información ás familias 

 

2.- Establecer a colaboración 

do profesorado nos procesos 

de avaliación psicopedagóxi-

ca. 

-Estudio de casos cos tito-

res/as, prof. de P.T, A.L. e Xefe 

de Estudos. Elaboración do in-

forme. 

-Entrevistas coas familias. 

 

Ao longo de todo o curso 

 

3.-Proporcionar apoio psi-

copedagóxico e seguimento 

do alumnado con n.e.a.e. 

-Revisión de informes indivi-

dualizados. Análise da situación 

actual. 

- 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 tito-

res/as e mestras/es especialis-

tas 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 confli-

tos 

-Análise das necesidades. 

-Intervención en casos indivi-

duais e grupais. 

-Elaboración de estratexias. 

-Desenvolvemento práctico. 

 

 

 

Ao longo de todo o curso 
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Técnicas de traballo. Media-

ción. 

- Organización de xogos dirixi-

do para fomentar a inclusión. 

 

6.-Procurar información a 

mestres e familias para lo-

grar unha implicación máis 

activa no proceso educativo. 

-Información sobre apoios e 

servizos externos. 

-Reunións, entrevistas: TXD. 

TEA, TDAH, Dislexia, Altas Ca-

pac., Ataxia, Asperger... 

-“Colaboración real” familia-

escola. 

 

 

Ao longo de todo o curso 

 

7.-Propoñer e promover 

condicións de avaliación 

adaptadas, alumnado con 

NEAE. 

-Análise de casos: modo, tem-

po, presentación,... 

-Propostas de mellora e apoio. 

-Asistencia ás sesións de ava-

liación. 

 

Ao longo de todo o curso 

Fins de trimestre 

 

8.-Establecer canles de cola-

boración con entidades que 

contribúan á mellora da 

práctica educativa. 

- Contacto con  servizos exter-

nos: Servizos Sociais, Pediatras, 

Saúde Mental, Atención Tem-

perá, E.O.E., universidade, psi-

cólogos, logopedas… 

 

 

Ao longo de todo o curso 

 

 

9.- Completar e poñer en 

funcionamento o Plan de 

-Información.  -Entrevistas con 

familias e  alumnos. 
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Acollida Escolar: 

- Inicio de  E. I. - Cambio de 

centro - Familias de fóra da 

comunidade 

10.- Desenvolver o Plan de 

Acción Titorial 

-Contactos cos titores. 

-Coordinación e colaborac. cos 

Servizos Sociais. 

-Reunión familias (Inicio E.I) 

- As previstas e recolleitas. 

 

-Ao inicio e ao longo de todo 

o curso 

- Final de xuño 

- Ao longo de todo o curso 

 

11.-Coordinar cos  Departa-

mentos da zona. 

-Colaboración co IES “Rafael 

Dieste”. 

Inf. sobre alumnos, visita ao 

centro (3º trimestre) 

-Reunións e realización de tra-

ballos 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 recur-

sos. 

- Entrevistas coas familias 

 

-Ao longo do curso, sobre 

todo ao inicio e final. 

13.- Adquirir material pro- -Orzamentos.  
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pio de Departamento e de 

traballo para o profesorado. 

Inventarialo 

-Adquisición. 

-Realización e información ao 

profesorado 

-Ao longo de todo o curso. 

-Inicio e final de curso 

14.- Asesorar e se é posible 

proporcionar aos titores 

recursos adaptados ao 

alumnado con n.e.a.e. 

- Adquisición, asesorar e cola-

boración na selección de mate-

rial. 

- Atención prioritaria ao xogo 

nos recreos. 

 

- Ao longo de todo o curso 

15.- Elaborar a proposta do 

Plan Anual de Departamen-

to, Plan de Atención á Diver-

sidade, Plan de acollida esco-

lar, PAT, Programa de Habi-

lidades e competencia Social. 

Memoria D.O. 

-Reunións e informacións: CCP, 

D.O. claustro, equipos de do-

centes de nivel. 

- Memoria do Plan de O. 

- Memoria do Plan de atención 

á diversidade 

- Principio de curso 

 

- 3º trimestre, final 

 

1.7. AVALIACIÓN 

A avaliación formativa facerémola nas reunións previstas ó longo do curso e nelas adopta-

ranse 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. 
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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. 

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. 

· Cuestionarios, informes... 

A temporalización será: 

· Inicio de curso: avaliación de necesidades ou inicial. 

· Unha vez ao trimestre, revisión do Plan de Orientación e suxestións de modificacións. 

· Final de curso: avaliación sumativa e resume na Memoria do DO. 
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2. PLAN  DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

2.1. INTRODUCCIÓN.  

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 ensi-

no-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 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, elabora-

mos 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 

básico de la Educación Primaria. 

 

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

cialidades docentes do corpo de mestres que desempeñen as súas funcións 

nas etapas de educación infantil e de educación primaria reguladas na Lei or-

gánica 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 edu-

cativo 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). 
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∙ Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diver-

sidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Gali-

cia nos que se imparten as ensinanzas establecidas 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 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da educa-

ción 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, estrutu-

ra, organización e funcionamento da formación permanente do profesorado 

dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públi-

cos (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 edu-

cación 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. 
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∙ Orde de 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o desenvol-

vemento e a avaliación do segundo ciclo de educación infantil na Comunida-

de 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 do-

centes (DOG do 24/07/07). 

∙ Orde de 30 de xullo de 2007 pola que se regulan os programas de diversifica-

ción 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 educa-

ción primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

∙ Orde de 27 de decembro de 2002 pola que se establecen as condicións e cri-

terios 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 psicopedagó-

xica dos alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais que cursan 

as ensinanzas 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 currícu-

lo  nas ensinazas de réxime xeral (DOG07/11/95). 
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∙ Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación Educati-

va e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais pola que se ditan ins-

truccións para unificar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos 

servizos de orientación educativa e profesional das ensinanzas escolares de 

Galicia. 

∙ ORDE do 28 de maio de 2018 pola que se aproba o calendario escolar para o 

curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comu-

nidade Autónoma de Galicia.  

 

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 adecuar a resposta educativa ás diferentes características, potencialidades, ritmos e esti-

los de aprendizaxe, motivacións e intereses e situacións sociais e culturais de todo o alum-

nado. Estas medidas e accións implican a toda a comunidade educativa e deben concretarse 

en propostas curriculares e organizativas que teñan en conta a pluralidade de todo o alum-

nado.  

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 edu-

cativa diferente á ordinaria por presentar necesidades educativas especiais, dificultades 

específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de atención e hiperactividade (TDAH) ou 

altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao sistema educativo ou por condi-

cións persoais ou de historia escolar, poida alcanzar o máximo desenvolvemento das súas 

capacidades persoais e os obxectivos e as competencias da etapa, estableceranse as medi-

das curriculares e organizativas oportunas que aseguren o seu progreso adecuado, de con-

formidade 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 dis-

criminación á hora de organizar a atención educativa do alumnado, polo que os centros 
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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 ne-

cesidade 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 mate-

ria de educación. Os centros educativos deberán adoptar as medidas necesarias para facer 

realidade esa identificación, valoración e intervención. 

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, inde-

pendentemente da súa orixe social, etnia, sexo ou outras características individuais.  

Para que a educación non sexa discriminatoria hai que introducir un principio co-

rrector que teña en conta as diferencias de punto de partida debidas tanto á orixe étnica  ou 

social como ás capacidades persoais ou  á historia académica. Este principio corrector con-

siste 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 básica-

mente preventiva e compensadora de todas as circunstancias, aspectos ou factores que te-

ñan incidido na aparición e desenvolvemento de determinadas dificultades que soen afec-

tar aos procesos básicos, a conducta, a linguaxe e a comunicación así como á movilidade.  
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Na Educación Primaria pórase énfasis no desenvolvemento da socialización, auto-

nomía de acción e adquisición e desenrolo de técnicas instrumentais. 

A aula debe ser un contexto inclusivo no que se dea resposta á diversidade empre-

gando para elo unha metodoloxía que facilite a participación activa do alumnado, a motiva-

ción, a significatividade e funcionalidade da aprendizaxe, a cooperación e colaboración en-

tre 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 priori-

zaranse en función dos recursos humáns disponibles. 

 

 

 

2.4. IDENTIFICACIÓN E VALORACIÓN DAS NECESIDADES  

 O alumnado valorado con necesidade específica de apoio educativo distribúese nos 

seguintes apartados:  

- Alumnado con necesidades educativas especiais: discapacidade (física, psíquica e/ou sen-

sorial), 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. 
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- Alumnado con condicións persoais ou de historia escolar desfavorecidas.  

 Este alumnado precisa dunha atención educativa diferente á ordinaria para desen-

volver adecuadamente as súas capacidades e alcanzar os obxectivos  establecidos con ca-

rácter xeral ou os obxectivos mínimos.  

 A intervención educativa estará baseada nos principios de inclusión e normaliza-

ción. Isto supón a adaptación do centro escolar ás características e necesidades do alumna-

do; conleva as adaptacións de tipo xeral que favorezan a non discriminación do alumnado e 

a adopción de medidas 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. 

    • Detectar/prever dificultades de aprendizaxe e presentar respostas adecuadas. 

    • Priorizar as medidas ordinarias e de carácter normalizador  dende o criterio de flexibi-

lidade 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 edu-

cativa   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.  

No Decreto 229/2011 establécense os seguintes obxectivos estratéxicos: 
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 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.  

 
 
 

 

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: progra-

macións de aula, titoría, Plans de Acción Titorial, de Orientación, de Acollida e Adaptación, 

Programa de habilidades 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, organiza-

dos), actividades (comúns e diversificadas) e nos criterios e estándares de aprendizaxe.  

O desenvolvemento curricular debe basearse na situación de partida do alumnado, de aí a 

importancia da avaliación inicial. Na adquisición da aprendizaxes valorase o proceso segui-

do na adquisición de estratexias e no desenvolvemento de competencias. 

 - Este curso está previsto prestar maior atención á metodoloxía (estratexias) e á 

avaliación como medidas de atención á diversidade.  

En xeral, partir de conectar os novos contidos cos coñecementos previos, avanzar do sinxe-

lo 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).  
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A axuda aos alumnos con necesidade específica de atención educativa consistirá ademais 

en: presentarlles o traballo máis estruturado e debidamente secuenciado, reducir a canti-

dade e/ou o grao de dificultade das tarefas, distribuílo en dúas veces ou concederlles máis 

tempo, controlarlles de cerca o traballo, gratificalos... 

 Por suposto, a avaliación é continua pero trátase de introducir variedade e á vez 

adaptala “cómo, qué, con qué...”: oral/escrita, textos/ilustracións, resposta úni-

ca/alternativas, completar/seleccionar, definir...  individual/en grupo... 

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.  

- 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 favore-

cer 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 

ordinaria. 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 Minusvalidez, Inf. de Servizos Sociais...).  

 O reforzo educativo (R.E.) e o apio constan no expediente do alumno. A familia é 

informada 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. 
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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 

instrumentais: Área de Lingua e área de Matemáticas. 

 A atención a alumnos con n.e.a.e  adaptarase ás súas necesidades, o apoio realizara-

se individualmente ou en grupos reducidos; dentro, fóra de aula ordinaria ou com-

binada.  

 Os apoios non se levarán a cabo en horario de especialistas (E.F., Inglés, …), salvo 

que fose necesario.  

 A familia será informada dos apoios ao inicio e remate dos mesmos. A información 

será a través da titoría. 

 

 

 

 Os apoios de especialistas serán priorizados para este curso como segue: 

 PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA:  

- Alumnado diagnósticado con NEE (Trastornos Xerais do Desenvolvemento, Trastor-

no de Espectro Autista, Asperger, deficiencia cognitiva, deficiencia sensorial acusada 

(vista, oído), atraso madurativo significativo, ataxia, S. de Cornelia Lange...).  

- Alumnado con TDAH.  

- Alumnos con dislexia. 

- Alumnos con dificultades específicas de aprendizaxe.  

- Alumnado con condicións persoais ou de historia escolar desfavorecidas. 

- Alumnado con dificultades na adquisición da lectoescritura e lóxica-matemática. 

- Alumnado con altas capacidades intelectuais. 

 

 AUDICIÓN E LINGUAXE: 

- Alumnos diagnosticados con deficiencia auditiva significativa. 
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- Trastornos severos da comunicación: TXD, TEA…  

- Trastorno leve da comunicación e  retraso de moderado a severo da linguaxe. 

- Alteracións na fala: disartria, retraso, dislalia orgánica. 

- Dislexia 

- Deficiciencia visual acentuada que incide na aprendizaxe da lecto-escritura. 

- Trastornos na fala que teñen incidencia na lectoescritura  en E.P. 

- Alumnos con retraso simple da linguaxe. 

- 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 di-

recta se persisten. 

 

As situacións imprevistas, serán valoradas e recibirán atención educativa de P.T e/ou A.L. 

en función da necesidade e disponibilidade de recursos, coma o resto dos alumnos. 

Dentro de cada apartado sinalado, para P.T. e para A.L., concederase prioridade aos alum-

nos que non superaron os obxectivos das áreas instrumentais (Lingua e Matemáticas), é 

dicir,  repetidores  e alumnos con asignaturas suspensas. 

 

PROFESOR/A DE APOIO A EDUCACIÓN INFANTIL:  

Apoio prioritario ao grupo de 3 anos (4º) durante o período de adaptación. 

No resto do curso a distribución horaria do apoio é similar nos tres niveis.   

PROFESORADO CON DISPONIBILIDADE HORARIA: 

Realizará reforzo educativo prioritamente aos alumnos que imparte clase. Son susceptibles 

de recibir ese reforzo: alumnado repetidor, promoción con áreas instrumentais suspensas, 

alumnado con lentitude no proceso de adquisición da lectoescritura, outras situacións pun-

tuais ou imprevistos. 

 

2.8. MECANISMOS DE COORDINACIÓN E COLABORACIÓN INTERNOS E EXTERNOS.  
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∙ Os mecanismos de coordinación e colaboración internos establecidos adaptanse á 

lexislación vixente. Proponse reforzar a coordinación entre o equipo docente de nivel (in-

tranivel), traballar en equipo e acordar os obxectivos mínimos de nivel nas áreas instru-

mentais; así mesmo, ao inicio de curso, intercambiar información entre o que foi titor dun 

grupo de alumnos e o que pasa a selo.  

 

∙ Os mecanismos de coordinación e colaboración externos, en xeral,  continúan os de 

cursos pasados.  

Están programados contacto e reunións  con outras entidades:  

. SANITARIAS: 

CHUAC:  

- Estimulación temperá: reunión de psicóloga e especialista de Terapia Ocupacional, 

titora, especialistas de P.T.,e/ou A.L e xefatura do D.O. para favorecer a atención 

educativa dunha alumna de E.I. 

. 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 so-

cial e/ou traballadora social. Temas: Seguimento de alumnos derivados a Apoio Es-

colar, Taller de Linguaxe, Programa de Cibercaixa e casos de nenos de familias des-

favorecidas.  

. EDUCATIVAS:   

- Solicitude de asesoramento, información e intervención do E.O.E. da Coruña; pen-

dente a intervención con tres alumnos. 

- 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. 
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- Universidade da Coruña:  

 Unidade Clínico-Asistencial de Trastornos de Espectro Autista e Tras-

tornos Xerais do Desenvolvemento, unha reunión trimestral co direc-

tor da unidade, mestres-titores dos alumnos e xefa do DO. Seguimento 

de alumnos diagnosticados.  

 

2.9. CANLES DE COLABORACIÓN COA FAMILIA E SERVIZOS EXTERNOS 

 

 Toda a información referente ao alumno é información confidencial polo que só é 

transmitida á familia ou co consentimento expreso desta. 

 O profesor titor/a é o interlocutor ante a familia e poderá solicitar a asistencia dou-

tros profesores do centro (equipo directivo, departamento de orientación...). 

As canles de colaboración serán:  

- Reunións presenciais no centro educativo: mestre-titor e pais 

- Circulares informativas 

- Cartas á familia (sobre cerrado) 

- Cartas ou informes solicitados ao centro polas familias para colaborar con outros 

servizos na valoración das necesidades educativas dos alumnos. Así mesmo, infor-

mes solicitados por outros organismos a través da familia. 

- Contactos telemáticos con outros servizos externos coa autorización expresa da fa-

milia 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 mello-

ra para o próximo curso que serán incluídas no seguinte Plan de Orientación. 
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SEGUIMENTO: 

- En reunión trimestral do DO.  

- Cada membro do departamento exporá as súas conclusións en relación ás actua-

cións 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.- PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS 

3.1. A importancia de traballar as habilidades sociais. 

 

As habilidades sociais son propias das persoas debido a que somos por natureza seres so-

ciais, 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 aprendidos que se poden mellorar a través de experiencias de aprendiza-

xe 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 ou-

tros adultos de referencia. 

Existen algúns factores persoais como o control de emocións e o comportamento, a autoes-

tima 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 perso-

as, 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 co-

ñecen e deben aprender a poñer en práctica outro tipo de habilidades nun contexto com-
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pletamente 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 crite-

rios, de proporcionar ao neno diferentes experiencias de aprendizaxe nos distintos contex-

tos, 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 por-

que se observa nos demais; aprendizaxe por reforzo ou enfraquecemento dunha conduta, 

segundo o cal, a propia conduta pode reforzarse ou debilitarse debido á observación da 

conduta doutros nenos, sendo premiados ou castigados pola devandita conduta; e por últi-

mo, 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 compor-

tarse dunha determinada maneira e que normalmente non é como adoita comportarse. Es-

te tipo de estratexia utilízase para cambiar as condutas ou comportamentos dun alumn@ 

ante unha determinada situación. 
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-Feedback sobre a conduta: esta estratexia implica proporcionarlle o alumn@ informa-

ción 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 xenera-

lizarse 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 aprendi-

zaxes. 

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 con-

textos. Para iso, o mestre debe en primeiro lugar, identificar os déficits en habilidades so-

ciais dos seus alumnos para despois poñer en práctica un programa de aprendizaxe. Ade-

mais, 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 ca-

racterísticas 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.  

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.  
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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 pro-

pias 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 lú-

dica 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:  

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 inda-

gación, a curiosidade, a observación e a formulación de preguntas.  

Realizar actividades que poñan en práctica a memoria, a atención, a expresión, a compren-

sión, 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.  
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- 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 ámbi-

tos.  

- Desenvolver comportamento adecuados en diferentes ámbitos.  

- Mellorar a capacidade de comunicación interpersoal.  

- Fomentar a cooperación entre o alumnado.  

- 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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8. MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN 

 DO CENTRO 
 

O centro posee un Plan de Autoprotección elaborado por unha empresa especializada 

durante o curso 2016/2017 o cal está 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 ano 2019, dito simulacro 

desenvolverase na primeira semana do mes de novembro e previamente o persoal do 

centro recibirá unha charla formativa por parte do persoal de Protección Civil do concello 

que serán quen coordine o referido simulacro. 

 

 

 

 

9. UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS 

DO CENTRO E OUTRAS DA UNIVERSIDADE  

 
A Universidade mantén a cesión da cafetería para usala como comedor escolar. 

Asimesmo cedeu 15 horas de uso do pavillón polideportivo para o desenvolvemento das 

clases de educación física. 

Durante este curso a ANPA utilizará  polas tardes o ximnasio, o patio e varias aulas 

ordinarias para o desenvolvemento das activades extraescolares. 
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10. PLAN DE FORMACIÓN DO PROFESORADO 

 
Aínda que parte dos plans de formación do profesorado para este curso están no momento 

da redacción desta programación aínda sen concretar, a 15 de outubro, estas son as activi-

dades de formación previstas a través dos centros de formación da Consellería de Educa-

ción para o presente curso: 

 

-Plans colectivos de formación do profesorado en centros (PFPP): 

 

 . INICIACIÓN AO E-DIXGAL: Encamiñado a formar ao profesorado para poder integrarse 

no curso 2020-2021 no programa E-Dixgal, que establece o uso de materiais dixitais como 

recurso didáctico (sen libros de texto) e un ordenador persoal para cada alumno como fe-

rramenta de traballo nos dous últimos cursos da etapa de primaria. 

Participan nel 10 mestres do centro (63%). 

 

 

-Actividades de formación individual concedidas ou solicitadas: 

 

. Intervención educativa con alumnos con trastorno do espectro autista. 

. Intervención educativa con alumnos con TDAH 

. Formación en matemáticas divertidas. 

. Formación inicial para orientadores. 

. Formación para a detección e tratamento do acoso escolar. 

. Actuación en emerxencias nos centros escolares. 

. Creación de recursos educativos con Lim. 

. Inclusión e igualdade. 
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11. LIBROS DE TEXTO 

 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

4º CURSO 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 4º de E.I Matemáticas 1 

Anaya 978-84-678-1588-7 Castelán 

“ Inglés 

DAISY, ROBIN AND ME. Class Book Starter (Green). Alicia Vázquez and Jeniffer Dobson. 

2015 

9780194806626 Inglés 

“ Relixión 3 anos – Proyecto Estela Ed. Algaida 978-84-9067-589-2 Castelán 

 

5º CURSO 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 5º de E.I Matemáticas 

Pensar, pensar… 4 anos  Xerais 978-84-9914-995-0 Galego “ Grafomoticidad 2 Anaya 978-

84-678-1586-3 Castelán “ Inglés DAISY, ROBIN AND ME. BLUE CB PK CD A 

9780194807401 Inglés “ Relixión 4 anos – Proyecto Estela Ed. Algaida 978-84-9067-590-8 

Castelán 

 

 

6º CURSO 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 6º de E.I Matemáticas 3 

Anaya 978-84-678-1590-0 Castelán “ Inglés DAISY, ROBIN AND ME. BLUE CB PK CD B 

9780194807654 Inglés 
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EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

1º CURSO 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 1º de E.P Globalizado 1 

PRI CINCO EN RAIA – Saber Facer Contigo 978-84-9185-094-6 

“ Inglés 

BIG SURPRISE 1 Class Book + Multirom Pack – V. Reilly - Ed. Oxford - 2013 

9780194516204 Inglés 

“ Inglés 

BIG SURPRISE 1 Activity Book – V. Reilly - Ed. Oxford – 2013 

9780194516426 Inglés 

“ Relixión 

Relixión Católica 1º - Aprender es crecer en conexión. Ed. Anaya 

978-84-678-7604-8 Castelán 

 

2º CURSO 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 2º de E.P Globalizado 2 

PRI CINCO EN RAIA – Saber Facer Contigo 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 

“ Relixión 

Relixión Católica 2º - Aprender es crecer en conexión. Ed. Anaya 

978-84-678-7606-2 Castelán 

 

3º CURSO 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 
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3º de E.P Matemáticas 

MATEMÁTICAS 3 – Aprender es crecer. Luis Ferrero de Pablo y otros. Ed. Anaya   

978-84-678-8574-3 Castelán 

“ Lengua 

LENGUA 3 – Aprender es crecer. Carmen Bello Crespo y otros. Ed. Anaya 

978-84-698-0649-4 Castelán 

“ Naturais 

Ciencias da Natureza 3. Aprender é crecer. Ricardo Gómez Gil e outros - Ed. Anaya 

978-84-678-8568-2 Galego 

“ Sociais 

Ciencias Sociais 3. Aprender é crecer en conexión. Carlos Marchena Fonzález e outros – Ed. 

Anaya 

978-84-678-7064-0 Galego 

“ Lingua G. 

LINGUA 3 – Aprender é crecer. Xosé Sánchez Puga e outros -Ed. Anaya 

978-84-678-8655-9 Galego 

“ Inglés 

ROOFTOPS 3 CB, SARAH PJILLIPS, SUZANNE TORRES & PAUL SHIPTON, 2014 

9780194503358 Inglés 

“ Inglés 

ROOFTOPS 3 AB, SARAH PHILLIPS, SUZANNE TORRES & PAUL SHIPTON, 2014 

9780194503365 Inglés 

“ Plástica Plástica 3. Ed. Anaya 978-84-678-4950-9 Galego “ Valores Sociais Valores Sociales 

y Cívicos 3. Ed. Anaya 978-84-678-3640-0 Castelán 

“ Relixión 

Relixión Católica 3º - Aprender es crecer en conexión. Ed. Anaya 

978-84-678-8393-0 Castelán 

  

4º CURSO 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 
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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 

“ Plástica 

Plástica 4. Aprender é crecer. Ana Teresa Oviedo Ed. Anaya 

978-84-678-8025-0 Galego 

“ Valores Sociais Valores Sociales y Cívicos 4. Ed. Anaya 978-84-678-7862-2 Castelán 

“ Relixión 

Relixión Católica 4º - Aprender es crecer en conexión. Ed. Anaya 

978-84-678-8395-4 Castelán 
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5º CURSO 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 5º de E.P Matemáticas 

Matemáticas 5, SAVIA - SM 978-84-675-6993-3 Castelán “ Lengua Lengua Cast. 5º, SAVIA - 

SM 978-84-675-6992-6 Castelán “ Lingua G. Língua 5, Celme – SM 2014 978-84-985-4421-

3 Galego “ Naturais Ciencias da Natureza 5 - Ed. Anaya 978-84-678-8585-9 Galego “ Sociais 

Ciencias Sociais 5 – Ed. Anaya 978-84-678-8588-0 Galego 

“ Inglés 

ROOFTOPS 5 CB, KATHERINE BILSBOROUGH, STEVE BILSBOROUGH & PAUL SHIPTON 

2014 

9780194503679 Inglés 

“ Inglés 

ROOFTOPS 5 AB, KATHERINE BILSBOROUGH, STEVE BILSBOROUGH & PAUL SHIPTON 

2014 

9780194503686 Inglés 

“ Lengua - Lectura 

“Marcelo Crecepelos Juego Lectura”, A. Alonso e outros, Ed. Bruño 

978-84-216-5743-0 Castelán 

“ Plástica Plástica 5. Aprender é crecer. Ed. Anaya 978-84-678-3527-4 Galego “ Valores 

Sociais Valores Sociales y Cívicos 5 Ed. Anaya 978-84-678-7862-2 Castelán 

“ Relixión 

Relixión Católica 5º - Aprender es crecer en conexión. Ed. Anaya 

978-84-678-8402-9 Castelán 

 

6º CURSO 

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN Lingua da edición 

6º de E.P Matemáticas 

Matemáticas 6, Yolanda González y otros, SAVIA - SM 

978-84-675-7567-5 Castelán 

“ Lengua 

Lengua Cast. 6, Araceli Calzado y otros, SAVIA - SM 
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978-84-675-7566-8 Castelán 

“ Lingua G. Língua 6, María Asunción Canal y otros  – SM Xerme 978-84-985-4525-8 Galego 

“ Naturais 

Ciencias da Natureza 6. Aprender é crecer en conexión, Almudena Alcón e outros - Ed. 

Anaya 

978-84-678-8308-4 Galego 

“ Sociais 

Ciencias Sociais 6, Aprender é crecer en conexión, José Luis Chamero e outros – Ed. Anaya 

978-84-678-3519-9 Galego 

“ Inglés ROOFTOPS 6 CB, Oxford University Press 9780194503815 Inglés “ Inglés 

ROOFTOPS 6 AB, Oxford University Press 9780194503822 Inglés 

“ Relixión 

Relixión Católica 6º - Aprender es crecer en conexión. Ed. Anaya 

978-84-678-8404-3 Castelán 


