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1. DATOS DO CENTRO 

O Ceip Saco e Arce de Toén, é un colexio do medio rural moi próximo a cidade 

de Ourense, de dúas unidades de E. Infantil e cinco unidades de E. Primaria por 

catálogo, pero na realidade están a funcionar neste curso 2017/18 , tres aulas de EI e seis 

aulas de E. Primaria. Acolle a un total de 99 alumnas-os dos distintos pobos e aldeas do 

Concello e de zonas colindantes a este , atendidos por 19 mestres, 14 do claustro e catro 

itinerantes (mestras de Relixión, AL, PT e Orientadora). 

Este centro oferta tres servizos prioritarios para a poboación e así poder conciliar 

a escola coa familia: servizo de Atención Temperá, Comedor Escolar e Transporte 

Escolar. 

E-mail: ceip.saco.arce@edu.xunta.es 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsacoarce/ 

Teléfono: 988261031 

Código do centro: 32012711 

 

O municipio de Toén está formado por 41 aldeas agrupadas en oito parroquias: 

Toén, Moreiras, Mugares, Alongos, Trelle, Xestosa, Feá e Puga. Fai fronteira cos 

municipios de Barbadás, Ourense, Cartelle e con Castrelo de Miño. Contaba cunha 

poboación en 2014 de 1511 habitantes.  

Número de alumnos-as escolarizados-as  99 

Números de alumnos-as transportados-as 94 

Número de alumnos-as usuarios do comedor 96 

Censo de familias 78 

 

  

mailto:ceip.saco.arce@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsacoarce/
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2. XUSTIFICACIÓN 

Esta comunidade educativa, facéndose eco das inquietudes dalgunhas familias e 

profesorado, presenta este proxecto que agardamos sexa ben acollido por todos/as. O 

modelo de xornada que propomos é a resposta que o noso centro educativo presenta aos 

cambios constantes da nosa sociedade, da nosa realidade inmediata, a través de novas 

propostas organizativas e funcionais que se adapten a esa nova realidade social. 

Na actualidade, existe unha progresiva tendencia a adoptar este modelo, polos 

beneficios que reporta a todos os integrantes da comunidade educativa, tanto a nivel 

autonómico como estatal, sendo este o modelo instaurado practicamente en toda 

Europa.  

No noso caso particular os cambios non serían de gran magnitude posto que na 

actualidade solo temos unha sesión despois do comedor. 

 

3. REQUISITOS 

1. Acordo do consello escolar, por maioría dos tres quintos dos seus membros. 

2. Acordo do claustro de profesoras e profesores por maioría dos tres quintos dos seus 

membros. 

3. Informe favorable do Servizo de Transportes da Delegación Provincial. 

4. Acordo favorable do 58 % do total do censo das nais, pais ou titores legais do 

alumnado. Para os efectos de establecer o total do censo, computaranse a nai ou o pai ou 

un dos titores legais do alumnado da etapa en que se pretende cambiar a xornada. 

5. Plan específico de actividades extraescolares. 
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4. OBXECTIVOS 

Obxectivo xeral 

 Acadar unha mellor calidade de vida dos distintos sectores da comunidade 

educativa. 

Obxectivos específicos 

- Conciliar a vida educativa coa vida laboral e familiar. 

- Mellor acceso ás actividades complementarias. 

- Contribuír a un maior rendemento do noso alumnado nas disciplinas escolares 

que contribúa a diminuír o fracaso escolar. 

- Desenvolver no alumnado a iniciativa persoal e a capacidade de elección de 

actividades optativas. 

- Estimular as relacións interpersoais entre os escolares ao participar en 

actividades onde os agrupamentos non son os habituais. 

- Aproveitar o tempo de traballo real, reducindo entradas e saídas. 

- Favorecer o perfeccionamento e reciclaxe do profesorado en horario de tarde. 

- Aproveitar as tardes, especialmente no inverno. 

- Evitar a dispersión e o esforzo de recuperar a concentración na xornada de 

despois da comida e o patio. 

- Adaptar o horario escolar ao horario laboral das familias. 

- Facilitar o descanso de despois de comer. 

- Fomentar o uso da biblioteca. 
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5. PLAN DE FUNCIONAMENTO 

GARANTIRASE : 

 As 5 horas lectivas. 

 O funcionamento do servizos ofertados na actualidade: Comedor Escolar, 

Transporte Escolar, Actividades Complementarias- Extraescolares. 

 O normal funcionamento do Centro: reunións de nivel, xuntanzas de Equipos e 

Departamentos, así coma a atención a pais/nais/ titores legais. 

A organización do centro no relativo ó agrupamento do alumnado, organización 

do profesorado por departamentos e equipos, tempos de recreo e saídas escolares, non 

sufre ningún tipo de alteración co cambio da xornada polo que , no desenrolo da PXA 

do curso 2018-2019 as variacións nestes eidos serán aquelas que veñan dadas pola 

mobilidade do profesorado e polos criterios establecidos para a programación das saídas 

escolares. 

HORARIO LECTIVO: 

 Para o alumnado: 

O horario de docencia directa co alumnado será de luns a venres ámbolos dous 

inclusive, de 9:30 a 14:30 horas. 

A distribución horario deste tempo será a seguinte: 

 

1ª sesión 

2ª sesión 

3ª sesión 

RECREO 

4ª sesión 

5º sesión 

 

 

9:30 – 10:20 (50 min) 

10:20 – 11:10 (50min) 

11:10 – 12:00 (50min) 

12:00 – 12:30 (30min) 

12:30 – 13:40 (50min+20min hora de ler) 

13:40 – 14:30 (50min) 

 

 

En E. Infantil a xornada lectiva repartirase ó longo da mañá segundo criterio do 

profesorado da etapa, tendo en conta as necesidades dos /as alumnos/as, distribuíndo os 
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espazos lectivos e lúdicos en función das programacións curriculares. O horario de 

recreo coincidiran no inicio co de E. Primaria pero prolongarase dez minutos máis. 

 Para o profesorado: 

- O profesorado terá o mesmo horario lectivo que o alumnado. 

- Realizara gardas de transporte segundo as quendas que se establezan ó inicio de 

cada curso escolar. 

- Completará o seu horario en sesións de tarde: todos os MARTES , de 16:00 a 

18:00 de acordo a seguinte organización: 

HORARIO ACTIVIDADE 

16:00-17:00 REUNIÓNS CLAUSTRO 

17:00-18:00 ATENCIÓN A PAIS/NAIS  

 

- Estableceranse quendas de mestres/as de xeito que todos os días haberá no 

centro profesorado que ostentarán a representación oficial do Centro e manterán 

en funcionamento a biblioteca que estará a disposición do alumnado. O horario 

será de 16:00 a 18:00 de outubro a xuño. A relación nominal destas quendas 

establecerase no mes de setembro, unha vez que estea fixada a plantilla para o 

curso. 

HORARIO DE COMEDOR:  

 Horario de comedor será de 14:30 a 15:50 (1 h 20 min).  
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

Distinguiremos entre actividades complementarias e actividades extraescolares. 

o As actividades complementarias, que se realizan durante a xornada 

lectiva, serán as mesmas que se veñen desenrolando coa xornada partida 

e que están especificadas en cada curso na PXA segundo os criterios que 

establece o Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares. 

o As actividades extraescolares estarán entendidas como actividades 

abertas e de interese para todo o alumnado sen que interfiran no proceso 

educativo, teñan carácter voluntario e non discriminatorio por ningún 

motivo nin razón. 

O centro en colaboración coa ANPA proxecta establecer as seguintes: 

- Propostas polo centro 

Bilioteca escolar: funcionará baixo a supervisión do profesorado todos os días lectivos 

de 16:00 a 18:00 agás os martes. Neste tempo o alumnado poderá consultar libros, 

revistas , enciclopedias e terá acceso a ordenadores con conexión a internet. 

- Propostas pola ANPA 

Serán similares ás ofertadas no curso actual e dependerán das solicitudes dos 

alumnos/as e da dispoñibilidade dos monitores e monitoras. Coma exemplo as do curso 

2017 – 2018: 

Luns: fútbol (10 euros/mes) 

Martes: danza creativa (10 euros/mes) 

Mércores: break dance (10 euros/mes) 

Xoves: xadrez (9 euros/mes) 

Venres: inglés lúdico (12 euros/mes) 
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Coordinación e seguimento do proceso: 

Periodicamente , nunha reunión conxunta de representantes da ANPA e do 

Equipo Directivo, farase un seguimento das actividades que se realizan para confirmar 

que o desenvolvemento das mesmas se axusta ao que figura no PE e na PXA e , de non 

ser así, introducir os mecanismos correctores que sexa preciso. 

 

PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO NAS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

- O alumnado participante nas actividades extraescolares deberá acceder ao centro 

acompañado do monitor/a que imparte a actividade e non deambularán polo 

centro sen control. 

- Utilizarán os baños máis próximos á aula na que se imparte a actividade. 

- Cando remate a sesión deberán deixar a aula no mesmo estado no que a atoparon 

e saír todos xuntos acompañados polo monitor/a. 

- Será un representante da ANPA a encargada de abrir e pechar as portas de 

acceso, previa comprobación de que non queda ninguén dentro. 

- Como normal xeral, tratarase de facer o menor percorrido posible e de evitar a 

deambulación do alumnado polos corredores. 

- Os pais/nais do alumnado participante nas actividades agardará a que os/as 

alumnos/as saian da actividade no patio, nunca na porta da aula. 

- En caso de accidente ou imprevisto establecerase contacto telefónico para que a 

familia poida acceder ó centro. 

 

AVALIACIÓN 

Realizaríase en xuntanzas co Claustro e Consello escolar tendo como referencia os 

seguintes criterios: 

 Rendemento académico do alumnado. 

 Fatiga do alumnado e profesorado. 

 Incidencia sobre a vida familiar. 

 Aumento/diminución da participación nas actividades extraescolares. 
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 Niveis de aceptación e grado de satisfacción dos colectivos implicados (familias, 

alumnado e profesorado). 

 Organización do Centro. 

Toda a información será recollida por escrito para o seu análise (Equipo Directivo, 

Claustro de Profesores e Consello Escolar), utilizando os seguintes procedementos: 

 Observación directa nas sesións de traballo. 

 Análise obtido polos diferentes sectores da Comunidade Educativa. 

 Recollida de opinións dos protagonistas mediante a autoanálise e as sesións de 

seguimento cos monitores e responsables das actividades extraescolares. 

 

7. SERVIZO DE TRANSPORTE 

Manterase o servizo o cos mesmos criterios de adxudicación que na actualidade tal e 

como establece a lexislación vixente a este respecto. 

RUTAS 

RUTA 1 

CEIP SACO E ARCE 

A VEREA 

FONDÓN 1 

FONDÓN 2 

AS QUEIMADAS 

MUGARES 1 

MUGARES 2 

MUGARES 3 

MEABA 

MOREIRO 

ALONGOS 1 

ALONGOS 2 

FREIXENDO 
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RUTA 2 

CEIP SACO E ARCE 

TOÉN CONCELLO 

TOÉN RIBADELA 

XESTOSA 1 

CELEIRÓN 

 

RUTA 3 

CEIP SACO E ARCE 

TRELLERMA 

TRELLERMA 2 

MOREIRAS 1 

MOREIRAS 2 

MOREIRAS 3 

AS AIRAS 

AS LAMAS 

 

HORARIO (manterase o mesmo criterio que ata o de agora): comezo na primeira 

parada de cada ruta media hora antes que o inicio da xornada. 

8. COMEDOR ESCOLAR 

Manterase o servizo, cos mesmos criterios actuais de admisión e número de 

comensais, atención por parte do persoal de control do mesmo, como establece a 

lexislación a este respecto. 

Durante este período de tempo, o alumnado estará atendido no recinto escolar polo 

profesorado encargado e polas nais/pais voluntarias deste servizo como se viña facendo 

ata agora. 

O alumnado usuario do comedor terá a opción de voltar á casa, ben no transporte 

escolar (se é usuario del) ou recollidos polas familias ou persoas autorizadas ao rematar 

este, ou ben de permanecer no centro para participar nalgunha actividade. 


