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1- DATOS XERAIS DO CENTRO: 
 

C.E.I.P. Sta Mª DO CASTRO 

Rúa Valiño, nº 55 

15939 Cabo de Cruz – Boiro 

CÓDIGO DO CENTRO 15023341 

C.I.F. Q-6555407-C 

TELÉFONO 881.867.032 

FAX 881.867.036 

E-MAIL ceip.santamaria.castro@.edu.xunta.es/  

PÁXINA WEB http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro/ 

 

 

 O CEIP Santa Mª do Castro está situado en Cabo de Cruz, unha parroquia do 

concello de Boiro, sendo un dos seis Centros educativos de ensino básico que existen 

neste Concello. É un colexio con 34 anos de historia e cunha traxectoria respecto ao 

desenvolvemento educativo, moi positiva. 

A poboación á que serve este Centro dedícase maioritariamente a labores 

derivadas do mar: pesca, marisqueo, extracción do mexillón e industrias conserveiras. 

En xeral, o nivel de estudos é de Primaria e Secundaria e, o nivel económico é 

medio- alto. 
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 COMPOSICIÓN DO CENTRO E FUNCIONAMENTO 

 Alumnado: É o pilar máis importante dun colexio, xa que supón o punto de 

partida e o punto de chegada de toda a actividade educativa. Pártese sempre dos 

intereses dos alumnos e dos seus coñecementos previos, para planificar unha actividade 

educativa que contribúa ó crecemento intelectual, persoal, social… do alumnado, é 

dicir, ó seu desenvolvemento integral. O noso Centro conta para este curso escolar 

2018-2019 con 152 alumnos distribuídos da seguinte maneira: 

4º Educación Infantil: 12 alumnos 

5º Educación Infantil: 8 alumnos   TOTAL: 37 Alumnos  

6º Educación Infantil: 17 alumnos  

1º Educación Primaria: 15 alumnos 

2º Educación Primaria: 23 alumnos 

3º Educación Primaria: 17 alumnos   TOTAL: 115 Alumnos 

4º Educación Primaria: 21 alumnos 

5º Educación Primaria: 24 alumnos 

6º Educación Primaria: 15 alumnos 

 

 Claustro: Integrado por 16 mestres (Infantil (3+1), Primaria (5+1), Especialistas 

(FI +EF + EM + PT  + REL + ORIENTADORA). A orientadora, a mestra de Relixión e 

a mestra de AL as temos compartidas co CEIP de Escarabote, sendo o noso o Centro 

base da orientadora e da mestra de relixión e o outro o da mestra de AL. 

 Consello Escolar: Formado por todos os compoñentes legais. 

 APA: Colaboradora e participativa. Este ano renovouse a directiva, aínda que 

varios dos seus membros anteriores seguen formando parte da mesma. 
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 Persoal laboral: O conserxe, presente no Centro dende a apertura do mesmo, e 

a Sra. da limpeza. 

 Persoal non docente: Este curso contamos con 2 coidadoras xa que se 

escolarizan dous alumnos novos que precisan a súa asistencia. Unha coidadora, 

compartida co CEIP de Escarabote, virá os luns, martes e mércores; e a outra, 

compartida co CEIP Santa Baia, virá os xoves e os venres. 

 

A organización do Centro distribúese en Equipos dinamizadores das diferentes 

parcelas da vida escolar: de Dinamización Lingüística, de actividades complementarias, 

de biblioteca e de novas tecnoloxías. Todos os mestres do Centro participan nalgún 

destes equipos, de modo que todos eles queden compensados cun número similar de 

participantes. 
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2- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA O CURSO 
ACADÉMICO: 

En primeiro lugar, dende o equipo directivo, poranse todos os medios para que se 

poidan cumprir todas e cada unha das necesidades de mellora prantexadas polos 

distintos equipos e ciclos nas respectivas memorias do fin do curso pasado, así como os 

rogos e preguntas prantexados no último Consello Escolar. Partindo disto perfilamos os 

primeiros obxectivos para este curso académico: 

- Mellorar a coordinación con todo o equipo docente que traballa en cada nivel. 

- Establecer un protocolo máis claro na celebración de reunións do profesorado. 

- Organizar dende principio de curso as actividades que se realizan a nivel de Centro 

co alumnado de todos os niveis. 

- Darlle continuidade ás actividades identitarias do Centro. 

- Potenciar un bo clima de convivencia no Centro en referencia a toda a Comunidade 

Educativa (alumnado, profesorado, familias, persoal non docente). 

-  Implicar ás nais/pais no proceso educativo dos seus fillos/as 

- Crear un bo ambiente de traballo e relacións humanas afectivas no profesorado, que 

repercuta en toda a Comunidade Educativa. 

- Estimular o traballo en grupo dos membros do Claustro como medio para lograr unha 

efectiva organización e coordinación. 

-  Desenvolver o Plan de Acción Titorial 

- Apoiar a diversidade do alumnado, establecendo medidas de apoio para todo o 

alumnado NEAE e para todos aqueles que o precisen. 

- Reforzar e afondar en medidas que favorezan a mellora da lecto-escritura, o cálculo e 

a expresión oral. 

- Actualizar os Documentos do Centro: Proxecto Lector. 

- Promover a Innovación Educativa no proceso de ensinanza-aprendizaxe a través das 

TICS e fomentar o uso das novas tecnoloxías; e mellorar o funcionamento dos 

equipos. 

- Desenvolver o Proxecto Abalar . 

- Mellorar a dotación de material e equipamentos do Centro. 
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- Atender ás necesidades do Centro e mellorar as deficiencias que presentan algunhas 

instalacións. 

- Facilitar e potenciar a formación do profesorado. A nivel grupal a través de un PFPP 

orientado este ano ó deseño e posta en funcionamento dun patio inclusivo, e levando 

a cabo sesións de formación nas TIC; e individualmente informando dos cursos que 

oferta o CAFI, así como de aqueles outros de entidades públicas ou privadas que 

consideremos de interese para o profesorado. 

- Apoiar e dinamizar o funcionamento da ANPA. 

- Establecer canles comunicativos entre a Comunidade Educativa e a Administración 

(Concello, Consellería). 

- Seguir na participación do Plan proxecta, a través do programa “Meteoescolas”, 

implicando a todo o alumando e profesorado do Centro na recollida de datos da 

estación meteorolóxica, e no afondamento dos cambios que o clima produce na 

contorna. 

- Desenvolver o proxecto presentado para Voz Natura baixo o lema “Creando vida coa 

compostaxe”. 

- Prestar máis atención ó desenvolvemento emocional do alumnado. 
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3- MEDIDAS A DESENVOLVER PARA A SÚA 

CONSECUCIÓN: 

   
 Para mellorar a coordinación de todo o equipo docente que traballa en cada nivel 

estableceremos reunións mensuais con todos os profesionais que interveñen en cada 

grupo, co fin de valorar máis minuciosamente o desenvolvemento de cada alumno, a 

efectividade dos apoios e/ou desdobres, etc. Os anos anteriores establecíanse 

reunións nas que se agrupaban 1º-2º e 3º por unha banda e 4º-5º e 6º pola outra, non 

vendo moita eficacia nestas reunións decidimos cambiar este ano o formato e 

agruparnos seguindo o modelo dos antigos ciclos: 1º e 2º - 3º e 4º - 5º e 6º - Infantil. 

 Para establecer un protocolo máis claro de reunións decidimos elaborar un 

calendario a principio de curso poñendo data concreta a cada reunión, evitando así 

solapamentos. 

 Co fin de mellorar no exercicio das nosas funcións e facilitar que o alumnado acade 

as competencias básicas, darémoslle prioridade aos seguintes ámbitos coa 

realización de actividades específicas dentro de toda as áreas: 

-Expresión e comprensión oral 

-Educación emocional 

-Lectura , escritura e ampliación do vocabulario 

-Atención 

-Expresión escrita 

-Razoamento e cálculo. 

 En canto as actividades identitarias do Centro, ademais da calidade das propostas 

que poñamos sobre a mesa para o presente curso, teremos en conta a cantidade das 

mesmas. É unha apreciación xeneralizada que, ás veces, non se pode profundar o 

suficiente nos proxectos emprendidos debido á cantidade de actividades nas que nos 

vemos inmersos. 



 
 
 
 
 

Programación Xeral Anual 2018/2019  9 

C.E.I.P. “Sta. Mª DO CASTRO” 

Valiño, 55 – 15939 – Cabo de Cruz -  Boiro   881.867.032 Fax: 881.867.036  

ceip.santamaria.castro@.edu.xunta.es/           http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro/ 

En calquera caso, é un punto aceptado por todo o claustro continuar levando a 
cabo as seguintes:  

- Almorzos saudables: Durante a primeira semana do mes de outubro todos os 

alumnos do Centro almorzan un día da semana no colexio, traballando dunha 

forma directa con eles a educación para a saúde. 

- Voluntariado cultural: Os alumnos de 5º e 6º de primaria que así o desexen 

poderán formar parte do voluntariado, que consiste na participación activa 

no mantemento e xestión da biblioteca. 

- Letras galegas: Celebrarase o mércores 15 de maio. Realizaremos diferentes 

actividades durante a mañá para dar a coñecer ó alumnado a figura do autor 

homenaxeado: Antón Fraguas. Tamén realizaremos a Feira temática: Todo o 

alumnado, profesorado e familias que así o desexan asisten ó Centro coa 

vestimenta propia da época medieval ou da temática da semana cultural. Ese 

día realízanse talleres relacionados co Proxecto de Dinamización 

Lingüística. A mediodía realizaremos o xantar de convivencia coas familias 

e o alumnado que queira participar,  e pola tarde o Festival das Letras 

Galegas, nos que se interpretará música tradicional de Galicia.  

- Semana cultural: Este ano decidimos cambiar as datas de celebración da 

mesma, pasando de maio a xuño (Do 10 ó 14) . Durante esta semana se 

desenvolven no Centro actividades relacionadas co proxecto de 

Dinamización Lingüística: talleres, charlas, visita de autores, saídas, etc. 

-  Visita de autores: Ó longo do curso intentamos concertar visitas ó noso 

Centro con autores ou ilustradores, como actividade motivadora para a 

lectura. 

- Conmemoracións do calendario escolar: Trabállanse a nivel de aula, aínda 

que ás veces facemos recompilación dos traballos feitos nos diferentes 

cursos para facer unha exposición común. 

- Proxecto de Dinamización Lingüística: Este proxecto se desenvolve tendo 

como fío motivador algún aspecto relacionado coa cultura, sociedade ou 

economía da zona na que se atopa o Centro. De non poder ser así, 

relaciónase con algo propio da cultura ou sociedade galega. Este ano o fío do 

proxecto serán os xogos e deportes para a construción dun patio inclusivo. 
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- Prevención do Acoso Escolar: Solicitamos as charlas que imparte a Garda 

Civil en relación a este tema, dentro do programa “Plan Director para a 

Convivencia e a Mellora da seguridade nos Centros Educativos”. 

- Mantemento das instalacións: Estamos en contacto co Concello para que se 

realicen as tarefas de mantemento que se consideran oportunas. 

- Formación do profesorado, que este ano comezamos outro PFPP relacionado 

coa elaboración de patios inclusivos e sostibles. Así mesmo intentaremos 

que se imparta no noso Centro formación sobre alumnado TEA. 

- Colaboración coa ANPA: Mantemos reunións periódicas nas que tratamos 

aspectos relacionados co Centro (alumnado, actividades, infraestruturas...), 

co obxectivo de, entre todos, lograr un mellor funcionamento en beneficio do 

alumnado. Tamén realizamos actividades en común: Magosto, Samaín, 

Entroido, festival de Nadal... 

- Colaboracións con entidades externas ao centro 

 

 Tratarase de elaborar programacións didácticas realizables, que incidan nas 

carencias que vimos atopando no alumnado e que posibiliten a consecución das 

competencias básicas. 

 Revisaranse o Plan de Acción Titorial e o Plan de apoio á Lectura, concretando as 

accións que interesa levar a cabo. 

 Intentarase dotar todas as aulas dos recursos máis axeitados para poder aplicar os 

coñecementos adquiridos na formación realizada. 

 Coma todos os anos, manterase estreito contacto coas familias, co fin de atraelos 

para que participen e colaboren co profesorado na formación dos seus fillos. 

 Continuarase intentando loitar por mellorar as infraestruturas do Centro no que 

atinxe ao cambio dos ventanais e ao mantemento das instalacións existentes. 

 Revisarase as programacións de ciclo de infantil e niveis de primaria, tendo en conta 

as necesidades e plans de mellora contemplados nas memorias respectivas do curso 

pasado. 
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 Adaptarase a metodoloxía de traballo ás necesidades do alumnado, atendendo aos 

criterios de atención á diversidade. 

 Adoptaranse as medidas precisas – apoios, desdobres…- para facilitar a atención a 

todo o alumnado, sobre todo en determinados niveis caracterizados, ben por ser 

numerosos, ben por contar con alumnado moi diferenciado en canto ás súas 

necesidades. Así pois, para este curso escolar, contémplanse desdobres en 2º EP, 4º 

EP e 5º EP, nas áreas de Lingua Castelá, Matemáticas e Inglés. Tamén se 

estableceron apoios en aula en 1º EP, 2º EP, 4º EP e 5º EP. Estes apoios avaliaranse 

periodicamente para comprobar a súa efectividade, e se valorará a necesidade ou 

non de establecer apoios novos. 

 

 ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA ACADAR OS 

OBXECTIVOS ACADÉMICOS SON: 

-Talleres de expresión oral, na etapa de Educ. Infantil; a través da lectura de contos, 

xogos, actividades de creación de historias, de relación de vocabulario, etc, 

-Taller de emociones en Educación Infantil, no que se lle axuda ó alumnado a 

identificar as emocións neles mesmos e nos demais e a iniciarse no control e manexo 

das mesmas. 

- Actividades de atención e razoamento en todos os niveis; tanto a través da resolución 

de problemas matemáticos de forma específica nesta área, como de problemas da vida 

cotiá a través da expresión oral, e sempre dun xeito transversal dende todas as áreas. 

- Lecturas voluntarias e obrigatorias, na escola e na casa. 

-Aplicación do método Doman para a aprendizaxe da lecto-escritura, en Educ. Infantil. 

- Aplicación dos Bits Ortográficos, en Primaria: É unha actividade baseada no método 

de traballo Doman, pero aplicado ás regras ortográficas de escritura. (O material deste 

método foi elaborado polo profesorado do noso Centro a partir dun grupo de traballo). 

- Aplicación do “Coco-loco”, en Primaria. É unha actividade na que se traballa o 

cálculo mental dunha forma lúdica. 
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- Realización de actividades relacionadas co “supermercado” en todos os niveis. O 

supermercado tamén foi elaborado por profesorado deste Centro. É un aula 

acondicionada con todo o necesario (alimentos, cestos da compra, diñeiro, máquina 

rexistradora…) que lle permite ó alumnado traballar conceptos lóxico-matemáticos, 

vocabulario, relacións sociais, e outros múltiples aspectos. 

- Aplicación das novas tecnoloxías, en todos os niveis. 

-Elaboración dun proxecto para ser desenvolto na Semana Cultural, dentro do Proxecto 

de dinamización lingüística. (Este proxecto está sendo actualmente elaborado e será 

remitido á inspección en canto estea rematado). 

-Continuidade como centro bilingüe en 5º e 6º de Primaria na área de Plástica. Este ano 

contamos para o mellor desenvolvemento das mesmas cunha auxiliar de conversa. 

 

 RECURSOS PREVISTOS PARA O EFECTO: 

Humanos:  

 Profesorado de Centro: Organización de equipos de traballo e disposición 

horaria para programar as actividades conducentes a eses obxectivos. 

 As familias, que sempre se implican dunha maneira activa no desenvolvemento 

de moitas actividades, na elaboración e aportación de materiais, etc. 

 A ANPA do colexio. 

 O Conserxe, que sempre está disposto a botar unha man na realización de 

múltiples actividades. 

 Colaboración con cantas persoas e/ou organismos estean dispostos a contribuír a 

mellorar a calidade educativa. 

 

Materiais:  

 O presuposto xeral do Centro e as posibles axudas do Concello e da APA.  
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4-  XORNADA ESCOLAR E HORARIO DO CENTRO: 
 

Seguindo o establecido na Orde do 23 de Xuño de 2011 pola que se regula a 

xornada de traballo do persoal funcionario e laboral dos centros (DOG 30-6-2011), o 

profesorado completará unha xornada semanal de 37 h. 30 m. das cales 30 horas 

corresponderán a actividades no centro con presenza no mesmo, e delas, 25 terán 

carácter lectivo, incluíndo as gardas de clase, gardas de recreos e as vixilancias de 

entrada e saída do alumnado transportado. No noso Centro temos xornada mixta, 

quedando estruturado o horario da seguinte maneira: 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00-13:30      

16:00-17:15      

 

No presente horario inclúense as docencias, apoios e reforzos educativos, as gardas e 

substitucións de profesorado e vixilancia de recreos e transporte (TOTAL: 25 H. 

LECTIVAS) 

 

 QUENDAS DE VIXILANCIAS DE RECREOS E GARDAS: 

Para organizar as vixilancias seguiremos o disposto na Orde do 22 de xullo de 1997 

sobre as vixilancias nos recreos (1 profesor/a por cada 25 alumnos/as de ed. Infantil e 1 

profesor/a por cada 50 alumnos/as de ed. Primaria). O patio está dividido en 2 zonas: 

unha para infantil na parte posterior do edificio principal e outra para primaria na parte 

anterior e lateral do edificio. Estas zonas estarán vixiadas por 4 profesores (2+2) que 

realizarán as gardas dous días á semana. Os días que algunha garda non poda ser 

realizada por ausencia do profesorado correspondente cubrirase a mesma con outro 

mestre do Centro. Cando chova o alumnado de infantil xogará no patio cuberto ou na 

sala de teatro do pavillón de infantil, e o alumnado de primaria nas zonas cubertas do 

edificio principal. Durante os recreos tamén están dispoñibles como zona de ocio para o 

alumnado tanto a biblioteca como a ludoteca, que contan cun mestre de garda cada 

unha. 
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 Lu Ma Me Xo Ve 

PATIO 

INFANTIL 

Reyes F. 

Laura 

Luísa 

Urko 

Lucía 

Javier V. 

Lucía 

Reyes F. 

Luísa 

Reyes R. 

PATIO 

PRIMARIA 

Javier V. 

Paula  

Belén T. 

Paula 

Laura 

Natalia 

Antón 

Belén F. 

Alba 

Antón 

BIBLIO Reyes R. Marisol Alma Javi PT Natalia 

LUDOTECA Alba Belén F. Javi PT Belén T. Urko 

 

O profesorado permanece no Centro realizando as seguintes tarefas ó longo da semana 

(TOTAL 5H. NON LECTIVAS + 1H. GARDA TRANSPORTE-LECTIVA-): 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

8:45-

9:00 

GARDAS TRANSPORTE 

13:30-

13:45 

GARDAS TRANSPORTE 

13:30-

14:30 

REUNIÓNS 

PROFESORADO 

 REUNIÓNS 

PROFESORADO 

  

15:30-

16:00 

GARDAS 

TRANSPORTE 

 GARDAS 

TRANSPORTE 

  

16:00-

18:00 

 GARDAS 

BIBLIOTECA 

 GARDAS BIBLIOTECA 

17:15-

17:30 

GARDAS 

TRANSPORTE 

 GARDAS 

TRANSPORTE 

  

17:15-

18:30 

  ATENC. A PAIS   

 

Este horario ademais complétase ó longo do curso nestas tarefas: 

 Ambientación do centro, mantemento e actualización de blogs e páxina web. 

 Reunións de órganos colexiados. 

 Reunións de avaliación. 

 Proxecto Abalar. 

 Actividades Extraescolares. 
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5- ÓRGANOS DE GOBERNO: 

 

 EQUIPO DIRECTIVO: 

Equipo directivo está nomeado durante 4 anos, sendo este curso escolar o último da 

presente lexislatura, estando constituído polos seguintes membros: 

LUCÍA ABAD SÁNCHEZ (Directora) 

ANA MARÍA PLACES VITURRO (Xefa de estudos) 

Mª REYES FERNÁNDEZ NEIRA (Secretaria) 

 

 PLAN DE ACTUACIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO: Os obxectivos 

deste Equipo Directivo van encamiñados a conseguir un bo funcionamento do Centro en 

todos os ámbitos, sendo prioritarios os seguintes: 

- Cumprir, respectar, facer cumprir e respectar a lexislación vixente. 

- Fomentar un clima grato e estimulante, que facilite o traballo, o entendemento 

entre toda a comunidade educativa e a boa marcha xeral do Centro. 

- Coordinar as tarefas dos distintos equipos. 

- Optimizar o rendemento dos recursos materiais e persoais. 

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

participación de todos os colectivos da comunidade escolar. 

- Deseñar estratexias e plans de actuación que procuren unha ampla formación dos 

alumnos que senten bases firmes na súa educación integral. 

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

todas as institucións e colectivos relacionados co Centro. 
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- Seguir actualizando o Centro no relativo ás TICS, promovendo a formación do 

profesorado, os proxectos de innovación, a mellora das instalacións, os medios e 

as metodoloxías de traballo. 

- Fomentar e promover a formación do profesorado. 

- Conseguir un clima de respecto e valoración do profesorado e da súa labor 

educativa. 

Na estrutura do Centro terán sempre unha importancia fundamental a coordinación, 

referida aos diferentes equipos docentes, os equipos de traballo, ás comisións, ós 

órganos de goberno e a todos os grupos que compoñen a comunidade educativa. 

 

A coordinación desde a dirección facilitará que os diferentes equipos formen parte 

dun todo común a nivel de centro con obxectivos, metodoloxías e actitudes comúns. Así 

mesmo, os proxectos que se leven a cabo integrarán a toda a comunidade educativa. 

Procurarase que o profesorado e os equipos de traballo asuman a responsabilidade 

correspondente e se impliquen na tarefa propia e á súa vez na tarefa común. 

 

 

 HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO  DO EQUIPO DIRECTIVO:  

O equipo directivo atenderá as demandas das familias preferiblemente no seguinte 

horario: 

EQUIPO DIRECTIVO 
 Lu Ma Me Xo Ve 

9:00-10:00  Secretaría 
Dirección 

Secretaría Secretaría Xefatura 
Dirección 

10:00-11:00 Xefatura     
11:00-11:30  
11:30-12:30 Dirección Xefatura 

Dirección 
Dirección   

12:30-13:30 Xefatura 
Secretaría 

 Secretaría 
Xefatura 

Dirección  

 
16:00-16:30 
16:30-17:15 

  Dirección  

 

No caso de que as familias non podan nas horas preestablecidas utilizaranse os 

recreos e as horas de atención á pais/nais os mércores á tarde de 17:15 a 18:15. 
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 CLAUSTRO: 

O Claustro de Profesores será un órgano fundamental na vida escolar do Centro, 

será informado axeitadamente dos proxectos e actividades realizadas e participará moi 

activamente no debate e nas decisións que afecten á organización e á marcha do centro. 

 

LUCÍA ABAD SÁNCHEZ ALBA LEÓN MARTÍNEZ 

Mª SOLEDAD LÓPEZ IGLESIAS J. ANTONIO PÉREZ PÉREZ 

PAULA FERNÁNDEZ BOUZÓN NATALIA LÓPEZ DURÁN 

LUISA SEGADE TARRÍO JAVIER VIDAL COIRA 

Mª REYES FERNÁNDEZ NEIRA REYES RODRÍGUEZ TORRES 

ANA Mª PLACES VITURRO URKO UNZUETA FERNÁNDEZ 

BELÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JAVIER MÍGUEZ MATO 

BELÉN TORRE CASTRO LAURA GUITIÁN CASTROMIL 

 

 CONSELLO ESCOLAR: O Consello Escolar renovouse en novembro 
do 2016, quedando constituído do seguinte xeito: 

DIRECTORA - 
PRESIDENTA 

LUCÍA ABAD SÁNCHEZ  

XEFA DE ESTUDOS MARÍA SOLEDAD LÓPEZ IGLESIAS  

SECRETARIA Mª REYES FERNÁNDEZ NEIRA  

  

REPRESENTANTES DO 
PROFESORADO: 

J. ANTONIO PÉREZ PÉREZ 2014-2018 

 Mª BELÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 2016-2020 

 ANA Mª PLACES VITURRO 2016-2020 

 Mª LUÍSA SEGADE TARRÍO 

 

2016-2020 

 FRANCISCO JAVIER MÍGUEZ MATO 
(Suplente) 

2016-2020 

  

REPRESENTANTE 
PERSOAL NON 

JOAQUÍN FERNÁNDEZ TOUCEDO 2016-2018 
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DOCENTE: 

 JOSEFA RIVADULLA GONZÁLEZ (Suplente)  

  

REPRESENTANTES 
NAIS/PAIS: 

Mª AURORA PÉREZ DE LA CRUZ 2016-2020 

 ALICIA RODRÍGUEZ CASTRO 2016-2020 

 AGUSTÍN RIVAS RÍO 2014-2018 

 REBECA OZORES NINE 2014-2018 

 PATRICIA LOJO NINE (Representante da 
APA) 

2016-2018 

 ANTONIO Mª MUÍÑO MONTERO(Suplente) 2016-2020 

   

REPRESENTANTE DO 
CONCELLO: 

MANUEL ROMERO VÁZQUEZ 2016-2018 

 Este ano toca novamente renovación parcial dos seus membros. 

 

 PLAN DE ACTUACIÓN DOS ÓRGANOS COLEXIADOS: 

Axustarase ó recollido no NOF do Centro: 

“Reuniranse preceptivamente unha vez ó trimestre e sempre que o solicite 1/3 dos 

seus membros. En todo caso reuniranse ó principio e final de cada curso. 

A convocatoria dos órganos colexiados deberá ser acordada e notificada cunha 

antelación  mínima de 48 horas, salvo nos casos de urxencia. 

Antes de cada reunión de Consello Escolar reunirase o Claustro en sesión 

ordinaria. Trataranse os temas a debater no  Consello Escolar co obxecto de que os 

representantes do profesorado neste órgano sexan portadores dunha postura o máis 

consensuada posible. 

Con posterioridade á reunión do consello escolar, informarase  puntualmente ó 

profesorado sobre os acordos acadados. 

A orde do día será fixada polo equipo directivo, tendo en conta as  peticións dos 

demais membros que terán opción a engadir algún punto. 
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O quorun para a válida constitución  destes órganos será a da maioría absoluta 

dos seus membros. 

Non  poderá ser obxecto de acordo ningún asunto que non se atope  na orde do 

día, salvo que a maioría dos membros decida en votación que é un asunto urxente. 

 As actas serán asinadas  polo secretario/a, co visto bo do presidente/a. 

  Cando se someta a votación un tema, será aprobado se o ratifica a maioría  

absoluta (a metade máis un). Nunha segunda votación aceptaríase  a maioría simple. 

Os membros dos  órganos de goberno poderán facer constar en acta o seu voto  

contrario ó acordo adoptado, así como os motivos  que o xustifiquen. Cando fagan 

constar a súa  motivada oposición quedarán exentos  da responsabilidade que poida 

derivarse dos acordos  do órgano colexiado. 

Cando deba someterse algún asunto a decisión, calquera integrante do órgano 

poderá pedir que se faga baixo votación secreta, e entón será así.” 

 

 PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS 

ÓRGANOS DE GOBERNO. 

 Equipo directivo: 

Ten contemplada no horario cinco sesións nas que coinciden alternativamente 

dúas persoas do equipo.  Ademais destas horas os 3 membros do Equipo reuniranse 

unha vez ó mes en horario de 13:30 a 14:30, e sempre que fora necesario no horario do 

recreo do alumnado: de 11:00 a 11:30. 

Os asuntos a tratar concirnen á organización do Centro. 

 Claustro de Profesores 

Planificará, coordinará e decidirá sobre os aspectos docentes. No Claustro 

infórmase e ponse en común todo o que afecte á vida escolar. Reunirase unha vez ao 

mes e sempre que as necesidades do centro así o demanden.  
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 Consello Escolar 

Como órgano de participación dos distintos sectores da comunidade escolar, 

reunirase sempre que o Centro así o precise e, como mínimo, unha vez por trimestre.  

 

 

 PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS DOS 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 Tal e como figura no cadro de sesións non lectivas do profesorado da páxina 14, 

as reunións realizaranse os luns e os mércores en horario de 13:30 a 14:30, quedando 

establecido da seguinte maneira: 

 

*CALENDARIO REUNIÓNS 

LUNS MÉRCORES 

Reunión Complementarias / Reunión 
TICs 

Reunión Biblioteca  /Reunión D. 
Lingüística 

Coordinación ciclo: INFANTIL 

4 SET. 

1 OUT. 

29 OUT. 

26 NOV. 

14 XAN. 

11 FEB. 

18 MAR. 

29 ABR. 

3 XUÑ. 
3 OUT. 

31 OUT. 

28 NOV. 

9 XAN. 

6 FEB. 

13 MAR 

 

10 ABR.. 

22 MAI. 

Coordinacións nivel 1º e 2º EQUIPO DIRECTIVO 

8 OUT. 

5 NOV. 

3 DEC. 

21 XAN. 

18 FEB. 

25 MAR. 

6 MAI. 

10 XUÑ. 

10 OUT. 

7 NOV. 

5 DEC. 

16 XAN. 

13 FEB. 

20 MAR. 

24 ABR. 

29 MAI. 
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Coordinacións nivel 3º e 4º CLAUSTRO 

15 OUT. 

12 NOV. 

10 DEC. 

28 XAN. 

25 FEB. 

1 ABR. 

13 MAI. 

17 XUÑ. 

17 OUT. 

14 NOV. 

12 DEC. 

23 XAN. 

20 FEB. 

27 MAR. 

8 MAI. 

5 XUÑ. 

Coordinacións nivel 5º e 6º PFPP 

22 OUT. 

19 NOV. 

17 DEC. 

4 FEB. 

11 MAR. 

 

8 ABR. 

27 MAI. 

24 OUT. 

21 NOV. 

19 DEC. 

30 XAN. 

27 FEB. 

27 MAR. 

15 MAI. 

12 XUÑ. 

O Departamento de Orientación reunirase o primeiro martes de cada mes durante o 

recreo: de 11:45 h. a 12:15 horas. 

 

DATAS PREVISTAS PARA REALIZAR AS DISTINTAS AVALIACIÓNS: 

 ETAPA  DATA / NIVEL Entrega de notas: 

 

1ª 

INFANTIL 3 e 5 de decembro  

20 decembro PRIMARIA: 10 de decembro: 1º - 2º 

12 de decembro : 3º - 4º 

17 de decembro: 5º - 6º 

2ª INFANTIL 20 de marzo  
22 marzo PRIMARIA 13 de marzo: 1º - 2º - 4º 

11 de marzo: 3º - 5º - 6º 

 

3ª 

INFANTIL 3 e 5 de xuño  
 
20 xuño 

PRIMARIA 10 de xuño: 1º - 2º 

17 de xuño: 3º - 4º  

12 de xuño:  5º - 6º 
(*) PODE SER QUE, POR CAUSA MOTIVADA, SEXA NECESARIO CAMBIAR ALGUNHA DATA. 
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6- ADSCRIPCIÓN DO PROFESORADO: 

 

4º EDUC. INFANTIL ANA MARÍA PLACES VITURRO 

5º EDUC. INFANTIL Mª LUISA SEGADE TARRÍO 

6º EDUC. INFANTIL LUCÍA ABAD SÁNCHEZ 

APOIO INFANTIL Mª REYES FERNÁNDEZ NEIRA 

1º EDUC. PRIMARIA ALBA LEÓN MARTÍNEZ 

2º EDUC. PRIMARIA Mª BELÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

3º EDUC. PRIMARIA Mª SOLEDAD LÓPEZ IGLESIAS 

4º EDUC. PRIMARIA Mª BELÉN TORRE CASTRO 

5º EDUC. PRIMARIA PAULA FERNÁNDEZ BOUZÓN 

* SANDRA RODRÍGUEZ FRANCO 

6º EDUC. PRIMARIA JOSÉ ANTONIO PÉREZ PÉREZ 

EDUCACIÓN FÍSICA URKO UNZUETA FERNÁNDEZ 

LINGUA ESTRANXEIRA NATALIA LÓPEZ DURÁN 

RELIXIÓN Mº REYES RODRÍGUEZ TORRES 

MÚSICA JAVIER VIDAL COIRA 

PEDAGOXÍA TERAPEUTICA FRANCISCO JAVIER MÍGUEZ MATO 

AUDICIÓN E LINGUAXE NURIA GARROTE ARMADA 

*NEREA BARRAL FRAGA 

ORIENTACIÓN LAURA GUITIÁN CASTROMIL 
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7- CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA: 
 EQUIPO DOCENTE DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

 EQUIPO DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA 1º - 2º: 

Alba León Martínez 

Mª Belén Fernández Fernández 

Urko Unzueta Fernández 

Reyes Rodríguez Torres 

Natalia López Durán 

Fco. Javier Míguez Mato 

Laura Guitián Castromil 

 

Coordinador: Javier Vidal Coira
 

 EQUIPO DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA 3º - 4º: 

Mª Soledad López Iglesias 

Urko Unzueta Fernández 

Reyes Rodríguez Torres 

Lucía Abad Sánchez 

Ana María Places Viturro 

Luísa Segade Tarrío  

Coordinadora: Mª Reyes Fernández Neira
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Natalia López Durán 

Javier Vidal Coira 

Fco. Javier Míguez Mato 

Laura Guitián Castromil 

Coordinadora: Mª Belén Torre Castro
 

 EQUIPO DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA 5º - 6º: 

Paula Fernández Bouzón 

José Antonio Pérez Pérez 

Urko Unzueta Fernández 

Reyes Rodríguez Torres 

Javier Vidal Coira 

Fco. Javier Míguez Mato 

Laura Guitián Castromil 

Coordinadora: Natalia López Durán
 

 DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA: 

Mª Belén Torre Castro 

Mª Belén Fernández Fernández 

Paula Fernández Bouzón 

                                       Coordinadora: Mª Luísa Segade Tarrío 
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 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS: 

Reyes Fernández Neira 

Lucía Abad Sánchez 

Laura Guitián Castromil 

Coordinadora: Alba León Martínez 

 

 BIBLIOTECA: 

Reyes Rodríguez Torres 

Ana Mª Places Viturro 

Natalia López Durán 

Mª Soledad López Iglesias 

Coordinador: Fco. Javier Míguez Mato 

 

 EQUIPO TICS: 

José Antonio Pérez Pérez 

Urko Unzueta Fernández 

Coordinador:  Javier Vidal Coira 

 

 COORDINADOR ABALAR: 

J. Antonio Pérez Pérez 
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 COMISIÓN DE CONVIVENCIA: 

Constituída polos mesmos membros do Consello Escolar. 

 

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

Laura Guitián Castromil ( Orientadora) 

Mª Reyes Fernández Neira (Coord. Infantil) 

Javier Vidal Coira (coordinador Eq. Docente primaria 1º-2º) 

Mª Belén Torre Castro (coordinadora Eq. Docente primaria 3º-4º) 

Natalia López Durán (Coord. Eq. Docente Primaria 5º-6º) 

Francisco Javier Míguez Mato (P.T.) 

Nuria Garrote Armada / Nerea Barral Fraga (A.L.) 

 

 SECCIÓNS BILINGÜES: 

Paula Fernández Bouzón / Sandra Rodríguez Franco 

Coordinadora: Natalia López Durán 

 

 DEPORTE ESCOLAR: 

Laura Guitián Castromil 

Francisco Javier Míguez Mato 

Coordinador: Urko Unzueta Fernández 
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8- PARTICIPACIÓN DO PROFESORADO DO 

CENTRO EN PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 

EDUCATIVA: 

O presente curso escolar temos solicitado, dentro do Plan de Formación do 

Profesorado, un Seminario e un curso. O seminario leva por título “Xogando en 

Igualdade”, que ven xustificado pola necesidade que atopamos de organizar os espazos, 

materiais e actividades, fundamentalmente durante o período de recreo, de cara á 

inclusión e participación de todo o alumnado, de forma que repercuta nunha mellora da 

convivencia no Centro. Neste Seminario participa el 63% do profesorado, e terá unha 

duración de 40 horas. 

 

O Curso leva por título “Inclusión do alumnado con NEAE”. Esta formación ven 

motivada pola necesidade de coñecer as características e necesidades específicas do 

alumnado e poder así favorecer a súa inclusión social e mellorar a súa atención 

educativa; xa que nos últimos anos os casos de alumnado NEAE aumentaron 

notablemente no noso Centro. Na realización deste curso está interesado o 100% do 

profesorado do Centro, e terá unha duración de 8 horas. 

 

 Tamén no presente curso escolar solicitamos a renovación na participación do 

noso Centro no Plan Proxecta, dentro do programa “Meteoescolas”, dado que o ano 

pasado resultou moi positivo para o alumnado, tendo unha gran aceptación en toda a 

comunidade educativa. Pretendemos traballar co alumnado unha temática tan cotiá 

como o tempo atmosférico a través da observación e experimentación, recollendo 

parámetros de temperatura e precipitacións reais e dándolle un sentido a todos estes 

datos no marco da nosa contorna. 

 

Tamén solicitamos a nosa participación en “Voz Natura”, presentando un 

proxecto que leva por título “Creando vida coa compostaxe”. Este proxecto ten como 

obxectivo fundamental que o alumnado tome conciencia da importancia do coidado do 

medio ambiente, centrándonos na reciclaxe e utilizando parte deses residuos (os 
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orgánicos) para crear nova “vida”, xa que servirán como abono para o horto escolar, que 

se creará tamén dentro deste programa. 

 

A través do Plan Director para a Convivencia e a Mellora da Seguridade nos 

Centros Educativos e nos seus  contornos para o currso 2018/2019 solicitouse unha 

charla formativa para o profesorado e as familias sobre o “Acoso Escolar” que se 

desenvolverá o 21 de novembro, complementando así a formación que recibirá o 

alumnado sobre ese tema o mesmo día en horario de mañá. 

 

Solicitouse así mesmo a inclusión do noso Centro  no Plan B de Bibliotecas 

Escolares pero o noso Proxecto non foi seleccionado. 

 

Individualmente, téñense solicitado diferentes cursos de formación ofertados 

polo CAFI ou por outras entidades. 
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9- LIBROS DE TEXTO E DEMAIS MATERIAIS 
ESTABLECIDOS NO CENTRO: 

 

               Relación de libros de texto para o curso 2018/2019  

Código de centro: 15023341 Denominación do centro: CEIP Santa María do 
Castro 

Enderezo: Valiño, 55 – Cabo de Cruz Concello: Boiro Provincia: A Coruña 
Correo electrónico: 
ceip.santamaria.castro@edu.xunta.es Teléfono:881867032 Fax:881867036 

 

Curso 
e 

etapa 

Área 
 Materia 
Ámbito 
 Módulo  

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 
Lingua 

da 
edición 

 

INF-5 Inglés DAISY, ROBIN AND ME! GREEN B Classbook Pack 97 801 948 
065 34 Ing.  

 

1º Prim Inglés “ROOFTOPS 1 CB”- SUZZANNE TORRES, PAUL 
SHIPTON - OXFORD 

978-01-945-
0302-0 Ingl.  

2º 
Prim. Inglés “ROOFTOPS 2 CB”- SUZZANNE TORRES, PAUL 

SHIPTON - OXFORD 
978-01-945-
0303-7 Ingl.  

2º Prim Matemáticas Proyecto Saber Hacer, Santillana- Cuaderno 1º 
trimestre 

978-84-680-
1793-8 

Cast. 
  

2º Prim Matemáticas Proyecto Saber Hacer, Santillana- Cuaderno 2º 
trimestre 

978-84-680-
1794-5 

Cast. 
  

2º Prim Matemáticas Proyecto Saber Hacer, Santillana- Cuaderno  3º 
trimestre 

978-84-680-
1795-2 

Cast. 
  

3º Prim L. Galega 
Lingua 3 - Aprender é crecer-Xosé Sánchez Puga,...- 
Anaya – 2015 
 

978-84-678-
8655-9 Gal.  

3º Prim L. Castellana Lengua 3 – Aprender es crecer- Carmen Vello 
Crespo, Anaya 2015 

978-84-698-
0649-4 Cast.  

3º Prim Matemáticas Matemáticas 3 –Saber hacer–Antonio Brande Fdez.-  
Santillana - 2014 

978-84-080-
1286-5 
 

Cast.  

3º Prim Ciencias  
Naturais 

Ciencias da Natureza 3- Aprender é crecer-Teresa 
Mesegar-Anaya 2015 

978-84-678-
8568-2 Gal.  

3º Prim Inglés 
 
“ROOFTOPS 3 CB”- SUZZANNE TORRES, PAUL 
SHIPTON - OXFORD 

978-01-945-
0335-8 Ingl.  

3º Prim Ciencias Sociais Ciencias Sociais 3 –Saber hacer- Teresa Grence,..- 
Santillana -2015 

978-84-9972-
637-3 Gal.  

4ºPrim L. Castellana Lengua 4- Aprender es creceer- Carmen Vello 
Crespo,...Anaya 2015 

978-84-698-
0650-0 Cast.  

4º Prim L. Galega Lingua 4 - Aprender é crecer-Xosé Sánchez Puga,...- 
Anaya - 2015 

978-84-678-
8013-7 Gal.  

4º Prim Matemáticas Matemáticas 4 –Saber hacer–Teresa Grence Ruíz.-  
Santillana - 2015 

978-84-8305-
609-7 Cast  

4º Prim Ciencias  
Naturais 

Ciencias da Natureza 4- Aprender é crecer-Teresa 
Mesegar-Anaya 2015 

978-84-678-
8017-5 Gal.  

4º Prim Inglés 
 
“ROOFTOPS 4 CB”- SUZZANNE TORRES, PAUL 
SHIPTON - OXFORD 

978-01-945-
0351-8 Ingl.  

4º Prim Ciencias Sociais Ciencias Sociais 4 –Saber hacer- Teresa Grence,..- 
Santillana -2015 

978-84-9972-
714-1 Gal.  
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5º Prim L. Galega 
Lingua Galega - Proxecto “ Saber Facer”- 
Santillana- 2014 
 

978-84-9972-
216-0 
 

Gal  

5º Prim L Castellana 
L.Castellana –  Proyecto “ Saber Hacer”- Santillana- 
2014 
 

978-84-680-
1057-1 Cas.  

5º Prim Matemáticas 
Matemáticas- Proyecto “Saber Hacer”-Santillana-
2014 
 

978-84-680-
1066-3 Cast  

5º Prim Inglés 
 
“ROOFTOPS 5 CB”- HELEN CASEY, PAUL SHIPTON - 
OXFORD 

978-01-945-
0367-9 Ingl.  

5º Prim Ciencias da 
Natureza 

Ciencias da Natureza- Proxecto “Saber Facer”-
Santillana-2015 

978-84-9972-
742-4 Gal.  

5º Prim Ciencias 
Sociais 

Ciencias Sociais- Proxecto “Saber Facer”-Santillana-
2015 

978-84-9972-
933-6 Gal.  

5º Prim Plástica Think Arts 5º Primary LA Módulo 2 978-84-
67382952 Ingl.  

6º Prim L Castellana 
L.Castellana –  Proyecto “ Saber Hacer”- Santillana- 
2015 
 

978-84-680-
3171-2 Cast.  

6º Prim L. Galega 
Lingua Galega - Proxecto “ Saber Facer”- 
Santillana- 2015 
 

978-84-9972-
497-3 

Gal.  

6º Prim Matemáticas 
Matemáticas- Proyecto “Saber Hacer”-Santillana-
2015 
 

978-84-680-
3033-3 Cast  

6º Prim Inglés 
 
“ROOFTOPS 6 CB”- HELEN CASEY, PAUL SHIPTON - 
OXFORD 

978-01-945-
0381-5 Ingl.  

6º Prim Plástica “THINK ARTS” – MÓDULO 3 (OXFORD) 978-84-673-
9227-2 

Ingl. 
 

6º Prim Ciencias da 
Natureza 

Ciencias da Natureza- Proxecto “Saber Facer”-
Santillana-2015 

978-84-9972-
587-1 Gal  

6º Prim Ciencias 
Sociais 

Ciencias Sociais- Proxecto “Saber Facer”-Santillana-
2015 

978-84-9972-
440-9 

Gal  

 

Ademais destes libros de texto, dende cada titoría solicitouse ó alumnado o 

material funxible que cada titor considerou preciso para levar a cabo a práctica 

educativa. 
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10- CONCRECIÓN ANUAL DO P.E.: 
 

O noso P.E. foi revisado e aprobado no curso escolar 2015-2016, seguindo 

vixente para o presente curso académico. As principais modificacións veñen dadas polo 

cambio no Equipo Docente (traslado dalgúns mestres), no Equipo Directivo (a Xefa de 

Estudos) e a supresión da figura da Orientadora no noso Centro a tempo completo (hai 

xa tres cursos), pasando a dispoñer dunha orientadora compartida con outro Centro 

(CEIP Escarabote), sendo o noso o seu Centro base. 

Ó comezo do curso académico cada Equipo de Nivel establecerá as medidas 

necesarias para poñer en práctica o Proxecto Educativo nese nivel durante o curso 

escolar, tendo en conta as propostas de mellora recollidas na Memoria Anual do curso 

anterior. Entre esas medidas atópase a elaboración das programacións didácticas de 

nivel, que permiten adaptar os contidos do Proxecto Educativo ó grupo de alumnos 

atendendo ás características e necesidades dos mesmos, e que deberán presentarse ó 

Equipo Directivo durante o mes de setembro. 

Cada mestre concretará estas programación de nivel nas programacións de aula, 

especificando e estruturando temporalmente a práctica diaria na aula. Estas 

programacións de aula quedarán en poder dos respectivos mestres/as para ser usadas no 

desenvolvemento da práctica educativa diaria, podendo ser reclamadas en calquera 

momento para verificar a súa coherencia co P.E. e coas Programacións de Nivel. 

Do mesmo xeito, e atendendo ás mencionadas características do alumnado cada 

Equipo de Nivel propoñerá aqueles cambios que consideren necesarios no P.E., de xeito 

que permita unha mellor consecución dos obxectivos. 

Durante todo o curso realizarase unha revisión constante das programacións 

mencionadas anteriormente segundo as necesidades e evolución do alumnado, para 

unha mellor consecución dos obxectivos nelas introducidos. 
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O presente curso escolar estamos desenvolvendo varios Proxectos a nivel de 

Centro: 

 Plan Proxecta: Presentamos un novo proxecto para o programa “Meteoescolas”, 

proxecto desenvolto por primeira vez no noso Centro o curso pasado e que 

resultou moi proveitoso para todo o alumnado. 

 Plan Director para a Convivencia e a Mellora Educativa: Charla sobre o Acoso 

Escolar. 

 Programa “Voz Natura”. Presentamos un proxecto que leva por título “Creando 

vida coa compostaxe”, co que traballaremos a reciclaxe e a creación dun horto 

escolar. 

 Programa “Froita na Escola”. Durante o mes de marzo repartiremos froita 

durante 15 días no recreo entre todo o alumnado do Centro. 
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11- ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E 

ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN Ó ALUMNADO 

CON NEAE: 

INTRODUCCIÓN 

Se hai algo que comeza a tomar verdadeiro corpo no mundo da educación é o 

convencemento de que nas aulas non existe un alumno/a tipo, nin hai que planificar e 

explicar para a media da clase. Cada vez vai estando máis claro que cada alumno ou 

alumna é diferente e, en consecuencia, así debe ser considerado á hora de poñer en 

marcha o complexo proceso de ensino-aprendizaxe. 

Polo tanto, educar na diversidade conleva asumila e explotar o seu papel enriquecedor, 

ensinar a cada alumno e alumna segundo as súas características,  establecer todos os 

mecanismos e usar todos os recursos que permitan o acceso ao currículo á totalidade do 

alumnado, dar as respostas educativas que compensen as desigualdades derivadas das 

circunstancias individuais, pensar nun currículo aberto, recoñecer e valorar as distintas 

culturas e orixes, implicar a toda a comunidade, poñer a disposición do alumnado todos 

os medios posibles, rexerse polos principios de integración e normalización, etc. 

En consecuencia, a atención á diversidade debe contemplar actuacións para a totalidade 

do alumnado; non só para aquel con necesidades educativas especiais, senón que debe 

establecer criterios para os apoios, incidir na adscrición dos titores/as e debe ter en 

consideración o ámbito da dotación. 

     

OBXECTIVOS 

1. Introducir unha cultura profesional que adecúe o desenvolvemento do currículo 

á diversidade do alumnado. 

2. Deseñar actuacións que posibiliten o acceso ao currículo á totalidade do 

alumnado, desde as exploracións psicopedagóxicas ata os apoios, reforzos 

educativos, obradoiros, etc. 
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3. Deseñar respostas educativas para o alumnado con necesidades educativas 

especiais. 

4. Deseñar un uso adecuado dos recursos existentes no centro. 

5. Establecer criterios pedagóxicos que orienten na adopción de decisións respecto 

do alumnado con n.e.e. e dificultades na aprendizaxe. 

 

ACTUACIÓNS. 

    3.1. MODALIDADES DE ATENCIÓN 

Partindo de que cada alumno e alumna son distintos e singulares, cómpre diferenciar, 

polo menos, dous tipos de atención: 

a. Atención Xeral 

Como  norma  xeral,  o   profesorado   acomodará   o   proceso   de   ensino-aprendizaxe 

ás condicións particulares de cada neno ou nena, o que pode traducirse nunha 

flexibilización metodolóxica, organizativa e de cooperación familiar. Así, haberá 

alumnado que requirirá explicacións ou exercicios específicos, estar nun grupo 

específico dentro da aula do que recibirá as axudas que precisa, etc. 

En síntese, trátase de que a cada alumno/a se lle ensine partindo do seu nivel de 

coñecementos previos e dentro da súa zona de desenvolvemento próximo e se respecte o 

seu ritmo de aprendizaxe, no ánimo de que cada quen vai reconstruíndo o seu 

coñecemento e desenvolvéndose conforme ás súas potencialidades. 

Neste tipo de actuacións é necesario que o/a titor/a estableza unha rede coordinadora 

entre o equipo docente para que coñeza a situación persoal de cada alumno/a, os 

principais datos evolutivos e de saúde, o estilo e o ritmo  de  aprendizaxe a así poida 

reflexionar sobre a metodoloxía máis adecuada para cada neno/a respecto do seu 

achegamento ao currículo, analizar as relacións que se establecen dentro e fóra da aula, 

etc. 
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b. Atención a alumnado con NEAE 

    As medidas ordinarias de atención á diversidade pode concretarse en: 

    •     RE sen apoio: Son medidas que o propio profesorado deseña e aplica con aqueles 

alumnos e alumnas que teñen unhas certas dificultades de seguimento da programación 

diaria, ben por exceso ou por defecto (traballos específicos de recuperación, traballos de 

ampliación, ...). 

 RE con apoio: Son medidas que contemplan o apoio temporal dun profesor ou 

profesora especialista en audición e linguaxe e/ou en pedagoxía terapéutica. Os 

apoios aos alumnos realizaranse sempre dentro da aula.  

 

 Outras medidas extraordinarias poden ser: 

    ▪    Adaptacións Curriculares Significativas: nestes casos os alumnos poden, 

excepcionalmente, recibir apoios fóra da aula se polas súas necesidades educativas, 

precisen intervencións moi específicas pola P.T. ou A.L.  Para que se produza este tipo 

de atención, que seguirá os criterios de utilización establecidos neste plan, será 

necesario que así o aconselle a avaliación psicopedagóxica realizada polo Departamento 

de Orientación, sendo o procedemento para a demanda de intervención do dito servizo o 

seguinte: 

✓     Comunicado do titor ou titora á dirección do centro da necesidade de que o 

Departamento de Orientación realice esa avaliación psicopedagóxica. 

✓     Comunicado desa demanda á xefa do Departamento de Orientación. 

✓     Cobertura, por parte do titor ou titora, da folla de datos (cuestionario previo) 

aportada pola xefa do Departamento de Orientación. 

✓     Autorización dos pais. 
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✓  Proceso de avaliación e informe de atención ás n.e.e. 

 

    •    Agrupamentos flexibles de alumnos: con carácter temporal, para atender ás súas 

necesidades de forma máis individualizada. 

 

    3.2.  UTILIZACIÓN DOS SERVICIOS DE APOIO 

    Organización dos Recursos Humanos do Departamento 

 No mes de setembro, despois de coñecer o horario dos titores e os especialistas, 

o Departamento de Orientación establecerá a proposta de atención. 

 As demandas de apoios ao D.O. realizarase despois da avaliación inicial e da 

determinación das necesidades educativas dos/as alumnos/as. Realizarana o 

profesor/a titor/a e o profesorado que imparte docencia no grupo de alumnos/as. 

 Se as demandas de intervención superan o horario de dispoñibilidade do 

profesorado especialista de PT e AL, aplicaranse os criterios establecidos para 

priorizar a atención a alumnado con NEAE.  

 As necesidades non cubertas por este profesorado serán satisfeitas polo titor/a 

dos alumnos/as coa axuda e colaboración, se é o caso, do profesorado que 

determine a dirección do centro, segundo o establecido polas leis educativas. 

 Priorizaranse os apoios do profesorado do mesmo curso ou etapa con esta orde 

de prioridade. 

 Priorizarase a continuidade dun apoio cando persistan as necesidades que o 

xustificaron. 

 Priorizarase a continuidade da atención dun especialista en PT e AL cun mesmo 

alumno. 
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 Priorizarase, se é o caso, os apoios nos cursos máis baixos, ao alumnado con 

menor grao de autonomía persoal ou cunhas necesidades educativas máis 

relevantes. 

 Nas reunións do D.O. procederase a establecer as medidas de reforzo e/ou 

apoios que puideran precisar, así como as prioridades de atención e a 

distribución e seguimento dos mesmos. 

A distribución e o traballo nas aulas estarán sempre organizados en función das 

necesidades específicas dos alumnos, mellorando así o aproveitamento dos apoios e a 

atención ao alumnado con NEAE. Debemos recalcar que o apoio dentro da aula 

ordinaria por parte dos P.T. e A.L. esixe unha coordinación moi estreita coa persoa 

titora responsable do grupo de referencia. 

 

 Criterios para priorizar a intervención co alumnado con NEAE  e a realización da 

Avaliación Psicopedagóxica. 

Para solicitar a intervención da orientadora do centro, cubrirase previamente un 

protocolo que estará a disposición de todo o profesorado no que se indicará información 

relevante para a valoración do/a alumno/a e que axudará a establecer unha orde de 

actuación en función do alumnado que a precise. 

Para unha maior calidade na labor orientativa, evitar a difusión de información dos 

alumnos e garantir a confidencialidade; as entrevistas coa orientadora (sexa a familia ou 

o persoal docente) serán no Departamento de Orientación, onde quedarán arquivados 

todos os documentos pertinentes. 

     

A orde de prioridade que seguirá o Departamento á hora de intervir co alumnado con 

NEAE será a seguinte: 

 Alumnado con NEE. 

 Alumnado con ACS. 



 
 
 
 
 

Programación Xeral Anual 2018/2019  38 

C.E.I.P. “Sta. Mª DO CASTRO” 

Valiño, 55 – 15939 – Cabo de Cruz -  Boiro   881.867.032 Fax: 881.867.036  

ceip.santamaria.castro@.edu.xunta.es/           http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro/ 

 Alumnado con informe e avaliación psicopedagóxica. 

 Alumnado que xa tivo RE no ano anterior. 

 Alumnado con graves conductas disruptivas. 

 Alumnado con dificultades diversas valorado polo titor/a e orientadora. 

 

No caso de solicitude de Avaliacións Psicopedagóxicas, a orientadora seguirá a seguinte 

orde de prioridade. 

 Existencia ou posibilidade de NEE 

 Alumnado proposto para ACS no curso actual.  

 Alumnado con RE para o que se soliciten apoios.  

 Alumnado con dificultades diversas. 

 

En calquera caso, o DO valorará e decidirá acerca da necesidade de avaliación e /ou 

intervención en cada caso. 

 

Medidas específicas  adoptadas neste curso escolar respecto da atención á 

diversidade: 

a) Apoio en 1º de Primaria na área de Lingua Galega. 

b) Desdobramento do alumnado en 2º de Primaria, nas áreas de Matemáticas, Lingua 

Castelá e Inglés. Tamén contará con Apoios dentro da aula na área de Galego. 

c) Desdobramento do alumnado en 4º de Primaria, nas áreas de Matemáticas, Lingua 

Castelá e Inglés, tamén contará con apoios dentro da aula en Matemáticas e 

Castelán. 
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d) Desdobramento do alumnado en 5º de Primaria, nas áreas de Matemáticas, Lingua 

Castelá e Inglés. Tamén contará con apoios dentro da aula nas áreas de ciencias 

sociais e naturais. 

e) Reforzos fóra da aula ordinaria a alumnado concreto para adquirir e/ou afianzar as 

técnicas instrumentais básicas. 

f) Apoio logopédico ao alumnado diagnosticado para a reeducación nese ámbito. 

g) Programación de diferentes plans de intervención para abordar as dificultades na 

aprendizaxe que presentan determinados alumnos. 

h) Adaptación do currículo en casos puntuais de atraso académico. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

EDUCACIÓN INFANTIL: 

Promocionará todo o alumnado, contemplando, de ser necesario, o establecido no 

DECRETO  229/2011,  do  7  de  decembro,  polo  que  se  regula  a  atención  á 

 diversidade. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

De acordo co establecido no DECRETO 105/2014 , do 4 de setembro, polo que se 

establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, 

promocionará de curso ou etapa aquel alumnado que se considere que logrou os 

obxectivos que correspondan ao curso realizado ou os obxectivos da etapa, e que 

alcanzou o grao de adquisición das competencias correspondentes.  

En ningún caso se terán en conta criterios como a ratio nas aulas, existencia nos grupos 

doutros nenos con neae... nin ningún outro criterio non relacionado directamente co 

alumno en cuestión. 

Tanto para a avaliación como para a decisión da promoción do alumnado con ACS se 

tomarán como referencia os criterios establecidos na súa ACS. 
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A medida de non promoción adoptarase, como norma xeral, só unha vez ao longo de 

toda a etapa educativa, e irá acompañada dun plan específico de reforzo e recuperación 

e apoio, organizado polo centro de acordo co que estableza a consellería competente en 

materia educativa.   

En casos excepcionais, debidamente xustificados (NEE e/ou ACS) e aprobados pola 

Inspección Educativa poderase flexibilizar o período de escolarización dun alumno un 

ano máis.  

No NOFC do Centro, previo acordo do Claustro e oído o Consello Escolar, recolléronse 

como criterios de promoción os seguintes: “O alumnado promocionará ó curso ou 

etapa seguinte sempre que se considere que logrou a progresión axeitada dos 

obxectivos de etapa e que acadou o axeitado grao de adquisición das competencias 

correspondentes. O alumnado NON promocionará cando na avaliación final se 

dean os seguintes supostos:: 

 Cando a valoración de 3 ou máis áreas sexa negativa. 

 Cando a valoración de 2 das seguintes áreas sexa negativa: Lingua Galega, 

Lingua Castelá e Matemáticas. 

Cando un alumno promocione con algunha área con calificación negativa deberá 

seguir un plan de reforzo.” 

 

AVALIACIÓN DO PLAN 

A avaliación deste plan realizarase a finais de curso por parte do Departamento de 

Orientación, o cal realizará unha memoria-avaliación da implementación do PXAD e 

das modificacións introducidas. Ao mesmo tempo, emitirase un informe coas suxestións 

a considerar no curso seguinte. 

 Esa avaliación-memoria realizarase tendo en consideración: 

 Datos dos diferentes niveis, aportados polos coordinadores/as de ciclo. 

 Datos  aportados  polo  profesorado  de  apoio  (AL  e  PT) e polo  profesorado 
responsable do RE. 

  Datos aportados polo equipo directivo. 

 Datos aportados polo propio orientador. 
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Esta memoria incorporarase á memoria do Departamento de Orientación e, en 

consecuencia, á memoria anual do centro. 
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12- PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES: 

 OBXECTIVOS: 

- Fomentar dunha maneira lúdica e educativa a convivencia entre todos os 

alumnos/as do centro. 

- Fomentar o coñecemento e participación dos alumnos/as nas festas populares e 

tradicionais da nosa cultura. 

- Conseguir que os nenos/as sexan quen de situar no tempo cada unha das festas 

tradicionais e comprendan a idiosincrasia das mesmas. 

- Complementar os coñecementos traballados diariamente nas aulas con actividades 

máis reais e manipulativas, enmarcadas en situacións da vida diaria, que permitan ó 

alumnado afianzar as súas aprendizaxes. 

 

 ACTIVIDADES A DESENVOLVER NO CENTRO: 

Proponse a realización das seguintes actividades complementarias para desenvolver 

con todo o alumnado a nivel de Centro: 

 Almorzos Saudables: do 2 ó 5 de outubro. Durante esta semana cada 

curso escolar almorza un día no Centro. As familias son informadas do calendario 

da actividade ó comezo de curso. Cada neno trae da súa casa unha taza de plástico e 

unha culler. O Centro merca os alimentos necesarios para un almorzo saudable: 

zume, leite, pan, galletas, marmelada, queixo de untar, aceite, colacao, froita e 

iogures.  Esta actividade desenvólvese na biblioteca, preparada para a ocasión 

cunha mesa tipo buffet, e outras dúas con manteis onde almorzan os nenos e nenas. 
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Esta actividade desenvolverase dende o martes 2 de outubro ate o venres 5 de 

outubro durante a primeira hora da mañá (09:00-09:55). Distribuiremos ó alumnado 

en grupos de maneira que cada grupo realizará a actividade só un dos días 

sinalados. A distribución dos grupos ven determinada polo número de alumnado de 

cada curso. 

A agrupación é a seguinte: 

 MARTES 2 MÉRCORES 3 XOVES 4 VENRES 5 

CURSOS 4º Educ. Infan. 

5ª Educ. Infan. 

6º Educ. Prim. 

6º Educ. Infa. 

2º Educ. Prim. 

 

1º Educ. Prim. 

5º Educ. Prim.  

3º Educ. Prim. 

4º Educ. Prim. 

 

MESTRES Alma 

Luísa 

Reyes F. 

Antón 

Lucía 

Belén F. 

Natalia 

Alba 

Belén F. 

Urko 

Marisol 

Belén T. 

Natalia 

 

Nada mais chegar á biblioteca proxectamos un vídeo no que se explica a 

importancia e os alimentos necesarios para facer un almorzo saudable, e outro no que 

amosamos os almorzos típicos de diferentes países do mundo. Unha vez remata o 

visionado das proxeccións comeza o almorzo. Os nenos escollen o que queren almorzar 

es os mestres son os encargados de servirlles. Nesta actividade participan os titores e 

mestres especialistas que terían clase con eses grupos nesa franxa horaria, os mestres 

que están de garda e o conserxe. Unha vez rematamos de almorzar imos á cociña a lavar 

as nosas tazas e culleres. Despois ordenadamente subimos á aula para seguir co horario 

normal do día. Esta actividade complementa o traballo realizado cos nenos e nenas 

antes e despois da mesma na aula. 
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 Charla sobre a reciclaxe e a separación do lixo: 18 de outubro. En 

colaboración con SOGAMA realizarase unha charla formativa no centro para ensinar 

ó alumnado e profesorado a importancia da reciclaxe e a maneira na que se debe 

realizar a separación do lixo. Esta charla dirixida para os niveis de primaria realizarase 

en 3 grupos de idade. 1º e 2º EP ás 9:55h. – 5º e 6º EP ás 10:50h. – 3º e 4º EP ás 

12:15h.. Estas charlas terán unha duración de 50-60 minutos. 

 La vuelta al cole: 26 de outubro. Esta actividade realízase en 

colaboración coa ONG “unoentrecienmil”, e nela participan múltiples colexios a nivel 

nacional. Consiste na realización dunha carreira solidaria para recadar fondos para 

investigar a cura da leucemia infantil. Para a realización desta actividade convidarase 

ó alumnado, ó profesorado, ás familias e a todos os veciños de Cabo de Cruz que 

queiran participar. 

A actividade realizarase o venres 26 de outubro. Consiste nunha carreira-marcha 

solidaria ó redor do monte que está en fronte do colexio. Sairemos ás 12:30 horas. A 

actividade durará uns 20 minutos. Para inscribirse deberá entregarse un donativo de 1€. 

Todo o recadado doaráselle á ONG antes mencionada. 

 Magosto + Samaín: 31 de outubro. Este día celebramos a tradicional 

festa galega do Magosto, conxuntamente co Samaín. Facemos xogos populares e 

asamos e comemos castañas que as familias aportan ó Centro. Tamén 

desenvolveremos un taller de elaboración de cabazas coas familias que queiran 

participar. 

Esta actividade terá lugar o 31 de outubro; se o tempo o permite desenvolverase 

integramente nas zoas exteriores do Centro. Se a meteoroloxía non nos acompaña, a 

actividade desenvolverase no Pavillón. 

Durante as dúas primeiras sesións da mañá teremos clase normal. Posteriormente 

(10:50h.) sairemos ó patio para comezar coa participación nos xogos populares. 

Propoñemos diferentes areas de xogos distribuídas polas pistas deportivas e os patios do 

Colexio. O alumnado vai rotando polos distintos xogos ate completar o percorrido 

(rotan cara á dereita segundo o cadro*). Os xogos duran ate as 12:30, hora na que se 



 
 
 
 
 

Programación Xeral Anual 2018/2019  45 

C.E.I.P. “Sta. Mª DO CASTRO” 

Valiño, 55 – 15939 – Cabo de Cruz -  Boiro   881.867.032 Fax: 881.867.036  

ceip.santamaria.castro@.edu.xunta.es/           http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro/ 

reparten as castañas que previamente asaron o conserxe e algúns familiares. Ás 13:15 o 

alumnado volta as súas aulas para recoller e marchar para casa/comedor. 

Nas sesións da tarde celebrarase a parte do Samaín, coa realización dun taller de 

cabazas en colaboración coas familias que queiran participar. A ANPA participará coa 

aportación de materiais para a decoración das cabazas. 

 

*ÁREAS DE 

XOGOS 

CAMPO DE 

BALONCESTO 

PATIO DE 

INFANTIL 

ZONA DE 

AREA 

CAMPO DE 

FUTBOL 

XOGOS Lanzar aros 

Círculo pasar aro 

Zancos 

Chapas 

Comba 

Carreiras de 
sacos 

Comecastañas 

Xogo da Rá 

Goma 

Trompo 

Mariola 

Petanca 

Canicas 

Ovo podrido 

Indios 

Rodas 

Relevos 

castañas 

(culler, cataña-

testigo) 

Paracaídas 

Bolos 

MESTRES  Javier V. 

Sandra 

José Antonio 

Javier M. 

Reyes R. 

Alma 

Reyes F. 

Luísa 

Lucía 

Natalia 

Alba 

Belén F. 

Laura 

Marisol 

Belén T. 

 

ALUMNADO 5º-6º 
PRIMARIA 

4º-5º-6º 
INFANTIL 

1º-2º 
PRIMARIA 

3º-4º 
PRIMARIA 

Os mestres cuxo nome está subliñado son os encargados das zonas de xogo (de coidar 

que o material estea no seu sitio e de explicar ó alumnado as regras de cada xogo). O 

resto dos mestres rotarán co seu grupo de alumnos nos cambios de xogo. 

Urko será o encargado de marcar os tempos para os cambios de xogo e de coordinar a 

actividade. 
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Xaquín (o conserxe) e as familias serán os encargados do asado das castañas. 

 Semana da Ciencia: 12 e 14 de novembro ás 16:00 horas. O alumnado 

de 5º e 6º prepararán uns experimentos e os amosarán o luns 12 ó alumnado de Infantil e 

1º de Educación Primaria e o mércores ó alumnado de 2º-3º e 4º de Primaria. 

 Charla sobre “Acoso Escolar”: 21 de novembro. Dirixida ó alumnado 

de 5º e 6º de Educación Primaria. Impartida pola Garda Civil dentro do Programa de 

Convivencia e Mellora da Seguridade nos Centros Educativos. 

 Día contra a Violencia de Xénero: 23 de novembro. Realizarase una 

acto conxunto na sesión de despois do recreo (12:15h.), momento no que todo o 

alumnado e profesorado do Centro interpretará a canción “La puerta violeta” de 

Rozalem. Tamén se fará unha posta en común de todo o traballado sobre este tema de 

forma individual nas aulas. 

 Semana da Discapacidade: 4 e 5 de decembro. En colaboración con 

AMICOS realizaranse actividades inclusivas durante o recreo, co fin de que o alumnado 

observe as dificultades das persoas con discapacidade e entenda a importancia de 

organizar xogos nos que poidan participar todos. 

 Festival de Nadal: 21 de decembro. Como vimos facendo dende hai uns 

anos, celebraremos o Festival de Nadal no Centro Social da nosa localidade. Este 

festival realízase en colaboración APA – Centro, nel participa todo o alumnado do 

Colexio, todos os mestres, a APA e as familias. A distribución horaria é a seguinte: 

DISTRIBUCIÓN 

HORARIA 

ACTIVIDADES 

9:00 – 9:30 Chegada e acomodación 

9:30-12:45 Realización das actuacións preparadas polos mestres e APA 

co alumnado: teatros, bailes, interpretacións musicais… 

12:45-13:15 Sorteo da “Cesta de Nadal” que organiza a APA 
Visita dos Reis Magos 

13:15-13:30 Recollida e saída 
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 Día do ilustrador: 16 de xaneiro pola tarde (16:00 horas). Unha 

ilustradora visitará o Centro para explicarlle ó alumnado en que consiste o seu traballo, 

acercando así ós pequenos ó mundo da lectura dende a visión do ilustrador. 

 Día da Paz: 30 de xaneiro. Pola tarde (16:00h.) realizarase un acto en 

conxunto con todo o profesorado e alumnado do colexio para conmemorar o día da paz 

e a non violencia. 

 Día da muller na ciencia: 11 de febreiro pola tarde. Teremos a visita 

dunha científica no colexio para que nos explique en que consiste o seu traballo. 

 Día de Rosalía: 22 de febreiro. Realizarase un acto conxunto para da a 

coñecer a vida e obra de Rosalía de Castro. 

 Entroido: 1 de marzo. Para a celebración desta festa propoñemos unha 

temática común para que todo o alumnado, profesorado, persoal laboral e pais e nais 

que así o desexen, podan participar. A temática deste ano é “Xogos e deportes”.  

Durante as dúas primeiras sesións teremos clase normal. A partir das 10:50 h. os 

titores faranse cargo do seu alumnado para baixar de forma ordenada ó patio principal 

do Cole, onde nos xuntamos todo o alumnado e mestres do Centro. Se o tempo non o 

permite a festa trasládase ó patio cuberto. As familias traen ó Centro postres típicos 

destas datas, e a APA encárgase da preparación dunha chocolatada para todos os 

asistentes. Posteriormente procédese a facer un desfile para finalizar cun baile. Ás 13:15 

cada titor acompaña ó seu alumnado á aula para recoller e marchar para casa. 

 Día da Muller: 8 de marzo. Realizarase unha charla en colaboración con 

algunha muller relacionada co mundo do deporte, por ser a temática que se está 

desenvolvendo dende o  equipo de Dinamización Lingüística e por ser un sector no que 

a muller está claramente desfavorecida. 

 Día do Libro: 24 de abril pola tarde. Realizaremos a actividade 

“Madriñas e Padriños lectores”. Faranse parellas entre o alumnado dos cursos 

superiores e o dos cursos inferiores. Os maiores serán os encargados de ler contos ós 
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máis pequenos. Esta actividade desenvolverase ó aire libre, gozando do pracer de ler 

libremente na natureza. 

 Día Internacional contra o Acoso Escolar: 2-3 de maio. Durante estes 

días os titores buscarán un momento no seu horario para proxectar nas aulas uns cortos 

sobre o acoso escolar, co análise dos mesmos e un debate sobre esta problemática, co 

fin de sensibilizar ó alumnado nun tema que está presente no ámbito educativo e que 

temos que contribuír á súa erradicación. 

 Letras Galegas: 15 de maio. Este curso académico decidimos separar a 

Semana Cultural  da celebración das Letras Galegas, pois temos apreciado que en 

cursos anteriores esta efeméride quedaba un tanto relegada dentro das actividades da 

Semana Cultural.  

O Día das Letras Galegas este ano está dedicado a Antón Fraguas, un estudoso 

da nosa historia e etnografía. O mércores, día 15 de maio, o alumnado dará a coñecer ós 

seus compañeiros/as os resultados das súas investigacións sobre a vida e obra deste 

autor. Tamén se realizará unha exposición na entrada do centro sobre os traballos 

realizados polo alumnado e aportacións das familias en relación coa obra do 

homenaxeado. Posto que este autor centrou boa parte das súas investigacións sobre as 

romarías na nosa terra, queremos celebrar unha no colexio, invitando ás familias a 

participar na mesma. Ao mediodía, como vén sendo tradición no noso centro, todos 

xuntos realizaremos o “Xantar de convivencia” nos patios; trátase dunha comida 

campestre na que convivimos todos os membros que formamos parte da Comunidade 

Educativa.  Remataremos con baile e música interpretado polo alumnado e familias do 

centro. 

 Semana Cultural: Do 10 ó 14 de xuño. A finais de curso, concretamente 

do 10 ao 14 de xuño, celebraremos a nosa VII Semana Cultural. Durante a mesma, 

levaremos a cabo actividades relacionadas co proxecto de Dinamización Lingüística 

deste curso: os patios dinámicos e inclusivos. Isto farase a través de tarefas tales como: 

obradoiros, charlas formativas, exposicións, contacontos, xornadas deportivas, etc… 

Tamén temos pensado incluír actividades vinculadas ao mesmo tempo co outro gran 
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proxecto de centro: Voz Natura. Así pensamos en relacionar estes dous proxectos con 

propostas tales como: obradoiros con material de refugallo, actividades de coidado do 

medio…  

Debido a que o Proxecto de Dinamización Lingüística aínda está en proceso de 

elaboración, non podemos concretar cales serán as actividades que se levarán a cabo 

durante esa semana. En canto teñamos esta programación elaborada procederemos á súa 

remisión á Inspección Educativa.  

 Festa de Fin de Curso: O 21 xuño. O último día de curso a ANPA 

organiza unha festa para despedir o curso, na que se realizan diferentes actividades co 

alumnado. Esta actividade aínda non está organizada. 

En canto ás conmemoracións, teranse en conta as fixadas no Calendario escolar 

regulado na Orde do 28 de maio de 2018, dedicándolle o tempo lectivo que se estime 

polo profesorado para cada unha delas xa que as que non se traballan a nivel de Centro 

desenvolveranse a nivel de aula, aportándolle ó alumnado información sobre o que se 

conmemora ese día e facendo algunha actividade 

 

 ACTIVIDADES A DESENVOLVER FÓRA DO CENTRO: 

INFANTIL, 1º e 2º EDUCACIÓN PRIMARIA: Visita a Naturnova (Vigo) o mércores 22 

de maio. 

Esta saída está relacionada co proxecto que levaremos a cabo no 3º trimestre en infantil 

sobre o reciclaxe, que coincide co proxecto que se está desenvolvendo no Centro co 

programa “Voz Natura”. 

Sairemos do Centro ás 9:15 da mañá e regresaremos sobre as 6 da tarde. A viaxe 

realizarase en autobús. As mestras acompañantes serán: Ana Mª (titora de 4º de 

Infantil), Mª Luísa (Titora de 5º Infantil), Lucía (Titora de 6º Infantil) Mª Reyes F. 

(Mestra de apoio), Alba (Titora de 1º Primaria), Belén F. (Titora de 2º Primaria), Javier 

Vidal (mestre de música) e Patricia (Coidadora). 
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1º, 2º , 3º e 4º PRIMARIA: A finais de marzo realizarase unha visita ó salón do libro de 

pontevedra. 

3º e 4º PRIMARIA: Finais de maio. Realizarase unha visita ó Castelo de Soutomaior e 

unha viaxe en Catamarán. Esta saída está relacionada co  proxecto da Idade Media e os 

inventos. 

4º e 5º PRIMARIA: A finais do 1º Trimestre realizarán unha visita a Lugo para visitar a 

Muralla Romana, a Domus Romana y restos romanos da cidade, relacionada co 

proxecto de Galicia, na parte de historia antiga, no que se investiga a xeografía, a 

historia e as ciencias da natureza. 

5º e 6º PRIMARIA: O 14, 15, 16 e 17 de xuño realizarase a excursión de fin de curso a 

Manzaneda “ Natureza e Deporte”. Nesta excursión, ademais de fomentar a convivencia 

entre o alumnado traballaranse diferentes aspectos do currículo en referente ás ciencias 

da natureza e ó deporte, temáticas que se traballan tamén dende o EDLG e no programa 

“Voz Natura”. 

3º de PRIMARIA: Aqueles alumnos interesados poderán participar na saída que oferta a 

Cruz Vermella para este nivel, con motivo da participación na Actividade que 

desenvolve esta organización co alumnado ó longo de todo o curso. Aínda non está 

determinado nin o destino (xa que ofertan varias posibilidades) nin as datas. A saída é 

totalmente gratuíta para o alumnado participante. A mestra acompañante será Marisol, 

aínda que a Cruz Vermella leva os seus propios monitores. 

TODO O ALUMNADO E PROFESORADO DO CENTRO: Andaina ó Monte da Retorta 

(20 de xuño). Nunha xornada de convivencia entre todo o alumnado e profesorado do 

Centro realizaremos unha saída ó Monte da retorta, situado a 2 quilómetros do colexio, 

onde poderemos observar a natureza (flora e fauna) máis inmediata. 

Sairemos do Centro ás 10:00 camiñando. Unha vez alí almorzaremos algo e deixaremos 

que o alumnado explore libremente a zona, resolvendo cantas dúbidas poidan xurdir e 

explicando de maneira xeral as características máis notables da nosa flora e fauna. Ás 
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12:30 volveremos para o Centro, o alumnado e profesorado de infantil farán o regreso 

en autobús e os de primaria o farán camiñando novamente. 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Xornadas que buscan facilitar a práctica dunha 

actividade deportiva diferente, educativa e saudable no marco da relación do alumnado 

do centro co dos outros colexios do concello e da comarca. Mediante o xogo, preténdese 

difundir os valores da competición dende unha perspectiva mais regrada, traballando de 

paso a frustración xerada, en moitos casos, tanto ao gañar coma ao perder.  

Quedan aprobadas no Consello Escolar as actividades Deportivas organizadas 

dentro do Programa XOGADE, da Secretaría Xeral para o Deporte: 

-Campo a Través da Secretaría Xeral do Deporte: Esta actividade está dirixida ó 

alumnado que queira participar de forma voluntaria dende 2º a 6º de Primaria, ambos 

inclusive. Esta actividade pode xerar novas competicións en relación ás clasificacións 

obtidas en cada proba (Intercomarcal – Provincial). Nós seguiremos participando nas 

mesmas co alumnado que consiga clasificarse nas probas anteriores. 

1ª Fase Comarcal: Desenvolverase en Ribeira o 15 de Novembro. 

2º Fase Intercomarcal (Os que se clasifiquen): Desenvolverase en Porto do Son o 25 de 

xaneiro. 

3º Fase Provincial (Os que se clasifiquen): Desenvolverase en Noia o 22 de Febreiro. 

Durante a primeira sesión teremos clase normal. Os mestres responsables sairán do 

Centro co alumnado participante ás 09:55 e regresarán ás 13:15. O alumnado que non 

participa nesta actividade queda no Centro seguindo o horario habitual. 

-Campo a Través do Concello de Boiro: Desenvolverase previsiblemente no mes de 

marzo. Esta actividade, organizada polo departamento de deportes do Concello de 

Boiro, está dirixida ó alumnado que queira participar de forma voluntaria dende 2º a 6º 

de Primaria, ambos inclusive. Neste Campo a Través compítese entre os  seis  colexios 

de Boiro. 
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Durante a primeira sesión teremos clase normal. Os mestres responsables sairán do 

Centro co alumnado participante ás 09:55 e regresarán ás 13:15.  

No Claustro de inicio de curso decidiuse que cando nesta actividade participe máis da 

metade do alumnado dunha clase acudirían todo o alumnado e titores dos cursos 

participantes. Os alumnos que non queiran participar na actividade acudirán para 

observar como se desenvolve esta actividade. Cando o alumnado participante supoña 

menos da metade do grupo os que non participen quedarán no Centro. 

-Xornadas Deportiva Intercentros: Esta actividade está dirixida ó alumnado dende 3º a 

6º de Primaria, ambos inclusive, e organizada polo programa XOGADE. 

Luns 12 de novembro: Xogamos co CEIP Rosalía de Castro en Padrón 

Martes 18 de decembro: Xogamos co CEIP Praia Xardín en Cabo de Cruz 

Mércores 13 de febreiro: Xogamos co CEIP de Abanqueiro en Abanqueiro 

Luns 6 de maio: Xogamos co CEIP Santa Baia en Cabo de Cruz 

 

Cada Centro é o encargado de organizar as súas xornadas, tanto a distribución horaria 

como as actividades que se desenvolven durante as mesmas. Normalmente durante a 

primeira sesión teremos clase normal xa que temos que contar cos horarios de todos os 

Centros. 

No noso Centro as actividades comezarán ás 10:00 e finalizarán ás 13:00. Durante esta 

xornada practicaranse 4 deportes: fútbol, balonmán, floorbal e baloncesto. Terán o 

recreo coincidindo co do horario do noso Cole para que se relacionen co resto do noso 

alumnado. 

As datas e localidades previstas para levar a cabo estas xornadas aínda están por 

determinar. 
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-Duatlón: Actividade organizada polo departamento de deportes do Concello de Boiro, 

a desenvolver no mes de febreiro, aínda que non ten unha data concreta polo momento. 

Esta actividade, organizada pola concellería de Deportes do Concello de Boiro, está 

destinada ó alumnado de 3º a 6º que queira participar.  A distribución horaria sole ser a 

mesma que as das outras actividades, de 10:00 a 13:00 h. 

 

Os mestres acompañantes para todas estas actividades deportivas son: 

-Urko Unzueta Fernández (Mestre de Educación Física e Coordinador Deportivo) 

-Laura Guitián Castromil 

- Francisco Javier Míguez Mato 

 

Ademais das actividades citadas anteriormente participaremos en aquelas que nos 

ofreza a casa de Cultura de Boiro e que consideremos adecuadas para o noso alumnado 

tendo en conta tanto a idade como a súa repercusión no proceso de ensino-aprendizaxe. 

O longo do curso poden xurdir outras actividades complementarias ó proceso de 

ensino-aprendizaxe que se aprobarán, chegado o momento, seguindo as canles que 

enmarca a lei. 
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13- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN: 
O Centro conta cun Plan de Autoprotección, levado á práctica e revisado o curso 

2016-2017. 

 

No mes de xuño (2016) cambiáronse as tubarias de augas das instalacións contra 

incendios, obra solicitada á Xefatura Territorial ó comezo do curso 2015-2016; polo 

que a infraestrutura deste sistema se atopa en perfecto estado; así mesmo 

revisáronse todos os extintores a finais do mes de setembro do presente ano. 

 

No curso 2016-2017 realizáronse uns plans de evacuación para todas as aulas do 

Centro e as zonas comúns, así como a revisión e actualización da Caixa de 

Emerxencias. Estas dúas actuacións foron realizadas de forma altruísta por dúas 

familias do Centro. 

 

Nos cursos 2015-2016 e 2016-2017 solicitouse a colaboración dos Bombeiros 

para levar a cabo no noso Centro un simulacro de evacuación, sendo este denegado 

por atoparse os bombeiros en folga; por este motivo decidimos facer o simulacro de 

evacuación sen a súa presenza. Durante este curso solicitaremos novamente a súa 

presenza e se non temos unha resposta positiva chamaremos a Protección Civil. 

 

A comisión encargada de poñer en práctica o Plan de Autoprotección está 

formada por: Lucía Abad Sánchez (Directora) 

Mª Soledad López Iglesias (Representante dos mestres) 

Xaquín Touceda (Conserxe) 

Rebeca Ozores Nine (Representante dos pais) 

 

 O Centro non dispón de fondos para contratar a unha empresa privada para a 

elaboración dun plan de emerxencias novo. 
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14- PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN 
DAS TAREFAS DO PERSOAL NON DOCENTE E 
HORARIO DE ATENCIÓN Ó PUBLICO: 

 

Durante o presente curso escolar incorporáronse ó Centro dúas coidadoras para 

atender ó alumnado de nova incorporación que así o precisa. Unha das coidadoras, 

Patricia, está compartida co CEIP de Escarabote, e ven ó noso Centro os luns, martes e 

mércores; a outra, Mercedes, compartida co CEIP Santa Baia ven os xoves e venres. 

Ambas veñen en xornada completa. 

 

As funcións e obrigas das coidadoras serán as recollidas no Decreto 3143/71, do 

16 de decembro, polo que se aproba o regulamento do corpo xeral subalterno da 

administración civil do estado.  

 

Entre o persoal laboral da Administración e Servicios conta coa colaboración do 

conserxe, Joaquín Fernández Toucedo, e dunha limpadora, Josefa Rivadulla González, 

que desenvolven a súa actividade a plena satisfacción do profesorado, alumnado e pais  

de alumnos.  

 

As  obrigas do conserxe, segundo a Lei da Función Pública 4/1988, están 

recollidas no documento de Normas de organización e Funcionamento. 

 

Ademais das obrigas aí recollidas, o Conserxe leva a cabo outras tarefas que en 

absoluto lle corresponden, pero que, grazas á súa dedicación, no Centro pódense 

emprender determinadas infraestruturas que, se houbese que afrontar o custe da man de 

obra que supoñen, sería inviable acometelas. 

Encárgase, igualmente, da apertura das portas exteriores do recinto escolar ás 

8,45 e do seu peche as 13,45 horas.  



 
 
 
 
 

Programación Xeral Anual 2018/2019  56 

C.E.I.P. “Sta. Mª DO CASTRO” 

Valiño, 55 – 15939 – Cabo de Cruz -  Boiro   881.867.032 Fax: 881.867.036  

ceip.santamaria.castro@.edu.xunta.es/           http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro/ 

O horario de atención ao público: 

MAÑÁ : De 8:00 a 14:00 h.      TARDE : De 15,15 a 18,15 h. (luns e mércores) 

 

A limpadora realiza a súa función durante 37 horas á semana, en horario de 

mediodía e tarde. 



 
 
 
 
 

Programación Xeral Anual 2018/2019  57 

C.E.I.P. “Sta. Mª DO CASTRO” 

Valiño, 55 – 15939 – Cabo de Cruz -  Boiro   881.867.032 Fax: 881.867.036  

ceip.santamaria.castro@.edu.xunta.es/           http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro/ 

15- PLAN PARA A POTENCIACIÓN E 

ORGANIZACIÓN DAS RELACIÓNS DA 

COMUIDADE COA FAMILIA: 

 

As familias mantéñense informadas a través dun boletín que se lles envía ó 

comezo do curso no que se recolle a información máis relevante respecto ao 

funcionamento do Centro (horarios, calendario escolar, persoal docente e non docente, 

programas que se van desenvolver, normas do Centro…). Estes aspectos tamén se lles 

explican nunha reunión ó inicio de curso con todas as familias do alumnado de 

Educación Primaria, na que tamén se resolven as dúbidas que poidan xurdir. 

 

Ás familias de nova incorporación ó Centro envíaselles tamén un tríptico no que 

se lles aporta información acerca das actividades que se veñen realizando xa desde fai 

varios anos: a Semana Cultural, os Almorzos saudables…, así como das sinais de 

identidade do noso Centro. 

 

Realízanse reunións informativas cos titores dos diferentes niveis ó longo dos 

meses de setembro e outubro nas que se tratan os temas relativos ó desenvolvemento do 

curso que comeza: obxectivos, contidos, metodoloxía, mínimos esixibles, etc. 

No presente curso escolar estas reunión terán lugar nas seguintes datas: 

4º Educación Infantil: Xoves 6 de setembro ás 10:00 horas 

5º Educación Infantil: Luns 10 de setembro ás 11:00 horas 

6º Educación Infantil: Luns 10 de setembro ás 10:00 horas 

1º Educación Primaria: Mércores 10 de outubro ás 17:15 horas 

2º Educación primaria: Mércores 17 de outubro ás 17:15 horas 

3º Educación Primaria: Mércores 3 de outubro ás 17:15 horas 

4º Educación Primaria: Mércores 17 de outubro ás 17:15 horas 
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5º Educación Primaria: Mércores 24 de outubro ás 17:15 horas 

6º Educación Primaria: Luns 17 de setembro ás 13:30 horas 

 

Ó longo de todo o curso solicítaselle ás familias a súa colaboración para lograr 

os obxectivos educativos; invítaselles a participar nas actividades que se vaian 

programando, a colaborar coas súas suxerencias na mellora da práctica educativa, e a 

compartir os seus coñecementos nalgún tema que resulte de interese para o alumnado a 

través de talleres, charlas, etc, que se programan en función das ofertas que imos tendo 

por parte das familias e das demandas dos proxectos desenvoltos no Centro. 

 

Ademais do horario de atención aos pais contemplado no tempo de permanencia 

no Centro do profesorado, danse todas as facilidades para escoitar ás familias ou darlle a 

información precisa para a boa marcha educativa dos seus fillos. 

 

No curso 2015-2016 puxemos en marcha unha nova canle de comunicación coas 

familias a través dunha aplicación móbil: “Tokapp School”. Pretendemos así mellorar a 

comunicación directa coas familias, realizando un envío de información máis inmediato 

e evitando a perda de dita información a través de intermediarios. Durante o presente 

curso escolar seguiremos co uso desta aplicación. 

 

Por outra banda no Centro dispoñemos dunha páxina web e un blog, onde 

colgamos información relativa tanto ó funcionamento do Centro: horarios, documentos, 

etc; como ás diferentes actividades que realizamos ó longo do curso. Tamén difundimos 

as nosas actividades a través das redes sociais (facebook, tweeter e instagram). 

 

Por último destacar neste punto que contamos coa participación das familias que 

así o desexan nas celebracións culturais: Magosto, Samaín, Entroido, Festivais, Semana 

Cultural, etc, xa que consideramos ás familias unha parte imprescindible na marcha do 

noso Centro. 
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16- PLAN DE TRANSPORTE ESCOLAR: 
A empresa “Autos Ramón Outeiral S.L.” realiza o transporte escolar do Centro. 

O total de itinerarios do Centro son tres, repartidos do seguinte xeito: 

 

LIÑA 1: 

CAIXA DE AFORROS 

CAMPO 

FONTENLA 

CARIÑO 

XIÓN 

MIRAMAR 

O tempo estimado para este recorrido é de 20´e o número de quilómetros 7,9. 

Esta liña conta con 55 alumnos no presente curso escolar. 

 

LIÑA 2: 

MAVI 

CAPELA 

MALECÓN 

CORVIÑO 

CURBERA 

ESTEIRO-GRUPO 

ESTEIRO 

MONTEPEQUENO 

O tempo estimado para este recorrido é de 15´e o número de quilómetros 4,4. 

Esta liña conta con 42 alumnos no presente curso escolar. 
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LIÑA 3: 

BANDALRÍO 

PETÓN 

CARRAGUEIROS 

CHAZO 

SILVOSA 

FONTEDEMOURO 

ROMARIZ 

LAGOA 

O tempo estimado para este recorrido é de 14´e o número de quilómetros 2,6. 

Esta liña conta con 49 alumnos no presente curso escolar. 

 

Todos os autobuses teñen parada no propio Centro ás entradas e ás saídas. 

Contan igualmente con acompañante. 

 

O profesorado realiza a vixilancia do alumnado -transportado e non 

transportado- tanto nas entradas coma nas saídas do Centro. 
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17- PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS 
DO CENTRO: 

Para a utilización das instalacións do Centro por parte de entidades ou persoas 

alleas ao mesmo presentarase un escrito de solicitude ante a Dirección do Centro; 

posteriormente, solicitarase un informe ao Consello Escolar que será remitido á 

Xefatura Territorial para a súa resolución. 

Neste momento, está autorizada a ANPA para levar a cabo as actividades que 

organiza a asociación e para implantar o comedor. 

Neste momento as únicas actividades extraescolares propostas pola ANPA que 

se levan a cabo nas instalacións do Centro son Taekwondo, que se realiza os martes de 

16:00 a 17:00 horas na aula de psicomotricidade e patinaxe, que se realiza os venres de 

16:00 a 17:00 horas no pavillón. 

Acordouse coa ANPA o uso libre das instalacións e do material que sexa 

necesario, sempre e cando se coide e se deixe perfectamente ordenado. O responsable 

do coidado e a organización será o monitor de cada actividade. 

A ANPA tamén é a encargada da xestión do comedor a través dun servizo de 

catering coa empresa “Landeiras Delicatessen”. Este servizo é utilizado por 17 alumnos 

e 1 mestra, e desenvólvese na cociña do Colexio. 
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18- PLAN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA 
APA: 

A APA participa activamente na organización e desenvolvemento dalgunhas 

actividades complementarias no Centro: Magosto e Samaín, Festival de Nadal e 

Entroido, tal e como se explica no apartado 12 desta programación. 

 

Ademais a APA  propón para o presente curso as actividades extraescolares que 

se detallan a continuación, quedando as mesmas suxeitas a reunir o número mínimo de 

participantes para poder levarse a cabo. 

 
LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

TENIS 
(17.30h a 18.30h) 
Socios 10€/mes 

PAVILLÓN COLEXIO 

BALONCESTO 
(16.00 a 17.00) 
Socios 15€/mes 

PAVILLÓN SANTA 
BAIA 

 BALONCESTO 
(16.00 a 17.00) 
Socios 15€/mes 

PAVILLÓN SANTA 
BAIA 

SINTONÍA DE 
EMOCIÓNS 

(16.00h a 17.00h) 
Socios 20€/mes 
CENTRO SOCIAL 

PANDEIRETA PARA 
ADULTOS 

(20.30H A 22.00) 
Socios 15€/mes 
CENTRO SOCIAL 

PISCINA 
(16.45h a 17.30h) 

Socios 10.50€/mes 
Máximo 12 nenos 

ZUMBA KIDS 
 (18.00h a 19.00) 
Socios 15€/mes 

CENTRO CULTURAL 
BOIRO 

PISCINA 
(16.45h a 17.30h) 

Socios 10.50€/mes 
Máximo 12 nenos 

PATINAXE 
(16.00h a 17.00h) 
Socios 12€/mes 

PAVILLÓN 

 TAEKWONDO 
(16.00h a 17.00h) 
Socios 15€/mes 

A partir de 4 anos 
COLE 

 DEBUXO E PINTURA 
(16.00h a 17.00h) 
Socios 14€/mes 

A partir de 5 anos 
CENTRO SOCIAL 

TENIS 
(18.00h a 19.00h) 
Socios 10€/mes 

PAVILLÓN 

 MECANOGRAFÍA 
(17.00 a 18.00) 
Socios 10€/mes 

A partir de 6 anos 
CENTRO SOCIAL 

   

 

A APA organiza tamén todos os anos uns talleres nos que están invitados a 
participar todos os membros da Comunidade Educativa. 

- Taller de Nadal: Elabóranse adornos para decorar o Centro nestas datas. 

- Taller de Entroido: No que se elaboran máscaras e/ou disfraces. 

Estes talleres desenvólvense no Centro, normalmente na aula de plástica; o 

mércores ás 17:30  da semana anterior á festividade correspondente, cunha duración 

aproximada de 2 horas cada un. 
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19- PROGRAMAS/PLANS ANUAIS DE LECTURA: 
 

A lectura contribúe ao desenvolvemento das competencias clave. Trátase, sobre 

todo, de dotar ao alumnado de estratexias de comprensión lectora de todo tipo de textos 

e imaxes, en calquera soporte e formato. O proxecto lector de centro será o referente 

para a elaboración de plans anuais de lectura. 

 

En consecuencia, as accións programadas para cumprir ese obxectivo son: 

● Desenvolver a competencia lectora en todas e cada unha das áreas e en distintos 

formatos. 

● Garantir un tempo diario de lectura.  

● Contemplar  unha sesión de biblioteca  semanal –como mínimo- por titoría. Esta 

sesión emprégase para coñecer as normas da biblioteca, coñecer os recursos cos 

que se conta, buscar información, organizar sesión de “Contacontos” e/ou 

realizar préstamos ou devolucións. 

● Darlle funcionalidade as bibliotecas de aula. Estas están dotadas por: 

                 -Os libros que cada neno ou nena aporta dos que  ten na casa. 

               -Coleccións existentes na biblioteca do Centro e que se renovan 

periodicamente. 

                 -Bibliografía precisa para desenvolver os proxectos que se estean 

desenvolvendo. 

● Renovar os fondos bibliográficos e dálos a coñecer, mediante exposicións e/ou 

información oral. 

● Facilitar ao profesorado o material preciso para o desenvolvemento dos 

proxectos en diferentes soportes. 

● Programar, xunto co EDNL actividades que contribúan á adquisición da 

competencia lectora. 

● Dar a coñecer autores e/ou ilustradores das lecturas realizadas trimestralmente. 
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● Implicar aos país /nais na tarefa común da adquisición da competencia lectora no 

alumnado. 

 

Para isto continuarase coas actividades de:  

1. Organización e Xestión: 

Adquisición, xestión e organización de novos fondos, en diferentes soportes, 

segundo as necesidades das aulas. Na selección de fondos novos tentaremos adquirir 

especialmente documentos de información e tamén en soporte multimedia, xa que é 

onde a B. E. está máis deficitaria. 

Ao mesmo tempo, procuraremos completar os rexistros bibliográficos cos datos 

que demanda o programa para facilitar a utilización dos fondos bibliográficos. 

2.-Préstamos:  

Seguiremos coa política de préstamos que vimos facendo, en horario de 11:45 a 

12:15 horas –durante o recreo- e no que colaboran varias mestras. 

3. Dinamización e promoción de recursos: 

- Exposicións temáticas e de novidades, datas conmemorativas, guías de lectura, 

publicación de artigos na revista dixital do Centro, encontros con autores, contacontos, 

uso da Sala como centro de recursos multimedia co canón de vídeo para charlas, meses 

temáticos, etc. 

4. Formación de usuarios e Educación Documental: 

4.a).- Realización de visitas do alumnado á Biblioteca, acompañado dos seus 

titores/as de cara a: 

- familiarizarse co espazo físico e coas normas propias da biblioteca, en especial 

o alumnado dos primeiros niveis. 
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- que vaian coñecendo os documentos e os servizos que ofrece (libros, revistas, 

CD-ROM, DVD, cintas de audio, ordenadores,…) para lograr a autonomía no 

uso dos mesmos. 

4.b).- Uso da Biblioteca para facer buscas de información e investigación, sobre 

todo para o desenvolvemento de proxectos e nas áreas de Ciencias Sociais e Naturais, 

linguas, música,… en todo tipo de soportes, e dinamizados polo profesorado, de cara a 

aprender a buscar información, seleccionala, tratala, elaborala e plasmala nun traballo 

axeitado aos obxectivos plantexados. 

5.- Animando a ler coas mochilas viaxeiras. En cada clase disponse dunha ou 

dúas mochilas que os rapaces levan ás casas “cargadas” de libros para ler na casa, sos 

ou acompañados. 

6.- Dinamización da biblioteca: mes da ciencia, proxección de curtas temáticas, 

publicacións no blog do cole, o mes da ilustración, o mes da diversidade, participación 

da comunidade educativa na biblioteca, promoción nos medios de comunicación locais 

das actividades realizadas...entre outras. 

Todas as titorías teñen contemplada no seu horario unha hora á semana de visita 

á biblioteca do Centro para realizar tarefas de busca de información e lectura. 
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20- PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TICS: 
 

O noso Centro conta con dúas aulas Abalar nos niveis de 5º e 6º de Educación 

Primaria, nas que ademais de traballar con libros de texto utilízanse libros dixitais. 

Todas as aulas están dotadas de equipos informáticos e pizarra dixital. No 

pavillón de Infantil contan a maiores cunha pizarra dixital interactiva na aula de Teatro. 

Está contemplado no horario de cada mestre /a un tempo para dispoñer da aula 

de Informática . 

Na etapa de Infantil recóllese unha hora semanal en cada nivel de informática. 

Durante esa hora o alumnado aprende o uso básico do ordenador: acendido e apagado, 

manexo do rato, acceso ós diferentes programas cos que se traballa, etc. Deste modo 

dotamos ó alumnado máis pequeno dunha ferramenta de traballo imprescindible para o 

seu futuro desenvolvemento académico. 

Polo demais, continúan efectivas as normas xa existentes para un bo 

funcionamento da aula de Informática: 

 Que cada alumno/a garde nun pen o traballo que realice. 

 Que cada alumno/a traballe sempre no mesmo ordenador. 

 Que cada un sexa responsable do seu equipo: (pantalla, teclado, auriculares) 

 Actualizar o AVAST e demais programas cando sexa preciso. 

 

Solicitaranse novos equipos e algunha pantalla para repoñer os que se foron 

avariando. 

Este curso o Centro inverterá na compra de equipos informáticos e routers para 

solventar, en parte, as dificultades coas que nos atopamos diariamente no manexo das 

TICS, posto que a Xunta non nos da resposta ás nosas demandas en canto a necesidades 

de equipos informáticos se refire. 
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21- ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO: 

 

ANÁLISE DA ENQUISA SOBRE A LINGUA MATERNA NO ALUMNADO DE 

NOVA INCORPORACIÓN Ó CENTRO 

No presente curso incorporáronse 16 nenos e nenas ó noso Centro (12 en 4º 

infantil, 1 en 5º de Infantil, 1 en 1º primaria e 2 en 3º primaria). Unha vez feita a análise 

da pregunta formulada aos pais/nais sobre a lingua materna dos seus fillos, obtéñense os 

seguintes resultados: 

 

GALEGO 7 

CASTELÁN 0 

AMBAS  

(Galego + Castelán) 

9 

OUTRA 3 (portugués) 

 

Hai que sinalar que tres irmáns se expresan, ademais de en galego e castelán, en 

portugués coa súa familia, posto que é a súa lingua materna. 

 

ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE APRENDIZAXE EMPREGADAS PARA 

QUE O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL ADQUIRA, DE FORMA 

ORAL E ESCRITA, O COÑECEMENTO DAS DÚAS LINGUAS OFICIAIS: 

 Tal e como figura no artigo 13 do Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se 

establece o currículo da Educación Infantil na comunidade autónoma de Galicia, “Na 

etapa da Educación Infantil o profesorado empregará na aula a lingua materna 

predominante entre o alumnado, terá en conta a lingua do contorno e coidará de que o 
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alumnado adquira de forma oral e escrita o coñecemento da outra lingua oficial de 

Galicia, dentro dos límites propios desta etapa”. 

 

 A maioría do alumnado do noso Centro emprega como lingua materna o galego, 

por este motivo a actividade diaria desenvólvese nesta lingua, se ben utilízase tamén o 

castelá de forma paralela nalgunhas actividades para que o alumnado coñeza e adquira 

as dúas linguas de forma paralela. Algunhas das actividades que se desenvolven para a 

aprendizaxe das linguas son: 

- Método Doman para a adquisición da lectura (Galego) 

- Lectura de contos (Galego e Castelán) 

- Busca de información sobre a temática dos proxectos (Galego e Castelán) 

- Cancións (Galego e Castelá) 

 

VELORACIÓN DAS ACTIVIDADES PARA O FOMENTO E DINAMIZACIÓN 

DA LINGUA GALEGA REALIZADOS NO CURSO ANTERIOR 

 O curso pasado realizáronse no noso Centro multitude de actividades orientadas 

a fomentar e dinamizar a lingua galega. Como cada ano realizáronse investigacións 

sobre unha temática común para todo o cole: os oficios tradicionais, que culminan coa 

exposición de todo o investigado ó resto do alumnado do Centro e coa realización de 

talleres sobre esta temática na Semana Cultural. 

 

 Realizáronse tamén outras actividades para dar a coñecer a lingua e cultura 

galegas: Celebracións de festas tradicionais (Magosto, Samaín, Entroido...), dar a 

coñecer personaxes como o Apalpador ou o nubeiro, ensalzar a figura da homenaxeada 

nas letras galegas 2018: María Victoria Moreno, contacontos en galego, etc. Todas estas 

actividades resultaron  moi positivas para o alumnado por canto se lles acercou á cultura 

galega e lles ofrece a oportunidade de tomar contacto de forma directa coa lingua en 

todas as súas vertentes: expresión e comprensión oral e escrita. 
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PROGRAMAS E ACTIVIDADES PARA O FOMENTO E DINAMIZACIÓN DA 

LINGUA GALEGA 

O proxecto para a participación na Convocatoria que cada ano realiza Política 

Lingüística está en fase de redacción polo equipo de Dinamización Lingüística, se ben o 

eixe do proxecto serán os deportes e os xogos para a creación dun patio inclusivo e 

dinámico. Esta temática será a que vertebre as actividades da Semana Cultural. Ademais 

das actividades de investigación e exposición que se realizan durante todo o curso, e nas 

que participa a totalidade do alumnado do noso Centro, o Equipo de Dinamización 

Lingüística organiza outras relacionadas co achegamento á cultura e á lingua galega: 

Celebración de festas (Magosto, Samaín, Entroido, día de Rosalía...), dar a coñecer 

personaxes como o Apalpador, dar a coñecer escritores e escritoras de lingua galega a 

través de sesións de contacontos, etc. Durante este curso darase a coñecer tamén a figura 

e a obra de Antón Fraguas, persoeiro ao que se lle dedican as Letras Galegas no ano 

2019. 
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22- AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA: 

Para o desenvolvemento das Avaliacións Individualizadas, que se levarán a cabo en 

3º de primaria, constituíuse a seguinte Comisión: (Responsable da aplicación e 

corrección das probas de avaliación diagnóstica):  

Lucía Abad Sánchez (Directora) 

Ana María Places Viturro (Xefa de Estudos) 

Laura Guitián Castromil (Orientadora) 

María Soledad López Iglesias (Titora de 3º nivel) 

 

Na avaliación do alumnado de 3º de Primaria avaliarase a competencia en 

Comunicación Lingüística (expresión e comprensión oral e escrita) e a competencia 

matemática (cálculo e resolución de problemas).  Ten carácter informativo e orientador 

para os alumnos e alumnas e familias, equipos docentes, centros e Administración 

educativa.  

 

En canto a avaliación do alumnado de 6º de Primaria realízase nalgúns centros 

elixidos aleatoriamente pola Xunta, nesta comprobarase o grao de adquisición da 

competencia en comunicación lingüística, da competencia matemática e das 

competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, así como o logro dos obxectivos da etapa. 

O resultado destas avaliacións quedarán expresados en niveis. O nivel de cada alumno 

farase constar nun informe, que será entregado aos pais e terá carácter informativo e 

orientador tanto para o equipo docente como para o centro no que o alumno realice o 

curso seguinte. 

 

Realizarase un boletín informativo para os pais do alumnado indicando os 

resultados xerais das probas aplicadas. Igualmente, realizarase unha xuntanza da CCP 

para analizar eses resultados e fixar liñas de mellora. 
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23- PARTICIPACIÓN NO PLAN DIRECTOR PARA A 
CONVIVENCIA E A MELLORA DA SEGURIDADE 
NOS CENTROS EDUCATIVOS E NO SEU 
CONTORNO: 

 

Os obxectivos que se perseguen no Plan Director para a Convivencia e a mellora da 

seguridade nos centros educativos e no seu contorno intentan traballarse dende a 

formación en valores que se imparte no Centro e, fundamentalmente, céntranse no 

respecto aos compañeiros, ao profesorado e demais persoal do Centro,  á contorna e á 

igualdade de xénero, co fin de construír unha sociedade tolerante, solidaria, 

democrática, etc. 

 

Téñense abordado, en colaboración coa Garda Civil, as temáticas sobre o Internet e 

as Redes Sociais. Este curso solicitáronse novamente para o mes de novembro dúas 

charlas sobre  Acoso Escolar, unha dirixida para ó alumnado de 5º e 6º de Primaria e 

outra para ás familias e mestres, que se desenvolverán o mércores 21 de novembro ás 

12:15 horas e ás 17:30 horas respectivamente. 

 

As dúas charlas impartiranse na Biblioteca do Centro, e a súa duración será de 60-70 

minutos aproximadamente, podendo variar en función da participación do alumnado. 

 

 As outras temáticas que aborda este Plan consideramos que non se corresponden 

coa idade do noso alumnado. 
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24- MECANISMOS DE SEGUEMENTO E 
AVALIACIÓN DO PROGRAMA PLURILINGÜE E 
DO AUXILIAR DE CONVERSA 

  

PROGRAMA PLURILINGÜE 

Hai que sinalar que o noso non é un centro plurilingüe. Durante o curso escolar 2016/17 

implantamos unha segunda sección bilingüe na área de plástica en 5º de Educación 

Primaria; xa contábamos cunha sección na mesma área no 6º nivel. 

 

 A mestra responsable desta sección elabora unha memoria avaliativa cada final de 

curso, tal e como prescribe a normativa, memoria que se envía á X. Territorial. A 

avaliación afecta ó proxecto na súa globalidade. Será un proceso con carácter continuo e 

formativo baseado nas revisións periódicas do proxecto para mellorar o seu 

funcionamento. 

 Avaliación inicial, procesual e continua e formadora, inmersa no proceso de ensino-

aprendizaxe do alumno. 

 Avaliación formativa e sumativa. 

 Autoavaliación como forma de reflexionar sobre os propios procesos de ensino-

aprendizaxe. 

A avaliación enténdese así como un auxiliar fundamental de gran utilidade para os 

mestres pois informa das readaptacións e axustes necesarios para orienta axeitadamente 

as tarefas de acordo coas características e necesidades do noso alumnado. 

 

Da mesma maneira tamén se avaliará ó equipo que elabora o proxecto da sección 

bilingüe, así como o proxecto en si. Algúns dos aspectos a avaliar son: 

 Organización e coordinación do equipo. 
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 Planificación das tarefas e dotación de medios e tempos. 

 Ambiente de traballo e participación. 

 Valoración da utilidade do aprendizaxe dunha lingua como base para outros 

aprendizaxes, a adquisición doutras lingua e o desenvolvementos intelectual. 

 Valoración da competencia plurilingüe como instrumento de desenvolvemento 

cultural e intelectual. 

 Realización e estimación das diferentes actividades de avaliación que se recollen ó 

longo da programación de cada unidade didáctica e que se integran no 

desenvolvemento do proceso educativo. 

 Valoración das diversas actividades programadas a partir dos coñecementos 

conceptuais e dos obxectivos que se propoñen nas unidades. 

 Valoración dos tempos destinados a cada unha das actividades e dos materiais que 

se empregan nas mesmas. 

 A adquisición dos coñecementos mínimos previstos por parte do alumnado. 

 

Todos estes aspectos retroalimentarán a programación non só durante este curso, 

senón tamén cara ó vindeiro curso académico. 

 

AUXILIAR DE CONVERSA 

Este ano contamos cunha auxiliar de conversa procedente de E.E.U.U. Imparte 6 

sesións semanais no noso Centro e outras 6 sesións no CEIP Escarabote (xa que a temos 

compartida con ese Centro, sendo aquel o seu centro base). Acode ó noso Centro todos 

os xoves e venres, atendendo tanto as seccións bilingües (1hora de plástica en 5º e outra 

en 6º) como 1 hora de inglés no resto de niveis de Primaria. Durante as sesións da área 

de lingua inglesa na que está presente o auxiliar trabállase fundamentalmente a linguaxe 

oral neste idioma. 
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A persoa encargada do seguimento e avaliación da auxiliar de conversa será a 

mestra de Lingua Estranxeira, por ser a coordinadora das seccións bilingües. O 

seguimento realizarase coa observación diaria da tarefa da auxiliar e teranse en conta os 

seguintes indicadores: 

- Apoia á mestra titular no desenvolvemento das clases. 

- Propón actividades para que o alumnado desenvolva as súas destrezas orais e 

comunicativas. 

- Comparte aspectos da súa cultura. 

- Colabora na elaboración de materiais didácticos para a súa aplicación na aula. 

 

Valoramos a presenza do Auxiliar de Conversa no Centro como un recurso moi 

aproveitable para todo o alumnado, aínda que o consideramos insuficiente. Pasouse de 

contar cun Auxiliar 12 horas semanais a 6 horas semanais, polo que o alumnado de 

Infantil non pode beneficiarse deste recurso e o alumnado de primaria vese tamén 

desfavorecido. Esperamos unha mellora nos vindeiros cursos académicos. 
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25- PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO: 
Ó longo do curso, avaliaranse tres aspectos básicos: 

          -As infraestruturas, 

                     -o funcionamento, e 

                                -a práctica académica. 

 

 En canto ás infraestruturas, valorarase: 

-  A prioridade dos investimentos no que lle corresponda ao Centro. (Están 

contemplados na proposta de previsión de gastos). 

- As necesidades que deban ser asumidas por outros entes –Xefatura Provincial e/ou 

Concello-. 

 

Continuaremos solicitando á Xefatura Territorial a substitución dos ventanais do 

Centro xa que, debido ao seu mal estado ocasionan un gasto desmesurado en 

calefacción. O curso pasado terminaron a substitución de todas as ventás da planta 

superior e unha aula da primeira planta. Nós seguiremos insistindo na continuidade 

desta obra ata que se substitúan todas as ventás do Centro. 

 

Outra obra solicitada é a reparación da pista deportiva situada ó lado do pavillón, xa 

que as raíces das árbores levantaron o piso e atópase cun desnivel de varios centímetros 

que resulta perigoso para o alumnado. Estas mesmas raíces están rompendo o muro que 

cerca ó colexio por esa zona, polo que haberá que valorar tamén a súa reparación. 

Tamén solicitaremos o cambio da celosía do tellado, xa que entra auga pola mesma ó 

interior do Centro, así como o pintado exterior do Centro. 

 

Ó Concello seguirémoslle insistindo en determinadas actuacións de mantemento que 

se lle teñen solicitado, xa que este ano non realizaron os traballos solicitados para 

desenvolver durante o verán: un portón mecánico para a porta de entrada ó Centro, a 



 
 
 
 
 

Programación Xeral Anual 2018/2019  76 

C.E.I.P. “Sta. Mª DO CASTRO” 

Valiño, 55 – 15939 – Cabo de Cruz -  Boiro   881.867.032 Fax: 881.867.036  

ceip.santamaria.castro@.edu.xunta.es/           http://www.edu.xunta.es/centros/ceipsantamariacastro/ 

reparación da uralita do tellado da entrada do pavillón, xa que está toda furada; reparar 

as tapas das persianas que están caendo, reparar a sala de material do pavillón, xa que 

entra auga e os días de choiva anega o chan; asfaltar a zona de aparcamento situada 

dentro do recinto; eliminar os bordes da zona dos hortos que están rotos e levantados 

pola forza das raíces das árbores. 

 

E, a quén corresponda, demandamos reposición de material informático, por canto o 

que se enviou no seu día vai quedando obsoleto.  Hai que dicir que se lle teñen 

solicitado á UAC equipos informáticos e seguiremos coas solicitudes nesta liña. 

 

 En canto ao funcionamento: 

Avaliarase o cumprimento dos acordos aos que se chegou a nivel de Claustro –

xuntanzas, cumprimento de normas, traballo de equipo-, acordos que están enfocados a 

acadar os obxectivos que se pretenden nesta Programación e nas correspondentes 

programacións de ciclo e niveis. Farase unha primeira valoración trimestralmente e 

unha avaliación máis profunda ó rematar o curso. 

 

 En canto á práctica docente, o profesorado avaliará o Plan de acción titorial: 

- A adecuación dos obxectivos, , contidos e estándares de aprendizaxe ás características 

e necesidades do alumnado. 

-As aprendizaxes acadadas polo alumnado. 

-As medidas de atención á diversidade aplicadas. 

- A programación e o seu desenvolvemento 

-A organización da aula. 

-O aproveitamento dos recursos. 

- Os procedementos  e criterios de avaliación 

-A coordinación entre os mestres. 
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AVALIACIÓN DA PXA 

A avaliación do Plan Xeral Anual debe de ser unha tarefa de todos os que 

intervimos na súa elaboración e desenvolvemento. A avaliación será formativa e se 

estruturará en avaliación inicial, avaliación continua e avaliación final. 

 

AVALIACIÓN INICIAL: Partirá da análise do curso anterior, recollendo as 

suxerencias que dende as inspección se fixeron chegar e as propostas de mellora 

reflectidas na Memoria Anual do curso pasado. 

 

AVALIACIÓN CONTINUA: Recollerase a información que xurda nas reunións 

do D.O. e nas coordinacións dos diferentes niveis sobre a adecuación dos obxectivos, a 

efectividade na organización dos apoios e das outras medidas de atención á diversidade, 

a idoneidade das actividades realizadas, así como a súa temporalización e a metodoloxía 

empregada… Referímonos con isto a unha avaliación a curto prazo, que permita un 

feedback para poder realizar as modificacións oportunas e contribuír deste xeito a 

establecer melloras progresivas ó longo do curso. 

 

AVALIACIÓN FINAL: Elaboración das memorias por parte dos titores e dos 

especialistas, nas que se analice de forma máis minuciosa todo o proceso de ensino-

aprendizaxe, sendo outra vez o punto de partida para facer a avaliación inicial do curso 

escolar seguinte. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: Para establecer os criterios de avaliación 

analizarase a adecuación dos seguintes ítems: 

 Idoneidade dos obxectivos. 

 Adecuación das medidas a desenvolver para a súa consecución. 

 Adecuación da cantidade e calidade das actividades propostas a nivel de Centro. 

 Adecuación da organización metodolóxica e temporal de ditas actividades. 
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 Nivel de participación e implicación do alumnado nas actividades propostas. 

 Adecuación das estratexias metodolóxicas e organizativas de atención ó 

alumnado NEAE. 

 Análise do rendemento escolar e o desenvolvemento persoal do alumnado. 

 Efectividade das relacións coas familias. 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN: Serán variados, entre outros: 

 Rexistro das intervencións levadas a cabo polos mestres de PT e AL. 

 Memorias finais dos diferentes niveis realizadas polos titores e especialistas. 

 Memoria do D.O.  

 Cuestionario de avaliación sobre a propia práctica docente, realizado por todo o 

profesorado do Centro. 

 Cuestionarios de avaliación enviados ás familias sobre o seu grao de satisfacción 

sobre o Centro. 

 

Todos os aspectos recollidos con estes instrumentos se reflectirán na Memoria Anual e 

servirán como punto de partida para elaborar a PXA do próximo curso académico, 

permitindo así a retroalimentación do proceso de ensino-aprendizaxe.
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DILIXENCIA 

 

Este documento foi presentado ó Claustro e ó Consello Escolar nas sesións 

celebradas o 17 de outubro ás 13:30 e o  22 de outubro ás 17:30 respectivamente, e foi 

informado favorablemente por ambos. 

 

 

En Cabo de Cruz a 23 de outubro do 2018 

 

Asdo: Lucía Abad Sánchez 


