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1. INTRODUCIÓN.- 
 

Despois dos dous últimos cursos marcados pola aplicación do protocolo de adaptación 
ao contexto da covid-19, comezamos este sen ningún tipo de restricións. A organización do 
Centro volverá a ser a de antes: sen utilización da máscara, sen distanciamento social entre 
os grupos pero si mantendo as ventilacións como medida preventiva.  

Cada vez contamos con máis Alumnado con Necesidade Específica de Apoio 
Educativo e ano tras ano intentamos organizarnos da mellor forma posible para poder chegar 
a todos e todas. Este curso contamos con máis recursos humanos  debido á creación da aula 
de atención preferente. 

Prendemos seguir evolucionando no cambio metodolóxico no que estamos inmersos 
pero sen limitacións para desenvolver as dinámicas e as estruturas de traballo cooperativo. 

  Será importante a continuidade dos diferentes Plans e Programas que están en 
funcionamento, especialmente o Plan de Mellora de Biblioteca Escolar (PLAMBE), Proxecto 
de Educación Dixital E-DIXGAL, Proxecto de Fomento do Uso do Galego, Contratos – 
Programa e, este ano coa novidade dos Polos Creativos. Estaremos abertos a poder valorar 
e participar noutros proxectos que sexan relevantes para o centro, como o programa ARCO, 
con dotación de profesorado de apoio. 

“O Meu Lugar no Mundo” será a temática do Proxecto Anual que abarcaremos este 
curso e que será o eixe vertebrador do traballo do centro na maioría das actividades 
propostas polos diferentes equipos (EDBE, EDLG, TICs, Actividades Complementarias e 
Extraescolares, Equipos de Ciclo, Comisión de Convivencia,...).  

Seguimos destacando o traballo que vén realizando o profesorado do CEIP Serra 
Vincios durante estes últimos anos e a implicación e capacitación de todas/os en ofrecer un 
servizo público de calidade. O perfil do noso profesorado segue amosando un estilo 
característico: docente entregado, ilusionado, comprometido co Centro e plantilla moi 
estable, o que facilita o traballo en equipo e a realización das actividades programadas.  

Seguiremos demandando a máxima implicación da Consellería de Educación e do 
Concello de Gondomar co noso centro para a realización de determinadas obras en 
infraestruturas, dotándoo así dos recursos materiais necesarios, sempre coa finalidade de 
seguir modernizando o colexio e desenvolver con garantías o noso traballo. 

Traballaremos co alumnado para acadar os obxectivos propostos neste plan coa 
colaboración e implicación da Comunidade Educativa. 

 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN: DATOS XERAIS DO CENTRO.- 
 
2.1. DATOS IDENTIFICATIVOS. 

 

NOME DO CENTRO C.E.I.P. SERRA VINCIOS 

CÓDIGO  36014672 

DOMICILIO A Serra s/n – C.P.: 36316  

LOCALIDADE Vincios 

CONCELLO Gondomar 

PROVINCIA Pontevedra 

TELÉFONO 886 120 042 

CIF S8600052H 

E-MAIL ceip.serra.vincios@edu.xunta.gal 

WEB http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipserravincios
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DECRETO DE CREACIÓN 2.424/1.979 de 21-9. B.O.E. de 19-10-1.979 

IES DE ADSCRICIÓN IES Terra de Turonio de Gondomar 

INSPECTORA D. Gustavo Lorenzo Prozzo 

 
2.2. HISTORIA DO CENTRO. 
 
A historia do noso centro comeza en setembro do ano 1.979. O alumnado procedía 

das parroquias de Vincios e Morgadáns. Os de Vilas e Prado incorporábanse ao centro no 
ciclo Medio da E.X.B. Daquela, as familias adoitaban ser máis numerosas que agora, 
chegando a ter máis de 500 alumnos/as. No curso 1989-1990 empezou a funcionar o colexio 
de Peitieiros que absorbeu ao alumnado de Morgadáns, co que o número de alumnos/as 
reduciuse significativamente. No curso 1998-99, como consecuencia da implantación da 
LOXSE e a creación do IES “Terra de Turonio”, marchou o alumnado da ESO a Gondomar. A 
partires de aí o noso centro pasou a chamarse, como agora, Centro de Educación Infantil e 
Primaria, CEIP Serra-Vincios. 

A nova lei introduciu ao profesorado especialista no ensino primario. Como o número 
de unidades en funcionamento quedou moi reducido, puidéronse reutilizar as aulas baleiras 
para a implantación das novas áreas: Inglés, Informática, Música, Audiovisuais, etc. Nese 
momento tamén adaptáronse aulas para Educación Infantil. 

Na actualidade somos un colexio estable no profesorado, normalmente dunha soa liña 
que mantén a súa matrícula habitual, con aulas non masificadas de alumnos/as e abarcando 
as etapas desde infantil a primaria. 

 
2.3. ENTORNO. 
 
O CEIP Serra-Vincios está ubicado nunha zona rural situada no barrio da Serra e 

dentro da parroquia de Vincios que pertencente ao concello de Gondomar. De todas as 
parroquias do concello de Gondomar, a de Vincios é a máis próxima ao concello de Vigo. 

Vincios ten arredor de 2.300 habitantes repartidos en 15 barrios: Arcos, Brandufe, 
Casás, Cernada, Figueiró, Fraga, Guisande, Hervillás, Pasaxe, Piñeiro, Rocha, Salgueiro, 
Serra, Tumbio e Xián. O nivel socio-económico da maioría das familias da zona é medio-
baixo e a súa lingua predominante é o galego. 

Entre as entidades máis significativas coas que conta a parroquia de Vincios son: 
 Asociación de Veciños e Centro Cultural que dispón dun local social no que se 

desenvolven as distintas actividades culturais da parroquia. 
 Comunidade de Montes que colabora aportando subvencións para a realización 

de diferentes actividades culturais e educativas. 
 Banda e Escola de Música. 
 ANPA “Santa Mariña”. 
 Club de Fútbol de Vincios. 
 Club de tiro con arco Serra de Gondomar. 
 Agrupación Deportiva Vincios. 

 
2.4. INFRAESTRUTURAS E NECESIDADES. 
 
O Colexio, que data do ano 1979, consta dun edificio, dun anexo de pista cuberta e de 

zona exterior de 10.000m2. É de planta cadrada cun patio de luces central. A súa estrutura é 
moi vella e non está en moi bo estado, aínda que ultimamente sanearon moitas gretas 
aparecidas pola fachada. Nestes últimos anos fixéronse reformas importantes: cambio do 
tellado, colocación de tramos de ventás novas, remodelación dos aseos e a ampliación do 
comedor escolar. O seguinte reto que debemos acometer será a mellora das pistas 
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deportivas e o cambio de máis falsos teitos.  
Habitualmente contamos con 3 aulas de educación infantil e 6 de educación primaria 

pero este curso desdobramos 6ºEP por ter máis de 25 alumnos/as. Dispoñemos tamén 
dunha biblioteca ben dotada (PLAMBE) e Biblioteca Creativa, aula de usos múltiples, aula de 
informática, aula de música, aula de inglés, aula de Pedagoxía Terapéutica, aula de Audición 
e Linguaxe, sala do Departamento de Orientación, sala de secretaría, aula de cociña, aula de 
plástica/laboratorio (este curso é 6ºA) e local da ANPA. 

 
Os traballos realizados nos meses de verán foron os seguintes:  

 

TRABALLOS MESES DE VERÁN COMPETENCIA ESPAZO 

1- Cambio  2  falsos teitos e colocar 
luminarias novas. 

CONCELLO 
Salón de actos - Aula 
de Psicomotricidade. 

2- Colocar tarima flotante: o Concello 
aportou a man de obra e o Centro os 
materiais. 

CONCELLO 
Salón de actos - Aula 
de Psicomotricidade. 

3- Construción dun Comedor Escolar 
novo. 

CONSELLERÍA 
EDUCACIÓN 

Antiga vivenda do 
conserxe. 

 
Existen algunhas deficiencias importantes que se deberían solucionar a curto-largo 

prazo que son transmitidas anualmente a ambas administracións, Concello de Gondomar e 
Consellería de Educación. 

Entre as NECESIDADES que demanda o centro en materia de infraestruturas 
destacamos as seguintes: 

 

NECESIDADES OBSERVACIÓNS COMPETENCIA 

CAMBIAR TRAMOS DO 
ENREIXADO 
PERIMETRAL 

Necesitamos seguir arranxando tramos que nunca se cambiaron 
e que están en moi mal estado, hai tramos oxidados, cedidos ou 
rotos. 

CONCELLO 

CAMBIO DOS FALSOS 
TEITOS DO COLEXIO 

Os teitos das aulas están formados por pranchas rectangulares 
que despois do paso do tempo están perforadas, caen 
continuamente e o aspecto do centro é deplorable. Este traballo 
compete ao Concello que sempre foi cambiando anualmente 1 ou 
2 teitos. 
Restan por cambiar: 
-PLANTA BAIXA: Departamento de Orientación, Almacén 
Psicomotricidade, Secretaría, Local ANPA e corredores. 
-1ª PLANTA: Taller de cociña, Sala de profesores/as e 
corredores. 
-2ª PLANTA: Aula de TICs e corredores. 
 

CONCELLO 

COLOCAR TARIMA 
FLOTANTE NO CHAN 
EN CERTAS AULAS DE 
FORMA PROGRESIVA 

- 1ºEP e 2ºEP.  
- Resto de aulas 

CONCELLO 

PINTAR ALGUNHAS  
ZONAS DO CENTRO 

- Unificaremos as cores do centro utilizando a mesma gama de 
pintura das aulas de Educación Infantil e eliminando as cores 
amarelas das portas e radiadores. 

- Aulas: durante este curso valoraremos as aulas que necesitan 
ser pintadas. 

CONCELLO 



Programación Xeral Anual (PXA) 2022-23           

8 
 

- Portas e radiadores. 
- 2ª man de pintura nos corredores da planta baixa. 
- Portas dos vestiarios. 
- Canastras de baloncesto. 

CAMBIO DAS VENTÁS 
DO CENTRO 

A Consellería destinou anualmente un orzamento 
complementario para o cambio de ventás co que realizamos o 
tramo do patio interior do centro. 
No ano 2016, a Consellería tamén impulsou, cunha dotación 
orzamentaria de 53.980€, un cambio parcial das ventás exteriores 
do centro, sobre todo aulas de titorías e espazos máis 
frecuentados polo alumnado. 
Ao finalizar dita obra, os espazos do centro que actualmente 
restan por cambiar son: 

- Planta baixa: ventás exteriores na súa totalidade excepto 
o novo comedor escolar. 

- 1ª planta: ventás exteriores (taller de cociña, relixión e 
sala de profesores/as). 

- 2ª planta: ventás exteriores (aulas de plástica, música, 
Biblioteca creativa e informática). 

Esta obra enteira suporía un importante aforro enerxético e de 
diñeiro en gastos de funcionamento pola cantidade de gasóleo 
que gastamos. 

CONSELLERÍA 

CAMBIO DAS VENTÁS 
DO PATIO CUBERTO 

Cando rompen estas ventás son moi perigosas para o alumnado 
xa que non son cristais anti vandálicos. 

CONCELLO 

ARRANXAR A 
BEIRARRÚA 
PERIMETRAL DO 
EDIFICIO 

As plaquetas da beirarrúa estanse levantando e conta con moitos 
buratos. Está moi perigosa, sendo zona de tránsito habitual do 
alumnado e familias. 
A zona pegada á beirarrúa no tramo onde aparcan os autobuses 
está levantado o formigón e habería que reparalo. 

CONCELLO 

ASFALTAR A 
ESTRADA INTERIOR 
DO CENTRO DESDE A 
ENTRADA DE 
VEHÍCULOS ATA O 
EDIFICIO PRINCIPAL E 
ZONA DE 
APARCAMENTO BUS 

Hai numerosas fochancas e precisa dun asfalto novo urxente, 
ademais de inundarse en épocas de choivas por carecer de 
desaugue en condicións. 

CONCELLO 

COLOCAR 2 CÁMARAS 
DE SEGURIDADE NO 
EXTERIOR DO CENTRO 

O centro conta con 1 cámara exterior e 3 interiores colocadas 
polo Concello. Os fines de semana e cando se celebran festas na 
parroquia, adoitan entrar adolescentes ao recinto exterior do 
centro e realizan actos de vandalismo na alambrada e no 
mobiliario exterior. Ás veces encontramos vasos rotos polo 
recinto e mobiliario roto. Precisamos 2 cámaras máis e unha 
gravadora de imaxes con máis entradas de cámaras. 

CONCELLO 

REVISIÓN DO 
TELLADO 

As veces cae algunha tella con forte vento e debemos revisar o 
tellado por se hai que repoñelas. 

CONCELLO 

ALISAR E PINTAR 2 
PISTAS DEPORTIVAS 
DE BALONCESTO E 
FUTBITO 

É moi necesario xa que os alumnos/as caen e sofren feridas 
debido ao mal estado da superficie. Levamos moitos anos 
solicitando este traballo de mantemento.  

CONCELLO 

AMPLIACIÓN DOS 
VESTIARIOS 

Os vestiarios son moi pequenos e atópanse en mal estado para o 
aseo nas sesións de educación física. No noso centro obrigamos 
ao alumnado a ducharse. Contamos con cursos de 20-25 
alumnos/as e é imposible realizalo con comodidade. Urxe a 
necesidade de amplialos e non sería difícil xa que lindan coa 
antiga vivenda do conserxe. Os azulexos están caendo 

CONSELLERÍA E 
CONCELLO 
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continuamente e sería necesario a ampliación e a reposición de 
plaquetas e azulexos. 

CONSTRUCIÓN DUN 
XIMNASIO OU 
PAVILLÓN  PARA 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Hai anos taparon con ladrillo e chapa un patio que é o lugar onde 
se desenvolven as sesións de educación Física e tamén utilizado 
como espazo de recreo nos días de choiva e lugar de entrada do 
alumnado e familias. Este lugar non serve para que os 
alumnos/as realicen educación física, está sempre moi sucio con 
po, ten moitas columnas e os nenos/as pasan moitísimo frío en 
inverno. Solicitamos que estuden a remodelación ou a 
construción dun anexo que serva de ximnasio e darlle así 
solución a este gran problema. Soamente pedimos un lugar 
decente onde impartir as clases de educación física. Sabemos 
que debe ser a longo prazo pero levamos moitos anos 
demandando esta petición. 

CONSELLERÍA E 
CONCELLO 

CONSERXE 

Seguimos moi preocupados pola problemática do conserxe xa 
que non dispoñemos dun conserxe estable no centro. Precisamos 
ter unha persoa que reúna as características ideais para un 
centro educativo e que non se cambie constantemente. 
Recordamos que polo colexio pasaron xa máis de 17 conserxes 
diferentes nos últimos anos. 

CONCELLO 

 
2.5. MATERIAL E EQUIPAMENTO. 
 
Aínda que dispoñemos do equipamento necesario, continuaremos solicitando á 

Consellería de Educación novos materiais para atender as necesidades e para manter o 
Centro coa mellor dotación posible.  

Todas as aulas teñan acceso a internet e están equipadas con portátiles e 
proxectores.  

Aínda así precisariamos o seguinte material que intentaremos comprar con gastos de 
funcionamento ou solicitar á Consellería de Educación:  

 
 Mobiliario:  

- Reposición de armarios, librerías, estantes, andeis, recunchos de lectura informal, 
expositores, mesas e cadeiras do profesorado. 

- Mobiliario exterior para os patios de recreo. 
 Material informático: 

- Encerados Dixitais para as aulas de 5ºEI, 1ºEP e Música. 
- Tablets, portátiles, ordenadores de sobremesa ou lectores ebook, en caso de 

necesidade. 
- Algún retroproxector 
- Adaptadores, memorias USB, etc. 

 Recursos e material didáctico:  
- Aumento de material didáctico, manipulativo e/ou funxible. 

 Xogos ou elementos para os patios de recreo. 
 Modernizar a sala de informática.  

 
Cada equipo de ciclo ou departamento tamén contará cunha asignación económica 

para gastar no material que precise para a súa aula. 
Seguiremos contando coa empresa Tecnofón para o mantemento informático xa que 

valoramos positivamente o traballo realizado. 
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2.6. PROFESORADO. 
 

Todo o profesorado destinado no centro na actualidade está en situación de destino 
definitivo, excepto unha vacante producida por xubilación, ofrecendo unha perspectiva de 
estabilidade e continuidade, dato moi relevante e positivo para o centro. 

Dentro do profesorado non definitivo (provisional e/ou interino), neste curso teremos 
cubertos os seguintes postos: 
 1 mestra itinerante de Audición e Linguaxe compartido co CEP Neira Vilas de Gondomar. 

O centro base será o noso. 
 1 mestra de PT afín AL pola creación dunha aula de atención preferente. 
 1 mestra de Inglés compartida co CEIP Chano Piñeiro que virá un día á semana. 

 
Segundo a orde que establece o número de unidades e postos de traballo docente, o 

noso centro está catalogado con 9 unidades, anda que este curso contaremos cunha 
unidade máis por ter un desdobre en 6ºEP:  
 3 de Educación Infantil 
 6 + 1 de Educación Primaria  

 
Na seguinte táboa podemos ver os postos de traballo vixentes no catálogo oficial da 

Consellería de Educación e os postos de traballo cubertos neste curso escolar con 
profesorado definitivo, provisional e/ou interino: 

 

POSTO DE TRABALLO - ESPECIALIDADE 
Nº 

MESTRES/AS 
(en catálogo) 

Nº MESTRES/AS 
(curso 2022-23) 

Educación Infantil 4 4 
Educación Primaria 5 6 
Filoloxía Inglesa 1 2 
Filoloxía Francesa 1 1 
Educación Musical 1 1 
Educación Física 1 1 
Pedagoxía Terapéutica 1 2 
Orientación 1 (OC) 1 
Relixión - 1 
Audición e Linguaxe (itinerante compartido co CEP 
Neira Vilas) 

- 1 

15 20 

 
2.7. ALUMNADO. 

 
Aínda que a maioría dos alumnos/as son da parroquia de Vincios, contamos tamén 

con alumnado procedente de Gondomar, Morgadáns, Vilaza e outras localidades, arredor 
dun 40%.  

Para o presente curso o CEIP Serra Vincios conta cunha matrícula total de 169 
alumnos/as, distribuídos da seguinte forma: 

 
 

GRUPO 
EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

4º (3 anos) 5º (4 anos) 6º (5 anos) 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
A 14 16 13 23 18 18 19 20 28 
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2.8. PERSOAL NON DOCENTE. 

 
Contamos co seguinte persoal non docente valorando positivamente a súa implicación 

co centro: 
 1 coidador ANEAE dependente da Consellería de Educación: traballa en horario lectivo 

mentres haxa necesidades educativas especiais ao seu cargo.  
 1 conserxe dependente do Concello de Gondomar: traballa de 08,30h. a 14,30h e martes 

de 16h. a 18,30h. Estamos á espera de que o Concello de Gondomar envíe a un 
conserxe definitivo para o Centro que cumpra o horario citado.  

 2 limpadoras da empresa Limpezas Cíes: empresa contratada polo Concello de 
Gondomar. Traballan de 14:30h. a 20:30h. 

 3 coidadoras do comedor escolar dependentes da empresa de catering: empresa 
contratada polo Concello de Gondomar. Traballan de 14h. a 16:00h. 

 2 condutores e 2 coidadoras dependentes da empresa ATSA: empresa contratada pola 
Consellería de Educación. Realizan as rutas de transporte escolar do alumnado. 

 
2.9. NAIS E PAIS. 

 
As nais e pais do alumnado do centro que voluntariamente o desexan agrúpanse na 

Asociación de Nais e Pais Santa Mariña do CEIP Serra Vincios. Réxese polos seus 
estatutos correspondentes para acadar os obxectivos marcados. 

Colaboran co centro na realización de actividades educativas complementarias de 
carácter artístico, musical, lúdico-recreativas, así como a potenciación de aspectos do 
folclore e actos de carácter formativo e colaboran en festas e actos (Nadal, Entroido, Letras 
Galegas,...), subvencionando na súa medida moitas das peticións que lle realiza o 
profesorado. Tamén organiza as actividades extraescolares das tardes para ofertar aos seus 
fillos/as.  

Existe unha boa sintonía de axuda mutua e colaboración entre a Asociación e o 
Colexio. A intención do colexio é que as familias participen en moitas das actividades 
propostas como así vén sendo desde hai moitos anos. Contamos cun plan para a 
potenciación e organización das relacións coa comunidade e a familia, logo falaremos desta 
iniciativa de participación e interacción co centro. 

No apartado relativo ao plan de actividades propostas pola ANPA, ampliaremos dita 
información no punto dedicado ao Plan de Actividades propostas pola ANPA.   

 
 
3. ORGANIZACIÓN ESCOLAR.- 
 

3.1. CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA. 
 
O organigrama do CEIP Serra Vincios ten a seguinte estrutura: 
 
 
 
 
 
 

TOTAIS 
51 124 

169 
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3.2. EQUIPO DIRECTIVO: PLAN DE ACTUACIÓN. 
 
O equipo directivo traballará de forma coordinada no desempeño das súas funcións, 

conforme as que están legalmente establecidas. 
Forman parte deste equipo: 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Miguel González Barreira Director 
Elena Paz Alonso Xefa de Estudos 
María José Salgado González Secretaria 

 
O horario de dedicación a esta función por parte do equipo directivo será o seguinte: 

 
 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 a 9:50 
DIRECCIÓN 
XEFATURA 

SECRETARÍA 
XEFATURA XEFATURA XEFATURA XEFATURA 

9:50 a 
10:40 - XEFATURA - - XEFATURA 

10:40 a 
11:30 - - - - - 

11:30 a 
12:00 DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN 

12:00 a 
13:10 DIRECCIÓN SECRETARÍA SECRETARÍA

SECRETARÍA 
/ DIRECCIÓN 

SECRETARÍA 
/ DIRECCIÓN 

13:10 a 
14:00 DIRECCIÓN DIRECCIÓN 

DIRECCIÓN / 
SECRETARÍA

DIRECCIÓN / 
SECRETARÍA 

DIRECCIÓN 
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 O equipo directivo dedicarase á atención das súas respectivas competencias e, 

independentemente dos necesarios e habituais contactos diarios que poidan e deban 
producirse entre os seus membros, reunirase todos os luns de 9:00h. a 9:50h. Ademais 
poderá reunirse os martes pola tarde sen un horario concreto, en función das diferentes 
reunións dos equipos docentes e de traballo. 

 Haberá franxas horarias nas que non haberá ningunha persoa atendendo a secretaría. Ao 
no ter persoal administrativo, dependemos do profesorado de garda, da dispoñibilidade 
horaria do coidador e do conserxe para atender as chamadas telefónicas e do timbre do 
portal para atender ás posibles visitas. 

 No noso centro temos elaborada unha axenda específica do equipo directivo coas tarefas 
a desenvolver mensual e semanalmente. Será consultada, avaliada e modificada con 
moita frecuencia nas diferentes reunións que realice o equipo. 

 Entre os venres e os luns, o profesorado recibirá do xefe/a de estudos a folla informativa 
da semana entrante onde se lle recorda as gardas diarias e o traballo semanal en equipo 
a desenvolver. 

 En datas sinaladas como ao inicio do curso e ao final dos 3 trimestres, informaremos ao 
profesorado das tarefas a realizar antes do inicio das vacacións. 

 Todos os martes de 16:00h. a 16:45h. faremos unha reunión con todo o profesorado que 
non terá carácter de claustro pero que servirá para preparar todas as actividades do 
centro, para aumentar a coordinación docente e para traballar en equipo. Serán as 
reunións máis efectivas de todas xa que está inmerso todo o claustro. Intentaremos que 
sexan curtas, operativas e de toma de decisións en conxunto.  

 O centro facilitará as xestións administrativas de forma telemática. 
 Con carácter xeral, e salvo razóns xustificadas ou relacionadas con procesos 

administrativos, ou cando a presenza sexa requirida polo propio centro, non se permite a 
entrada dos proxenitores no interior do edificio do centro educativo. No caso de requirir 
atención dalgunha familia de forma presencial, establecerase unha cita e adoptaranse as 
pertinentes medidas de seguridade. O horario de atención de Secretaría ao público será 
de luns a venres de 12:00h. a 14:00h. 

 O equipo directivo entenderá, en todo momento, o seu labor coma un servizo aos 
mestres, pais e nais, alumnos/as e persoal non docente, e exercerá as súas funcións dun 
xeito colexiado, tomando as decisións que lle sexan competentes tendo sempre 
presentes as aportacións de todos os membros da comunidade escolar. 

 O equipo directivo esforzarase por manter no centro un clima de traballo e relacións 
humanas afectivas e efectivas que vehiculicen a consecución dos obxectivos e 
actividades que se propoñan, polo que, os seus membros tratarán de cumprir fielmente 
coas competencias básicas que lle corresponden e que se citan a continuación: 

 

COMPETENCIAS DO EQUIPO DIRECTIVO 

D
IR

E
C

T
O

R
/A

 

a) Ostentar a representación do centro, representar á Administración educativa no 
mesmo e facerlle chegar a esta as formulacións, aspiracións e necesidades da 
comunidade educativa. 
b) Dirixir e coordinar todas as actividades do centro, sen prexuízo das competencias 
atribuídas ao Claustro do profesorado e ao Consello Escolar. 
c) Exercer a dirección pedagóxica, promover a innovación educativa e impulsar plans 
para a consecución dos fins do proxecto educativo do centro. 
d) Garantir o cumprimento das leis e demais disposicións vixentes. 
e) Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro. 
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f) Favorecer a convivencia no centro, garantir a mediación na resolución dos conflitos e 
impoñer as medidas correctoras que correspondan aos alumnos e alumnas, en 
cumprimento da normativa vixente. A tal fin, promoverase a axilización dos 
procedementos para a resolución dos conflitos nos centros. 
g) Impulsar a colaboración coas familias, con institucións e con organismos que 
faciliten a relación do centro coa contorna, e fomentar un clima escolar que favoreza o 
estudo e o desenvolvemento de cantas actuacións propicien unha formación integral 
en coñecementos e valores dos alumnos e alumnas. 
h) Impulsar as avaliacións internas do centro e colaborar nas avaliacións externas e na 
avaliación do profesorado. 
i) Convocar e presidir os actos académicos e as sesións do Consello Escolar e do 
Claustro do profesorado do centro e executar os acordos adoptados, no ámbito das 
súas competencias. 
j) Realizar as contratacións de obras, servizos e subministracións, así como autorizar 
os gastos de acordo co orzamento do centro, ordenar os pagos e visar as certificacións 
e documentos oficiais do centro, todo iso de acordo co que establezan as 
Administracións educativas. 
k) Propoñer á Administración educativa o nomeamento e cesamento dos membros do 
equipo directivo, previa información ao Claustro do profesorado e ao Consello Escolar 
do centro. 
l) Promover experimentacións, innovacións pedagóxicas, programas educativos, plans 
de traballo, formas de organización, normas de convivencia, ampliación do calendario 
escolar ou do horario lectivo de áreas ou materias. 
m) Fomentar a cualificación e formación do equipo docente, así como a investigación, 
a experimentación e a innovación educativa no centro. 
n) Deseñar a planificación e organización docente do centro, recollida na programación 
xeral anual. 
ñ) Calquera outras que lle sexan encomendadas pola Administración educativa 

X
E

F
E

/A
 D

E
 E

S
T

U
D

O
S

 

a) Exercer, por delegación do director/a e baixo a súa autoridade, a xefatura do persoal 
docente en todo o relativo ó réxime académico. 
b) Substituír ao director/a en caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de 
funcións. 
c) Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico e de 
orientación de profesores/as e alumnos/as, en relación co proxecto educativo do 
centro, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual. 
d) Elaborar, en colaboración cos restantes órganos unipersoais, os horarios 
académicos de alumnos/as e profesores/as de acordo cos criterios aprobados polo 
claustro e co horario xeral incluído na programación xeral anual, así como velar polo 
seu estrito cumprimento. 
e) Coordinar a actividade dos coordinadores de ciclo. 
f) Coordinar e orientar a acción dos titores/as de acordo co plan de acción titorial. 
g) Coordinar a participación do profesorado nas actividades de perfeccionamento, así 
como planificar e organizar as actividades de formación de profesores/as realizadas 
polo centro. 
h) Coordinar a actividade docente do centro, con especial atención ós procesos de 
avaliación, adaptación curricular e actividades de recuperación, reforzo e ampliación. 
i) Facilitar a organización dos alumnos/as e impulsar a súa participación no centro. 
j) Establecer os mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do profesorado, 
atención a alumnos/as accidentados ou calquera eventualidade que incida no normal 
funcionamento do centro. 
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l) Organizar a atención dos alumnos/as nos períodos de lecer. 
m) Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo director/a dentro do 
ámbito da súa competencia. 
n) En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións do/a xefe/a de 
estudos, farase cargo temporalmente das súas funcións o mestre/a que designe o 
director/a, logo de comunicación ao consello escolar.  

S
E

C
R

E
T

A
R

IO
/A

 

a) Ordenar o réxime administrativo do centro, de conformidade coas directrices do 
director/a. 
b) Actuar como secretario/a dos órganos colexiados de goberno do centro, levantar 
acta das sesións e dar fe dos acordos co visto e prace do director/a. 
c) Custodiar os libros e arquivos do centro coa colaboración dos coordinadores do 
ciclo. 
d) Expedir as certificacións que soliciten as autoridades e os interesados. 
e) Realizar o inventario xeral do centro e mantelo actualizado. 
f) Custodiar e dispoñer a utilización dos medios audiovisuais, material didáctico, 
mobiliario ou calquera material inventariable. 
g) Coordinar, dirixir e supervisar, por delegación do director/a, a actividade e 
funcionamento do persoal de administración e de servizos adscrito ó centro. 
h) Elaborar o anteproxecto de orzamento do centro de acordo coas directrices do 
consello escolar e oída a comisión económica. 
i) Ordenar o réxime económico do centro, de conformidade coas instrucións do 
director/a, realizar a contabilidade e render contas ante o consello escolar e as 
autoridades correspondentes. 
j) Velar polo mantemento material do centro en todos os seus aspectos, de acordo 
coas indicacións do director/a. 
k) Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade educativa a información sobre 
normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba 
no centro. 
l) Presidir, se é o caso, e, por delegación do director/a, a comisión económica. 
m) Calquera outra función que lle encomende o director/a dentro do seu ámbito de 
competencia. 
n) En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión de funcións do secretario/a, 
farase cargo temporalmente das súas funcións o mestre/a que designe o director/a, 
logo de comunicación ao  consello escolar. 
 
3.3. CONSELLO ESCOLAR: PLAN DE ACTUACIÓN E COMISIÓNS. 
 
Cada 2 anos hai eleccións no mes de novembro para a súa renovación parcial. Neste 

curso, no mes de novembro, si haberá renovación. Os membros actuais do Consello Escolar 
son: 

 

CONSELLO ESCOLAR 

Miguel González Barreira Director 
Elena Paz Alonso Xefa de Estudos 
Ana Mª Iglesias Iglesias Secretaria 
María Molinos Rodríguez 

Profesores/as Filomena Salgueiro Moure 
Mª Josefa Oliveira Antón 
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Mª Carmen Rivera Alén 
Ana Rosa Villar Comesaña 
Lucía Gil Rodríguez 

Pais/Nais 
Jennifer Penedo Carrizo 
Carlos Vidal Vázquez 
Mª Teresa Rois Jordedo 
Mª Sonia Martínez Besada Representante ANPA 
Pablo González Martínez Persoal non docente 
Araceli Regueiro Pereira Representante Concello 

 
PLAN DE ACTUACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR: 

 
 Todas as convocatorias do consello escolar serán enviadas vía mail aos seus membros. 
 A celebración dos Consellos Escolares será, na medida do posible, os martes pola tarde, 

a partir das 18:30h. 
 Segundo a normativa, o Consello Escolar reunirase en sesión ordinaria unha vez por 

trimestre e sempre que o centro así o precise ou o solicite un terzo, polo menos, dos seus 
membros. Neste último caso, o presidente realizará a convocatoria no prazo máximo de 
20 días a contar dende o seguinte día a aquel no que se presente a petición. A sesión 
celebrarase como máximo no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da 
entrega da petición de convocatoria. 

 Na orde do día das reunións ordinarias incluiranse ademais dos asuntos enumerados 
todos aqueles que para o normal funcionamento do colexio requiran informe e/ou 
aprobación do Consello Escolar. 

 Celebraranse cantas reunións extraordinarias sexan precisas para desenvolver as tarefas 
que ten encomendadas dito Consello. 

 Para desenvolver as súas competencias, celebraranse ao longo do curso 5 reunións 
ordinarias nas datas que se indican nesta PXA e nelas tratarase entre outros os seguintes 
temas: 

 

MES TEMA 

Outubro 
Constitución do Consello Escolar  e Aprobación da 
Programación Xeral Anual (PXA). 

Novembro - 
Decembro 

Constitución do Consello Escolar despois da súa 
renovación parcial. Funcións do Consello Escolar e 
formación de comisións. 

Xaneiro Aprobación do balance económico e do orzamento. 
Maio Admisión de alumnos/as para o curso seguinte. 
Xuño Aprobación da Memoria Anual de fin de curso. 

 
Actividades a desenvolver: 
 

 Peche do Exercicio Económico do ano anterior e apertura do posterior. 
 Estudo e aprobación da Programación Xeral Anual do centro e a Memoria, elaborado polo 

Equipo Directivo e polo Claustro de profesores/as. 
 Estudo e aprobación dos presupostos económicos. 
 Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipamento escolar. 
 Avaliación das Normas de Organización e Funcionamento, P.E.C. e Plan de 

Autoprotección. 
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 Informar sobre a admisión de alumnos/as segundo as disposicións legais vixentes. 
 
Entre as competencias do Consello Escolar estarían: 

 

CONSELLO ESCOLAR: COMPETENCIAS 

a) Aprobar e avaliar os proxectos e as normas. 
b) Aprobar e avaliar a programación xeral anual do centro sen prexuízo das 
competencias do claustro de profesores/as, en relación coa planificación e organización 
docente. 
c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 
candidatos. 
d) Participar na selección do director/a do centro nos termos que esta lei establece. Ser 
informado do nomeamento e do cesamento dos demais membros do equipo directivo. 
De ser o caso, logo do acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, 
propoñer a revogación do nomeamento do director/a. 
e) Decidir sobre a admisión de alumnos/as con suxeición ao establecido nesta lei e 
disposicións que a desenvolvan. 
f) Impulsar a adopción y seguimento de medidas educativas que fomenten o 
recoñecemento e protección dos dereitos da infancia. 
g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan os estilos de vida saudable, a 
convivencia no centro, a igualdade efectiva de mulleres e homes, a non discriminación, a
prevención do acoso escolar e da violencia de xénero e a resolución pacífica de conflitos 
en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social. 
h) Coñecer as condutas contrarias á convivencia e a aplicación das medidas educativas, 
de mediación e correctoras velando por que se axusten á normativa vixente. Cando as 
medidas correctoras adoptadas polo director/a correspondan a condutas do alumnado 
que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia 
dos pais, nais ou titores legais ou, no seu caso, do alumnado, poderá revisar a decisión 
adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas oportunas. 
i) Promover progresivamente a conservación e renovación das instalacións e equipo 
escolar para a mellora da calidade e a sustentabilidade e aprobar a obtención de 
recursos complementarios. 
j) Fixar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas 
Administracións locais e con outros centros, entidades e organismos. 
k) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar 
e os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro. 
l) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da Administración 
competente, sobre o funcionamento do centro e a mellora da calidade da xestión, así 
como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma. 
m) Aprobar o proxecto de orzamento do centro. 
n) Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa. 

 
COMISIÓNS DO CONSELLO ESCOLAR: 
No seo do Consello Escolar están creadas as seguintes COMISIÓNS: 
 
 

A. Comisión Económica Escolar:  
 

Está formada polos seguintes membros do Consello escolar: 
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COMISIÓN ECONÓMICA ESCOLAR 
Miguel González Barreira Director 
María José Salgado González Secretaria 
María del Carmen Rivera Alén Profesora 
Mª Sonia Martínez Besada Nai (ANPA) 

 
Reunirase polo menos unha vez ao ano e sempre antes do consello escolar de 

aprobación das contas do mes de xaneiro. 
 
O seu cometido é: 

 Servir como comisión permanente para tratar sobre os temas de seguimento e control 
orzamentario, de provedores e de temas económicos en xeral que sexan competencia do 
consello escolar, sen prexuízo das atribucións exclusivas que teña este órgano de 
goberno e a dirección.  

 
B. Comisión de Convivencia Escolar e de Igualdade: 

 
Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, pero non teñen que ser os 

mesmos necesariamente. No noso centro serán: 
 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR E DE IGUALDADE 
María José Salgado González Orientadora (coordinadora) 
Miguel González Barreira Director 
Elena Paz Alonso Xefa de Estudos 
Mª Teresa Rois Jordedo Nai 
Pablo González Martínez Persoal non docente 
 
Manterán tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter 

extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por 
proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 

As súas competencias, entre outras, son: 
 Elaborar o plan de convivencia do centro e dinamizar todos os sectores da comunidade 

educativa, incorporando as súas iniciativas e achegas no procedemento de elaboración, 
desenvolvemento e seguimento do citado plan. 

 Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os 
membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do 
centro. 

 
C. Equipo de Mediación Escolar: 

 
Haberá un equipo dedicado á intervención imparcial para a resolución de conflitos en 

que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio para 
ambas as dúas utilizando unha estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na xestión de 
calquera conflito entre membros da comunidade educativa. 

Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación 
realizada por alumnado do centro educativo que obtivese formación por parte dalgún 
profesor/a do centro para a intervención nestas situacións. 

O equipo de mediación estará formado por: 
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EQUIPO COORDINADOR DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
María José Salgado González Orientadora (coordinadora) 
Elena Paz alonso Xefa de Estudos 
Eva Mª Vidal Armada Titora de 5º EP 
Ana Rosa Villar Comesaña Titora de 6ºA EP 
María Josefa Oliveira Antón Titora de 6ºB EP 

 
- Aula de Convivencia Inclusiva: 

 
A aula de convivencia inclusiva é un aula para o alumnado que, como consecuencia da 

imposición de medidas correctoras, estivese temporalmente privado do seu dereito de 
asistencia ao centro. Son non estables e, de ser o caso teñen a finalidade de substituír o 
tempo de expulsión, con apoios e formación específica, e buscan a mellor reincorporación do 
alumnado á súa propia aula no menor tempo posible. 

O obxectivo desta aula é converterse nunha alternativa á expulsión do centro para 
aquel alumnado sancionado con esta medida. 

A aula de convivencia estará situada no Departamento de Orientación. No caso de 
estar ocupado, asignarase unha aula que estea libre nese momento. Funcionará en horario 
lectivo e estará atendida polo mestre ou mestra de garda. 

O material didáctico será elaborado polos mestres e mestras que lle impartan docencia 
ao alumno/a que asista á aula de convivencia inclusiva co asesoramento do Departamento 
de Orientación. 

Tamén funcionará o equipo coordinador de mediación escolar composto por 
profesorado e o equipo mediador composto por alumnado (Anexo VII-D Protocolo de 
Mediación, Plan de Convivencia). 

 
D. Comisión de Biblioteca Escolar: 

 
Está formada polos seguintes membros do Consello escolar e inclúese como requisito 

para a participación na convocatoria do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares: 
 

COMISIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR 
María ObduliaMolinos 
Rodríguez 

Responsable da biblioteca Escolar e secretaria da comisión 

Miguel González Barreira Director 
Mª del Carmen Rivera Alén Profesora 
Carlos Vidal Vázquez Pai 
Sonia Martínez Besada ANPA 

Araceli Regueiro Pereira 
Concelleira de Educación, representante do Concello e da 

Biblioteca pública máis próxima 
 
Manterán reunións sempre e cando a responsable da biblioteca ou algúns dos seus 

membros o considere oportuno.  
 
As súas funcións serán: 

 Analizar as necesidades da biblioteca escolar referidas á infraestrutura, equipamento, 
mantemento e atención en horario lectivo e en horario extraescolar. 

 Realizar propostas ao Consello Escolar para as melloras necesarias. 
 Xestionar a apertura da biblioteca en horario extraescolar, procurando as necesarias 
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colaboracións e garantindo que todas as intervencións se realizarán seguindo os criterios 
establecidos polo equipo de apoio e o responsable da biblioteca escolar. 

 Propor estratexias de colaboración entre a biblioteca escolar e a biblioteca pública máis 
próxima. 

 Promover actividades de sensibilización e dinamización cultural entre toda a comunidade 
escolar. 

 Realizar propostas para a adquisición de fondos e equipamento, co correspondente 
proxecto orzamentario, que se remitirán ao Consello Escolar. 

 Realizar xestións cos sectores culturais, educativos, sociais e económicos do contorno do 
centro educativo que poidan colaborar coa biblioteca escolar e os seus obxectivos. 

 
3.4. CLAUSTRO DE PROFESORES/AS: ADSCRICIÓN E PLAN DE ACTUACIÓN. 
  
A relación de profesorado destinado neste centro para este curso escolar e a súa 

ADSCRICIÓN é a seguinte:  
 

PROFESOR/A CURSO/MATERIA CARGO 

Mª Montserrat Martínez Isla 4ºEI (3 anos) Titora 

Ana Pérez Rodríguez 5ºEI (4 anos) 
Titora / Coord. EDTIC / Coord. 

Aulas virtuais  

Noemí Ortiz Pozo 6ºEI (5 anos) Titora / Coord. E. Infantil 

Bibiana Villar Conde Apoio EI Coord. CAAC 

Rodríguez Arias, Cristina 1º EP Titora / Coord. 1º e 2º EP 

Ana Mª Iglesias Iglesias 2º EP Titora 

Salgueiro Moure, Filomena 3º EP Titora / Coord. EDLG 

Francisco López Reboredo 4º EP Titor 

Vidal Armada, Eva María 5º EP Titora / Coord. EACE 

Ana Rosa Villar Comesaña 6º EP (A) Titora / Coord. E-Dixgal 

Mª Josefa Oliveira Antón 6º EP (B) Titora / Coord. 5º e 6º EP 

María José Salgado González Orientadora 
Secretaria / Xefa Depart. 

Orientación / Coord. Convivencia 
/ Coord. Mediación Escolar 

Mª del Carmen Rivera Alén Pedagoxía Terapéutica 
Coord. 3º e 4º EP / Secretaria 

C.C.P. / Xefa Equipo  Primeiros 
Auxilios 

Sabela Taboada Martínez 
Pedagoxía Terapéutica e 

Audición e Linguaxe 
- 

Marta Fernández Carneiro 
Audición e Linguaxe 

(itinerante) 
- 
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María Molinos Rodríguez Relixión (itinerante) Responsable Biblioteca 

Elena Paz Alonso Música e Danza 
Xefa de Estudos / Coord. 

Formación 

Cristina Vega Bastero Inglés - 

Iris Carmen Rodríguez Touceda Inglés - 

Miguel González Barreira Educación Física Director 

 
Plan de Actuación do Claustro de Profesores/as: 

 
 Todas as convocatorias do claustro serán enviadas vía mail aos seus membros. 
 A normativa di que o Claustro de Profesores/as reunirase en sesión ordinaria unha vez 

por trimestre e sempre que o centro así o precise ou o solicite un terzo polo menos, dos 
seus membros. Neste último caso, o presidente realizará a convocatoria no prazo máximo 
de 20 días a contar dende o seguinte día a aquel no que se presente a petición. A sesión 
celebrarase como máximo no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da entrega 
da petición de convocatoria. 

 As reunións dos Claustros de Mestres/as será, na medida do posible, os martes pola 
tarde, a partir das 16:30h. 

 Incluirase na orde do día destas reunións todos os temas que nese momento requiran 
estudo, informe e/ou aprobación do claustro de profesores/as. 

 Celebraranse cantas reunións extraordinarias sexan necesarias para resolver os asuntos 
que o correcto funcionamento do centro así o requiran. 

 Para desenvolver as funcións que ten encomendadas, no noso centro celebraranse ao 
longo do curso 5 reunións ordinarias nas datas que se indican nesta PXA; e nelas 
tratarase entre outros os seguintes temas: 

 

MES TEMA 

Setembro 
Constitución do Claustro, Adscrición do profesorado e 
organización do comezo do curso escolar.  

Outubro Aprobación da Programación Xeral Anual (PXA). 
Novembro - 
Decembro 

Normativa e Votacións para a elección dos 
representantes do profesorado no Consello Escolar  

Xaneiro 
Aprobación do balance económico e do orzamento. 
Avaliación do desenvolvemento da PXA 

Maio Admisión de alumnos/as para o curso seguinte. 

Xuño 
Estudo e aprobación da Memoria Anual de fin de 
curso e organización do final de curso. 

 
Actividades a desenvolver: 

 
 Encargarase entre outros de planificar, coordinar, avaliar e decidir sobre todas as 

cuestións pedagóxicas do centro.  
 Reparto de cursos, titorías e aulas. 
 Adscricións de equipos de traballo. 
 Planificación anual da hora de dedicación exclusiva. 
 Elaboración dun calendario de actividades complementarias. 
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 Informar ao equipo directivo das propostas para a elaboración da Programación Xeral 
Anual e a Memoria para a súa aprobación polo Consello Escolar. 

 Informacións diversas sobre circulares que cheguen ao centro e que se consideren de 
interese para o bo funcionamento do mesmo. 

 Revisión do PEC e dos documentos pedagóxicos do centro. 
 Aprobar a Planificación Xeral das sesións de Avaliación. 
 

Entre as competencias do Claustro de Profesores/as estarían: 
 

CLAUSTRO DE PROFESORES/AS: COMPETENCIAS 

a) Formular ao equipo directivo e ao consello escolar propostas para a elaboración dos 
proxectos do centro e da programación xeral anual. 
b) Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos 
proxectos e da programación xeral anual. 
c) Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación dos 
alumnos/as. 
d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e 
na formación do profesorado do centro. 
e) Elixir os seus representantes no consello escolar do centro e participar na selección 
do director/a nos termos establecidos por esta lei. 
f) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos 
candidatos. 
g) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento 
escolar e os resultados das avaliacións internas e externas en que participe o centro. 
h) Emitir informe sobre as normas de organización e funcionamento do centro. 
i) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e velar por 
que estas se ateñan á normativa vixente. 
j) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro. 
k) Calquera outra que lle sexa atribuída pola Administración educativa ou polas 
respectivas normas de organización e funcionamento. 

 
3.5. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 
No CEIP Serra Vincios funcionarán os seguintes órganos de coordinación docente: 

 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

a) Equipos de Ciclo 

b) Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) 

c) Equipos Docentes 

d) Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) 

e) Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares (EACE) 

f) Departamento de Orientación (DO) 

g) Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar (EDBE) 
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h) Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación (EDTIC) 

i) Comisión de Convivencia Escolar (CCE) 
j) Outras comisións: Comisión de Coordinadores, Coordinador de 
Formación do Centro e Comisión de Aprendizaxe Cooperativa (CAAC). 
k) Titorías 

 
Plan de Actuación dos Órganos de Coordinación Docente: 

 
 ART. 2A/8 NOF: Equipos de Ciclos ou Agrupacións Docentes por Ciclos. Segundo a 

lexislación vixente (LOMCE e LOMLOE), seguiremos organizándonos do mesmo xeito 
mediante os chamados equipos de ciclos por operatividade das distintas reunións. Son 
compoñentes dos equipos de ciclos todos os profesores/as que imparten docencia na 
agrupación dos seguintes cursos:  

- 2ª Ciclo EI: 4º, 5º e 6º de Educación Infantil.  
- 1º Ciclo EP: 1º e 2º curso de Educación Primaria. 
- 2º Ciclo EP: 3º e 4º curso de Educación Primaria. 
- 3º Ciclo EP: 5º e 6º curso de Educación Primaria. 

 Todo o profesorado debe estar adscrito a algún equipo ou comisión. Procurarase que en 
todos os equipos exista profesorado representante dos distintos ciclos. Dito profesorado 
informará aos demais membros do ciclo dos acordos tomados nos diferentes equipos e a 
previsión de tarefas e actividades previstas.  

 Os equipos reuniranse normalmente unha vez ao mes se é o caso, ou ben unha vez cada 
catro semanas. Este calendario poderá ser modificado en función das necesidades do 
centro. As decisións tomadas polos diferentes equipos deberán ser informadas ao 
Claustro co fin de ser debatidas e aprobadas. Haberá relación fluída entre os equipos co 
fin de interactuar, colaborar e participar conxuntamente nas ocasións que así o requiran, 
en proxectos, actividades ou conmemoracións comúns. 

 Todo este armazón de órganos de xestión, goberno e participación non ten outro 
cometido que a formación integral do alumno/a, sendo conscientes de que non será só 
obra do profesorado, xa que a través deles búscase a participación dos pais/nais e 
alumnos/as, para que xuntamente co profesorado e a súa experiencia se poida conseguir 
dito obxectivo. 

 A Comisión de Coordinadores terá como obxectivo unificar e coordinar tarefas e esforzos 
onde están implicados os 5 equipos de dinamización do colexio: Equipo de Actividades 
Complementarias e Extraescolares, Equipo de dinamización da Lingua Galega, Comisión 
de Convivencia Escolar, Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación e Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar. 

 O Coordinador/a de Formación do Centro será o/a encargado/a de coordinar toda a 
formación do profesorado no centro e de servir de enlace co CFR de Vigo. Será 
designado/a polo director/a do Centro. 

 A Comisión de Aprendizaxe Cooperativa (CAC) será a comisión encargada de asegurar e 
avaliar a posta en marcha do Plan de Aprendizaxe Cooperativo e orientar a aqueles 
docentes que se inician por primeira vez neste tipo de metodoloxía. Estará integrada por 
profesorado representativo de cada ciclo e experto na materia. 
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3.6. CALENDARIO DE REUNIÓNS DOS ÓRGANOS DE GOBERNO E DOS 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 

 

REUNIÓNS TEMPORALIZACIÓN

Consello Escolar ordinario 1 vez ao trimestre 

Consello Escolar extraordinario Cando sexa necesario

Comisión Económica Escolar do C.E. 1 vez ao ano 

Comisión de Convivencia Escolar do C.E. 1 vez ao trimestre 

Comisión de Biblioteca Escolar do C.E. 1 vez ao trimestre 

Claustro de Profesores/as ordinario 1 vez ao trimestre 

Claustro de Profesores/as extraordinario Cando sexa necesario

Equipo Directivo 1-2 veces á semana 

Equipos Docentes 1 vez ao trimestre 

Equipos de Ciclo 1º martes de mes 

Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) 2º martes de mes 

Comisión de Aprendizaxe Cooperativa (CAAC) 2º martes de mes 

Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da Información e 
da Comunicación (EDTIC). 

3º martes de mes 

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 
(EACE) 

3º martes de mes 

Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar (EDBE) 3º martes de mes 

Departamento de Orientación (DO) 4º martes de mes 

Comisión de Coordinadores 1 vez ao trimestre 

Comisión de Convivencia 1 vez ao trimestre 

Comisión de Coordinación Pedagóxica (CCP) 1 vez ao trimestre 

 
3.7. XORNADA ESCOLAR E HORARIO XERAL DO CENTRO: ENTRADAS E 

SAÍDAS. 
 

Xornada Escolar e Horario Xeral do Centro: 
 

HORARIO 
XERAL 

Luns Martes Mércores Xoves Venres 

8:40 - 9:00 Atención alumnado transportado (1) 

9:00 – 9:50 1ª Sesión 

9:50 – 10:40 2ª Sesión 

10:40 – 11:30 3ª Sesión 

11:30 – 12:00 Recreo 

12:00 – 12:20 Plan lector 

12:20 – 13:10 4ª Sesión 

13:10 – 14:00 5ª Sesión (3) 

14:00 -14:15 Tempo de permanencia no centro (4) 
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16:00 – 17:30 

 

Reunións 
Equipos 

(5) 
   

17:30 – 18:30 
Atención 
Pais/Nais 

(6) 

 
 O horario do centro é de 9.00h. a 14.00h. para o alumnado de Educación Infantil e de 

Educación Primaria. 
 Horario de atención de Secretaría: de 12:00 a 14:00h. 
 (1) A atención do alumnado transportado é desde as 08:40h ata as 9:00h. Todo o 

profesorado do centro estará no seu posto de traballo ás 08,40h, momento no que 
chega o transporte escolar. 

 (2) O recreo para E. Primaria e para E. Infantil é de media hora, de 11:30h. a 12:00h., 
tamén establecéndose quendas entre o profesorado para a súa vixilancia. 

 (3) A saída realizarase de forma progresiva a partir das 13:45h. 
 (4) O profesorado agardará todos os días ata as 14:15h. para abandonar o centro, 

unha vez marchen os autobuses e os vehículos das familias. 
 (5,6) O profesorado reunirase todos os martes de 16:00h a 17:30h. para  reunións de 

equipos. A atención ás familias será de 17:30h a 18:30h. 
 A Biblioteca estará aberta todas as tardes, excepto os martes pola tarde.  

 
Entradas e Saídas: 

 
As entradas e saídas do alumnado organízanse da seguinte forma: 

 

HORARIO ALUMNADO 

PATIO CUBERTO FACHADA PRINCIPAL 

Porta 1 
(esquerda) 

 
Educ. Infantil 

Porta 2 
(dereita) 

 
1ºEP e 2ºEP 

Porta 1 
(dereita) 

 
3ºEP e 4ºEP 

Porta 2 
(esquerda) 

 
5ºEP e 6ºEP 

ENTRADA 

Alumnado 
transportado 

8:40h 

Alumnado non 
transportado 

9:00h 
De 8:55h a 

9:00h  
De 8:55h a 

9:00h 
De 8:55h a 

9:00h 

SAÍDA  

Alumnado 
transportado 

13:50h 13:55h 13:55h 14h 
Alumnado non 
transportado 
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Organización Entradas: 

 
- Todo o profesorado do Centro estará no seu posto de traballo ás 08,55h, momento no que 

entra o alumnado, tanto o transportado como o non transportado. 
- As gardas do alumnado transportado realizaranse de 8:40h a 8:55h. mediante quendas do 

profesorado no patio cuberto. 
- O profesorado titor de educación Infantil e 1º ciclo de educación primaria (ata que estes 

últimos sexan máis autónomos) recibirá ao seu alumnado no patio cuberto, que accederá 
pola porta correspondente. Irá diante co seu alumnado ata o interior da súa aula. O 
alumnado dos demais cursos irán subindo a medida que van chegando ao Centro entre as 
8:55h e 9:00h.  

- O profesorado titor de 3ºEP, 4ºEP, 5ºEP e 6ºEP recibirá ao seu alumnado dentro da aula e 
será o profesorado especialista o encargado de axudar á circulación do alumnado ata as 
súas respectivas aulas, onde serán custodiados polos titores/as. 

- Será necesario un acceso ordenado ás aulas por parte do alumnado para evitar as 
aglomeracións.  

- En todos os niveis educativos empregarase a parte dereita dos corredores e escaleiras, 
para establecer un sentido de circulación, excepto na baixada do alumnado de Educación 
Infantil que irá agarrado sempre á barandilla. 

 
a) Alumnado transportado: 

 
- O alumnado transportado virá con máscara e sentado no autobús, a poder ser, ao lado dun 

compañeiro/a do seu mesmo grupo. 
- O profesorado de garda recibirá a este alumnado na zona de aparcamento dos autobuses 

e custodiará a este grupo dentro do patio cuberto ata as 8:55h, momento no que tocará a 
sirena para entrar. 

- O profesorado de garda verificará que todo o alumnado transportado entra no interior do 
Centro.  

 
b) Alumnado non transportado: 

 
- Alumnado de Educación Infantil:  

o Accede ás 9:00h polo portalón do patio cuberto e pola porta 1 da esquerda. O 
profesorado titor organizará as filas na entrada. 

o Entrarán en primeiro lugar os alumnos/as de 5ºEI e 6ºEI (4 e 5 anos) e por último 4ºEI (3 
anos).  
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o As familias non deben acceder á zona das escaleiras do patio cuberto nin ás portas de 
entrada, entregarán aos seus fillos/as antes das escaleiras. 
 

- Alumnado de 1ºEP e 2ºEP:  
o Accede entre ás 8:55h e 9:00h polo portalón do patio cuberto e pola porta 2 da dereita.  
o O profesorado titor organizará unha fila na entrada e subirá diante do grupo. Estes 

alumnos/as, no momento en que consigan ter maior autonomía, entrarán sos sen formar 
filas.  
 

- Alumnado de 3ºEP e 4ºEP:  
o Accede entre ás 8:55h e 9:00h e a medida que o alumnado vai chegando entrará sen 

formar filas pola porta 1 da dereita da fachada principal.  
o O profesorado especialista organizará a circulación de subida. 

 
- Alumnado de 5ºEP e 6ºEP:  

o Accede entre ás 8:55h e 9:00h e a medida que o alumnado vai chegando entrará sen 
formar filas pola porta 2 da esquerda da fachada principal.  

o O profesorado especialista organizará a circulación de subida.  
 

c) Alumnado da aula matinal: 
 

o Accede entre ás 7:30h e as 8:55h. 
o Será custodiado polo monitor/a do servizo nas dependencias do comedor escolar ata 

entregar a este alumnado aos seus titores/as. 
 

d) Situacións especiais: 
 
- Se un alumno/a de maior idade custodia ao seu irmán ou irmá, na entrada ao centro, 

actuará igual que como un familiar que accede ao recinto escolar. Unha vez deixe ao seu 
irmán ou irmá xa accederá ao centro por esa mesma porta e dirixirase á súa aula. 

- O alumnado que chega con retraso chamará ao timbre de entrada da fachada principal 
para acceder á súa aula. 
 

Organización Saídas: 
 
- O profesorado a quen corresponda a última hora lectiva previa á saída velará porque o 

material estea recollido e o alumnado preparado para saír ordenadamente no horario 
establecido de xeito que se eviten demoras. 

- Será o profesorado que imparta clase na última sesión quen guíe ao grupo ata á 
correspondente saída, sempre en ringleira e detrás do mestre/a. 

- O profesorado que non ten clase na última hora axudará aos diferentes cursos, sobre todo 
aos de menor idade, a que a saída sexa fluída. 

- A saída realizarase por franxas horarias e sempre coa norma de que un curso non pode 
baixar as escaleiras ata que o curso anterior de menor idade o realice. 

- O alumnado transportado e de comedor escolar será entregado ás coidadoras do 
respectivo servizo na saída. 

- O alumnado non transportado será entregado ás súas familias excepto os que teñan 
autorización para abandonar o centro sen custodia. 

- Non se permite que o alumnado na saída quede formando agrupacións nos patios, corra 
ou xogue nos mesmos, polo que a saída realizarase directamente ao exterior do recinto. 
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- Alumnado de Educación Infantil:  
o Sairán ás 13:50h pola porta 1 do patio cuberto.  
o As familias agardarán, nunha zona do patio cuberto e sen traspasar as escaleiras, a que 

o seu fillo/a sexa entregado/a.  
 

- Alumnado de 1ºEP e 2ºEP:  
o Sairán ás 13:55h pola porta 2 do patio cuberto.  

As familias agardarán, nunha zona do patio cuberto e sen traspasar as escaleiras, a que 
o seu fillo/a sexa entregado/a. 
 

- Alumnado de 3ºEP e 4ºEP:  
o Sairán ás 13:55h pola porta 1 da fachada principal. 
o As familias non poden acceder ao porche da fachada principal limitado polas escaleiras 

exteriores da beirarrúa para recoller aos seus fillos/as. 
 

- Alumnado de 5ºEP e 6ºEP:  
o Sairán ás 14h pola porta 2 da fachada principal. 
o As familias non poden acceder ao porche da fachada principal limitado polas escaleiras 

exteriores da beirarrúa para recoller aos seus fillos/as. Recomendamos recollelos/as no 
portal exterior do centro e que sexa o propio alumno/a quen suba só andando, pero 
sempre con autorización. 

 
O conserxe abrirá as portas do centro, ás 8:00h e tamén axudará axudará na 

circulación do alumnado. Logo volverá a pechar as portas cando todo o alumnado desaloxe. 
O coidador/a ANEAE axudará nos cursos nos que haxa alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoio Educativo, nas entradas de Educación Infantil e na recepción do 
alumnado transportado polo patio cuberto, cando sexa necesario. 
 

3.8. HORARIOS E VIXILANCIA NOS RECREOS: 
 
A vixilancia dos recreos implicará non só a presenza dos profesores/as nas zonas 

correspondentes, senón tamén a atención ao desenvolvemento das actividades lúdicas do 
alumnado, velando polo cumprimento da normativa específica de uso dos espazos durante o 
recreo, e polo respecto das normas de convivencia, intervindo nos conflitos, nas atencións a 
urxencias, coidando que non se tiren desperdicios ao chan, atendendo aos alumnos/as 
feridos ou outras incidencias que se presenten. 

O número de profesores de cada quenda será como mínimo 1 profesor/a por cada 25 
alumnos/as ou fracción en EI e 1 profesor/a por cada 50 alumnos/as ou fracción en EP.  

Dos 4 profesores/as de garda de recreo diarios, 2 estarán atendendo a zona 
específica de Educación Infantil e o bosque anexo onde conflúen nenos/as de infantil e 
primaria. Os outros 2 mestres/as vixiarán o patio cuberto, aseos e corredores da planta baixa 
e a zona exterior de recreo. 

Os alumnos/as de Infantil, teñen un espazo acondicionado exclusivamente para 
eles/as na parte dianteira do colexio, onde está o parque infantil. Cando o tempo non o 
permita, farán o recreo na sala de usos múltiples ou no patio cuberto separados dos 
alumnos/as de educación primaria. 

Os alumnos/as de educación primaria utilizarán as pistas deportivas (o xefe/a de 
estudos establecerá un calendario mensual) e os xardíns que están arredor do colexio. 
Tamén poderán xogar na zona do bosque de E. Infantil. Cando o tempo non o permita, farán 
o recreo no patio cuberto. 

Como a biblioteca e a biblioteca creativa permanecerán abertas durante os recreos, 
tres profesores/as serán os encargados/as de repartirse semanalmente as quendas para 



Programación Xeral Anual (PXA) 2022-23           

29 
 

este fin. 
A vixilancia dos recreos quedaría da seguinte forma: 
 

 
 

 RECREOS BIBLIOTECA: 11.30-11.50, Carmen (luns), María (martes e venres) e Sabela 
(mércores). 

 RECREOS BIBLIOTECA - AULA CREATIVA: 11.30-11.50, Sabela (luns e venres) e 
Carmen (martes e mércores). 

 
3.9. VIXILANCIA DO ALUMNADO TRANSPORTADO E ATENCIÓN DA 

BIBLIOTECA ESCOLAR POLAS TARDES. 
 
Ás 08:40h. chegan os dous autobuses co alumnado transportado.  
O profesorado de garda recibirá a este alumnado na zona de aparcamento dos 

autobuses e custodiará a este grupo dentro do patio cuberto ata as 8:55h, momento no que 
tocará a sirena para entrar. 

O profesorado de garda verificará que todo o alumnado transportado entra no interior 
do Centro.  

Nas saídas, o profesorado entregará o alumnado transportado ás coidadoras do 
autobús. As quendas de vixilancia son as seguintes: 
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En canto á atención da biblioteca escolar polas tardes, permanecerá aberta sempre 

que haxa actividades extraescolares e no horario das mesmas, excepto os martes de tarde, 
por traballo de coordinación do profesorado e, neste curso os luns, por non haber 
actividades. 

As funcións do profesorado nas actividades extraescolares serán: 
 

 Representar ao colexio durante a tarde. 
 Atender ás posibles comunicacións co centro, xa sexan por teléfono ou persoalmente 

nesa franxa horaria. 
 Abrir e atender a biblioteca escolar. 
 Supervisar as actividades extraescolares, atendendo as necesidades puntuais que poidan 

ocorrer. 
 Anotar e informar ao equipo directivo de todas as incidencias que se poidan dar.  

 
Outras consideracións a ter en conta nestas actividades extraescolares, son: 
 

 As familias teñen a obrigación de ser as encargadas de recoller aos alumnos/as unha vez 
finalizadas as actividades extraescolares.  

 Ningún alumno/a poderá abandonar o centro só, sen autorización familiar, que gardará o 
monitor da actividade durante o curso escolar. 

 Se algún alumno/a, que non teña autorización para abandonar o centro, non é recollido 
por un adulto no momento de acabar unha actividade, será entregado ao profesor/a de 
garda para que se poña en contacto coa familia. 

 Se o adulto que recolle ao alumno/a non é o habitual, deberá vir provisto dunha 
autorización da familia para poder recollelo ou, a familia, previamente, comunicará esta 
situación por escrito ao monitor/a da actividade para que estea informado.  

 O alumnado deberá respectar, coidar e manter no mesmo estado en que as atopou, as 
aulas e os materiais que conteñen, utilizadas para ditas actividades. 



Programación Xeral Anual (PXA) 2022-23           

31 
 

 Na biblioteca e nos ordenadores da sala de profesores atoparase unha carpeta que 
contén datos e fotos de todo o alumnado do colexio por se fose necesario. 

A xefatura de estudos, establecerá a principio de curso as quendas de tarde, que se 
exporán na sala de profesores: 

 

 
 
3.10. TITORÍAS E HORARIO DE SECRETARÍA E DE ATENCIÓN AO PÚBLICO. 
 

 As titorías levaranse a cabo os martes de 17,30h a 18,30h, como de costume, e con cita 
previa empregando as canles habituais: AbalarMóbil, axenda do alumnado, chamada 
telefónica, correo electrónico de aula, etc. 

 O centro facilitará as xestións administrativas tamén de forma telemática. 
 O horario de atención de Secretaría ao público será de luns a venres de 12:00h. a 14:00h. 

 
3.11. FORMACIÓN DO PROFESORADO E PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
 

 Valoraremos continuar no Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) no 
CFR de Vigo iniciado hai 5 anos e relacionado co cambio metodolóxico. 

 Ao marxe desta formación regrada están previstas actividades formativas internas para 
que, con carácter voluntario, o profesorado participe nelas. Fomentaremos este tipo de 
formación entre nós para compartir coñecementos entre o claustro. Os mestres/as máis 
expertos en algunha ferramenta informática, metodoloxía ou recurso didáctico poderán 
impartir algunha docencia ante os demais. Entre outras, as temáticas poderían ser: 
Aplicación Proens, Páxina WEB do colexio, blogues, aula virtual, Plataforma Edixgal, 
Actividades formativas sobre XADE (Xestión Académica de Centros), Recursos didácticos 
dos Escornabots, Aplicacións da web 2.0, metodoloxía por proxectos, manexo da aula de 
informática, Matemáticas Manipulativas, Abalar móbil, posibilidades de E-Dixgal, etc. 

 Continuaremos no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE): somos centro 
PLAMBE 6 (convocatoria 2010/11) e contamos cun grupo estable que dinamiza a 
biblioteca e propón numerosas actividades das que participa todo o profesorado. 

 Solicitaremos o programa ARCO: destinado a alumnado de 4º e 5º de E. Primaria para o 
desenvolvemento de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación do 
alumnado. 

 AbalarMobil: xa está en funcionamento e valoraremos a intención de habilitar máis 
opcións que ofrece a aplicación para as familias como a xustificación de faltas, a 
solicitude de titorías, o uso da aplicación móbil para o profesorado, etc. 
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 Plan Director: valoraremos solicitar, como todos os anos, a presenza de expertos das 
Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para impartir charlas informativas e formativas 
sobre diferentes temáticas de interese para a Comunidade Escolar destinada ás familias, 
ós profesores/as e/ou ós alumnos/as. Entre outras poderían ser: Consumo de drogas-
alcol / Bandas xuvenís / Ciberseguridade, Etc. 

 Facilitaremos a formación que cada docente realice no marco do programa de formación 
do Centro de Formación e Recursos ou noutras entidades dedicadas á formación do 
profesorado. Os cursos de formación que o profesorado pretende realizar para este curso 
escolar son: 
 

PROFESOR/A CURSO TEMPORALIZ.

Ana Pérez Rodríguez - PFPP do CEIP SERRA VINCIOS 2022-23 Anual 
Noemí Ortíz Pozo - PFPP do CEIP SERRA VINCIOS 2022-23 Anual 
Marta Fernández 
Carneiro  - PENSAMENTO VISUAL NAS AULAS 1º Trimestre 

BibianaVillar Conde - Alumnado con trastorno específico da 
linguaxe na túa aula de primaria 

1º Trimestre 

Montserrat Martínez Isla - PFPP do CEIP SERRA VINCIOS 2022-23 Anual 

Ana María Iglesias 
Iglesias 

- PFPP: CA/AC:Cooperar para aprender e 
aprender para cooperar 

- Observación interpares 
- Matemáticas manipulativas 

Anual 

Cristina Rodríguez Arias  

- PFPP: CA/AC:Cooperar para aprender e 
aprender para cooperar 

- Observación interpares 
- Matemáticas manipulativas 

Anual 

Sabela Taboada 
Martínez 

- PFPP: CA/AC:Cooperar para aprender e 
aprender para cooperar 

- Observación interpares 
- Matemáticas manipulativas

Anual 

Elena Paz Alonso 
- Observación interpares 
- En expectativa de propostas que xurdan ao 

longo do curso 
Anual 

Miguel  González  
Barreira 

- En expectativa de propostas que xurdan ao 
longo do curso 

- 

Mª del Carmen Rivera 
Alén 

- Aprendizaxe baseada en proxectos 50h 

Filomena Salgueiro 
Moure 

- Elaboración de programacións coa aplicación 
informática PROENS 

20h 

Mª del Carmen Rivera 
Alén 

- Aprendizaxe baseada en proxectos 50h 

Francisco López 
Reboredo 

- PFPP do CEIP SERRA VINCIOS 2022-23 Anual 

Mª José Salgado 
González 

- En expectativa de propostas que xurdan ao 
longo do curso 

Anual 

Eva María Vidal Armada - Metodoloxías activas para comprender a 
ciencia en infantil e primaria. 

- 
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- Estratexias de comunicación oral para o 
profesorado. 

- Portafolios dixitais educativos con Agueiro. 
- A prevención do absentismo e fracaso 

escolar no alumnado de especial 
vulnerabilidade.

María Obdulia Molinos 
Rodríguez 

- Alumnado con trastornos do espectro autista 
na túa aula. 

- Introdución ao TDAH no ámbito educativo. 
- Elaboración de programacións coa aplicación 

informática PROENS 

- 

Cristina Vega Bastero 

- Metodoloxía CLIL e recursos dixitais na 
educación plurilingüe. 

- Developing oracy in English. 
- Estratexias de comunicación oral para o 

profesorado. 

- 

Ana Rosa Villar 
Comesaña 

- PFPP 2022-2023 do CEIP Serra-Vincios 
- Afondamento na Aprendizaxe Cooperativa. 
- Observación inter-pares 

- 

María José Oliveira 
Antón 

- PFPP do CEIP SERRA VINCIOS 2022-23: 
Afondamento na Aprendizaxe Cooperativa e 
Observación inter-pares 

- 

 
 
3.12. AVALIACIÓNS INDIVIDUALIZADAS: COMISIÓNS COORDINADORAS E GUÍA 

DE INTERVENCIÓN. 
 

Segundo a nova normativa, no cuarto curso de educación primaria todos os centros 
docentes realizarán unha avaliación de diagnóstico das competencias adquiridas polo seu 
alumnado, segundo dispoña a consellería con competencias en materia de educación. Esta 
avaliación terá carácter informativo, formativo e orientador para os centros docentes, para o 
profesorado, para o alumnado e as súas familias ou persoas titoras legais, e para o conxunto 
da comunidade educativa. Esta avaliación, de carácter censual, terá como marco de 
referencia o establecido de acordo co artigo 144.1 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 

Con vistas a este curso escolar non crearemos, de momento, ningunha comisión 
coordinadora ata que a Consellería de Educación envíe instrucións e en que cursos 
aplicaríase. 
 

Guía de intervención para a mellora dos resultados da Avaliacións 
Individualizadas: 
 
1.- Respecto ao currículo: 
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Competencia en comunicación lingüística: 
1. Flexibilizar a secuencia do programa para que se faga máis práctica.  
2. Introducir modelos de traballo e avaliación variados para que o alumnado sexa 

quen de abordalos con certa seguridade e confianza nas propias posibilidades 
no momento en que se lles presenten.  

3. Fomentar a produción de textos e traballar con eles a comprensión lectora.  

Competencia matemática: 
1. Flexibilizar a secuencia do programa para que se faga máis práctica.  
2. Traballar máis en profundidade a xeometría.  
3. Relacionar as actividades matemáticas con situación prácticas.  
4. Elaboración dun programa de tarefas para o traballo da competencia 

matemática  
5. Introducir dende os primeiros niveis o uso da calculadora.  

 
2.- Respecto á práctica docente: 
 

Competencia en comunicación lingüística: 
1. Desenvolver estratexias que melloren a capacidade de atención.  
2. Incrementar as actividades de comprensión oral.  
3. Realizar proxectos de traballo para potenciar a interdisciplinariedade entre o 

alumnado.  
4. Traballar a expresión escrita coa realización de resumos, esquemas, síntese, 

idea principal, etc.  

Competencia matemática: 
1. Potenciar o uso de material manipulativo co fin de favorecer a comprensión de 

conceptos.  
2. Potenciar a linguaxe e a comprensión matemática; insistindo na verbalización da 

información e a recollida de datos. Potenciando que saiban en todo momento a 
que se están a referir.  

 
3.- Outros factores: 
 

1. Concienciar ao alumnado e aos pais e nais que sempre se avalía o conxunto, 
que a materia e un todo e que os temas están ligados e relacionados para que 
poidan conectar os coñecementos adquiridos cos novos.  

2. Valorar o esforzo persoal.  
3. Revisar a forma na que se realizan os deberes e as actividades de comprensión 

escrita.  
4. Realizar unha proba tipo cada trimestre no segundo ciclo.  
5. Usar probas tipo na avaliación inicial para sacar información do alumnado. 
6. Fomentar o uso das TIC. 

 
 

3.13. DIAS QUE SE PROPOÑEN COMO NON LECTIVOS. 
  

- 13 de decembro de 2022 - razóns de tradición na parroquia de Vincios. 
- 2 de novembro de 2022 - razóns pedagóxicas. 
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3.14. CALENDARIO ESCOLAR. 
 
CALENDARIO DO PROFESORADO E DAS FAMILIAS: 
Daremos un calendario ao profesorado e ás familias ao inicio de curso coas distintas 

actividades, conmemoracións e días non lectivos do curso escolar. Aquí un cronograma coas 
actividades e conmemoracións programadas para alumnado e profesorado que poderá sufrir 
modificacións ao longo do curso: 
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4. METODOLOXÍA E COMISIÓN DE APRENDIZAXE COOPERATIVO (CAAC).- 

 
4.1. MODELO EDUCATIVO E METODOLÓXICO DO CENTRO: 
 
No centro estamos inmersos nun cambio metodolóxico que nos levou a tomar as 

seguintes decisións: 
  
- Prescindir dos libros de texto como base da aprendizaxe, de xeito que os libros son 

un recurso máis para a busca de información. 
- Establecer unha liña de aprendizaxe cooperativo consensuada, secuenciada e 

planificada desde 4º de Educación Infantil ata 6º de Educación Primaria. 
- Planificar sesións de observación entre o profesorado co obxectivo da mellora da 

calidade educativa. 
- Levar a cabo obradoiros compartidos entre distintos cursos co obxectivo da mellora 

da convivencia, da atención á diversidade e da integración das aprendizaxes. 
- Partir da manipulación na aprendizaxe dos conceptos matemáticos. 
 

Para levar a cabo este cambio iniciamos un Programa de Formación Permanente, 
constituíndo este curso 2022-23 o sexto ano académico de formación, no cal traballaremos3 
liñas: 

- Escola inclusiva. Aprendizaxe cooperativa. 
- Liña de observación interpares–intercentros 
- Metodoloxías manipulativas: Matemáticas manipulativas e Instalacións de xogo e 

provocacións. 
 
O curso pasado retomamos novamente a liña de formación de Observación (tras o 

cambio no protocolo Covid no centro) que tanto sentido ten no noso cambio metodolóxico xa 
que favorece o poder aprender de xeito máis doado das/os nosas/os compañeiros e 
retroalimentarnos na nosa labor docente.A posta en comùn desta formación entre as mestras 
que participaron dela visualizou a necesidade de ampliar os ciclos de observación a outros 
momentos do curso escolar como o 1º trimestre xa que podería axudar en grande medida 
aos mestres de incorporación nova no centro que precisen axuda e así o requiran. 

 
Tras superar dous cursos marcados pola pandemia e o protocolo Covid-19os 

obxectivos volven a retomarse da seguinte maneira: 
 
- Agrupar aos cursos por niveis durante dúas horas de xeito quincenal para realizar 

tarefas, obradoiros ou outro tipo de actividades que axuden a traballar contidos 
curriculares e as competencias clave .Ademais nos cursos de 3º ciclo (5º e 6º de 
E.P) continuarán levando a cabo este ano cotitorías nas áreas de ciencias (naturais 
e sociais), linguas (castelán e galego) e valores (sociais e cívicos). 

- Elaborar os perfís de área que quedaron sen abordar o curso pasado. 
- Redefinir os criterios mínimos de avaliación e promoción. 
- Continuar coa revisión dos perfís competencias de modo vertical coa finalidade de 

darlles coherencia. 
- Continuar coa introdución das matemáticas manipulativas nas aulas e adquirir máis 

recursos para este fin. 
- Continuar nas aulas o traballo por tarefas integradas de aprendizaxe, para o cal, 

prescindimos do libro de texto como única guía no proceso de ensino- aprendizaxe. 
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- Deseñar e realizar tarefas baseadas nas actividades que se propoñen todos os 
cursos desde os diferentes equipos de centro. 

- Realizar os apoios por parte dos mestres especialistas de Pedagoxía terapéutica e 
Audición e Linguaxe dentro da aula sempre que sexa posible; este curso 
aproveitaremos a chegada dunha nova mestra especialista en PT afín AL que 
farase cargo da aula preferente e axudará nas labores de apoio nas aulas que o 
precisen. 

- Xeneralizar nas aulas o uso dos medios tecnolóxicos dos que dispón o centro 
continuando o desenvolvemento das aulas virtuais dos cursos de 3º e 4º de 
Educación Primaria (postas en marcha xa fai dous cursos) por se fai falta facer uso 
delas en caso de ensino non presencial ou semipresencial. 

- Desenvolver o Edixgal nas aulas de 5º e 6º de Educación Primaria. 
 

4.2. COMISIÓN DE APRENDIZAXE COOPERATIVO (CAAC): 
 
A Comisión de Aprendizaxe Cooperativo (CAAC) está formado polos seguintes 

membros: 
Comisión de Aprendizaxe Cooperativa 

Bibiana Villar Conde (Ed. Infantil) Coordinadora 
Ana Pérez Rodríguez (Ed. Infantil) 

Membros 
Ana Mª Iglesias Iglesias (1º Ciclo) 
Mª del Carmen Rivera Alén (2º Ciclo) 
Ana Rosa Villar Comesaña (3º Ciclo) 

 
Xustificación: 
 
O novo currículo establecido para a comunidade autónoma de Galicia ( Decreto 

155/2022, do 15 de setembro ) xunto co anterior xa derogado pero co que conviviremos nos 
cursos pares este curso escolar (Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece 
o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia) continúa facendo 
fincapé ao modelo competencial, razón pola cal decidimos continuarimplicándonos, moito 
máis se cabe, ao devandito cambio moito máis alá, involucrando a todo o profesorado e 
adaptando todos os documentos do Centro a esta realidade. 

 
Ao longo deste curso seguiremos co Plan de Formación Permanente do Profesorado 

para implantar a AC en tódalas aulas do centro. 
 

Obxectivos: 
 
Os obxectivos que levaremos a cabo nesta comisión son os seguintes: 
- Planificar e avaliar a posta en marcha do Proxecto de Aprendizaxe Cooperativa no 

centro 
- Levar a cabo as dinámicas e estratexias mínimas para cada nivel, analizando a 

situación de cada aula e buscar solucións aos posibles problemas que poidan xurdir 
- Continuar coa elaboración dos plans de xeneralizacións das aulas de primaria que 

aínda non os teñan feitos e modificación, se é preciso, dos plans de xeneralización 
de Educación Infantil e 1ºEP, 2ºEP, 6ºEP, que xa están elaborados doutros anos. 

- Acompañar a aqueles docentes que se inician por primeira vez no coñecemento e 
posta en practica deste programa, elaborando un Plan de Apoio para os vindeiros 
anos e así lograr os mínimos establecidos para cada nivel que están reflectidos no 
Anexo do Proxecto Educativo. Este ano volveremos a retomar as reunións 
presenciais de xeito habitual e isto favorecerá un mellor acompañamento. 
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- Coordinar o emprego do Plan de Equipo como instrumento de avaliación curricular 
para  todos  aqueles  estándares  de  aprendizaxe  que  fan  referencia  ao  traballo 
enequipo e para a avaliación das competencias de aprender a aprender, cívica e 
social ou sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

- Introducir paulatinamente a AC dentro das ordes do día das reunións de ciclo para 
favorecer así os Plans de Apoio. 

 
Obxectivos: 
 
Os obxectivos que levaremos a cabo nesta comisión son os seguintes: 
- Planificar e avaliar a posta en marcha do Proxecto de Aprendizaxe Cooperativa no 

centro. 
- Levar a cabo as dinámicas e estratexias mínimas para cada nivel, analizando a 

situación de cada aula e buscar solucións aos posibles problemas que poidan 
xurdir. 

- Continuar coa elaboración dos plans de xeneralizacións das aulas de primaria 
(previsiblemente 4ºEP) e modificación, se é preciso, dos plans de xeneralización de 
Educación Infantil e 1ºEP, 2ºEP, 6ºEP, que xa están elaborados doutros anos. 

- Acompañar a aqueles docentes que se inician por primeira vez no coñecemento e 
posta en practica deste programa, elaborando un Plan de Apoio para os vindeiros 
anos e así lograr os mínimos establecidos para cada nivel que están reflectidos no 
Anexo do Proxecto Educativo. Este ano, continuaremos de xeito telemático na 
maioría das ocasións pero tamén teremos reunións presenciais de xeito puntual. 

- Coordinar o emprego do Plan de Equipo como instrumento de avaliación curricular 
para  todos  aqueles  estándares  de  aprendizaxe  que  fan  referencia  ao  traballo 
en equipo e para a avaliación das competencias de aprender a aprender, cívica e 
social ou sentido da iniciativa e espírito emprendedor. 

- Introducir paulatinamente a AC dentro das ordes do día das reunións de ciclo para 
favorecer así os Plans de Apoio. 

 
 
5. OBXECTIVOS PARA O CURSO ACADÉMICO.- 

 
Entendemos que esta PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL (PXA) ten que estar 

baseada no noso PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) que é o instrumento que 
marca o carácter propio e a personalidade do centro referido a todo o ámbito educativo tanto 
a nivel organizativo e de xestión como o docente/pedagóxico. Enumera e define as nosas 
notas de identidade e propicia unha maior unidade de criterios en todos os ámbitos da 
actuación educativa. 

As liñas xerais recollidas no noso PEC teñen como obxectivo contribuír a acadar os 
principios básicos polos que se rexe o sistema educativo español, coa finalidade de ilos 
adecuando á nosa realidade educativa. Entre eles sinalamos os seguintes:  

- A calidade na educación para todos/as. 
- A transmisión e posta en práctica de valores que favorezan a liberdade persoal, a 

responsabilidade, a cidadanía democrática, a solidariedade, a tolerancia, a 
igualdade, o respecto e a xustiza, así como que axuden a superar calquera tipo 
de discriminación,  

- A preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida 
económica, social e cultural, con actitude crítica e responsable e con capacidade 
de adaptación ás situacións cambiantes da sociedade do coñecemento. 

- A garantía de igualdade de oportunidades. 
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- A colaboración: procurar que todas as persoas compoñentes da comunidade 
educativa se esforcen de xeito compartido e fomentar o traballo en equipo. 

- A non discriminación. 
- A transparencia. 

Ademais de procurar que o alumnado vaia desenvolvendo as súas capacidades 
intelectuais, emocionais e sociais, debemos prestar especial atención a que vaian 
desenvolvendo ao longo das etapas, determinadas competencias clave que os/as irán 
capacitando para a súa realización persoal, a incorporación satisfactoria á vida adulta e o 
desenvolvemento dunha aprendizaxe permanente ó longo da súa vida. 

De aí que todas as actividades curriculares, complementarias e extraescolares 
contidas nesta planificación deberán estar relacionadas co desenvolvemento das devanditas 
competencias. No mesmo sentido irá a relación persoal dos membros da comunidade 
educativa, prestando particular atención ás normas de convivencia, a educación en valores 
cívicos e a aplicación dos programas, proxectos e plans que temos xa implantados no centro: 
Proxecto Educativo de Centro (PEC), Proxecto lingüístico, Proxecto lector, Plan de 
Introdución das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (PITIC), Plan de 
Convivencia, Plan Xeral Atención a Diversidade, etc. 

 
5.1. OBXECTIVOS DO CENTRO. 
 
O PEC será o noso referente á hora de formular os obxectivos do centro. Tamén 

partimos da valoración e análise do feito no curso pasado (propostas de mellora) e reflectido 
na Memoria Anual. Dividimos os obxectivos en 5 ámbitos diferenciadores: 

 
a) Centro b) Alumnado c) Profesorado d) Familias e) Outras institucións 



ÁMBITO OBXECTIVOS AVALIACIÓN / VALORACIÓN 

C
E

N
T

R
O

 

1. Fomentar o respecto e potenciar un bo clima de convivencia no centro entre todos os membros da 
Comunidade Educativa (alumnado, profesorado, persoal non docente e familias). 
2. Promover charlas sobre o respecto aos demais, perigos das redes sociais, acoso escolar, violencia de 
xénero,… para o alumnado. 
3. Por en funcionamento os equipos de mediación escolar formado por alumnos/as. 

-Valoración do DO nos plans de 
convivencia. 
-Valoración do equipo correspondente. 

4. Revisar, actualizar e difundir as Normas de Organización e Funcionamento (N.O.F.) e o Plan de 
Convivencia. 

5. Revisar, actualizar, dinamizar e difundir  os seguintes documentos do centro:  
-Proxecto Educativo de Centro (PEC). 
-Normas de Organización e Funcionamento (NOF). 
-PAT (Plan de Acción Titorial). 
-Plan de Convivencia e Protocolos de Mediación e de Condutas Contrarias á Convivencia: elaborar un 
protocolo de actuación sinxelo para saber como ten que actuar o profesorado en caso de producirse un 
conflito.  
-Plan de Benestar Emocional. 
-Plan de Concreción Curricular (PCC). 
-Criterios Mínimos de Promoción. 
-Plan Dixital de Centro: desenvolver os obxectivos previstos. 
6. Participar en plans, programas ou proxectos que propicien a innovación educativa no centro: 
 Participaremos en: 
-Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares (PLAMBE). 
-Biblioteca Creativa. 
-Proxecto para o fomento do uso do galego. 
-Programa E-Dixgal. 
-Programa ARCO. 
-Contratos-programa INCLÚE: Modalidades IGUÁLA-T, INCLÚE-T, EMOCIÓNA-T e CONVIVE-T 
-Polos Creativos: para o desenvolvemento do Plan Dixital e para mellorar a dotación de material 
tecnolóxico do Centro. 
 Valoraremos a participación en: 
-Calquera outro plan ou proxecto que poida ser interesante para o centro. 

-Proxectos levados a cabo e valoración 
do equipo correspondente. 

7. Continuar coa dinamización das novas tecnoloxías e dotar de recursos dixitais ao centro:  
 Mellorar os equipamentos informáticos do centro: EDIs para 1ºEP, 5ºEI e aula de Música. 
 Desenvolver o Plan Dixital de Centro elaborado no curso pasado. 
 Seguir coa dinamización da Biblioteca Creativa, realizar talleres e comprar máis material específico da 

aula. 

-Valoración do EDTIC. 

8. Continuar coa dinamización do uso da lingua galega entre os compoñentes da nosa comunidade 
educativa apoiando a participación en proxectos e actividades en galego.  -Valoración do EDLG. 

9. Seguir apoiando a dinamización da Biblioteca Escolar e aumentar a dotación con orzamento propio e 
con orzamento do Centro.  

-Valoración memoria PLAMBE polo 
EDBE. 

10. Realizar un plan de actividades complementarias e extraescolares para seleccionalas e distribuílas 
durante o curso que favoreza a formación integral do alumnado.  

-Valoración das diferentes actividades por 
parte do EACE. 

11. Apoiar o proxecto común de traballo no centro que leva por título “O Meu Lugar no Mundo” realizando 
as actividades propostas de mutuo acordo polo profesorado e polos diferentes equipos docentes. 

-Memoria e valoración das actividades 
realizadas. 

12. Xestionar os recursos humanos, económicos e materiais do centro de forma consensuada,  
responsable, transparente e democrática, informando con frecuencia tanto ao Claustro como ao Consello 
escolar da situación económica do Centro. 

-Material conseguido. 
-Avaliación da xestión do equipo directivo. 
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13. Seguir mellorando a dotación de material e equipamento do centro. 

14. Atender ás necesidades do centro solicitando ás administracións pertinentes a reparación das 
deficiencias detectadas: 
  Este ano centrarémonos en: 

-Pintado de aulas. 
-Cambio de alambrada en algúns tramos do peche perimetral. 
-Cambios de máis falsos teitos. 
-Remodelación das pistas deportivas. 

-Obras solicitadas e obras conseguidas 
-Orzamento da Consellería para as obras 
solicitadas. 
-Implicación do Concello. 
-Valoración do Consello Escolar. 

 
 

ÁMBITO OBXECTIVOS AVALIACIÓN / VALORACIÓN 

A
L

U
M

N
A

D
O

 

1. Atender, detectar NEAEs e organizar a diversidade do alumnado establecendo medidas de apoio nos 
cursos que o demanden, colaborando coas propostas e intervención do Departamento de Orientación:  
-Dentro do posible, o apoio será dentro da aula.  
-Realizar un seguimento trimestral dos plans de reforzo e ACIs. 
-Incrementar as valoracións psicopedagóxicas do alumnado por parte do Departamento de Orientación. 
-Realizar un rexistro actualizado de ANEAE por parte do DO. 

-Avaliacións e resultados académicos 
-Valoración dos titores/as e DO. 

2. Acadar unha boa convivencia nun contexto plural desde a prevención:  
 Aplicar o Plan de Mediación do Alumnado ligado á participación no Contrato Programa “INCLÚE” 
 Realizar actividades de acollida no cambio de etapa e coordinación entre os titores de maneira que se 

facilite o tránsito entre etapas. 
 Aplicar o Plan de adaptación de EI, o Plan de Acollida ao Alumnado de Nova Incorporación, o Plan  de 

Habilidades Sociais e o Plan de Igualdade.  
 Continuar coa aplicación das dinámicas de cohesión para mellorar a convivencia. 

-Incidencias. 
-Uso da Aula de convivencia inclusiva. 
-Condutas disruptivas. 
-Actividades solidarias realizadas. 
-Valoración da comisión de convivencia e 
do equipo de mediación. 

3. Promover hábitos de lectura no alumnado a través de actividades lectoras para o seu fomento e definir 
anualmente o itinerario lector. 
4. Abrir a biblioteca escolar en horario extraescolar para uso da comunidade educativa. 
 

-% usuarios 
-Valoración EDBE. 

5. Sensibilizar ao alumnado da importancia que ten o coidado do medio ambiente comezando co mais 
cercano que é o noso patio. 
6. Fomentar o traballo no horto do centro, que o alumnado se implique de forma responsable e 
directamente do seu coidado. 
7. Sistematizar a colaboración coa CCMM de Vincios mediante un itinerario de actividades anuais. 
 

-Valoración EACE e Ciclos. 

8. Planificar unha oferta de actividades extraescolares deportivas saudables.  
9. Potenciar, fomentar e levar á práctica a participación do alumnado en todas aquelas actividades 
deportivas promovidas por distintas entidades.  
10. Asistir á piscina no 3º trimestre co alumnado de 6ºEP e nas horas de Educación Física para realizar 
unha actividade de spinning, ximnasio e piscina. 

-Valoración da ANPA 
-Valoración do EACE e, en concreto, do 
profesorado de EF. 
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ÁMBITO OBXECTIVOS AVALIACIÓN / VALORACIÓN 

P
R

O
F

E
S

O
R

A
D

O
 

1. Dinamizar os órganos de goberno e de coordinación docente para conseguir un funcionamento do 
centro eficaz: 
 Dinamizar as reunións para que sexan curtas e operativas.  
 Crear un bo clima de traballo e de relacións humanas no profesorado que repercuta en toda a 

comunidade educativa. 
 Seguir promovendo o traballo en equipo, a coordinación docente e non docente e a participación de todos 

os colectivos da Comunidade Escolar. 

-Valoración equipo directivo e 
profesorado. 

2. Seguir fomentando a implicación de todo o profesorado na utilización das TICs:  
 Correo electrónico como medio de comunicación, intercambio de arquivos, convocatorias de claustros e 

consellos escolares, etc. 
 Subida de contidos á páxina WEB, BLOGUES, AULA VIRTUAL e EDIXGAL. 
 Carpetas compartidas de documentos e recursos en rede entre o equipo directivo e o profesorado. 
 XADE como recurso de organización do centro: faltas do alumnado, informes predefinidos, avaliacións, 

informes finais, inventario, etc. Usuarios: equipo directivo e profesorado. 
 Introducir as faltas do alumnado, como máximo, semanalmente.  
 Utilización do Espazo Abalar para comunicación coas familias: probar a aplicación móbil para o 

profesorado e a xustificación das faltas do alumnado e a petición de titorías polas familias. 

-Efectividade das notificacións por mail. 
-Nº visitantes na web, blogues e aula 
virtual. 
-Grao de operatividade das carpetas 
compartidas. 
-Control do Xade e da aplicación Abalar 
por parte do equipo directivo.  

3. Empregar unha metodoloxía que favoreza a participación activa de todos os alumnos/as: 
 Continuar avanzando no cambio de  metodoloxía do centro para traballar sen libros, a base de proxectos, 

tarefas integradas e obradoiros para desenvolver con maior eficacia o noso traballo por competencias.  
 Continuar avanzando no banco de recursos metodolóxico para compartir entre o profesorado.  
 Continuar co Plan de Formación Permanente do Profesorado (PFPP) en relación ao cambio 

metodolóxico. 

- Valoración da Comisión de Aprendizaxe 
Cooperativa (CAAC) 

4. Facilitar e potenciar a formación do profesorado, tanto interna como externa. -Cursos de formación realizados polo 
profesorado e valoración. 
-Valoración das docencias internas. 
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ÁMBITO OBXECTIVOS AVALIACIÓN / VALORACIÓN 
F

A
M

IL
IA

S
 1. Fomentar a participación activa das familias do alumnado nas actividades do centro. 

2. Colaborar estreitamente coa ANPA do noso centro. 
-Valoración das actividades realizadas en 
conxunto. 

3. Fomentar a utilización da páxina web do centro, dos diferentes blogues, da aula virtual e da plataforma 
Edixgal como recursos de consulta, descarga de actividades, documentación, información do centro e 
visionado das distintas actividades dos seus fillos/as. 
4. Conseguir que a comunicación coas familias (notas, avisos,…)  sexa por medio da aplicación móbil 
ABALAR e seguir coa eliminación das comunicacións en papel. 
5. Facilitar os trámites administrativos de forma telemática. 

-Enquisas ás familias. 
-Nº visitas. 
-Grao de satisfacción. 
-Trámites telemáticos realizados. 
 

6. Contribuír, facilitar e atender as demandas de reunións por parte das familias co profesorado, co 
departamento de orientación e co equipo directivo. 

-Valoración das diferentes entrevistas e 
reunións. 

 
 
 

ÁMBITO OBXECTIVOS AVALIACIÓN / VALORACIÓN 

O
U

T
R

A
S

 
IN

S
T

IT
U

C
IÓ

N
S

 

1. Abrir o centro cos seus medios e dependencias ante as demandas sociais e culturais do entorno.  
2. Promover iniciativas para a realización de actividades comúns e fomentar as relacións de colaboración 
coas institucións locais:  
-Concello de Gondomar 
-Comunidade de Montes de Vincios. 
-Centro Cultural de Vincios. 
-Escola de Música de Vincios. 
-Espazo Lectura. 
-Agrupación Deportiva do Val Miñor. 
-Clubs deportivos da zona 
-Outras institucións. 

-Nº de actividades ofertadas e realizadas 
e valoración do EACE. 
-Uso das instalación do centro por outras 
entidades. 

3. Colaborar co Concello no funcionamento do Comedor Escolar, xa que son os encargados da súa 
xestión, e coordinar á súa organización coas coidadoras deste servizo. 
 

-Grao de satisfacción das familias. 
-Valoración da organización do comedor. 

4. Impulsar o diálogo como medio para demandar as necesidades do centro ás diferentes Administracións. 
5. Participar a comunidade educativa nas diferentes peticións ou solicitudes de mellora ou mantemento do 
centro. 
6. Manter o diálogo co Concello para conseguir arranxar as deficiencias do centro. 

-Operatividade das reunións: se foron 
produtivas ou non. 
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5.2. OBXECTIVOS DO EQUIPO DOCENTE DO 2º CICLO DE ED.INFANTIL. 
 

Forman parte do equipo do 2º Ciclo de infantil: 
 

EQUIPO DOCENTE DO  
2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL 

Noemí Ortiz Pozo (Titora 6ºEI) Coordinadora 
Ana Pérez Rodríguez (Titora 5ºEI) 

Membros Montserrat Martínez Isla (Titora 4ºEI) 
BibianaVillar Conde (Mestra de apoio) 
Marta Fernández Carneiro (Audición e Linguaxe)  

 
1. Fomentar o desenvolvemento integral dos/as nenos/as do segundo ciclo de E.I., 

realizando actividades encamiñadas a potencialo nos seus planos: físico, psíquico, 
intelectual, social e moral. 

2. Realizar o seguimento e avaliación da marcha do curso, introducindo, se fose 
necesario, as medidas correctoras oportunas. 

3. Temporalizar e secuenciar os obxectivos e contidos do ciclo. 
4. Buscar, preparar e elaborar o material didáctico. 
5. Planificar o desenvolvemento da Aprendizaxe Cooperativa nas aulas de Educación 

Infantil. 
6. Programar e valorar as actividades conxuntas a nivel de centro das diferentes 

conmemoracións. 
7. Elaborar a programación e valorar as actividades complementarias que van ter lugar 

ao longo do curso. 
 

5.3. OBXECTIVOS DO EQUIPO DOCENTE DE 1º e 2º E. PRIMARIA. 
 
Este equipo está formado polos seguintes membros: 

 
EQUIPO DOCENTE DE 

1º e 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
Cristina Rodríguez Arias  (Titora 1ºEP) Coordinadora 
Ana María Iglesias Iglesias (Titora 2ºEP) 

Membros 
Elena Paz Alonso (Música) 
Miguel  González  Barreira  (EF) 
Sabela Taboada Martínez (PT afín AL) 

 
1. Revisar as programacións LOMCE e elaborar as programacións LOMLOE. 
2. Programar e coordinar as actividades propostas polos diferentes departamentos do 

centro. 
3. Potenciar as novas metodoloxías para favorecer un mellor desenvolvemento das 

competencias dixitais (aula virtual e blogues). 
4. Valorar as necesidades de intervención do D.O. cos alumnos que presenten 

dificultades de aprendizaxe, adaptación, integración, conduta, etc. 
5. Potenciar a utilización da linguaxe oral e escrita como instrumento de comunicación 

facendo fincapé na fluidez e na comprensión. 
6. Continuar na medida do posible coa Aprendizaxe cooperativa: 

● Favorecer o traballo en equipo con estruturas cooperativas. 
● Potenciar as dinámicas de cohesión dos grupos.  
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● Continuar coa introdución dos Cadernos de equipo. 
7. Potenciar a formación do alumnado con visitas culturais e actividades 

complementarias que enriquezan o coñecemento do mundo que os rodea, priorizando 
as saídas pola contorna máis próxima e ao aire libre.  

8. Propoñer e elaborar actividades que fagan que os alumnos aprendan e disfruten cos 
proxectos do Centro (CPINCLÚE: IGUÁLA-T, CONVIVE-T, EMOCIÓNA-T, INCLÚE-T 
e outros) e o proxecto anual (O NOSO LUGAR NO MUNDO).  

9. Fomentar a fluidez na relación familia-escola. 
10. Inculcar nos alumnos/as valores de convivencia pacífica, respecto e consideración da 

pluralidade. (CPINCLÚE: IGUÁLA-T, CONVIVE-T, EMOCIÓNA-T e  INCLÚE-T) 
11. Mellorar a convivencia no patio estimulando a diversificación de xogos. 
12. Fomentar hábitos de hixiene e alimentación saudables. 
13. Desenvolver o hábito lector como fonte de pracer, formación e información. 
14. Valorar e gozar do entorno natural, social e cultural e potenciar a conservación do 

mesmo. 
15. Valorar e avaliar a marcha do curso e propoñer medidas correctoras que se 

consideren oportunas. 
 

5.4. OBXECTIVOS DO EQUIPO DOCENTE DE 3º e 4º E. PRIMARIA. 
 
Este equipo está formado polos seguintes membros: 
 

EQUIPO DOCENTE DE 
3º e 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Mª del Carmen Rivera Alén (PT) Coordinadora 
Filomena Salgueiro Moure (Titora 3ºEP)

Membros Francisco López Reboredo (Titor 4ºEP) 
Mª José Salgado González (Orientadora) 

 
1. Elaborar as programacións didácticas do 3º curso de EP á nova normativa LOMLOE e 

actualizar as do 4º curso. 
2. Seguimento e avaliación do desenvolvemento do curso. 
3. Favorecer o traballo en equipo con estruturas cooperativas e potencias as dinámicas 

de cohesión dos grupos. 
4. Programar e traballar con antelación as saídas e as actividades complementarias. 
5. Acadar unha boa coordinación interniveis. 
6. Introducir novas metodoloxías na aula para o traballo diario (matemáticas 

manipulativas, traballo por proxectos, traballo por contextos de aprendizaxe...) 
7. Traballar de xeito sistemático o tema anual “O meu lugar no mundo" aproveitando 

calquera ocasión que se presente. 
8. Propoñer tarefas que esperten o interese pola investigación, a experimentación e o 

desenvolvemento do pensamento científico. 
9. Propoñer  actividades  que  potencien  a  creatividade  e  a  autoestima  persoal  do 

alumnado. 
10. Traballar a intelixencia emocional co alumnado aproveitando calquera situación 

durante a xornada escolar. 
11. Fomentar  autonomía no traballo persoal e grupal. 
12. Utilizar estratexias que fomenten a atención, a capacidade reflexiva e a escoita activa. 
13. Traballar de xeito sistemático o pensamento lóxico-matemático. 
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14. Fomentar a comprensión lectora e a expresión oral e escrita de xeito sistemático. 
15. Establecer e facer un seguimento das normas de convivencia. 
16. Fomentar hábitos de hixiene e alimentación saudables. 

 
5.5. OBXECTIVOS DO EQUIPO DOCENTE DE 5º e 6º E. PRIMARIA. 

 
Este equipo está formado polos seguintes membros: 
 
 

EQUIPO DOCENTE DE  
5º e 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 

María José Oliveira Antón (Titora 6ºEP B) Coordinadora 
Ana Rosa Villar Comesaña(Titora 6ºEP A) 

Membros 
Eva María Vidal Armada (Titora 5ºEP) 
Cristina Vega Bastero (Inglés) 
María Obdulia Molinos Rodríguez (Relixión) 

 
1. Revisar e reelaborar a programación de 6ºEP. 
2. Elaborar a programación de 5ºEP na aplicación PROENS. 
3. Seguimento e avaliación da marcha do curso nas reunións de ciclo. 
4. Coordinar as saídas extraescolares. 
5. Buscar as Actividades Complementarias e Extraescolares axeitadas. 
6. Preparación e busca de material didáctico. 
7. Fomentar a resolución de problemas de xeito sistemático. 
8. Traballar as técnicas de estudio: subliñado, mapas conceptuais, esquemas e resumos. 
9. Traballar a ortografía dos alumnos/as . 
10. Fomentar a comprensión lectora e expresión oral e escrita de xeito sistemático. 
11. Traballar a lectura colectiva en tódalas áreas. 
12. Utilizar a plataforma EDIXGAL como ferramenta para traballar as diferentes áreas. 
13. Educar para acadar un desenvolvemento sostible. 
14. Fomentar a educación para a saúde. 
15. Educar para a igualdade evitando calquera tipo de discriminación. 
16. Utilizar a axenda escolar para fomentar a auto-organización e seguimento dos/as 

alumnos/as. 
17. Favorecer o traballo en equipo de xeito solidario. 
18. Potenciar as dinámicas de grupo e o traballo cooperativo na aula como liña 

metodolóxica principal. 
19. Participar no plan lector do centro dedicándolle 20´diarios á lectura individual. 
20. Fomentar o uso e funcionamento da biblioteca de centro e biblioteca de aula. 
21. Programar e coordinar as actividades propostas polos diferentes departamentos do 

centro. 
22. Coordinar co departamento de orientación, unha atención educativa axeitada para 

atender as necesidades educativas e especiais dos/as alumnos/as que o precisen.  
23. Mellorar a convivencia no patio estimulando a diversificación de xogos que impliquen a 

interacción entre idades. 
24. Fomentar a fluidez da relación familia-escola establecendo canles de comunicación 

axeitados. 
25. Facer un seguimento destes obxectivos. 
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6. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE.- 
 

6.1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (DO).- 
 
 

1. CONSTITUCIÓN DO D.O. 
O Departamento de Orientación constitúese con data 3 de Setembro de 2020 sendo 

os seus membros os seguintes: 
 

Equipo do Departamento de Orientación (D.O.) 

Mª José Salgado González (Orientadora) Xefa 
Mª Carmen Rivera Alén (P.T. e Coord. 3º e 4ºEP) 

Membros 
Marta Fernández Carneiro (A.L.) 
Noemí Ortiz Pozo (Coord. Infantil) 
Cristina Rodríguez Arias (Coord. 1º e 2ºEP) 
María José Oliveira Antón (Coord. 5º e 6ºEP) 

 
2. ANÁLISE DA SITUACIÓN DE PARTIDA E VALORACIÓN DAS NECESIDADES 

CON RELACIÓN O TIPO DE ALUMNADO E A OFERTA EDUCATIVA DO CENTRO. 
 
 Necesidades relativas aos alumnos/as: 

- Mellorar as habilidades sociais. Importancia das normas sociais. 
- Potenciar o estudo comprensivo.   
- Valorar a importancia da lectura e minimizar os erros ortográficos. 
- Traballar as emocións. Intelixencia emocional. 
- Mellorar a capacidade de atención e concentración. 
- Educar para a solidariedade. Tolerancia e respecto.  
- Proporcionar unha resposta educativa  personalizada ás necesidades de todo o 

alumnado, especialmente aquel que presenta necesidades específicas de apoio 
educativo. 

- Procurar que todo o alumnado adquira as  competencias básicas no maior grao que 
sexa posible. 
 
 Necesidades relativas ao centro: 

- Informar das medidas de atención á diversidade. 
- Coñecer a nova normativa relativa á atención á diversidade. 
- Formar ao profesorado para dar unha atención óptima ao alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo. 
- Potenciar a participación do profesorado nas distintas actividades que se leven a cabo 

no centro, partindo dun clima de traballo colaborativo e en equipo. 
- Manter relacións fluídas e bidireccionais coas familias. 
- Garantir a actuación coordinada de todo o equipo docente para a correcta aplicación 

das medidas de atención á diversidade. 
- Organizar os recursos humanos e materiais do centro co fin de dar unha resposta 

educativa axeitada a todo o alumando, en especial a aquel que presente necesidades 
específicas de apoio educativo. 
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- Traballar coordinados co IES Terra de Turonio ao que estamos adscritos. 
 

 Necesidades relativas ás familias: 
- Informar e implicar ás familias nas actividades levadas a cabo dende o centro e o 

Departamento de Orientación. 
- Apoio e asesoramento na educación conxunta dos seus fillos e fillas.  
- Fomentar a participación das familias e involucralas no proceso educativo dos seus 

fillos e fillas. 
 

3. PROPOSTA DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE DO ALUMNADO 
CONTANDO COS RECURSOS EXISTENTES NO CENTRO. 

 
3.1 ACTUACIÓNS: Seguimos o indicado no Decreto 229/2011 establece que no 

marco das actuacións destinadas a adecuar a resposta educativa á 
diversidade, os centros docentes deberán: 
 

- 1. Tomar as decisións e adoptar as medidas que optimicen a acción educativa, 
respondan ás necesidades do alumnado e contribúan á consecución das 
competencias e dos obxectivos dos diferentes ciclos e etapas. As medidas 
previstas para este curso escolar son: 
 

- Reforzo educativo  
- Apoio por profesorado con dispoñibilidade horaria 
- Apoio por profesorado especialista en PT e/ou AL 
- Adaptacións Curriculares (Seguindo o procedemento establecido na Orde do 

8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o D. 229/2011) 
- 2. Deseñar e pór en práctica accións preventivas e de detección temperá, 

garantindo un tratamento educativo personalizado e adaptándose á realidade 
de cada alumna e de cada alumno/a.  Aquí as medidas serían: 

- Plans de actuación preventivos 
 

- 3. Concretar e desenvolver os principios de atención á diversidade nas 
decisións de carácter pedagóxico, organizativo e de xestión do centro. Aquí 
entrarían: 

- Favorecer a integración escolar e a inclusión social 
- Organización do centro 
- Incluír no currículo a atención a pluralidade  
- Colaboración e coordinación do profesorado para atender á diversidade 
- Colaborar coas familias 

 
- 4. Desenvolver medidas e actuacións de tipo curricular, relacional e 

organizativo para promover a convivencia, a non discriminación e o respecto 
polas diferenzas.  

- Están recollidas no Plan de Acción Titorial e no Plan de Convivencia do 
centro. 

 
- 5. Optimizar a organización dos recursos do centro para atender e dar 

resposta ás necesidades de todo o alumnado, en particular daquel con 
necesidade específica de apoio educativo.  Están a optimización de: 
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- Recursos materiais 
- Recursos persoais 

 
- 6. Potenciar a acción titorial e orientadora por parte de todo o profesorado.  

- Farase tomando como referente o Plan de Acción Titorial e Plan de 
Orientación do centro. 

- Promovendo a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do 
alumnado no proceso educativo.  

- Impulsando a participación do profesorado en actividades de formación e 
innovación, así como o intercambio de experiencias no ámbito da atención á 
diversidade.  

 
3.2 MEDIDAS: Seguiremos as medidas establecidas no decreto 229/2011, que 

establece entre as súas medidas de atención á diversidade as seguintes: 
 

MEDIDAS ORDINARIAS 
- Adecuación da estrutura organizativa do centro (horarios, agrupamentos, 

espazos) e da organización e xestión do aula ás características do 
alumnado.  

- Adecuación das programacións didácticas ao contorno e ao alumnado.  
- Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo en grupos heteroxéneos, 

titoría entre iguais, aprendizaxe por proxectos e outras que promovan a 
inclusión.  

- Adaptacións dos tempos e instrumentos ou procedementos de avaliación.  
- Aulas de atención educativa e convivencia e medidas e actuacións 

destinadas á mellora da convivencia. 
- Desdobramentos de grupos.  
- Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 

(segundo a orde do 23 de xuño de 2011, pola que se regula a xornada de 
traballo do persoal funcionario e laboral docentes). 

- Programas de enriquecemento curricular. 
- Programas de habilidades sociais. 

 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

- Adaptacións Curriculares.  
- Agrupamentos flexibles: transitorios nalgún área de aprendizaxe.  
- Apoio do profesorado especialista en pedagoxía terapéutica e/ou audición e 

linguaxe.  
- Flexibilización da duración do período de escolarización.  
- Atención educativa ao alumnado que, por circunstancias diversas, presenta 

dificultades para unha asistencia continuada a un centro educativo.  
- Grupo de adquisición das linguas e Grupos de adaptación da competencia 

curricular. 
 
3.3 PROGRAMAS; Trabállanse os seguintes programas: 
- Programa de estimulación da linguaxe oral na etapa de Educación Infantil. 
- Programa de acollida para o alumnado de nova incorporación e incorporación 

tardía. 
- Programa de tránsito de Educación Infantil a Educación Primaria. 
- Programa de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obrigatoria.  



Programación Xeral Anual (PXA) 2021-22          

50 
 

- Programa de prevención e identificación das dificultades de aprendizaxe. 
- Avaliación xeral  mediante probas psicométricas  do alumnado de 2º, 4º e 6º (de ser 

posible por dispoñibilidade horaria). 
- Realizar a proba Badyg a 6º Ed. Infantil 
 
Seguirase a seguinte orde de priorización á hora de determinar os apoios ao 

alumnado: 
1. Alumnado con diagnóstico clínico ou con patoloxías médicas graves que alteren 

significativa e gravemente o desenvolvemento xeral do alumno/a na etapa de 
Educación Infantil e na Educación Primaria. 

2. Alumnado con Adaptacións Curriculares Significativas, priorizando en 1º lugar a 
gravidade do caso e en segundo lugar, os niveis do ensino máis baixos. 

3. Alumnado que recibe como medida de atención á diversidade un reforzo educativo, 
priorizando aquel alumnado que sigue unha medida de flexibilización do período de 
escolarización en Educación Infantil. 

4. Alumnado con Trastornos graves de conduta que distorsionen significativamente o 
funcionamento normal da aula. Enténdese por Trastorno de conducta, para os 
efectos deste punto aqueles casos nos que exista un diagnóstico ao respecto de 
profesionais sanitarios ou EOE. 

5. Alumnado que recibe como medida de atención á diversidade un reforzo educativo, 
priorizando os niveis máis baixos. 

6. Alumnado que recibe como medida de atención á diversidade un reforzo educativo 
e que permanece un ano máis no mesmo nivel. 

7. Aquel alumnado identificado como de Alta capacidades.  
 

4. CONCRECIÓN DO CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN QUE FIGURA NO ANEXO DO 
DOCUMENTO PLAN DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE E CALENDARIO DE 
REUNIÓNS MENSUAIS DE SEGUIMENTO DE ALUMNADO. 

 
 

4.1 Concreción Cronograma: 
 

CALENDARIO DE ACTUACIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

- Este calendario recolle algunhas das actuacións (máis importantes) a desenvolver 
durante o curso. 

 
 

MES ACTUACIÓN RESPONSABLES 

DURANTE O CURSO 

SETEMBRO-
OUTUBRO 

1. Elaboración do Plan anual de actividades do DO Xefatura DO 
2. Revisar PXAD (Plan Xeral de atención á 

diversidade) e o Plan de Acción Titorial 
Xefatura DO 

3. Revisión informes alumnado ano anterior D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL) 

4. Realización Informes Becas NEAE  Xefatura DO 
5. Constitución D.O  Xefatura DO 
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6. Avaliación inicial do alumnado D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL, 
Coordinadores de 
nivel), Titoras 

7. Protocolos de derivación e intervención do 
departamento. 

Xefatura DO 
 

8. Concreción de alumnos/as con NEAE e NEE, 
elaboración dos horarios dos apoios dos ANEAEs 
(PT, AL, Profesorado con disponibilidade horaria) 

D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL) 
 

9. Revisión e entrega das programacións xerais de 
P.T e A.L 

PT e AL 
 

10. Revisión e entrega das programacións 
individualizadas P.T e A.L. 

PT e AL 
 

11. Previsión de alumnado para realización de AC D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL, Persoas 
titoras) 

NOVEMBRO-
DECEMBRO 

1. Posta en común resultados 1ª Avaliación do 
alumnado  con NEAE e NEE. 

D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL, Persoas 
titoras) 

2. Revisión e actualización das programacións 
individualizadas do alumnado con NEAE e NEE. 

D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL) 

3. Entrega dos informes individualizados de avaliación 
do alumnado con NEAE e NEE. 

PT e AL 
 

4. Entrega AC  Profesorado 
implicado 

5. Envío documentación AC Xefatura DO 
6. Intervencións segundo demandas Xefatura DO 
7. Cubrir o DRDadi Xefatura DO 

XANEIRO-
MARZO-ABRIL 

1. Posta en común resultados 2ª Avaliación do 
alumnado con NEAE e NEE. 

D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL, Persoas 
titoras) 

2. Revisión e actualización, se for o caso, das 
programacións individualizadas do alumnado con 
NEAE e NEE 2º Trimestre. 

D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL) 
 

3. Entrega dos informes individualizados de avaliación 
dos alumnos/as con NEAE e NEE segundo 
trimestre 

(PT e AL) 
 

4. Administración da BADyG en 2º,4º e 6º Xefatura DO 
 

5. Intervencións segundo demandas 
 

Xefatura DO 

ABRIL-XUÑO 1. Posta en común resultados 3ª Avaliación do 
alumnado con NEAE e NEE. 

D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL, 
Coordinadores de 
nivel), Titores 

2. Valoración das programacións individualizadas 
deste alumnado durante o curso. 

D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL) 

3. Entrega dos informes individualizados de avaliación 
do alumnado con NEAE e NEE terceiro trimestre.  

PT e AL 
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4. Entrega dos informes do alumnado con AC Persoas titoras 
 

5. Valoración e aprobación se procede da memoria/s 
do D.O 

D.O. (Xefatura DO, 
PT e AL, Persoas 
titoras) 

6. Cubrir o DRD orienta. Xefatura DO 
7. Cubrir as fichas de transición de alumado de 6º que 

promociona á ESO, con información relevante do 
D.O. 

Xefatura DO e 
persoas titoras 

8. Administrar a BADyG en 6º Ed. Infantil,  Xefatura DO 
 

 
4.2 Reunións: 

 

                                                 
 

REUNIÓNS TEMPORALIZACIÓN IMPLICADOS 
Departamento de 
orientación 

Semanal  Orientador, mestra de 
A.L. e mestra de P.T. 
 

D.O. ao completo Mensual, de ser posible Xefe do departamento, 
mestra de A.L., mestra 
de P.T. e coordinadoras 
de ciclo 
 

D.O. CEIP Serra-
Vincios, D.O. 
CEIP Donas, D.O 
CEIP Peitieiros, 
IES Terra de 
Turonio 
  

A determinar (por convocatoria 
da Orientadora do IES) 

As xefaturas dos 
departamentos de 
orientación de cada 
centro. 

Reunións co 
equipo directivo 

Ao longo do curso, a 
determinar. 

Orientadora e equipo 
directivo  
 

Reunións 
coordinación cos 
titores 
 

Segundo dispoñibilidade Orientadora e persoas 
titoras 

Reunións coas 
familias 

Martes tarde (e en horario de 
mañá cando haxa 
dispoñibilidade), segundo 
demanda 

Orientadora, familias1 e 
profesorado implicado, 
se fora o caso. 
 

Reunións co 
profesorado 
 

A demanda, no horario que o 
permita 

Orientador e profesorado 
implicado. 

Reunións con 
entidades 
externas 

A demanda, no horario que o 
permita 

Orientador, organismos, 
profesionais externos... 
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5. PROFESORADO RESPONSABLE DO ALUMNADO CON NEAE. 
Todo o profesorado, especialmente os membros do departamento de orientación. 

 
6.2. PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA (PT).- 

 
INTRODUCIÓN: 
Este curso contamos cunha nova mestra especialista en PT, e afín a AL, grazas á 

creación dunha aula de atención preferente.  
A programación de Apoio deste curso partirá do principio de escola inclusiva, na que 

ten cabida un alumnado diverso e na que o apoio se entende como unha medida para dar 
resposta as necesidades de todas as alumnas e alumnos. Este apoio debe prestar atención 
as necesidades individuais de cada nena e neno deseñando estratexias que permitan 
atender a ditas necesidades para poder superalas, tendo en conta a variedade de procesos e 
ritmos de aprendizaxes, admitindo a disparidade dos resultados e compensando onde fose 
necesario. 

Xa que se trata de dar resposta a toda a escola é preciso un traballo colaborador por 
parte de todas as mestras, así como de todos os implicados no proceso de ensino-
aprendizaxe. 

Tomando como referencia as orientacións da normativa legal vixente, así como a 
tipoloxía do alumnado, desenvolverase o seguinte Plan de Actuación para a aula de Apoio. 

 
OBXECTIVOS XERAIS: 

 Fomentar o desenvolvemento normalizado e integral do alumnado con n.e.a.e nos 
niveis psicolóxico, afectivo e instrutivo, estimulando unha progresiva autonomía 
persoal. 

 Desenvolver a linguaxe, para que sirva como medio de aprendizaxe e integración 
social. 

 Conseguir o dominio gradual das técnicas instrumentais básicas. 
 Promover a maior inclusión posible de cada alumna/o nas actividades escolares e 

extraescolares do centro, co máximo rendemento en función das súas necesidades. 
 Establecer unha boa coordinación coas titoras e mestras dos distintos cursos e das 

distintas áreas para que o proceso de ensino-aprendizaxe do alumnado teña 
continuidade.  

 Implicar ós pais e nais no proceso educativo dos seus fillos-as concienciándoos da 
importancia da colaboración en devandito proceso. 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS: 

  
A nivel de centro: 

 Busca e elaboración de recursos e material didáctico apropiado para os nenos e 
nenas  que o precisen. 

Reunións co 
profesorado 
 

A demanda, no horario que o 
permita 

Orientador e profesorado 
implicado. 

Reunións con 
entidades 
externas 

A demanda, no horario que o 
permita 

Orientador, organismos, 
profesionais externos... 
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 Ofrecer a aula de apoio como "aula de recursos" para o centro. 
 Actualizar o blog da Aula de Apoio, “Fóra chove” 
 Participar nas revisións do Plan de acción titorial, e outros documentos procurando 

que asuman a atención á diversidade. 
 Colaborar na detección de n.e.a.e. e nas propostas de actuación. 
 Elaborar o horario de atención ao alumnado con n.e.a.e. 

 
A nivel de aula/alumnado: 

 Colaborar na detección e avaliación das n.e.a.e do alumnado. 
 Facilitar a plena integración dos alumnos/as no mundo escolar. 
 Proporcionar a atención pedagóxica necesaria para favorecer a adquisición das 

aprendizaxes nas distintas áreas educativas por parte dos/as alumnos/as.  
 Colaborar, como membro do Departamento de Orientación, cos titores e cos demais 

mestres na elaboración, desenvolvemento e posta en práctica das A.C. 
 Colaborar coa mestra-titora, na orientación aos pais e nais dos alumnos/as que se 

atenden, de cara a lograr unha participación activa no proceso educativo dos seus 
fillos/as. 

 Ofertar actividades a través do blog da Aula de Apoio. 
 
ORGANIZACIÓN: 
O Apoio estará organizado dentro e fóra da aula ordinaria, non en tanto,  priorizarase o 

apoio dentro das aulas de referencia do alumnado NEAE, isto favorecerá unha maior 
inclusión e a chegada do apoio a un maior número de alumnas e alumnos. 

Aínda así, se se considera necesario, na aula específica de PT. ofrecerase unha 
atención personalizada ou en pequeno grupo, para recibir apoio específico, 
fundamentalmente nas áreas de: Razoamento Lóxico, Comprensión e Expresión oral e 
escrita, Autonomía e Desenvolvemento da Atención. De ser o caso, levarase a cabo a 
presentación anticipada do traballo a desenvolver na aula ordinaria coa fin de que o 
alumnado poda abordar o traballo con maiores posibilidades de éxito. 

Este curso intentarase organizar un recuncho multisensorial na aula específica para 
promover a estimulación a nivel xeral do alumnado do centro. 

 
a) Horario: 
A organización do horario e grupos de traballo será totalmente flexible. Estará suxeita 

a cantas modificacións se consideren oportunas en función dos alumnos/as e/ou da aparición 
doutros/as que poidan presentar n.e.a.e. 
 

b) Relación coas titoras e demais mestras/es: 
 Levaranse a cabo as reunións necesarias para: 

 Coordinar as liñas de traballo a seguir cos alumnos/as. 
 Colaborar na elaboración, revisión e avaliación das adaptacións curriculares. 
 Realizar a avaliación e seguimento do proceso de cada alumno/a. 

 
c) Relación coas familias: 

 Informarlles, sempre que sexa oportuno, sobre a importancia e o papel da familia nos 
procesos de aprendizaxe dos seus fillos/as e sobre formas de colaboración familia-
profesorado. 

 Facilitarlles información sobre a evolución e aproveitamento escolar dos seus fillos/as, 
cando sexa reclamada. 
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 Solicitarlles a súa colaboración en todos aqueles aspectos que se consideren 
necesarios.  

 
AVALIACIÓN: 
Terá carácter continuo e formativo tendo en consideración a totalidade dos elementos 

que forman parte do proceso educativo: Recursos materiais e persoais; coordinación-
participación de titoras, mestras/es e nais/ pais; estratexias metodolóxicas empregadas; 
adaptacións realizadas… 

a. Avaliación Inicial, de ser o caso,: Para coñecer as capacidades básicas, a 
competencia curricular, o estilo de aprendizaxe e a motivación para toma de decisións 
curriculares.  

b. Avaliación Formativa: Para a reflexión e valoración do proceso que segue o alumno/a 
e a súa evolución, atendendo globalmente a todos os ámbitos da persoa e non 
soamente aos aspectos puramente cognitivos. 
 
Para levar a cabo o proceso de avaliación empregaranse procedementos e 

instrumentos variados como: Observación directa; traballos realizados; fichas de 
seguimento... 

Esta avaliación farase conxuntamente coas titoras e mestras/es das distintas áreas. 
Os resultados quedarán reflectidos nun informe trimestral de cada alumno/a. 

 
6.3. AUDICIÓN E LINGUAXE (AL).- 

 
XUSTIFICACIÓN: 
A intervención do profesorado especialista de Audición e Linguaxe (AL) é un recurso 

dirixido especialmente á atención educativa do alumnado con necesidades educativas 
especiais, sen prexuízo de que excepcionalmente, atenda outro alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo. O apoio do profesorado especialista de AL, centrarse 
prioritariamente, nos ámbitos da comunicación, da linguaxe e da fala.  

A principal función da mestra de AL consiste en favorecer, establecer, facilitar e 
potenciar a comunicación e a linguaxe do alumnado, mediante actividades de planificación, 
prevención, avaliación, intervención e asesoramento. Ademais, a mestra de AL participará na 
planificación e desenvolvemento das actuacións e medidas que favorezan á inclusión da 
diversidade do alumnado. 

Durante o curso 22/23, cóntase cunha mestra especialista en audición e linguaxe tres 
días á semana (martes, mércores e venres), compartida co CEP Xosé Neira Vilas, sendo o 
CEIP Serra-Vincios o centro base e unha mestra especialista en pedagoxía terapéutica afín a 
audición e linguaxe a tempo completo no CEIP Serra-Vincios. 

 
OBXECTIVOS XERAIS: 

 Colaborar coa xefatura do departamento de orientación na proposta de organización 
da docencia de apoio. 

 Colaborar coa orientadora, titoras e co resto do profesorado para a detección e 
prevención de dificultades no ámbito da comunicación e da linguaxe que presente o 
alumnado. 

 Colaborar coa orientadora na avaliación específica do alumnado con trastornos da 
comunicación e da linguaxe. 

 Colaborar co profesorado, que teña alumnos/as con dificultades no campo da 
comunicación e da linguaxe, na busca de estratexias axeitadas para o seu 
desenvolvemento comunicativo e lingüístico. 
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 Informar ao profesorado das dificultades comunicativo-lingüísticas que poidan 
presentar seus alumnos/as e do proceso de intervención, no eido comunicativo-
lingüístico, que se levará a cabo con eles/as. 

 Prestar atención docente directa ao alumnado con necesidades educativas especiais, 
sen prexuízo de que, excepcionalmente, se atenda a outro alumnado con necesidades 
específicas de apoio educativo, en coordinación e colaboración co mestre titor e/ou 
mestres especialistas. 

 Fomentar a prevención de posibles dificultades ou alteracións na linguaxe. 
 Favorecer o proceso de inclusión escolar do alumnado. 
 Avaliar a efectividade das distintas medidas de atención lingüísticas e comunicativas 

fixadas e establecer propostas de mellora nos casos que correspondan. 
 Elaborar os programas de intervención para o alumnado que atende, segundo as 

directrices recollidas no plan de apoio, no marco do Plan xeral de atención á 
diversidade. 

 Colaborar na elaboración das adaptacións curriculares do alumnado así como no seu 
seguimento e avaliación. 

 Participar na planificación e desenvolvemento das actuacións e medidas que 
favorezan a inclusión da diversidade do alumnado. 

 Asistir ás sesións de avaliación do alumnado que atende, con voz e sen voto. 
 Elaborar, ao finalizar o curso escolar, un informe individual de cada alumna/o, 

coordinado pola xefatura do departamento de orientación, que se incluirá no seu 
expediente. 
 
PLAN DE ACTUACIÓN DENDE A AULA DE AUDICIÓN E LINGUAXE: 
Programa de intervención no ámbito da linguaxe e da comunicación. 

 Análise do expediente do alumnado con trastornos ou retrasos na linguaxe e na 
comunicación. 

 Establecemento de intercambios comunicativos coa orientadora, titor/a e profesorado 
con intervención directa no alumnado que recibe atención. 

 Exploración lingüístico-comunicativa do alumnado con necesidades neste ámbito. 
 Elaboración e aplicación dun programa de intervención llingüística. 
 Reunións periódicas cos profesionais e as familias. 
 Avaliación do programa. 

 
Os aspectos que serán traballados por parte da especialista en Audición e Linguaxe 

xirarán en torno aos seguintes eixos, tocando todos e cada un dos compoñentes da linguaxe: 
 

 Prerrequisitos básicos da linguaxe: atención, memoria, imitación e seguimento de 
instrucións. 

 Funcións executivas: planificación (ser capaz de executar a tarefa no tempo 
establecido), razoamento (análise do que teño que por en marcha para chegar á 
meta), flexibilidade (busca de novas alternativas), inhibición (ser capaz de pausarse 
para dar a resposta correcta), toma de decisións (como facer algo ben, valorar as 
opcións), execución dual (realización de dúas tarefas ao mesmo tempo), multitarefa 
(alternar tarefas) e memoria de traballo. 

 Voz: entoación e ritmo. 
 Discriminación e percepción auditiva. 
 Aspecto fonético e fonolóxico: repertorio de fonemas, inventario fonético, limitacións 

fonotácticas, conciencia fonolóxica... 
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 Aspecto morfo-sintáctico: organización formal do sistema lingüístico, tanto a forma das 
palabras como as súas funcións. 

 Aspecto semántico: o significado das palabras e as súas combinacións, contido da 
linguaxe.  

 Aspecto pragmático: funcionamento da linguaxe en contextos sociais, situacionais e 
comunicativos. A capacidade de elaborar mensaxes lingüísticas ben construídas e 
adecuadas, capacidade de adaptación á situación e aos participantes. Destrezas 
conversacionais, compromiso conversacional, fluidez do discurso e adecuación 
referencial. 

 Comprensión e expresión oral e escrito. 
 
RECURSOS: 
Os RECURSOS que se empregarán durante a implementación dos programas de 

intervención lingüística son: 
 Persoais: a mestra de AL e os membros do departamento de orientación, así como o 

profesorado que lle imparte docencia directa ao alumnado. Por outra banda, dentro 
destes recursos, tamén contamos cos compañeiros de aula do alumno/a, como 
elemento fundamental de socialización e de motivación cara o perfecionamento das 
súas dificultades; e a familia do alumno/a como elemento que lle dá continuidade a 
cada un dos aspectos traballados no centro educativo. 

 Organizativos: coa finalidade de construír unha educación inclusiva, equitativa e de 
calidade que promova o desenvolvemento persoal e social do alumnado, o centro 
educativo estará pendente das posibles barreiras que poidan xurdir ao longo do 
proceso de aprendizaxe impedindo que este se desenvolva con total normalidade. As 
barreiras que deben ser abordadas para garantir un desenvolvemento integral son: 
sociais (eliminando obstáculos mentais e actitudinais como as baixas espectativas e a 
sobreprotección); físicas (eliminando os obstáculos da contorna que impidan ou 
bloqueen a súa mobilidade e acceso); sensoriais (mediante a presentación de 
información por varias canles); cognitivas (facilitándolle o acceso aos contigos que 
activen os seus procesos mentais como organizadores gráficos ou mapas mentais); 
estruturais (procurarase que o ambiente sexa predecible, con apoios visuais e 
espaciais); comunicativas (facilitando a expresión da aula por diversas canles que lle 
permitirá expresar e compartir as súas aprendizaxes) e curriculares (mediante a 
elaboración de tarefas multinivel, unha programación axustada á diversidade ou 
metodoloxías cooperativas). 
 
MATERIAIS: 
Empregaranse recursos variados co fin de favorecer a motivación cara o aprendizaxe 

e superación das dificultades. A continuación recóllense algúns dos recursos materiais que 
se empregarán tanto na aula ordinaria como na aula de AL: 

 
 Compoñente fonético-fonolóxico: 

o Mobilidade bucofonatoria: depresores e luvas. 
o Feedback auditivo: bonecos con grabacións,  
o Conciencia fonolóxica: fonodil, material de elaboración propia, material na 

rede… 
 Compoñente léxico-semántico: enséñame a hablar, story cubes, xogos de 

elaboración propia. 
 Compoñente pragmático: Proyecto comunica: Cuéntame e material de elaboración 

propia. 
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 Trastornos lectoescritores: Cono-fonos, borobil, Adapro, Araword, ARASAAC, 
método NAHONO, 

 TEA: cara expresiva, Fundación Orange (Día a día, dictapicto, emplay, pictogram 
room, school adapter, soy visual, Taimun watch, TEAyudo a jugar), PEAPO. 

 Recursos web e programas: siembra estrellas, la psico-goloteca, el blog de los 
mestros de audición y lenguaje, el sonido de la hierba al crecer, burbuja del lenguaje, 
9 letras, logopedia dinámica y divertiva, educación 3.0… 
 
METODOLOXÍA: 
A metodoloxía porá especial interese na atención individualizada, adaptándose ás 

características específicas de cada alumno/a. Desta forma, tratarase dunha metodoloxía 
funcional, globalizada, activa e lúdica, así como inclusiva, dirixida ao logro dos obxectivos e a 
adquisición das competencias. 

A intervención realizarase nun clima de confianza e respecto e, con carácter 
motivador, intentando crear unha actitude positiva no alumnado, resaltando sempre os seus 
logros. Así mesmo, basearase na aprendizaxe sen erro e na integración das experiencias e 
aprendizaxes do alumnado, tendo en conta os seus ritmos e estilos de aprendizaxe. 

As actividades intentaran estar baseadas nos intereses do alumnado e que se poidan 
aplicar á vida cotiá, para favorecer a aprendizaxe significativa. Ademais, as tarefas 
planificaranse para que os alumnos/as poidan elixir segundo os seus intereses. 

En canto as estratexias metodolóxicas, destacar o modelado, onde o alumno segue ao 
modelo a través da imitación, os métodos cooperativos, mediante a aprendizaxe por 
interacción, incrementando a socialización e o aprendizaxe dos ACNEAE ou a titoría entre 
iguais. 

 
TEMPORALIZACIÓN: 
A temporalización das sesións de AL variarán en función do alumnado e das súas 

necesidades, quedando recollido dito tempo no programa de intervención lingüística. De 
forma xeral, indicar que hai sesións tanto de media sesión como de sesión enteira. Variando 
estas tamén ao longo do curso en función das necesidades e da súa evolución, polo que o 
horario da mestra de AL sufrirá modificacións ao longo do curso segundo sexa necesario.  

Así mesmo, as sesións levaranse a cabo prioritariamente na aula ordinaria, sendo 
realizadas na aula específica de AL aquelas que dadas as súas características interrompan o 
ritmo normal da aula ordinaria e do grupo-clase. 

 
AVALIACIÓN: 
Partiremos dunha avaliación continua e global, rexistrando diariamente nunha folla de 

rexistro os aspectos máis significativos da sesión, onde se empregará como medio a 
observación, sistemática e diaria. Desta maneira garantirase unha avaliación ao longo de 
todo o proceso, o que nos vai permitir beneficiarnos da retroalimentación de modo que 
poidamos reaxustar a intervención en función das necesidades que van xurdindo, os logros, 
os retrocesos..., é dicir, adecuar progresivamente os obxectivos propostos para acadar a 
máxima eficacia. 

Ao inicio de curso realizarase unha avaliación inicial para coñecer o punto de partida 
de cada alumna e alumno co fin de axustar as intervencións educativas, tanto da aula 
específica como da ordinaria. 

Trimestralmente realizarase unha avaliación, onde se rexistrará as mellorías e 
progresos dos alumnos, avaliando os mesmos parámetros que ao inicio do curso co fin de 
comparar os resultados e valorar os seus logros. 
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Para avaliar a consecución dos obxectivos establecidos nos programas de 
intervención lingüística empregaremos como instrumento de avaliación as rúbricas, onde 
se concreta cada obxectivo en indicadores de logro seguindo o baremo de: non acadado, en 
proceso e conseguido; reflexando se o acada na linguaxe repetida, dirixida ou espontánea. 
En ocasións, nos serviremos do emprego de gravacións de voz como instrumento de 
avaliación. 

Ao finalizar o curso escolar, realizarase unha avaliación final. Nela valorarase a 
consecución dos obxectivos plasmados ao inicio de curso, as expectativas e as 
problemáticas xurdidas ao longo do proceso de intervención; plasmando todos estes datos 
nun informe, de forma que quede todo recollido a modo de propostas de mellora cara o 
próximo curso no caso de seguir precisando os alumnos unha nova intervención. 

Tamén avaliamos a nosa práctica docente. Tendo en consideración se os docentes 
fomos quen de formular, seleccionar e secuenciar os contidos tendo en conta as 
características do alumnado; ademais de se fomos quen de planificar as sesións dun modo 
flexible, preparando actividades e recursos axustados ao nivel de desenvolvemento e 
interese dos alumnos de forma sintética e axeitada contemplando todas as funcións da 
linguaxe. 
 
 

7. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA (EDLG): ADDENDA PROXECTO 
LINGÜÍSTICO 2022/23.- 

 
Este equipo está formado polos seguintes mestres/as: 

 
Equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) 

Filomena Salgueiro Moure (2º Ciclo) Coordinadora 
Mª Montserrat Martínez Isla (E.Infantil)

Membros Ana María Iglesias Iglesias (1º Ciclo)
María José Oliveira Antón (3º Ciclo)

 
7.1. ADDENDA PROXECTO LINGÜÍSTICO - PROXECTO ANUAL 2022-23. 

  
Estase a levar a cabo un proxecto para o fomento da lingua galega inmerso na 

dinámica de centro. 
 
Obxectivos a longo prazo: 
 

 Empregar o galego como lingua oral e escrita en contextos diferentes aos cotiás 
promovendo o seu uso fóra e dentro das aulas. 

 Valorar e respectar a lingua galega como lingua propia do noso pobo. 
 Coñecer e valorar as nosas tradicións. 
 Valorar a nosa lingua como lingua útil para adquirir coñecementos relacionados cos 

proxectos que se están a desenvolver no centro. 
 Mellorar o prestixio da nosa lingua vinculándoa ás novas tecnoloxías da información e 

da comunicación. 
 Potenciar o traballo en colaboración e en equipo do alumnado e do profesorado. 
 Favorecer a socialización, o respecto mutuo e a igualdade de oportunidades entre 

ambos sexos. 
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Obxectivos a curto prazo: 
 
Alumnado 

 Usar a  lingua galega nas comunicacións.  
 Coñecer os costumes, tradicións, etnografía da nosa terra. 
 Usar a biblioteca escolar como lugar de encontro, de divertimento, de aprendizaxe, de 

investigación, de descubrimento, de soños…  
 Valorar as festas tradicionais como o Magosto, o Samaín, o Entroido… 
 Crear as nosas propias obras en galego. 
 Manter a interacción co medio cunha actitude de respecto e coidado, valorando a nosa 

terra e as súas posibilidades. 
 Valorar aos demais como fonte de coñecemento. 
 Reflexionar e avaliar o seu proceso de aprendizaxe. 
 Relacionar o que aprenden con outras experiencias da vida cotiá.  
 Traballar en contextos de colaboración e no mantemento do noso horto. 
 Involucrarse en procesos de investigación científicos e adquirir vocabulario técnico en 

galego. 
 Empregar as novas tecnoloxías para elaborar presentacións e exposicións que 

comuniquen o que pensamos (radio, vídeos, power point, EDI, stop motion, etc), para 
buscar información (Internet…) e para transmitir ideas, sentimentos… (páxina web, 
blog, aula virtual….) 

 Valorar e respectar as opinións dos demais, mantendo unha actitude positiva na 
relación cos outros e de non discriminación. 

 Elaborar receitas, algún titorial, fichas de plantas, cartafois sobre reciclaxe … 
 Desenvolver o proceso de investigación, descubrimento e experimentación. 
 Aprender xogos tradicionais como a mariola, o tres en raia, as gomas… 
 

Profesorado 
 Crear material audiovisual en galego para presentar actividades de aprendizaxe 

motivadoras. 
 Promover unha maior coordinación e traballo en equipo. 
 Empregar ás novas tecnoloxías para xerar coñecementos e para compartilos. 
 Avaliar as aprendizaxes realizadas e os proxectos programados. 
 Continuar participando con outras institucións a prol da coordinación de EDLG. 
 Continuar a colaboración con Espazo Lectura. 

 
Familias e contorno 

 Participar nas actividades propostas polo centro. 
 Potenciar a colaboración coa familia e abrir novas canles de cooperación. 
 Promover a participación das familias no proxecto de centro. 

 
Contidos: 
 

 Emprego da lingua galega en distintos ámbitos. 
 Valoración da nosa cultura e lingua como sinais de  identidade. 
 Creación de material audiovisual nas distintas linguas. 
 Investigación, exploración e experimentación. 
 Emprego das novas tecnoloxías para comunicarnos. 
 Valoración da biblioteca como fonte de coñecemento e como lugar de lecer. 
 Actitude positiva cara ao traballo en equipo. 
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 O horto escolar. Vocabulario. O clima. As plantas. Tipos de cultivo. Os distintos 
produtos do campo. A boa alimentación. Hábitos saudables e consumo responsable. 
As partes dunha receita. 

 A reciclaxe, o aforro de auga... A contaminación da terra. 
 O comercio: bases do comercio xusto. 
 Festas e tradicións: 
 A vendima: tradición, actividade económica, vocabulario característico. 
 Magosto: costumes, valor social, vocabulario. 
 O Samaín: exposición de imaxes de cabazas e cestas de outono. Vocabulario típico. 
 O Nadal: Panxoliñas, tarxetas e felicitacións. 
 O Entroido: características, costumes, personaxes típicos, ordes do Meco ... 
 Letras Galegas: autor/a homenaxeado/a, Festival das Letras ... 
 Día Internacional da Muller 
 Día da non violencia e da Paz 
 Día do Medio Ambiente 
 Usos e costumes sociais. Xogos populares. 
 O método científico. A experimentación. 
 As emocións e os sentimentos. 
 Literatura popular: contos, cantigas, refráns,ditos, danzas …… 
 Revista escolar 
 Características doutras épocas. Imaxes doutros tempos. Fotografías antigas. 
 Vocabulario sobre a flora e a fauna da contorna. 

 
Competencias: 
 
Trátase dun proxecto de traballo global e integrador que parte das competencias: 

 Competencias lingüísticas, poñendo o seu énfase na oralidade: exposicións 
relacionadas cos temas elixidos en relación aos proxectos realizados no centro. 

 Competencia plurilingüe, integrando dimensións históricas e interculturais orientadas a 
coñecer, valorar e respectar a diversidade lingüística. 

 Competencia cidadá, favorecendo o traballo en equipo para coñecer e preparar os 
diferentes temas. 

 Competencia dixital, promovendo o emprego das TIC. 
 Competencia en conciencia e expresión culturais, coñecemento da propia cultura e  

tradicións, usos e costumes relacionados cos diferentes ámbitos sociais. 
 Competencia emprendedora, a través da participación no proceso de toma de 

decisións, na planificación, na busca de información… 
 Competencia matemática, en canto ao emprego e lectura de datos e a resolución de 

problemas cotiás. 
 Competencia persoal, social e de aprender a aprender. Estruturación do noso 

pensamento usando o método científico. Realización de esquemas, resumos, ordenar 
datos. 
 
Plan de traballo: 
 

 Reunión do equipo de dinamización para organizar o traballo a principio de curso e 
logo de xeito mensual. 

 Reunión da coordinadora do equipo cos demais coordinadores para traballar de xeito 
cooperativo. Establecer unhas liñas xerais de traballo. 
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 Reunión do equipo para sinalar datas de actividades anuais e para informalos das 
liñas de traballo de centro.  

 Artellamento das actividades de dinamización da lingua tendo en conta as realizadas 
en outros cursos e cos outros equipos. 

 Continuar coa dinámica de centro con relación a: 
 

 Ter carteis, letreiros, avisos…en galego polo centro. 
 Empregar o galego nos documentos de relación coas familias e co contorno. 
 Continuar coa realización en galego da documentación administrativa e 

pedagóxica.  
 Empregar a lingua galega nas conversas coas familias (reunións de pais...), co 

alumnado e co persoal non docente. 
 Uso do galego nos actos que organiza o centro de xeito equitativo.  
 Recompilar material informático que axude ao profesorado. 
 Editar en galego “O Xornaliño”. Publicalo na rede. 
 Aumentar a dotación de material en galego en colaboración co equipo da 

Biblioteca. 
 Continuar co Certame de poesía e narrativa: “A Xoaniña”. 
 Actualizar a web do centro. 
 Recompilar o material informático que axude ao profesorado a traballar en galego, 

incluíndo  recursos  como enderezos web. 
 Fomentar, por medio de xogos e actividades lúdicas, o uso do galego nas 

actividades informais. 
 Colaborar con outras entidades na realización de actividades. 
 Colaborar con outros centros na difusión da lingua galega. 
 Facilitar información sobre cursos, seminarios, etc. que favorezan o 

perfeccionamento da lingua galega. 
 Fomentar a valoración positiva do galego. 
 Establecer as datas de concursos anuais desde principio de curso para ter unha 

maior organización. 
 

Actividades: 
 
As actividades insírense na dinámica de centro, de xeito que son actividades 

desenvolvidas polos distintos equipos do centro. 
 Proxectos a desenvolver. Choiva de ideas nas aulas para coñecer que é o que lles 

interesa aos nosos nenos/as saber sobre cada tema. 
 Mantemento dun horto. Invitamos á comunidade a participar, cooperando co traballo e 

cos coñecementos acerca do tema. 
 Mantemos xardíns interiores.  

  
A medida que se desenvolven os proxectos elaboramos: 

 
 Carteis que reflicten algúns dos traballos realizados. 
 Fotomontaxes con imaxes e ditos, cantigas e cantos recopilados polas familias: frase 

ou pensamento popular, significado ou intención co que se emprega, escenario ... 
 Montaxes fotográficos, con imaxe de lugares  e texto referente a súa localización e 

toponimia, baixo o título:” O meu lugar no mundo”. 
 Cartapacios para unha reciclaxe axeitada, o aforro de auga e a utilización de recursos. 
 Cartapacios para realizar unha boa compostaxe. 
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 Titorial para o uso de distintos programas. 
 Guías de recursos web. 
 Promoción dos xogos populares na escola. 
 Repositorio de material para traballar cos “escornabots”. 
 Celebración, na medida do posible, das distintas conmemoracións, tradicións de 

centro. 
 Concurso narrativo e poético de “A Xoaniña”. 
 Concurso: En Nadal, tamén en galego. 
 Publicación de “O Xornaliño”. 
 Conmemoración do Día das Letras Galegas coa realización dun festival. 

 
DATOS DAS FAMILIAS DE NOVA INCORPORACIÓN AO CENTRO: 4º DE EDUCACIÓN 
INFANTIL: 
 

7%

29%

43%

21%

Que lingua usa o seu fillo/a

Galego

Castelán

Ambas

Ambas predominio Castelán

 

43%

14%

22%

14%
7%

Que lingua se fala na casa

Galego

Castelán

Ambas

Ambas predominio 
Castelán

Ambas predominio 
Galego
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21%

36%

43%

En que lingua aprendeu a 
falar

Galego

Castelán

Ambas

 
 

As actividades insírense na dinámica de centro, de xeito que son actividades 
desenvolvidas polos distintos equipos do centro. 
 

Número de alumnos/as 4º infantil: 14 
Enquisas cubertas: 14 
Gustaríame que o meu fillo/a: 
 Dominase ambas linguas:  71,42 % 
 Dominase o galego:             28,57 % 
 
Das 14 enquisas, deducimos que a maioría dos nenos/as son castelán falantes. Son 

poucas as familias que establecen o galego como lingua na que aprenderon a falar os seus 
fillos/as. Só hai un neno/a que fala galego inda que a metade das familias manifestan que o 
galego é a lingua que se fala na casa. 

 
 
8. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA BIBLIOTECA ESCOLAR (E.D.B.E.): CONCRECIÓN 

DO PLAN LECTOR E ACTIVIDADES.- 
 
O equipo de Biblioteca está composto polas seguintes mestres/as: 

 
Equipo de Dinamización da Biblioteca Escolar 

(E.D.B.E.) 
María Molinos Rodríguez (3º ciclo) Coordinadora 
Bibiana Villar Conde (Ed. Infantil) 

Membros 
Marta Fernández Carneiro (Ed. Infantil) 
Sabela Taboada Martínez (1º ciclo) 
Mª Carmen Rivera Alén (2º ciclo) 
Cristina Vega Bastero (3º ciclo) 

 
 
1. INTRODUCIÓN 

 
Contamos cunha biblioteca activa e dinámica, como instrumento fundamental para o 

desenvolvemento do programa de promoción da lectura,  como centro de referencia de 
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recursos da lectura, da información e da aprendizaxe e tamén, como punto de encontro entre 
alumnado, profesorado e familias que facilita a comunicación, a creatividade, as 
aprendizaxes e o traballo colaborativo, ademais de estimular os intercambios culturais no 
centro. 

Somos un centro inmerso no Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (Centro 
PLAMBE_6 - Convocatoria 2010/11) e recibimos unha asignación da Consellería de 
Educación para fondos documentais. 

Ao termos superada a situación sanitaria que nos viña restrinxindo estes dous últimos 
anos, retomaremos neste curso o funcionamento habitual da nosa biblioteca. 

 
2. OBXECTIVOS 

 
Os seguintes obxectivos son unha concreción para o presente curso dos propostos no 

Proxecto Lector de Centro: 
a)  Traballar por acadar un nivel óptimo nas destrezas de lectura, contemplando a 

complementariedade entre os procesos lector, escritor e creativo. 
b) Fomentar colaboración e coordinación entre os distintos niveis en todos os aspectos 

relacionados coa competencia lectora: estratexias de lectura, tipos de textos, 
códigos... 

c) Utilizar a prensa escrita e os medios de comunicación como recursos valiosos para 
facer dos noso alumnado lectores competentes. 

d) Promover a lectura de todo tipo de textos (poesía, teatro, banda deseñada, 
fotografía...) en todo tipo de soportes. 

e) Deseñar actividades para o traballo lúdico das lecturas do Itinerario Lector: gravación 
de booktrailers, dramatizacións, ilustración de capítulos... 

f) Dar a coñecer a figura do autor homenaxeado na celebración das Letras Galegas 
2023: Francisco Fernández del Riego. 

g) Promover o uso dos espazos e dos recursos da biblioteca de forma que contribúan en 
tódalas áreas ao desenvolvemento da competencia informacional. 

h) Apoiar os programas do centro enfocados á formación no uso crítico e ético da 
información. 

i) Elaborar materiais para o desenvolvemento da competencia informacional: titoriais, 
presentacións, dípticos informativos... 

j) Continuar traballando en proxectos comúns, que permitan afondar a todos e todas 
nunha mesma temática e por en marcha proxectos documentais adaptados ás 
distintas idades. Neste curso o tema elixido é “O MEU LUGAR NO MUNDO”. 

k) Fomentar a creación nas aulas e nas casas de ambientes lectores. 
l) Potenciar a implicación de toda a comunidade educativa na creación de hábitos 

lectores como parte da rutina diaria. 
m) Facer da lectura (individual, conxunta, dramatizada, comentada, de imaxes, etc.) unha 

actividade de lecer e goce para todos, independentemente dos gustos, da idade ou 
dos recursos económicos de cada quen. 

n) Articular procedementos para detectar deficiencias no proceso lectoescritor co fin de 
poder deseñar medidas correctoras a tempo, planificando e programando as 
actividades pertinentes de recuperación e de mellora en colaboración co 
Departamento de Orientación. 

o) Contemplar nas programacións de aula os obxectivos e as actividades propostas 
neste proxecto. 

p) Continuar potenciando o uso da Biblioteca Escolar como un centro de recursos eficaz  
para  o ensino  e a aprendizaxe e como o  elemento dinamizador da actividade lectora, 
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fomento de valores e compensadora de desigualdades do alumnado. 
q) Continuar co plan de adquisición, de xeito que os fondos respondan ás necesidades 

do novo currículo. 
r) Abrir todo o posible a Biblioteca Escolar á Comunidade Educativa. 
s) Na medida do posible, colaborarase coa Biblioteca Municipal e con outras Bibliotecas 

Escolares do Val Miñor na posta en marcha de actividades conxuntas e na procura 
dun mellor funcionamento. 
 
3. LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN: 

 
ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 
 
As liñas de actuación na organización do Equipo de Biblioteca céntranse en: 
 

 Manter a composición básica do Equipo de Biblioteca. 
 Realizar reunións periódicas. 
 Xestionar de forma centralizada as actividades incluídas no Plan Anual de Lectura. 
 Contar co apoio do Equipo de Axudantes. 
 Celebrar reunións trimestrais coas coordinadoras do resto de Equipos do Centro. 
 Crear un equipo de Familias colaboradoras, especialmente no relacionado coa 

animación á lectura. Gustaríanos que se implicaran máis en actividades coma o Ciclo 
de Contacontos, por exemplo. 
 
Con respecto á xestión e organización dos fondos e espazos: 
 

 Continuar o expurgo na sala principal. 
 Continuar co plan de adquisición de fondos. 
 Dar prioridade á adquisición de fondos relacionados coa temática anual, “O MEU 

LUGAR NO MUNDO”. 
 Colaborar co Departamento de Orientación na selección de fondos destinados á 

atención á diversidade. 
 Catalogar os novos fondos. 
 Facer os carnés dos novos usuarios (alumnado, profesorado e familias). 
 Continuar coa creación dun espazo onde o alumnado poida producir información 

audiovisual. 
 Continuar coa potenciación do traballo cos escornabots. 
 Continuar coa dinamización da Aula Creativa. 
 Retomar o Club de Lectura. 

 
DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA. 
 
A avaliación realizada ata agora do desenvolvemento do proxecto foi moi positiva, polo 

que consideramos necesario continuar con algunhas dinámicas e propoñer outras novas: 
 

 Revisar o Plan anual de lectura e escritura. 
 Promover os fondos e as actividades a través do blog ( http://librincios.blogspot.com/ ). 
 Continuar coas Caixas Viaxeiras (Ti elixes! no P.L.C.). 
 Crear un banco de recursos sobre as lecturas levadas a cabo no Itinerario Lector. 
 Continuarase elaborando, xunto co Equipo de TIC, recursos e materiais co fin de 

traballar a competencia dixital. 
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 Apoiar a todo o profesorado no desenvolvemento dos Proxectos Documentais das 
aulas. 

 Potenciar a participación do profesorado e do alumnado na dinamización dos blogs. 
 Colaborar co Departamento de Orientación na difusión de material informativo para as 

familias do Centro. 
 
FORMACIÓN DE USUARIOS E ADQUISICIÓN DA COMPETENCIA 
INFORMACIONAL. 
 

 Facer un Plan de Formación de Usuarios para o Equipo de Biblioteca, e do 
profesorado que así o solicite. 

 Formar aos Axudantes Voluntarios, e ao Equipo de Familias se hai, durante o mes de 
setembro. 

 Comezar en novembro coa formación de usuarios e a educación documental en todos 
os niveis. 

 Crear un repositorio de actividades de Competencia informacional para uso dos 
docentes e do alumnado. 

 Propoñer novos retos promovan a competencia dixital e informacional. 
 Facer un plan de formación para o profesorado en relación cos Lectores Electrónicos 

(pautas de emprego, administración dos mesmos, etc.). 
 
FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR DE 
CENTRO. 
 

 Continuar coas actividades de mellor acollida do curso: Mochilas Viaxeiras, 
Contacontos, Apadriñamentos Lectores, Itinerario Lector... 

 Retomar a organización de encontros con autores ou ilustradores, na medida que o 
noso orzamento o permita. 

 Crear un espazo lector no patio na hora do recreo (Libros ao Patio). 
 Proseguir coa sección no blog de lecturas online e interactivas. 
 Continuar coas convocatorias dos concursos literarios. 
 Organizar obradoiros de creación literaria. 
 Fomentar os diferentes tipos de lectura na Hora de Ler. 
 Continuar cos Empréstitos Especiais de Verán. 
 Ampliar o empréstito dos lectores electrónicos: 5º e 6º de Primaria. 
 Planificar obradoiros que fomenten a lectura de teatro e bandas deseñadas. 
 Conmemorar os días máis sinalados que aparecen recollidos no calendario escolar. 
 Adquirir un lote de libros para o Club de lectura, esta vez relacionado coa temática 

anual “O meu lugar no mundo”. 
 
 BIBLIOTECA INCLUSIVA. 
 

 Chegar a un maior número de persoas da Comunidade Educativa do Centro, abrindo 
as portas da biblioteca o maior número de horas posible. 

 Avaliar as deficiencias ou carencias da organización e funcionamento da biblioteca co 
obxectivo de propor novas actuacións cara a unha biblioteca máis inclusiva. 

 Adquirir material de fomento da lectura específico para o alumnado con NEAE., así 
como máis fondos. 
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OUTRAS ACTUACIÓNS. 
 

 Colaborar coa ANPA na organización de calquera actividade que nos propoña. 
 Colaborar coa Casa da Lectura, da asociación Espazo Lectura, e en todas as 

actividades que nos propoñan encamiñadas a fomentar o hábito lector. 
 Participar en todas as actividades que oferten outras Bibliotecas ou institucións 

relacionadas co mundo da literatura. 
 Manter novas formas de colaboración coas diferentes entidades, a través de medios 

virtuais. 
 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN, INDICADORES E INSTRUMENTOS. 
 

 O principal indicador será a avaliación do cumprimento dos obxectivos e das 
actividades levadas a cabo e decididas nas correspondentes reunións do Equipo de 
Biblioteca. 

 Os instrumentos a empregar son: 
 

1. Unha enquisa ao alumnado, ás familias e ao profesorado no terceiro trimestre. 
2. As estatísticas de empréstitos e presenza de lectores na biblioteca. 
3. Número de visitas ao blog. 
4. Nivel de participación nas actividades voluntarias. 
5. Reunión de valoración de actividades co Equipo de Axudantes. 

 
PERSOA DESIGNADA COMO RESPONSABLE/DINAMIZADOR DA BIBLIOTECA 
ESCOLAR. EQUIPO DE APOIO. HORARIO PREVISTO. 
 
A coordinadora do Equipo da Biblioteca, responsable de dinamizar este proxecto e o 

Plan de Lectura Anual será María Obdulia Molinos Rodríguez. O Equipo de Biblioteca estará, 
previsiblemente, formado por Mª del Carmen Rivera Alén, Bibiana Villar Conde, Sabela 
Taboada Martínez, Marta Fernández Carneiro e Cristina Vega Bastero. O número de horas 
para dinamizar a biblioteca repartirase entre todos os membros do Equipo, non sendo inferior 
a un total de 10 horas. 

 
HORARIO PREVISTO. 
 
Preténdese que cada curso teña unha hora semanal asignada para o uso da 

biblioteca, deixando o resto do horario a libre disposición das aulas que o soliciten. Ademais 
terá cabida neste horario as sesións de contacontos, polo menos unha ao mes. Queda 
pendente para analizar no comezo do curso a reapertura da B.E. nos recreos e a súa 
organización, agás un día que se deixará para uso do Club de Lectura (que terá lugar no 
recreo e na Hora de Ler). 

A Sala Principal será usada por todo o colexio durante as exposicións trimestrais e 
estará a disposición dos eventos que se consideren oportunos. 

3.1. ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 

A  nosa Biblioteca, como  centro creativo de aprendizaxe que é, ten que seguir 
afrontando  novos retos organizativos. 

As liñas de actuación na organización do Equipo de Biblioteca céntranse en: 
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 Manter a composición básica do Equipo de Biblioteca, cunha coordinadora e, como 
mínimo, unha representante por cada ciclo. 

 Realizar reunións mensuais para o reparto de tarefas. 
 Xestionar de forma centralizada as actividades incluídas no Plan Anual de Lectura, 

de xeito que cada membro do Equipo de Biblioteca coordine unha parte das mesmas. 
 Organizar os novos horarios para o uso da Sala de Biblioteca Principal e da Aula 

Creativa. Así como tamén, a toma de decisións referidas as actividades que se 
propoñan dende a Biblioteca do Centro.. 

 Contar co apoio do Equipo de Axudantes (alumnado voluntario de  5º e 6º durante 
todo o curso) na posta en marcha das actividades propostas.  

 Manter reunións periódicas cos Equipos de Dinamización Lingüística, Actividades 
Complementarias e Extraescolares e TIC para a organización de actividades 
conxuntas. Estas Reunións de Coordinadoras evitará que se duplique o traballo. 

 Promover a participación das familias nas diferentes actividades que se propoñan 
dende a Biblioteca. 

Con respecto á xestión e organización dos fondos e espazos: 
 

 Continuar o expurgo na sala principal. 
 Continuar co plan de adquisición de fondos, tendo en conta as necesidades do 

profesorado, do alumnado e das familias, e dando prioridade á adquisición de fondos 
de carácter informativo (co obxectivo de acadar o 60% recomendado). 

 Dar prioridade á adquisición de fondos relacionados coa temática anual, “O MEU 
LUGAR NO MUNDO” para traballar a Realidade Aumentada, fondos multimedia, 
publicacións periódicas, libros en formato dixital, e xogos educativos, enriquecendo o 
espazo de gamificación. 

 Colaborar co Departamento de Orientación na selección de fondos destinados á 
atención á diversidade. 

 Catalogar os novos fondos que se adquiran. 
 Facer os carnés dos novos usuarios (alumnado, profesorado e familias). 
 Continuar coa creación dun espazo onde os alumnos poidan producir información 

audiovisual. Para isto precisamos adquirir equipamento axeitado (cámara de vídeo, 
trípode, micrófono, cascos...).  

 Elaborar un horario para uso, por parte das aulas, da Aula Creativa durante os tempos 
de recreo. 

3.2. DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA, Á SÚA 
INTEGRACIÓN NO TRATAMENTO DO CURRÍCULO E A SÚA CONTRIBUCIÓN Á 
ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLE E AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS DO ALUMNADO. 

A avaliación realizada ata agora do desenvolvemento do proxecto foi moi positiva, polo 
que consideramos necesario continuar con algunhas dinámicas e propoñer outras novas: 
 Promover os fondos e as actividades a través do blog ( 

http://librincios.blogspot.com/), de presentacións, da revista escolar, dos andeis de 
novidades, das Bibliotecas de Aula, de recunchos temáticos (Proxecto anual, Samaín, 
Nadal, Paz, Poesía)... 

 Continuar coas Caixas Viaxeiras (actividade denominada Ti elixes! no P.L.C.), coas 
que apoiamos o traballo dos centros de interese do currículo e o 
desenvolvemento do proxectos documentais de aula. 
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 Recompilar os materiais e as actividades que realizan as aulas sobre as lecturas do 
Itinerario Lector co fin de crear un banco de recursos sobre esas lecturas. Neste 
curso, a petición das titoras, faranse cambios no I.L. 

 Continuar elaborando, xunto co Equipo de TIC, listas de recursos electrónicos 
dispoñibles na rede e materiais de produción propia co obxectivo de traballar a 
competencia dixital. 

 Apoiar a todo o profesorado no desenvolvemento dos proxectos documentais 
das aulas. A Biblioteca pretende impulsar novas metodoloxías adaptadas as novas 
situacións que están a xurdir e que de forma directa afectan as decisións pedagóxicas 
que se deben tomar para afrontar os cambios aos que nos obriga esta circunstancia 
excepcional. 

 Potenciar a participación do profesorado e do alumnado na dinamización dos blogs. 
 Colaborar co Departamento de Orientación na difusión de material informativo para 

as familias do Centro (técnicas de estudio, resolución de conflitos, chegada de 
irmáns...). 

 Manter a disposición de quen o precise as ferramenteas virtuais como un apoio as 
diferentes actividades e momentos nos que se considere. 

3.3. FORMACIÓN DE USUARIOS E ADQUISICIÓN DA COMPETENCIA 
INFORMACIONAL 
 

 Facer unha Formación de Usuarios para o Equipo de Biblioteca, e do profesorado 
que o solicite, durante o mes de setembro e outubro no tocante as tarefas de 
catalogación e etiquetado dos fondos. 

 Formar aos Axudantes voluntarios, durante o mes de setembro e outubro, e 
especializalos nas diversas tarefas: etiquetado, colocación de fondos, renovación de 
andeis, asesores de lectura, empréstito en Meiga, etc. 

 Comezar en novembro coa formación de usuarios e a educación documental en 
todos os niveis, por medio de actividades programadas desde as titorías como parte 
do desenvolvemento curricular. 

 Elaborar e difundir materiais sobre a organización e colocación dos fondos, o 
tratamento da información, as buscas documentais, etc. como xa vimos facendo. 

 Crear un repositorio de actividades de Competencia informacional para uso dos 
docentes e do alumnado (titoriais, listaxes de webs, actividades de manexo do 
ordenador..). 

 Continuar achegando os escornabots ás aulas, de xeito que contribúan á 
alfabetización múltiple do noso alumnado.  

 Recuperar a actividade Atopa a resposta! e os Retos! relacionando ambas co tema 
anual “O meu lugar no mundo”.  

3.4. FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR 
DE CENTRO 

 
 Continuar coas actividades que mellor funcionaron ao longo do curso 21-22: 

Mochilas Viaxeiras, Contacontos,  Apadriñamentos Lectores, Semana do Libro, 
Semana da Poesía… 

 Retomar o Club de Lectura para 5º e 6º. 
 Organizar encontros con autores ou ilustradores. 
 Coa chegada do bo tempo, crear un espazo lector no patio na hora do recreo (Libros 

ao Patio), para ler e que nos lean.  
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 Incluír unha nova sección no blog con lecturas online e interactivas. 
 Convocar  concursos literarios. 
 Fomentar os diferentes tipos de lectura na Hora de Ler. 
 Continuar cos empréstitos especiais en vacacións, para que aqueles alumnos en 

situación máis desfavorecida poidan gozar da lectura e dos libros (dada a falta de 
fondos na Biblioteca Municipal). 

 Dedicarlle un mes ao curso, de forma alternativa, ao teatro e a banda deseñada, 
desenvolvendo obradoiros que fomenten a lectura destes xéneros. 

 Conmemorar días sinalados: Día Internacional das Bibliotecas escolares, Día da 
Poesía, Día do Libro, Día de Rosalía … 

 Adquirir un lote de libros para o Club de Lectura, esta vez relacionado coa 
temática anual “O MEU LUGAR NO MUNDO”. 

3.5. BIBLIOTECA INCLUSIVA 

 
 A Biblioteca permanecerá aberta en horario de tarde, agás os martes,  con fin de 

achegar este espazo a un maior número de persoas da Comunidade Educativa, 
abrindo as portas máis tempo e ofertando propostas que vaian dirixidas tamén ás 
familias. As persoas alleas ao centro poderán tamén participar a través blog da 
biblioteca (http://librincios.blogspot.com/) e doutros medios telemáticos e 
audiovisuais. 

 Avaliar as deficiencias ou carencias da organización e funcionamento da biblioteca co 
obxectivo de propor novas actuacións cara a unha biblioteca máis inclusiva. 

 Adquirir material de fomento da lectura específico para o alumnado con NEAES, así 
como máis fondos. 

3.6.OUTRAS ACTUACIÓNS 

 
 Colaborar coa ANPA na organización de calquera actividade que nos propoña. 
 Colaborar coa Casa da Lectura, da Asociación Espazo Lectura, naquelas 

actividades que nos propoñan encamiñadas a fomentar o hábito lector. 
 Participar en todas as actividades que oferten outras Bibliotecas ou institucións 

relacionadas co mundo da literatura. 

3.7.CRITERIOS DE AVALIACIÓN, INDICADORES E INSTRUMENTOS. 

 
 O principal indicador  será a avaliación do cumprimento dos obxectivos e das 

actividades levadas a cabo e decididas nas correspondentes reunións do Equipo de 
Biblioteca (como mínimo tres, unha por trimestre). 

Os instrumentos a empregar son: 
 Unha enquisa ao alumnado, ás familias e ao profesorado no terceiro trimestre. 
 As estatísticas de empréstitos e presenza de lectores na biblioteca. 
 Número de visitas ao blog. 
 Nivel de participación nas actividades voluntarias. 
 Reunión de valoración de actividades co Equipo de Axudantes. 
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4. HORARIO DE APERTURA E USO 

Este curso retomarase a apertura da Biblioteca (sala principal) e Aula Creativa con 
normalidade dentro do tempo de Recreo, de 11:30 a 11:50. Na sala principal, será tempo de 
empréstitos e devolucións, consultas, e uso dos postos informáticos. Non será tempo de 
facer tarefas de aula. Na Aula Creativa terán acceso a diferentes tipos de xogos, recunchos 
de disfraces, espazo de escornabots, etc. A Biblioteca estará aberta todos os días, agás os 
Xoves, día que se reunirá o Club de Lectura. 

Ademais, polas tardes, agás os Martes, a Biblioteca permanecerá aberta durante o 
tempo que se estea a levar a cabo as actividades extraescolares. 

O horario de acceso a Biblioteca (sala principal) e Aula Creativa queda como segue: 

 

SALA PRINCIPAL 

 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:10-09:50        5 ANOS   

09:50-10:40  4º P.     3º P. 6º A 

10:40-11:20  4º P.       6º B 

11:30-12:00 BIBL/CRE BIBL/CRE BIBL/CRE   BIBL/CRE 

12:00-12:20       CLUB 
LECT. 

  

12:20-13:10    5º P. 1º P.   2º P. 

13:10-13:55    3 ANOS 1º P. 4 ANOS 2º P. 
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AULA CREATIVA 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:10-09:50 3º Ciclo   E.I 4º P./E.I.   

09:50-10:40 3º Ciclo 4ºP./E.I. E.I. 3º P.   

10:40-11:20  3º Ciclo   E.I.     

11:30-12:00 BIBL/CRE BIBL/CRE BIBL/CRE   BIBL/CRE 

12:00-12:20       CLUB 
LECT. 

  

12:20-13:10 1º P. 3º P. E.I. 

2ºP. 
(informática)

1º P. 2º P. 

(Biblio-
Creativa) 

13:10-13:55  2º P. 
(informática) 

  E.I.     
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5. TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

PRIMEIRO TRIMESTRE 

SETEMBRO Elaboración do Plan Anual de Lectura. 

Establecer o calendario de reunións para o curso. 

Elaboración dos carnés de usuario novos. 

Planificación do proxecto anual: “O MEU LUGAR NO 
MUNDO”. 

Achegas dos profesores/as para o Plan de Adquisicións. 

Expurgo da sala principal. 

OUTUBRO Elaboración de documentos iniciais (guía de usuarios, 
manuais da CDU, currículum de axundantes…) 

Inauguración da Biblioteca Principal e da Aula Creativa. 

Posta en marcha das Mochilas Viaxeiras. 

Posta en marcha da actividade Ti Elixes!. 

Celebración do Día das Bibliotecas Escolares. 

Sesión de Formación de Usuarios cos mestres, axudantes e 
alumnando. 

Establecer horarios cos titores para as sesións de formación 
durante o curso segundo demanda dos mesmos.  

Formación de usuarios a cargo das mestras titoras ao longo 
do mes.  

Exposición temática Para tremer de medo (Samaín). 

Posta en marcha do XI Ciclo de Contacontos. 

Posta en marcha dos Apadriñamentos lectores. 

Posta en marcha do Club de Lectura. 
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NOVEMBRO 

 

Formación de usuarios a cargo das mestras titoras ao longo 
do mes.  

Concurso de expresión oral: Concurso de Nadal: “Vídeo-
Carta aos Reis Magos”. 

Posta en marcha das actividades co escornabot na Aula 
Creativa. 

Elaboración de titoriais e presentacións para traballar a 
competencia informacional. 

Posta en marcha do empréstito dos lectores electrónicos. 

DECEMBRO Exposición temática Nadal. 

Exposición trimestral sobre a temática anual. 

Recomendacións Lectoras para agasallar en Nadal. 

Concurso Postais de Nadal. 

Festival de Nadal. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

XANEIRO Conmemoración do Día da Paz. 

FEBREIRO 1 sesión de educación documental con todos os cursos, a 
cargo as titoras.  

Día de Rosalía de Castro. 

Festival de Entroido. 

MARZO Celebracións da Semana da Prensa. 

Celebración do Día internacional da Poesía. 

Día da Muller. 
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ABRIL Exposición trimestral sobre a temática anual. 

TERCEIRO TRIMESTRE 

ABRIL 1 sesión de educación documental con todos os cursos, a 
cargo das titoras.  

Conmemoración do Día do Libro. 

Posta en marcha da actividade Emociónate co teatro. 

Concurso da Xoaniña 

MAIO Festival  Letras Galegas: Francisco Fernández del Riego 

XUÑO Conmemoración do Día do Medio Ambiente. 

Elaboración da Guía de Lectura de Verán. 

Exposición trimestral sobre a temática anual. 

Boletín de Librincios: Xornaliño 

Posta en marcha do Empréstito de Verán. 

TODO O CURSO 
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6. ACTIVIDADES DO PLAN LECTOR PREVISTAS PARA O CURSO 2022-23 

A proposta de actividades será flexible, é dicir, variará en función da participación, do 
resultado, do grao de motivación espertado, do interese por parte dos destinatarios, etc.  

-        Inauguración da Biblioteca Escolar 

Inauguraremos a Biblioteca, como cada ano, no mes de outubro, celebrando o Día das 
Bibliotecas Escolares coa apertura da mesma., Este curso, o tema anual é “O meu lugar no 
mundo”, así que a nosa mascota Librincios enviará a cada aula unha carta, que conterá unha 
fotografía dun lugar significativo da nosa contorna. Os nenos e nenas investigarán sobre a 
imaxe que aparece na súa carta e toda esa información obtida será compartida, con todo o 
cole, na Biblioteca o día sinalado en ditas cartas.  Este día, ademáis de presentar  o novo 
curso,  faráselles entrega das Mochilas Viaxeiras e das Caixas do Itinerario Lector. 

-        Hora de Ler – Plan Lector (ART. 2B/13 NOF). 

Co fin de fomentar o hábito da lectura, o noso centro organizará a súa práctica 
docente en todos os cursos de xeito que se garanta a incorporación dun tempo diario de 
lectura: a “Hora de Ler” de 12:00-12:20. A cargo deste tempo estará un mestre ou mestra e 
aparecerá reflectida no seu horario. 

O XADE non nos permite introducir este horario de lectura onde haberá profesorado 
tanto titor como especialista encargado de levar a cabo a actividade. 

Neste tempo o alumnado poderá ler libros, revistas, xornais... 

 O Tempo de Ler enfócase como un momento de goce coa lectura, polo que o 
profesorado supervisará que todos e todas lean, poñendo especial atención no tipo de 

Empréstitos. 

Plan de adquisicións. 

Catalogación de novos fondos. 

Elaboración de novos carnés. 

Lectura e consulta en sala. 

Uso dos postos de ordenador con conexión a Internet. 

Promoción de fondos. 

Actualización dos blogs (librincios.blogspot.com e oscompartelecturas.blogspot.com).

Produción de materiais (formación de usuarios, educación documental...). 

Selección de recursos Web Aprendendo a Investigar. 



Programación Xeral Anual (PXA) 2021-22          

78 
 

lectura que fan, especialmente aquel alumnado que máis o precise. Non pode ser destinado 
ese tempo para outra actividade (facer tarefas atrasadas, adiantar deberes, etc.).        
 Fomentarase os diferentes tipos de lectura na Hora de Ler, pois comprobamos que ao 
alumnado lle gusta compartir as lecturas. É preciso sinalar aquí que aos alumnos/as tamén 
lles gusta “recibir” lectura. O feito de ver e escoitar ler ao mestre ou mestra é moi motivador 
para eles. 

Os fondos destinados ao alumnado estarán na Biblioteca, podendo as aulas levar 
emprestados fondos (temporal ou permanentemente) para as Bibliotecas de Aula. 

As modalidades de lectura pode ser diversas: colectiva en alto, individual, que sexa o 
profesorado o que lea, un grupo de alumnado ao resto, etc. Será decisión da mestra ou 
mestre esa elección, coa correspondente planificación. 

A criterio do profesor/a, este tempo de lectura pode ser realizado fóra da aula: no 
patio, nos xardíns, etc., incluso tamén poderá ser tempo compartido cos seus afillados e 
afilladas se así o consideran o profesorado de ditos cursos.  

Neste tempo dedicado a lectura, tamén poderán realizarse contacontos para un grupo 
determinado. Os pais, nais, titores legais e outros familiares poderán tamén participar nesta 
actividade. 

A Xefatura de Estudos contemplará a principio de curso, no horario de cada 
profesor/a, o tempo de lectura para poder desenvolver a actividade. Tamén establecerá os 
horarios de garda para as substitucións do tempo de lectura. Tentarase que o profesorado 
que teña garda de recreo non lle coincida con tempo de lectura no mesmo día. 

Esta actividade diaria será impartida tanto polo profesorado titor como polo 
profesorado especialista e estará incluída no Proxecto Lector do centro. 

-        Contacontos 

Esta actividade baséase no espírito de compartir lecturas e soños compartindo tamén 
fisicamente un mesmo espazo, polo que as sesións de contacontos celébranse 
fundamentalmente na Biblioteca, na Hora de Ler o día establecido para elo,. Non obstante, 
facilitarase tamén a posibilidade de facer os contacontos dun xeito telemático a través do 
blog da nosa Biblioteca (http://librincios.blogspot.com/), especialmente para aquelas 
familias que lles resulte máis asequible esta opción. 

Procurarase que cada mestra e mestre participe nesta actividade contando un conto 
ao grupo que considere. Tentarase que estes contacontos por parte do profesorado teña una 
frecuencia mensual. 

Os contacontos serán levados a cabo por profesores, alumnos/as e familias que 
queiran participar e colaborar co centro. 

-        Mochilas Viaxeiras 

Haberá unha Mochila por aula que irá visitando as casas de todos os  nenos e nenas. 
Nela inclúense: tres libros de lectura para o alumno (galego, castelán e inglés, variando os 
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xéneros), un CD, un DVD, un xogo para xogar en familia, a maiores inclúese este ano un 
libro de manualidades, retos ou experimentos, o Libro Viaxeiro que leva por título “Un lugar 
cheo de Maxia…”  e un caderno de suxestións. 

Este curso, o haber un desdobre en 6º E.P., poranse tamén en funcionamento dúas 
Mochilas Viaxeiras para este grupo. 

Cabe sinalar, que este curso fixéronse cambios nos contidos  das Mochilas Viaxeiras, 
ben porque foron solicitados polas mestras titoras ou ben por decisión do Equipo de 
Biblioteca. En todos os cursos, como se recolle ao principio deste punto, inclúese un libro de 
manualidades, retos ou experimentos. Ademáis diso, estas modificacións afectan, en todas 
elas, principalmente aos libros en Inglés e os DVD. Nos cursos de 5º e 6º, a petición das 
mestras titoras, cambiáronse tamén os libros de lectura en galego e en castelán.  

-        Recomendacións Lectoras 

A Biblioteca publicará unhas Guías de Lectura que servirán de referencia ao alumnado 
e ás familias á hora de adquirir libros. A experiencia nos di que ás veces as familias non 
mercan máis libros porque non saben cales son axeitados para os seus fillos. 

En Nadal, tentaremos que a variedade sexa maior, pois consideramos preciso 
establecer o hábito de agasallar libros. 

-        Concursos 

Ao longo do curso, repartidos nos tres trimestres, serán convocados diversos 
concursos que teñen como protagonista as diferentes formas de expresión: á oralidade, a 
creación artística, a escritura literaria, etc. Están programados xa un concurso para Nadal, de 
expresión oral e un concurso de expresión escrita (a cargo do EDLG). 

-        Apadriñamentos Lectores 

Os Apadriñamentos este curso quedan como segue: 

- 4º E.I. estará apadriñado polos nenos e nenas de 3º E.P.  
- 5º E.I. por 4º E.P. 
- 6º E.I. polo grupo de 5º E.P.  
- As nenas e nenos de 1º E.P. estarán apadriñados por 6º E.P. 
-  2º E.P. estará apadriñado polos mestres especialistas. 

O obxectivo desta actividade é que padriños, madriñas mais a afillados e afilladas 
compartan diferentes tipo de actividades e obradoiros, tales como sesións de contacontos, 
tempos de Hora de Ler, actividades que se programen por mor do Día da Poesía, Día do 
Libro, etc. Sería recomendable que ,polo menos,  estas xuntanzas tiveran unha frecuencia 
mínima de unha por trimestre, ademáis daquelas que os titores e titoras dos cursos 
implicados determinen. Unha desas actividades que cada ano comparten padriños e afillados 
é a elaboración das Cartas aos Reis Magos dos máis pequenos, que os padriños e madriñas 
axúdanlles a escribir nas  datas que decidan as mestras. 
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-        Club de Lectura 

Este curso retomarase o Club de Lectura para as nenas e nenos de 5º e 6º. Ao fronte 
desta actividade estará un membro de E.B. As lecturas  xirarán arredor do tema anual “O 
meu lugar no mundo”.  

-        Maletas e  caixas cheas de... 

Para traballar xéneros ás veces esquecidos (poesía, banda deseñada, teatro...) o 
Equipo de Biblioteca fará unha selección de fondos por ciclos, que entregará aos titores 
xunto cunhas actividades recomendadas sobre os textos seleccionados. 

-        Celebración do Día do Libro 

A actividade para conmemorar esta data tan sinalada no mundo das bibliotecas variará 
anualmente, en función das propostas do Claustro e da temática de cada curso escolla, polo 
tanto aínda estamos en proceso de planificación.  

-        Ti elixes! 

 Dende a Biblioteca se oferta a posibilidade de levar emprestados ata 50 fondos á 
Biblioteca de Aula, coa finalidade de que conten cos recursos que precisen tanto de consulta 
como de literatura recreativa sempre que sexa necesario. 

Estes fondos permanecerán na Biblioteca de Aula durante un tempo, sendo o titor o 
responsable do seu control. Todos estes fondos deberán rexistrase no Meiga, tanto o 
empréstito coma a devolución, coa finalidade de levar un control e poder localizar axiña 
calquera libro que se precise. 

-        Escornabots na Biblioteca Escolar 

Os escornabots estarán situados no espazo da Aula Creativa, que será o lugar 
principal para a realización das diferentes actividades levadas a cabo con eles. Non obstante, 
os mestres e mestras que así o consideren poderán tamén planificar actividades cos 
escornabots nas súas aulas. 

-        Actividades de formación de usuarios e educación documental 

O equipo de Biblioteca deseñará e porá en práctica actividades de Formación de 
Usuarios e Educación Documental adaptadas aos distintos niveis. Cada grupo clase fará, 
polo menos, unha sesións trimestrais  no día de Biblioteca que lle toque. A maiores, haberá 
unha Formación de Usuarios destinada específicamente para os e as Axudantes e tamén 
para aqueles mestres e mestras que así o precisen. 

Todas as actividades se recollerán nun arquivado informático co obxectivo de elaborar 
un banco de recursos para anos vindeiros. 

-        Proxectos documentais integrados 
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Cada aula traballará sobre un aspecto relacionado co tema anual elixido polo Claustro. 
Co titor como guía, buscarán, seleccionarán e elaborarán información, que poderán 
comunicar a todo o colexio nunha exposición ao final dalgún dos trimestres. 

-        Boletín de Librincios 

 O Equipo de Biblioteca redactará un boletín para o Xornaliño, a nosa revista escolar. 
Trátase de adicar unhas páxinas a contar o que se fixo durante o curso, o funcionamento dos 
servizos da biblioteca... 

Tamén poremos coidado na motivación, ambientación e decoración de espazos con 
exposición de fondos para as diversas conmemoracións e temáticas traballadas ao longo do 
curso escolar. 

Non se perderá ningunha ocasión de colaborar con outros equipos para: 

● Planificar obradoiros de poesía, teatro, radio... 
● Promover a participación das familias nas actividades de lectura. 
● Elaborar materiais que axuden ao proceso de ensino- aprendizaxe da lectoescritura. 
● Organizar eventos relacionados co mundo do libro: recitais, encontros con autores ou 

ilustradores... 

  
7. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN. INDICADORES E 

INSTRUMENTOS 

 Unha vez aprobado o Plan de Lectura Anual, avaliaremos o cumprimento dos 
obxectivos e a posta en marcha das actividades dos mesmos en dous Claustros (à metade e 
ao final do curso). 

Outros indicadores e instrumentos para a avaliación serán: 

 Unha enquisa ao alumnado de Educación Primaria, ás familias e ao profesorado ao 
rematar o curso. 

 As estatísticas de empréstitos e a presenza de lectores na biblioteca. 

 O número de visitas e o nivel de participación dos usuarios no Blogue. 

 O nivel de participación nas actividades voluntarias. 

 As ideas recollidas no Caixa de Correo. 

 A reunión de valoración de actividades co Equipo de axudantes e co Equipo de 
Biblioteca. 

Nesta reunión valoraranse aspectos como: 

 Grao de consecución dos obxectivos. 
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 Produción e calidade do traballo xerado. 

 Clima de traballo e metodoloxía empregada. 

 A efectividade e organización das actividades levadas a cabo. 

 Implicación da Comunidade Educativa. 

 Grao de utilización e efectividade dos recursos da biblioteca escolar. 

 Satisfacción do alumnado, do profesorado e das familias. 

 Propostas de modificación e mellora do proxecto. 

Tendo en conta todas as achegas, elaborarase unha memoria onde se recolla o 
resultado do traballo e as propostas de mellora. 
  
 
9. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES (E.A.C.E.).- 
 

7.1. PROGRAMA ANUAL DO EACE. 
 
COMPOSICIÓN: 
 
Forman parte do equipo de actividades complementarias e extraescolares (E.A.C.E.): 
 

Equipo de Actividades Complementarias e 
Extraescolares (E.A.C.E.) 

Eva Vidal Armada (3º Ciclo) Coordinadora 
Noemí Ortiz Pozo (Ed. Infantil) 

Membros Elena Paz Alonso (1º Ciclo) 
Mª José Salgado González (2º Ciclo) 

 
INTRODUCIÓN: 
Teñen carácter de complementarias aquelas actividades que se realizan co alumnado 

en horario lectivo e que formando parte da programación teñen carácter diferenciado polo 
momento, espazo ou recurso que utilizan. Así cabe considerar as visitas, traballos de campo, 
viaxes de estudo, conmemoracións e outras semellantes. 

Teñen carácter de extraescolares aquelas que sendo organizadas polo centro e 
figurando na programación xeral anual aprobada polo Consello Escolar se realizan fóra do 
horario lectivo. A participación nelas será voluntaria. 

Para o desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares que se 
realicen fóra da localidade onde está situado o centro, deberase contar cos seguintes 
requisitos: 

– Aprobación do Consello Escolar. 
– Autorización escrita do/da pai/nai, titor/a legal. 
– Os/as alumnos/as serán acompañados polo profesorado correspondente na 

proporción dun/dunha profesor/a por cada grupo-clase. 
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– Comunicación ao Servizo de Inspección Educativa. 
Para o desenvolvemento das actividades complementarias e extraescolares que se 

realicen dentro do concello de Gondomar, onde está situado o centro, cada pai/nai do 
alumnado asinará ao comezo de curso unha autorización válida para todas as saídas que se 
vaian a realizar ao longo do curso. 

 
OBXECTIVOS: 

- Coordinar as actividades extraescolares que realiza o centro. 
- Recoller, seleccionar e informar aos coordinadores de ciclo e etapa das diferentes 

actividades que son ofertadas ao Centro. 
- Elaborar unha lista de lugares e actividades que consideramos importantes para a 

formación dos alumnos/as. 
- Contribuír ao enriquecemento cultural do alumnado. 
- Fomentar a convivencia e o respecto entre todos os membros da comunidade 

educativa e a contorna socio-cultural máis próxima ao alumnado. 
- Preparar materiais e decorados para utilizar nas festividades seguintes: 

a) Festa das cabazas 
b) Magosto 
c) Panxoliñas 
d) Día da Paz 
e) Entroido 
f) Día internacional da Muller  
g) Día das Letras Galegas 
h) Día do medio ambiente 
i) Outras que poidan xurdir. 

- Empregar material reciclado para a elaboración de decorados e elementos 
ornamentais. 

- Recoller as avaliacións das actividades realizadas por cada curso ou ciclo, revisar as 
fichas de valoración das citadas actividades e realizar un seguimento e valoración das 
actividades que se realicen e que quedarán reflectidas na Memoria Anual de fin de 
curso. 

- Elaborar unha ficha para coñecer a opinión dos alumnos/as sobre as actividades 
realizadas polo centro. 

- Colaborar con outras actividades programadas por outros departamentos.  
 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL: 
 
1º TRIMESTRE 

- Celebración do Magosto no Monte Galiñeiro. 
- Visita pola contorno da parroquia para ver os cambios na paisaxe. 

 
2º TRIMESTRE 

- Actividades vinculadas ás artes escénicas. 
- Visita pola contorna da parroquia para ver os cambios na paisaxe. 

 
3º TRIMESTRE 

- Diversas saídas polas inmediacións do centro. 
- Saída fin de curso 
- Saída fin de ciclo. 
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Así mesmo, contémplanse como posibilidades de ser recollidas como actividades 

complementarias:  
- Actividades con Espazo Lectura. 
- Actividades ofertadas polo Concello de Gondomar ou outras entidades (Fundación 

Barrié, Deputación, Afundación , Museos…) que sexan de interese e axeitadas aos 
alumnos/as do ciclo. 

- Saídas propostas polo claustro na nosa contorna. 
 
ACTIVIDADES DE 1º e 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 
Celebracións e actividades conxuntas do centro (Magosto, Samain, Día contra a 

Violencia de xénero, Nadal, Día da Paz, Entroido, Día da Muller, Día de Rosalía, Letras 
Galegas, Medio Ambiente, Excursión fin de curso...).  

 
Saídas organizadas polo ciclo:  
 

- Visita pola contorna da parroquia.  
- Visitas ao Concello de Gondomar.  
- Saídas a Vigo.  
- Actividades vinculadas ás artes escénicas e educativas (teatro, exposicións, cine, 

aeroporto, parque dos sentidos de Marín...). 
 
Así mesmo, contémplanse tamén:  

 
- Actividades propostas polo Espazo Lectura. 
- Actividades ofertadas polo Concello de Gondomar ou outras entidades (Fundación 

Barrié, Deputación, Afundación, Museos…) que sexan de interese e axeitadas aos 
alumnos/as do ciclo. 

- Saídas propostas polo claustro. 
 

ACTIVIDADADES DE 3º e 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

- Actividades organizadas polo Concello e outros organismos, que estean relacionadas 
co currículo (Fundación Barrié, Deputación, Afundación, Museos…) que sexan de 
interese e axeitadas aos alumnos do 2ºCiclo. 

- Visita ao "Museo de Minerales de Galicia": Minergal en O Porriño. 
- Saída Comunidade de Montes (recuperación zonas queimadas no Galiñeiro) 
- Resignación de piñeiros nos Montes de Santes. 

 
ACTIVIDADES DE 5º e 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 
 

- Actividades ofertadas polo Concello, deputación ou outras entidades. 
- Contacontos e monicreques, museos, cine, teatro, etc. 
- Actividades ofertadas por “Afundación” 
- Excursión viaxe fin de curso de, un ou tres días, a un lugar aínda por determinar. 
- Visita ao I.E.S “Terra de Turonio “en Gondomar (6ºEP). 
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- Museo de Pontevedra (sempre que contemos coa  subvención da Deputación). 
- Saídas a distintos espazos abertos de interese cultural e/ou medioambiental. 
- Saídas propostas polos equipos docentes ou departamentos para realizar nos 

arredores do colexio ou na localidade de Vincios. 
- Saídas propostas polo claustro para realizar xunto con todos os alumnos do centro 

(magosto, excursión fin de curso …) 
- Saídas relacionadas cos proxectos anuais de aula e de centro: 

 Rutas etnográficas. 
 Visitas a monumentos. 
 Visitas a restos arqueolóxicos. 
 Rutas de sendeirismo. 

- Viaxe en barco. 
- Saídas a distintos espazos abertos de interese cultural e/ou medioambiental. 
Iremos valorando ao longo do curso a idoneidade de cada actividade/saída en función 

da nosa programación e da súa temporalización, seleccionando aquelas que consideremos 
máis axeitadas. 

 
ACTIVIDADES COMÚNS: 
 

- 1º trimestre: MAGOSTO, FESTA DAS CABAZAS E CESTAS DE OUTONO, SAMAÍN, 
PANXOLIÑAS DE NADAL. 

- 2º trimestre: DÍA DA NON VIOLENCIA E A PAZ, ENTROIDO, DÍA INTERNACIONAL 
DA MULLER.  
3º trimestre: FESTIVAL E SEMANA DAS LETRAS GALEGAS, DÍA DO MEDIO 
AMBIENTE. 
 
Realizaranse ademais calquera outra saída que xurda ao longo do curso e se 

considere didáctica ou pedagóxica para a formación do alumnado. 
 
AVALIACIÓN: 
 
O profesorado ou coordinadores de ciclo realizarán unha programación das distintas 

saídas levadas a cabo onde se fará unha valoración das mesmas. 
Así mesmo, o Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares, xunto co 

profesorado encargado de cada unha delas, elaborará unha avaliación dos resultados que 
aparecerán reflectidos na Memoria Final de Curso. 

 
7.2. EDUCACIÓN FÍSICA: SPINNING, TONIFICACIÓN, PILATES, NATACIÓN E 
XOGOS ACUÁTICOS (6ºEP): 
 
Actividade física que desenvolvemos dende hai anos, en horario escolar e dentro da 

área de educación física nas instalacións deportivas da Ramallosa enfocada ao alumnado de 
6º de educación primaria. Realizarase no 3º trimestre. A xustificación vén dada porque 
vivimos nunha zona rural, preto do mar e ano tras ano observamos que unha alta porcentaxe 
do alumnado non sabe nadar e/ou non ten a opción de acudir a unha instalación deportiva 
con piscina por diversos motivos (económicos, familiares, medos, inhibicións, etc.). Desde o 
Centro intentamos facilitarlle o contacto cunha instalación deportiva dentro da súa comarca. 
A actividade será contemplada como actividade complementaria dentro da área e totalmente 
gratuíta para as familias, mediante diversas subvencións solicitadas. 
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10. EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA 

COMUNICACIÓN (EDTIC).- 
 

10.1. PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TIC. 
 

O equipo de TIC está formado polos seguintes membros: 
 

Equipo de Dinamización das Tecnoloxías da 
Información e da Comunicación (EDTIC) 

Ana Pérez Rodríguez (Ed Infantil) Coordinadora 
Elena Paz Alonso(1º ciclo) 

Membros Francisco López Reboreda(2º ciclo) 
Ana Rosa Villar Comesaña (3º ciclo) 

 
INTRODUCIÓN: 
 

Estamos nun centro rural, CEIP SERRA-VINCIOS, na parroquia de Vincios, concello 
de Gondomar, cunha conectividade de 100 Mb, dende a participación no programa “Escolas 
Conectadas” (2018) que colocou no centro unha antena receptora e instalou un novo switch 
e diferentes router wifi para dar servizo a todas as aulas do centro. 

Actualmente temos unha páxina web na que se colga toda a información do centro e 
as actividades realizadas nas conmemoracións. Ademais, contamos cos blogues dos 
diferentes ciclos onde se soben as actividades que realizan cada un deles: obradoiros, 
excursións…Por último, cada equipo ten o seu blogue. O centro conta co blogue da 
biblioteca escolar, de inglés, do horto escolar e de educación física. A todos eles pódese 
acceder dende a páxina inicial do centro. 

(http://centros.edu.xunta.gal/ceipserravincios/) 
Dende o curso 2016-17 formamos parte do Proxecto de Innovación de Bibliotecas 

escolares: “O emprego do escornabot na Biblioteca”, que actualmente recibe o nome de 
“Biblioteca Creativa”. E no curso 2019-20 comezamos a formar parte da REDE de Centros 
EDIXGAL. 

Con respecto aos recursos informáticos e ao seu aproveitamento, o material 
informático, está distribuído entre as aulas de informática, biblioteca creativa, biblioteca, sala 
de profesores, aula de inglés, as titorías (nas titorías de 5º, 6º A e 6º B está ubicado, 
ademais, o equipamento EDIXGAL: carro e ultraportátiles). 

A veces, xorden problemas técnicos que non podemos solucionar por falta de 
formación ao respecto e tempo, para o que o centro ten contratado un servizo técnico que 
vén ao centro unha vez ao mes, ou cando é necesario. Temos unha folla de incidencias 
enriba de cada CPU, que o técnico revisa cando ven ao colexio. 

Para o mellor aproveitamento destes recursos, no equipo de TICs, haberá como 
mínimo un representante de cada ciclo, que informará ao resto dos membros do seu ciclo 
dos acordos que se tomen neste equipo. 

 
OBXECTIVOS: 

 
Os obxectivos xerais do Plan de introdución das tecnoloxías da información e da 

comunicación que se levarán a cabo este ano son os seguintes: 
 

1. Fomentar o uso da páxina web do centro como espazo de comunicación e de 
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colaboración con toda a comunidade educativa. 
2. Actualizar a aula virtual coa matriculación dos alumn@s aos novos cursos, a 

automatriculación do profesorado e a introdución de materiais dentro dela. 
3. Potenciar a formación do profesorado e do alumnado no uso da aula virtual, da 

plataforma Edixgal e no uso e manexo dos blogues e da web do centro. 
4. Coordinar a acción do profesorado de distintas áreas e materias en relación ao 

traballo coas TIC. 
5. Facilitar o acceso a esta ferramenta por parte do alumnado con necesidades especiais 

de apoio educativo e nas tarefas de apoio e reforzo de aprendizaxes. 
6. Impulsar a comunicación con outros centros e localidades, para coñecer e transmitir 

valores sociais e de respecto doutros costumes e outras formas de vida. 
7. Potenciar a capacidade de razoamento do alumnado, a súa motivación e o seu afán 

de coñecemento. 
8. Fornecer ao alumnado de estratexias para obter e xestionar a información conseguida 

mediante o uso das TIC. 
9. Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e da 

comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e 
elabora. 

10. Utilizar estratexias persoais e variadas para obter, seleccionar, organizar, transformar, 
representar e comunicar a información. 

11. Utilizar programas e contornos que faciliten a consecución dos obxectivos propostos 
nas diferentes áreas do currículo. 

12. Utilizar o ordenador e as tablets como medios de creación, de integración, de 
cooperación e de expresión das propias ideas. 

13. Actualizar os equipos informáticos de centro e adquirir os accesorios precisos para o 
seu uso. 

14. Potenciar a comunicación respectuosa cos seus iguais nos foros. 
15. Mellorar a proposta pedagóxica do profesorado e a súa práctica docente ao aproveitar 

as posibilidades que ofrecen as TIC. 
16. Empregar as TIC para o traballo cotián e nas actividades de aula: programacións, 

proxectos, explicacións, actividades... 
17. Consultar e obter información a través das TIC, tanto para temas profesionais como 

para experiencias interesantes para a súa actividade docente. 
18. Intercambiar experiencias, coñecementos, iniciativas... en diversas redes de 

colaboración. 
19. Lograr a integración das TIC como medio dinámico de comunicación, de maneira que 

se constitúan nun elemento común de información e de contacto con todos os axentes 
do proceso educativo, facilitando a conexión entre eles. 

20. Favorecer a superación das limitacións de acceso ás TIC derivadas das 
desigualdades sociais. 

 
METODOLOXÍA: 

 
O centro aposta decididamente pola actualización dos seus recursos, en especial os 

recursos TIC (tecnoloxías da información e da comunicación) como ferramentas integradoras 
do coñecemento e formadoras da competencia dixital que demandan os novos tempos. O 
emprego da robótica, os ordenadores e as tablets dentro das nosas aulas, axúdanos a 
afondar nos diferentes proxectos iniciando a alfabetización dixital dos alumn@s nun entorno 
seguro e controlado, adaptándonos a realidade na que vivimos. A formación e actualización 
do profesorado é clave neste aspecto, polo que será preciso promovela e fomentala. 
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O alumnado emprégaas para descubrir ou reforzar aprendizaxes recollidas no 
currículo cotián. O tema de investigación xorde dos centros de interese do resto das áreas: 
Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Lingua Galega, Lingua Castelá, Matemáticas, 
Inglés… Propoñemos varios métodos de traballo que se farán segundo a tarefa que se 
pretenda realizar: 

 
- Proxectos de clase: cos que se busca facilitar, mellorar ou afondar, co uso das 

TIC, a aprendizaxe noutras materias, ademais de afianzar as habilidades 
adquiridas no manexo das ferramentas informáticas. 

- Proxectos que no seu desenvolvemento empregan recursos de Internet 
preseleccionados polo profesorado de maneira que o alumnado, para realizar a 
tarefa, se centre na utilización dos recursos e non en buscalos. 

- Plataformas virtuais: Moodle, EVA 
- Programas educativos e didácticos, tanto de uso comercial como libre que 

poden descargarse de Internet ou para uso en liña. Estes programas reforzan ou 
axudan na aprendizaxe de aspectos curriculares ao tempo que resultan 
motivadores e lúdicos para o alumnado. 

 
ACTIVIDADES: 

 
- Uso de distintos software para o desenvolvemento de explicacións e correccións de 

tarefas dentro da aula (Smart notebook, Foxit reader...) 
- Uso de programas educativos e Apps como reforzo e ampliación de contidos. 
- Crear , modificar textos e presentacións (OpenOffice, Libreoffice e Google Drive). 
- Elaboración de mapas mentais (ex.Mind42) 
- Comunicación con outros compañeiros (Aula virtual, Edmodo…) 
- Consulta de enciclopedias dixitais (Wikipedia, Galipedia...) 
- Consulta de dicionarios en liña (Rae, Rag, Wordreference...) 
- Uso de cámaras de fotografía, de vídeo, webcam, gravadores de son … con 

finalidade educativa. 
- Emprego do EVA, como consecuencia da nova incorporación do centro a REDE 

EDIXGAL. 
- Emprego da aula virtual e manexo da páxina web e  blogues de centro. 

 
NORMAS DA AULA DE INFORMÁTICA: 

 
1. Puntualidade na saída da aula. 
2. Respectar o horario. 
3. Os nenos/as teñen que estar acompañados por un mestre/a na aula de informática. 
4. Cada grupo a final  de curso debe baleirar as carpetas que lle correspondan. 
5. Non se crearán accesos directos non iconas innecesarios. 
6. Non se instalarán programas nin accesos directos sen comunicarllo ao coordinador. 
7. As páxinas consideradas interesantes gardaranse no menú de favoritos, ou nas 

propias carpetas. 
8. É conveniente  que cada titor garde  copia de seguridade das súas cousas. 
9. Non se poden utilizar os ordenadores para xogos. 
10. Se a impresora non funciona, cancelar os traballos de impresión antes de repetir a 

orde de impresión, ou avisar antes. 
11. Avisar e anotar na folla de incidencias que hai enriba de cada ordenador, as 

“AVARÍAS”. 
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HORARIO DA AULA DE  INFORMÁTICA: 

 
Este curso, debido á posta en marcha dos polos creativos, asignáronse as horas 

de informática e creativa no mesmo período de tempo para poder desenvolver os 
obradoiros dos polos creativos. 

 
 
O horario é o seguinte: 
 

 
 

LUNS MARTES MÉRCORES 
 

XOVES VENRES 

09:00 
09:50 

 
3º ciclo   

 
4º EP  

 
09:50 
10:40 

 
3º ciclo 

 
4º EP  

 
3º EP  

10:40 
11:30 

 
3º ciclo    

 
Coordinadora

11:30 
12:00 

 

12:00 
12:20 

 

12:20 
13:10 

 
1º EP 

 
3º EP 

 
2º EP 

 
1º EP  

13:10 
14:00 

 
2º EP     

 
NORMAS DOS EQUIPOS DA  BIBLIOTECA: 

 
1. Calquera neno que queira utilizar o ordenador deberá anotarse “no caderno de 

quendas”, indicando o equipo e o nome. 
2. O uso do ordenador será única e exclusivamente para fin escolar. 
3. Os usuarios poderán acceder a  internet: 

- Aos blogues dos diferentes niveis e equipos do centro, onde atopará numerosos 
vídeos e recursos educativos. 

- Á páxina web do centro, onde hai un apartado de xogos e recursos. 
- Á busca de información para a elaboración de traballos.  A  información poderase 

gravar en memorias USB ou enviar por correo electrónico  
- Á blogues doutros centros, bibliotecas escolares... 
- Á lectura da prensa dixital. 
- Poderanse facer consultas en dicionarios, enciclopedias, xogos e programas 

educativos instalados así como a lectura de CD-R , DVD e  memorias externas. 
4. En ningún caso se poderá entrar en diferentes redes sociais ou en páxinas de xogos 

online , en páxinas  de contido violento, racista, xenófobo...  
5. Non está permitido cambiar a configuración dos equipos, nin instalar novos 

programas, sendo o responsable o usuario dos desperfectos que puidera ocasionar o 
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equipo por un uso indebido. Si se desexa que a biblioteca instale algún tipo de 
software deberá presentar unha solicitude e o equipo o instalará se o considera 
adecuado. 

 
NORMAS PARA O USO DOS ESCORNABOTS NA BIBLIOTECA E NA AULA: 

 
- Os ESCORNABOTS só se poderán usar na zona escornabótica ou no seu caso, na 

zona ubicada para eles. 
- Non podemos manipular os ESCORNABOTS sen o consentimento dun mestre. 
- Se algunha peza se soltara ou caera, debe avisarse a un axudante ou a un mestre. 
- Non se pode coller o ESCORNABOT e telo polo aire ou pasalo dunha man a outra, 

sempre debe estar enriba dunha superficie, pódese caer. 
- Se non obedece aos comandos dados...debe avisarse a un axudante 
- Se non acende… as pilas poden estar descargadas...avisarase a un axudante. 
- Hai que escoitar as recomendacións dos axudantes.  
- Para poder xogar con eles hai que anotarse no caderno. 
- Debe deixarse o ESCORNABOT apagado e os taboleiros e materiais empregados 

recollidos. 
 

Ao longo do curso elaborarase en colaboración co Equipo de Biblioteca as normas de 
uso da Aula Creativa. 

 
10.2. PLAN DIXITAL. 
 
Seguindo a Resolución do 3 de setembro do 2021 durante o curso escolar 2021-22 o 

centro elaborou o Plan dixital para poñelo en práctica este curso académico. O plan dixital 
ten como obxectivo desenvolver a competencia dixital que consiste en desenvolver no 
alumnado habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, e para 
transformala en coñecemento, incluíndo a utilización das tecnoloxías da información e da 
comunicación como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse, polo tanto, 
ser competente na utilización das tecnoloxías da información e da comunicación como 
instrumento de traballo intelectual inclúe utilizalas na súa dobre función de transmisoras de 
información e xeradoras de información e de coñecemento 

O Plan de Acción para este curso será o seguinte: 
 
1. Establecer un equipo de profesores/as (EPD) para a elaboración, xestión e 

seguimento do Plan Dixital Centro (PDC) (Liderado A2 Desenvolvemento da 
estratexia co profesorado) 

2. Actualizar os bancos de recursos gardados nos DRIVEs de ciclo, nas AULAS 
VIRTUAIS, e na plataforma EDIXGAL (E1 Recursos educativos en liña, 
Pedagoxía, apoios e recursos) 

3. Facer itinerario da competencia dixital do alumnado desde 4º de Educación 
Infantil ata 6º de Educación Primaria (H10 competencias dixitais do alumnado, 
habilidades dixitais para diferentes materias) 

4. Formar ao alumnado para o uso responsable e seguro das TICs, tomar 
conciencia da súa pegada dixital e a reputación dixital. (H1 comportamento 
seguro, H2 comportamento responsable) 

5. Facer unha análise específica dos coñecementos do profesorado do centro 
para promover o acompañamento acompañar ao profesorado que o precise no 
uso de ferramentas dixitais. (B3 colaboracións, D3 intercambio de experiencias 
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C11,C12 Fenda dixital) 
6. Instalar nos equipos da aula de informática o programa de Office Libre e 

introducir ao alumnado no uso de outros programas como Canva. (A5 Normas 
sobre dereitos de autor e licenzas de uso) 

 
10.3. PROXECTO “POLOS CREATIVOS”. 
 
Este curso escolar estaremos inmersos neste proxecto. Os integrantes serán os 

seguintes: 
  

 
 

EQUIPO DO PROXECTO POLOS CREATIVOS 
Ana Pérez Rodríguez Coordinadora 
Filomena Salgueiro Moure 

 
 
 
 

Membros 

Francisco López Reboreda 
María José Oliveira Antón 
Elena Paz Alonso 
Ana Rosa Villar Comesaña 
Sabela Taboada Martínez 
M ª Carmen Rivera Alén 
Eva María Vidal Armada 

 
 
O proxecto xirará entorno a realización dunha serie de obradoiros onde as tecnoloxías 

xoguen un papel relevante. 
- Obradoiro de preprogramación con Microbits 
- Obradoiro de Podcats 
- Obradoiro de imaxe 
- Obradoiro de construcións con material manipulativo 

 
O número de aulas participantes serán 5, por mor do desdobre en 6º EP, por esa 

razón decidiuse realizar obradoiros independentes: 2º ciclo/3º ciclo, mesturando en todo 
momento os alumnos de ambos niveis . 

 
10.4.  PROGRAMA E-DIXGAL: 
 
O proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) ten como obxecto favorecer o 

desenvolvemento de proxectos integrais de educación dixital, facilitando aos centros a 
dispoñibilidade de materiais dixitais cos que poidamos desenvolver o noso proxecto curricular 
en 5º e 6º de educación primaria. 

Contaremos coa conexión á rede axeitada, os medios tecnolóxicos necesarios na aula 
así como para o profesorado e alumnado; e teremos acceso a unha contorna virtual de 
aprendizaxe cos contidos gratuítos proporcionados pola Consellería de Educación, 
Universidade e Formación Profesional. Deberemos utilizar para o desenvolvemento 
curricular, materiais de referencia dixitais, que poden proceder desta contorna e/ou ser 
proporcionados polo centro. 

Os mestres que estarán inmersos neste proxecto serán aqueles que impartan clase 
nas titorías de 5º e 6º EP: 
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EQUIPO DO PROXECTO E-DIXGAL 
Ana Rosa Villar Comesaña Coordinadora 
Miguel González Barreira 

Membros 

María Molinos Rodríguez 
María José Oliveira Antón 
Elena Paz Alonso 
Eva Mª Vidal Armada 
M ª Carmen Rivera Alén 

 
 
ASPECTOS INICIAIS A TER EN CONTA : 
 
Aspectos organizativos dos primeiros días: 
  
 Asignar os ultraportátiles ao alumnado de 5º e aos novos/as alumnos/as. 
 Impresión dos documentos de cesión e rexistro na aplicación. Os acordos de  

cesión custodiaranse en dirección. Non se pode empregar os ordenadores ata que  
veñan asinados. 

 Reunións cos pais para explicar en que consiste o proxecto Edixgal. 
 Xestión dos contrasinais para acceder a plataforma. 
 Formación do profesorado no manexo da aula Edixgal. 
 Reasignación dos portátiles do profesorado. 
 
Aspectos a tratar coas familias: 
 
 Condicións do contrato e seguro. Explicación de onde atopar a información sobre 

o programa. 
 Responsabilidade e consecuencias. 
 Entrega de normas elaboradas desde o centro para traballar cos ultraportátiles. 
 Plataforma EVA: libros e materiais que imos empregar ao longo do curso. Traballo 

por proxectos, a plataforma para acceder a información, ademais dos contidos dos 
libros. 

 Contrasinal acceso. 
 Material a pedir: maletín, cascos, rato e memoria usb. 
 
Incidir na aula cos rapaces: 
 
 Seguridade en internet (contrasinal persoal e intransferible) 
 Utilización correcta no aula e nos lugares permitidos polos docentes. 
 Condicións para levalo a casa. 
 
Ao longo do curso: 
 
 Eva Offline. Descargar os libros. 
 Coñecer a maqueta; impress, writer, mypaint, xournal... 
 Traballo en proxecto Edixgal. 
 Revisión das normas de funcionamento incluídas no NOF. 
 Xestión do uso do ordenador no centro e do seu transporte para as casas. 
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NORMAS  PARA  A  CORRECTA  UTILIZACIÓN  DOS  ULTRAPORTÁTILES   NAS 
 CASAS : 

 
 A cada neno/a asignaráselle un ultraportátil,  co cal cada ordenador é de uso 

persoal e intransferible. 
 Levaranse na funda ou mochila que dende o centro se autorizou para  o transporte 

do mesmo. 
 Levaranse só nos días pautados polo mestre/a e traeranse a aula ao día seguinte. 
 Os ultraportátiles teñen que vir cargados. 
 Empregaranse nun lugar axeitado: nunha mesa de traballo e con vixilancia dun 

adulto. 
 Os ultraportátiles non se poderán empregar en zonas próximas a líquidos ou a 

outras substancias ou materiais que poidan danalos. 
 Calquera incidencia que aconteza na casa deberá informarse á titora. Na funda do 

ultraportátil haberá un caderno para anotar incidencias e o correspondente 
cargador. 

 Aqueles alumnos/as que se esquezan o ordenador de maneira continuada 
poderán perder o dereito de levalo a casa. 

 Os ultraportátiles non deberán levar golpes. 
 Os ultraportátiles só se poderán empregar nas súas casas, non son unha 

ferramenta de xogo para utilizar noutros espazos. 
 Non  se  poderán  instalar  programas  ou  aplicacións  no  ultraportátil  que  non  

sexan autorizadas polo profesorado. 
 
NORMAS PARA A CORRECTA UTILIZACIÓN DOS ULTRAPOTÁTILES NA  AULA : 
 
 Antes de coller o portátil hai que deixar sitio na mesa. 
 Recollerán os ultraportátiles por quendas de dous en dous, empezando polo 

número 1 e 2, de xeito que irán erguéndose progresivamente e de modo 
ordenado. Cando a actividade non se realice ao unísono, irán collendo o 
ordenador de modo progresivo, a medida que teñan que comezar coas tarefas do 
mesmo. 

 Non se pode beber cos ordenadores enriba da mesa. 
 Debemos  agacharnos  para  coller  o  portátil,  ter  coidado  ao  desenganchar  da 

alimentación sen tirar, e coller o portátil coas dúas mans. 
 Deixar os carros pechados ao final da mañá e o aula pechada. 
 Non poñer obxectos enriba nin apoiarse. 
 Respectar as autorías das imaxes. Buscar en bancos de imaxes libres. 
 Os ultraportátiles serán transportados en todo momento dentro das fundas que 

foron enviadas para tal uso. 
 
CONSECUENCIAS DUN MAL USO DOS  EQUIPOS: 
 
En calquera situación que xurda dentro das aulas, corredores, patios… rexirémonos 

polo seguinte artigo que atopamos no NOF do centro: 
 
“ART. 3b/17: Reparación de danos. 
“O alumnado está obrigado a reparar os danos que causase, individual ou 

colectivamente, de forma intencionada ou por neglixencia, ás instalacións e materiais dos 
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centros docentes, incluídos os equipos informáticos e o software, e aos bens doutros 
membros da comunidade educativa, ou a facerse cargo do custo económico da súa 
reparación. Así mesmo, está obrigado a restituír o subtraído ou, se non fose posible, a 
indemnizar o seu valor. As nais e pais ou as titoras ou titores serán responsables civís nos 
termos previstos pola lexislación vixente.” 

 
Así mesmo as familias teñen a posibilidade de contratar un seguro opcional de 

carácter anual co servizo PREMIUM que cubra os danos no portátil non contemplados na 
garantía, todo excepto roubo, furto ou rotura do lapis. 

A responsabilidade do correcto coidado do uso e do equipo recae nos/as pais/nais/ 
titores/as legais. 

 
PLAN  TIC  DE  ACTUACIÓN  EN  SITUACIÓNS  DE  SEMIPRESENCIALIDADE   OU 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA: 
 

1. Fase previa á situación de semipresencialidade ou de educación a  distancia: As 
actuacións a realizar distribúense en distintos ámbitos: 
 
a) A nivel organizativo: 
 
- Detección de necesidades das distintas familias: conexión a internet, dispositivos 

que posúe a familia (ordenador, tablet) 
- Adquisición de tablets para traballar nas aulas. 
- Mellora e mantemento dos equipos informáticos, de xeito que se rentabilice o 

traballo: actualización de equipos (sistema operativo, disco duro...), instalación de 
distintas aplicacións, resolución de problemas de conexión á rede… 

- Creación de gmails de centro para comunicación coas familias. 
 
b) A nivel de profesorado: 
 
Formación do profesorado no uso dos blogues, da aula virtual do centro e da 

plataforma Eva Edixgal a través de cursos de formación dentro do Plan de Formación do 
Profesorado do noso centro. 

A súa vez se estipula que: 
- En Educación Infantil traballarán a través dos blogues coas familias. 
- En 1º e 2º curso basearanse nos blogues e irán formándose no uso da aula virtual. 
- En 3º e 4º usarase a aula virtual do centro. 
- En 5º e 6º traballarase coa plataforma Edixgal. 
 
c) A nivel de alumnado: 
 
Realizarase formación cos nenos/as no uso da aula virtual, blogues e plataforma 

Edixgal, respectivamente, de xeito que, o alumnado teña acceso a parte dos contidos que se 
imparten na aula desde estos medios e aprenda a buscar a información. 

 
A formación vai enfocada a: 
- Acceso a aula virtual, páxina web, blogues e plataforma Edixgal. 
- Cambio de contrasinais e acceso a aula dixital. 
- Manexo da busca das tarefas e dos contidos. 
- Entrega de tarefas a través das aulas. 



Programación Xeral Anual (PXA) 2021-22          

95 
 

- Participación nos foros. 
- Localización dos enlaces para acceder ás videoconferencias que se estipulen. 
- Este tipo de tarefas realizaranse na aula para que o alumnado teña autonomía na 

súa realización en situación de ensino a distancia. 
- Pautas para aprender a organizarse e a empregar técnicas e hábitos de estudo. 

 
d) A nivel das familias e da comunidade: 
 
- Formación no uso das videoconferencias tanto para o uso dos seus fillos/as co 

profesorado como no intercambio de información pai/nai- titor/a. 
- Información de como acceder ás aulas virtuais. 
- Comunicación a través da mensaxería abalar, correo electrónico e teléfono. 
- Activación de petición de titorías a través do abalar e de xustificación de faltas. 
- Información do proceso a seguir en caso de ensino a distancia. 

 
2. Ensino a distancia: 

 
Nestas idades o alumnado non ten autonomía como para traballar a distancia, polo 

que faise imprescindible un contacto asiduo co profesorado. De aí que sexa precisa unha 
organización ao respecto. 

Neste senso, en 5º e en 6º, cursos nos que os nenos/as dispoñen de ultraportátil de 
uso persoal e poden facer uso do mesmo sen dependencia da familia, levaranse a cabo as 
seguintes actuacións: 

- Estipularase un horario de traballo e marcaranse uns períodos de conexión en 
directo a través de chats e videoconferencias. 

- Activaranse foros de novas, anunciando os traballos e foros de dúbidas. 
- Promoverase o traballo en equipo con documentos de edición compartida. 
- Pautaranse entregas de tarefas nun día concreto cada pouco tempo, axudando ao 

alumnado a organizarse. 
  
Nos demais cursos, realizarase unha organización máis flexible en función das 

necesidades das familias; xa que, o alumnado é menos autónomo e dependen do uso 
compartido de dispositivos dixitais. De todos os xeitos, organizarase e estruturarase un 
horario de traballo e de atención ás familias determinado. 

A entrega das tarefas será mixta en función do tempo de ensino a distancia. Deste 
xeito, esixiranse unhas tarefas básicas concretas para que o alumnado adquira unha rutina, 
unha organización e para que o profesorado realice un seguimento da súa actividade. Tamén 
se realizará unha entrega posterior de tarefas cando se retome a actividade presencial. 

Nos cursos iniciais do ensino primario partirase do blogue de aula e estruturarase o 
traballo de xeito que se distribúan as tarefas a realizar por días ou semanas, adaptándose 
aos ritmos  dos  nenos/as e  sen  que resulten  excesivas.  As  entregas das  tarefas  de 
seguimento poderán efectuarse a través do correo electrónico e, de selo caso, a través da 
aula virtual. 

 
3. Ensino semipresencial: 

 
Na aula virtual e na plataforma edixgal seguirase unha estrutura concreta: 
- Explicación (vídeo explicativo) 
- Tarefa 
- Reforzo/ampliación 
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Esta estrutura posibilita que o alumnado que estea en situación de corentena na casa, 

mentres que os compañeiros/as estean en situación de presencialidade, teña acceso á unha 
explicación para poder realizar a tarefa. 

 
En canto a entrega de tarefas, esta será mixta: 
- Entrega de tarefas ao acabar o período de corentena. 
- Entrega dalgunha tarefa concreta a través da plataforma, aula virtual ou correo 

electrónico. 
 
En E. Infantil tamén se levará a cabo unha estrutura concreta: 
- Explicación da proposta ou tarefa a realizar ( vídeo explicativo ou power point con 

indicacións) 
- Tarefa a realizar 
 
En canto a entrega das tarefas a realizar, entendemos que nestas idades o primordial 

é non perder as rutinas establecidas na escola por estar de corentena na casa. As mestras 
de Educación Infantil valorarán os traballos realizados dende casa a través de fotos ou 
vídeos enviados polas familias e manterán un contacto directo coas familias vía correo 
electrónico ou videoconferencias se algunha precisa de algún tipo de axuda ou ten algunha 
dúbida. 
 
 
11. PLAN DE IGUALDADE.- 
 

Co fin de promover e garantir o desenvolvemento de accións orientadas a paliar as 
desigualdades baseadas no xénero, este curso elaboraremos un plan de igualdade que 
formará parte do Proxecto Educativo do Centro. Anualmente desenvolveranse medidas de 
actuación no marco desta Programación xeral anual. A formación no respecto dos dereitos, 
das liberdades fundamentais e da igualdade efectiva de oportunidades entre mulleres e 
homes, así ́como a valoración critica das desigualdades, de forma que sirvan para superar os 
comportamentos sexistas, son os aspectos máis relevantes que desenvolveremos no citado 
plan. 

No eido deste plan, creouse unha comisión de convivencia e igualdade no Consello 
Escolar e no Claustro de mestres/as. Ademais, foi designada unha representante da escola 
para asistir ao Consello Municipal da Muller (que será a secretaria do Centro), o cal é un 
organismo do Concello de Gondomar que propón actuacións anuais para garantir o dereito á 
participación na vida municipal das cidadás do concello, así como para a denuncia de 
condutas de discriminación.  

O plan de actuación en materia de igualdade seguirá este rumbo: 
 

 Afondar no modelo de coeducación e introducir a perspectiva de xénero nas dinámicas 
educativas. 

 Fomentar dinámicas educativas libres de estereotipos de xénero, favorecendo que o 
alumnado poida desenvolver o seu proxecto vital sen condicionamentos, desde a 
liberdade e diversidade de opcións. 

 Integrar a perspectiva de xénero no traballo cara ao éxito escolar e garantir que a 
formación inicial e ao longo da vida, acolle a todo o alumnado na súa diversidade (étnica, 
cultural, social, económica, funcional, sexual, de xénero, lingüística,…). 

 Educar desde a diversidade para unhas relacións afectivas e sexuais saudables e 
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respectuosas, e para unha convivencia harmónica que integre a diversidade de xénero, 
sexual, e afectiva. 

 Traballar as relacións de uso abusivo do poder e a violencia sistémica no exercicio das 
relacións persoais, co fin de visibilizar os mecanismos que sustentan a violencia de 
xénero, e favorecer relacións pacíficas e positivas para todos os membros da 
comunidade. 

 Abordar a detección precoz e resposta eficaz e sistémica á violencia de xénero e outras 
formas de abuso, discriminación e violencia asociadas, con especial atención á 
prevención e compensación de situacións de discriminación múltiple. 

 Participar nos Contratos-Programa Convive-T, na modalidade CPInclúe, para traballar a 
mellora da convivencia escolar, no que tamén será incluída a igualdade entre as persoas. 

 
 

12. COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR: ACTUACIÓNS ANUAIS DO PLAN DE 
CONVIVENCIA.- 

 
PROPOSTAS PARA O CURSO 2022-2023 
Atendendo á memoria do curso escolar 2021-2022 e das propostas de mellora 

establecidas nela, para este curso escolar 2022-2023 propóñense os obxectivos seguintes: 
 
 
 Dedicar máis tempo lectivo á realización de actividades preventivas e proactivas dende 

comezo de curso para evitar a aparición de condutas disruptivas e contrarias á 
convivencia.  

 Desenvolver programas de habilidades sociais e realización de sociogramas en todos os 
niveis e etapas, como medidas de prevención e detección. 

 Vixiar especialmente ás dificultades de convivencia que podan xurdir entre o alumnado 
dos cursos superiores. 

 Seguir a realizar actividades de acollida no cambio de etapa e coordinación entre os 
titores de maneira que se facilite o tránsito entre etapas. 

 Favorecer e facilitar á incorporación do alumnado novo que se incorpore o próximo curso 
en distintos niveis da Educación Infantil e Primaria, favorecendo a súa socialización e 
integración no grupo-clase. 

 Mellorar se cabe máis aínda a colaboración entre o profesorado, a Comisión de 
Convivencia Escolar e o Departamento de Orientación nos casos de dificultades de 
convivencia que afecten negativamente ao desenvolvemento do alumnado. 

 Controlar e vixiar os tempos de lecer daquel alumnado que sabemos que ten máis 
problemas de convivencia cos seus compañeiros e compañeiras. 

 Animar e formar ao profesorado na resolución de conflitos e nas habilidades sociais para 
despois traspasalo ao grupo-clase.  

 Retomar o programa de mediación escolar orientado ao alumnado de 5ºEP e 6ºEP, xa 
que é moi necesario para evitar maiores conflitos entre compañeiros.  

 Tentar mellorar a colaboración por parte das familias nos casos de conflitos entre iguais, 
xa que en moitos casos empeoran a situación en lugar de tentar resolver conflitos.  

 Formar as familias en resolución pacífica de problemas e habilidades sociais.  
 
Os seus membros poden coincidir cos do consello escolar, pero non teñen que ser os 

mesmos necesariamente. No noso centro serán: 
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COMISIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
María José Salgado González Orientadora (coordinadora) 
Miguel González Barreira Director 
Elena Paz Alonso Xefa de Estudos 
Mª Teresa Rois Jordedo Nai 
Pablo González Martínez Persoal non docente 
 
Manterán tres reunións anuais de carácter ordinario, unha por trimestre, e con carácter 

extraordinario cantas veces sexa convocada pola súa presidencia, por iniciativa propia ou por 
proposta de, polo menos, unha terceira parte dos seus membros. 
 
MEDIDAS QUE AFECTAN Á ORGANIZACIÓN: 
 
 Revisar as estratexias e procedementos de información, participación e toma de decisión 

dos diferentes órganos do centro para mellorar a participación. 
 Adoptar as medidas preventivas necesarias para garantir os dereitos de todos os  

membros da comunidade educativa e o cumprimento das normas de convivencia do 
centro. 

 Impulsar accións dirixidas á promoción da convivencia, especialmente o fomento de 
actitudes para garantir a igualdade entre mulleres e homes, a igualdade de trato de todos 
os membros da comunidade educativa e a resolución pacífica de conflitos. 

 Propor ao consello escolar as medidas que considere oportunas para mellorar a 
convivencia, así como dar conta a este, cando menos dúas veces ao longo do curso, das 
actuacións desenvolvidas e das correccións e medidas disciplinarias impostas. 

 Coñecer o cumprimento efectivo das correccións e medidas correctoras nos termos en  
que fosen impostas e informar o consello escolar sobre o grao de cumprimento da 
normativa vixente. 

 Realizar o seguimento dos compromisos de convivencia subscritos no centro. 
 Desenvolver diferentes actividades para a prevención e /ou solución de posibles conflitos 

que poidan xurdir no ámbito educativo. 
 Coordinar a mellora do clima escolar, a través da función titorial e propoñer accións 

cooperativas. 
 Asesorar ao resto do profesorado na inclusión de dinámicas de aula, que propicien a 

mellora da convivencia e a resolución pacífica de conflitos. 
 Impulsar a actuación do equipo de mediación e da aula de convivencia inclusiva. 
 Revisión das normas do Plan de Convivencia e establecer acordos nas formas de 

traballalas co alumnado. 
 Durante o mes de setembro traballar as normas de convivencia nas aulas. 
 Adopción de acordos entre o profesorado respecto dos criterios de esixencia de normas 

coa finalidade de manter unha liña de conduta coherente, uniforme e sistemática. 
 Esixencia de cumprimento de normas por parte de todo o profesorado a todo o alumnado 

naquelas dependencias que o requiran. 
 Potenciar o funcionamento da comisión de convivencia escolar. 
 Vixiar as zonas comúns e as zonas de ocio. 
 Establecer reunións periódicas cos titores para realizar accións conxuntas para a mellora 

da convivencia escolar. 
 Organizar o centro de forma respectuosa coa diversidade e aceptación da mesma, 

fomentando a inclusión. 
 Potenciar o desenvolvemento da competencia social e cívica. 
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 Establecer na PXA obxectivos claros e consensuados para a mellora da convivencia. 
 Incluír nas programacións e no PAT a realización de traballos cooperativos. 
 Garantir que todos o membros da comunidade educativa coñezan os seus dereitos e 

deberes. 
 Utilizar asembleas de aula como sesións de información, debate e participación. 

 
Obxectivos: 

 
 Realizar actividades preventivas para evitar condutas disruptivas e contrarias á 

convivencia. 
 Realizar actividades de acollida no cambio de etapa, facilitando o tránsito. 
 Desenvolver accións que faciliten a convivencia e cooperación, tales como xogos ou 

actividades cooperativas e en grupo. 
 Priorizar a resolución de conflitos mediante a negociación e o diálogo. 
 Promover o respecto mutuo para previr dificultades de convivencia. 
 Realizar obradoiros de convivencia nas aulas. 

 
Medidas para mellorar a formación do profesorado e dos pais, nais e titores/as legais: 

 
 Promover desde a comisión de convivencia e desde a AMPA actividades formativas e 

informativas en relación con temas de convivencia, como por exemplo o Plan Director ou 
escolas de nais e pais. 

 Elaborar orientacións sobre a prevención e resolución de conflitos para toda a 
comunidade escolar. 

 Formar sobre a mediación escolar como técnica de resolución de conflitos. 
 Informar á comunidade educativa sobre cursos, congresos ou xornadas relacionados coa 

educación emocional, a resolución de conflitos, convivencia escolar… 
 Informar (e formar) ao profesorado sobre os cursos ofrecidos pola Consellería en materia 

de convivencia escolar e resolución pacífica de conflitos, así como de intelixencia 
emocional. 

 
Medidas para mellorar as relacións interpersoais: 
 
 Potenciar a participación de alumnado nos xogos e actividades evitando as exclusións. 
 Coidar as relacións entre o profesorado e deste coas familias, de xeito que constitúan un 

modelo para o alumnado. 
 Ensinar a dialogar como medio para evitar e/ou solucionar conflitos. 
 Incrementar as actividades en parella ou grupo. 
 Fomentar, a través de traballo grupal, a valoración persoal de cada alumno/a. 
 Formular como obxectivo educativo aprender a traballar en grupos e cooperar. 
 Potenciar o traballo en equipo do profesorado. 
 Educar en sentimentos, actitudes, valores e emocións. 
 Promover nos períodos de lecer os xogos populares como xogos cooperativos. 
 Introducir estratexias específicas de desenvolvemento emocional, habilidades sociais e 

axuda persoal. 
 Traballar na clase sobre modos adecuados de relación: falar, escoitar… 
 
Medidas dirixidas á difusión do Plan de Convivencia e outros documentos 
relacionados: 
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 Presentación do Plan de Convivencia ao profesorado e ao persoal de administración e 
servizos. 

 Elaborar e implantar protocolos de acollida do profesorado de nova incorporación. 
 Dar a coñecer entre o alumnado o Plan de Convivencia e as NOF, así como os membros 

do equipo de mediación. 
 Informar ás nais, pais e titores/as legais sobre o Plan de Convivencia e as NOF, que 

poderán consultar no centro e na páxina web do centro. 
 Divulgar entre o profesorado, alumnado e familias orientacións básicas sobre o acoso e 

ciberacoso e a súa prevención. 
 

Responsables das actuacións: 
 
 Comisión de convivencia escolar 
 Equipo directivo 
 Equipo de mediación escolar 
 Departamento de orientación 
 Mestres titores ou calquera mestre ou mestra 
 Comisión de coordinación pedagóxica 
 Claustro 
 Consello escolar 
 Inspección educativa 
 Axentes externos ao centro 
 
Temporalización 
 

En canto á temporalización, dependerá do obxectivo ou actividade concreta que se leve 
a cabo, favorecendo e fomentando o traballo da convivencia durante todo o curso escolar. 

 
En canto aos recursos posibles: 

 Documentos de centro 
 Programacións didácticas 
 Estratexias metodolóxicas 
 Programas específicos, como por exemplo de habilidades sociais 
 Materiais elaborados polo centro ou mercados. 
 Equipo de mediación 
 Aula de convivencia escolar 
 Inspección educativa 
 Servizos externos ao centro 
 Todos aqueles que foran precisos 
 
Avaliación: 
 

Ao remate de cada ano académico farase unha valoración global das accións 
realizadas e reflectirase nunha Memoria Final, na que se indicará: o nivel de consecución dos 
obxectivos previstos, as dificultades atopadas e as modificacións introducidas, así como as 
conclusións e as propostas de mellora que deberán incorporarse en posteriores plans. 

A avaliación realizarase en base a indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, de 
tal xeito que, xunto cos datos obxectivos, queden recollidos os aspectos referidos á calidade 
e efectividade das intervencións. 
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Corresponde á Comisión da Convivencia Escolar do Centro realizar a memoria final. 
Contará coa colaboración do departamento de orientación así como da persoa dinamizadora 
da convivencia no centro. 

Para avaliar o Plan de Convivencia tómanse como referente as actuacións marcadas. 
Cada unha delas debe ter persoas responsables (individualmente, equipos, grupo formado 
para este fin…) e uns prazos para facelo. No apartado de recursos sinalaríamos todo o que 
nos pode ser útil (documentos, rexistros, informes, medios materiais, recursos humanos...) 
propios ou alleos ao noso alcance. Rematados os prazos analízase o grao de consecución. 

 
Cadro resumo das actuacións para favorecer a convivencia escolar: 

 

 
Actuacións 

 
Responsables 

 
Estratexias 

 
Recursos 

 
Tempos 

 
Presentación do 

Plan de Convivencia 
ás familias, 

profesorado e 
alumnado. 

 

 
Equipo 

directivo, 
orientadora 
e titores. 

 
Reunión 

informativa, 
entrevistas 
persoais. 

 

P.E., NOF, salón de 
actos, aulas,… 

 

 
1º 

trimestre 

Unificación de 
criterios entre todo 
o profesorado para 

ter claras as 
medidas a aplicar a 
fin de evitar as 
contradicións e 
ambigüidades en 
caso de conflito. 

 
 
 
 

Todo o 
profesorado. 

 
 

 
Xuntanzas de 
Claustro para 

unificar criterios. 

 
 
 

 
NOF, P.E. 

 

 
Principio 
de curso. 

No  
momento 
que xurda 
o conflito 

 

 
Actividades de 

formación para o 
profesorado en 
estratexias de 
resolución de 
conflitos e 
emocións. 

 
 
 

 
D.O e 

profesorado 

O D.O facilitará 
aos titores 
información 

referida ao tema 
en cuestión. 

O CFR ou 
outros 

organismos 
organizan 
cursos de 
formación 

 
 

 
Cursos,xornadas, 

seminarios 
formativos:charlas, 
debates,material 
impreso, etc. 

 
 
 
 

Ao longo 
de todo o 
curso 
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Establecemento 
dun clima de clase 

baseado nas 
normas negociadas 
e acordadas que 

serán asumidas por 
toda a comunidade 

educativa. 

 
 
 
 

Todo o 
profesorado. 

 

As normas xerais 
acordadas no 

marco do Plan de 
Convivencia e 
NOF estarán 
visibles en 

tódalas aulas e 
corredores. 

 
 

 
NOF, P.E., carteis 
elaborados polo 
alumnado e 
profesorado. 

 
 

 
1ª   

semana 
de curso. 

Desenvolvemento 
dun Programa de 

Habilidades Sociais e 
resolución de 
Conflitos 

consorte ó 
reflectido no PAT. 

D.O e titoras. 

O D.O revisará, 
adaptará e 

informará sobre 
os programas. 

Os equipos de 
ciclo adaptan os 

contidos ao nivel 
psicoevolutivo do 

alumnado. 

Programa PEHIS, 
Programa ESCyPI, 
Método EOS, Libro 

“Aprender a 
convivir” de Xares, 
“Educación en 

valores” de Fresco 
Calvo 

 

Ao longo 
de todo o 
curso 

 
 

 
Asembleas de clase 
para analizar a 
marcha da 

convivencia en cada 
grupo. 

 
 
 

Titoras Dpto. 

Orientación. 

Xefatura de 
Estudos 

O D.O baixo 
supervisión de 
Xefatura de 
Estudos 

elaboran un 
cuestionario 

sobre a 
convivencia. 

A titora aplica o 
cuestionario e 
debátense as 
conclusións no 

grupo 

 
 
 

 
Cuestionario 
Sociograma. 

 
 
 
 

1º, 2º ,3º 
trimestre 

 

Celebración do 
“Día da non 

violencia contra as 
mulleres” 

25  de  Novembro 

Celebración  do 

“Día da Paz e a 
Non Violencia”. 

29 de Xaneiro 

 

 
Equipo 

Directivo. 

Titoras 

Dpto. 
Orientación. 

Xefatura 

Traballo nas 
distintas titorías 
sobre temas en 
relación co 

Sexismo, a Paz, en 
colaboración co 
D.O. Exposicións 
de traballos. 

Celebracións no 
centro. 

 
Normas de 
convivencia. 

Material audiovisual. 
Traballo elaborado 

polos grupos. 
Trípticos, 

obradoiros, etc. 

 

 
Última 

semana de   
novembro 

e de 
xaneiro 
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Desenvolvemento 
das tarefas de titoría 
cando a persoa titora 
o estime necesario. 

 
 
 

Titoras Dpto. 

Orientación. 

A persoa titora 
fomentará os 

valores 
democráticos de 
convivencia e 
tolerancia 

empregando unha  
metodoloxía 
participativa 

Normas de 
convivencia. 
Carpetas de 
titorías con 
materias. 
Material 

audiovisual. 
Traballos 

elaborados polos 
grupos. 

 
 

En  
calquera 
momento 
o longo do 

curso 

Formación ás 
familias en 

estratexias de 
resolución de 

conflitos, detección 
de malos tratos entre 

iguais, etc. 

 

Equipo 

Directivo 

Dpto. 
Orientación. 

 

 
Escola de Pais e 

Nais 

 

Sesións 
informativas e 

material impreso. 

 
 

 
Ao longo 
do curso. 

 
Xogos populares e 
cooperativos nos 
períodos de lecer 

 
 

Claustro 

Fomentar e 
promover os 

xogos populares 
como forma de 
cooperar e evitar 

conflitos 

 

Xogos pintados no 
patio. 

Xornadas para 
coñecer os 

diferentes xogos. 

 

Todo o 
curso 
escolar 

 

- O Equipo de Mediación Escolar: 
 
Haberá un equipo dedicado á intervención imparcial para a resolución de conflitos en 

que unha terceira persoa axuda as partes implicadas a alcanzar un acordo satisfactorio para 
ambas as dúas utilizando unha estratexia preventiva, resolutiva e reparadora na xestión de 
calquera conflito entre membros da comunidade educativa. 

Nos supostos menos graves de situación de acoso, favorecerase a mediación 
realizada por alumnado do centro educativo que obtivese formación por parte dalgún 
profesor/a do centro para a intervención nestas situacións. 

O equipo de mediación estará formado por: 
 

EQUIPO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
María José Salgado González Orientadora (coordinadora) 
Elena Paz Alonso Xefa de Estudos 
Eva Mª Vidal Armada Titora de 5ºEP 
Ana Rosa Villar Comesaña Titora de 6ºEP A 
María Josefa Oliveira Antón Titora de 6ºEP B 

 
-Aula de Convivencia Inclusiva: 
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A aula de convivencia inclusiva é un aula para o alumnado que, como consecuencia da 
imposición de medidas correctoras, estivese temporalmente privado do seu dereito de 
asistencia ao centro. Son non estables e, de ser o caso teñen a finalidade de substituír o 
tempo de expulsión, con apoios e formación específica, e buscan a mellor reincorporar do 
alumnado á súa propia aula no menor tempo posible. 

O obxectivo desta aula é converterse nunha alternativa á expulsión do centro para 
aquel alumnado sancionado con esta medida. 

A aula de convivencia estará situada no Departamento de Orientación. No caso de 
estar ocupado, asignarase unha aula que estea libre nese momento. Funcionará en horario 
lectivo e estará atendida polo mestre ou mestra de garda. 

O material didáctico será elaborado polos mestres e mestras que lle impartan docencia 
ao alumno/a que asista á aula de convivencia inclusiva co asesoramento do Departamento 
de Orientación. 

Tamén funcionará o equipo coordinador de mediación escolar composto por 
profesorado e o equipo mediador composto por alumnado (Anexo VII-D Protocolo de 
Mediación, Plan de Convivencia.). 
 
 
13. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA (CCP).- 
 

Entre as competencias importantes que terá esta comisión está formular ao claustro 
criterios a ter en conta para a elaboración dos proxectos curriculares. Esta comisión está 
formada por:  
 

Comisión de Coordinación Pedagóxica (C.C.P.) 

Elena Paz Alonso (Xefa de Estudos) Coordinadora
Mª Del Carmen Rivera Alén (PT e Coord. 2º Ciclo)  Secretaria 
Miguel González Barreira (Director) 

Membros 

María José Salgado González (Orientadora) 
Marta Fernández Carneiro (AL) 
Sabela Taboada Martínez (PT afín AL) 
Noemí Ortiz Pozo (Coord. E. Infantil) 
Cristina Rodríguez Arias (Coord. 1º Ciclo) 
María Josefa Oliveira Antón (Coord. 3º Ciclo) 
Filomena Salgueiro Moure (Coord. EDLG) 
María Molinos Rodríguez (Responsable da B.E. PLAMBE) 

 
Aínda que a CCP legalmente debe estar formada polos membros anteriores, o 

claustro de profesores decide que a CCP, no noso centro, debe estar formada por todos os 
membros do claustro, xa que somos un centro de poucos mestres/as. Con esta decisión 
ademais de ser máis operativos, evitamos perda de tempo na toma de decisións e de 
transmisión da información a outros órganos de coordinación pedagóxica. 

 
Entre as competencias importantes que terá esta comisión está formular ao claustro 

criterios a ter en conta para a elaboración dos proxectos curriculares.   
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OBXECTIVOS:  
 Coordinar todas as actividades de carácter pedagóxico no centro: elaboración das 

programacións didácticas, elaboración e revisión do Plan de Concreción Curricular e a 
implementación daqueles aspectos concretos que impliquen ó conxunto do centro.  

 Potenciar e apoiar as medidas de atención á diversidade.  
 Coordinar e secuenciar as propostas de traballo dos diferentes equipos e ciclos.  
 Elaborar suxestións para o Plan de acción titorial e o Plan de orientación.  
 Colaborar no fomento dun clima de convivencia positiva. 
 Velar polo cumprimento dos obxectivos programados propostos na P.X.A. 
 Promover proxectos e actividades de innovación pedagóxica. 

 
ACTIVIDADES:  
 Análise e revisión dos documentos de programación elaborados no centro: coherencia e 

adecuación de obxectivos, contidos e criterios de avaliación.  
 Elaboración do calendario de sesións de avaliación.  
 Análise do plan de actuación para a atención á diversidade.  
 Proposta de uso de instrumentos de avaliación elaborados segundo criterios comúns.  
 Análise de informes de alumnado e adopción de decisións sobre o cambio de aula de 

determinado alumnado.  
 Programación dos agrupamentos de alumnado segundo os criterios fixados.  
 Análise de necesidades de cara ó plan de orientación e á acción titorial.  
 Redacción de posibles cuestións a tratar no Plan de Acción Titorial e no Plan de 

Orientación.  
 Valoración do desenvolvemento da acción titorial.  
 Análise, valoración e, se é o caso, formular a proposta de aprobación de documentos 

relacionados coa convivencia.  
 Charlas con nais e pais de alumnado.  
 Revisar e actualizar o N.O.F. e Plan de Convivencia.  
 
 
14. SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO.- 

 
14.1. COMEDOR ESCOLAR. 
 
A regulación do comedor escolar está reflectido no Anexo XVII_PEC: Plan de 

funcionamento do comedor escolar do noso centro. 
 
CARACTERÍSTICAS: 

 O comedor é xestionado pola Consellería de Educación cunha modalidade de xestión 
indirecta. 

 O horario do comedor é de 14h a 16,00h. 
 A partir das 15:15h. o alumnado xa poderá ser recollido pola súa familia. 
 Neste intre, hai sobre 66 comensais, despois de empezar o servizo. 
 Contamos con 3 coidadoras de atención do servizo. 

 
14.2. PLAN MADRUGA - AULA MATINAL. 
 
A regulación da aula matinal está reflectido no artigo 5/2 das normas de 

organización e funcionamento do noso centro. 
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CARACTERÍSTICAS: 
 A ANPA é a organizadora deste servizo. 
 O horario da aula matinal será de 7,30h a 9,00h. 
 O curso pasado tivemos 17 inscritos de diferentes cursos de Educación Infantil e 

Primaria. Neste curso as previsións son similares. 
 Contamos con 1 coidadoras de atención do servizo. 

 
14.3. TRANSPORTE ESCOLAR. 

 
A regulación do transporte escolar está reflectido no artigo 5/3 das normas de 

organización e funcionamento do noso centro. 
 
CARACTERÍSTICAS: 

 O transporte escolar depende da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, sendo 
este gratuíto. 

 Terá dereito o alumnado que teña o seu enderezo a máis de 2Km do colexio. 
 Para manter a condición de usuario lexítimo, é necesario que se faga un uso continuado 

do transporte escolar, entendido este como o uso repetitivo del en días fixos da totalidade 
das semanas do curso. 

 Ten dúas rutas distintas e está encomendado á empresa ATSA. 
 Para o transporte escolar hai dous autobuses contando cada un deles cunha coidadora 

que velará polo coidado do alumnado.  
 O número de prazas é de 37 alumnos/as nunha das rutas e 55 na outra. 
 O servizo de transporte funciona pola mañá chegando ao centro sobre as 08:40 e 

marchará ás 14:05.  
 O Equipo Directivo, xunto co profesorado, coordinará e organizará a recepción do 

alumnado usuario de transporte escolar, desde a chegada dos autocares ata a hora de 
entrada nas aulas (de 08:40h. a 09:00h.) 

 
 

14.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 

 O centro organiza e programa, dentro do horario escolar, as distintas actividades 
complementarias que realizan os alumnos/as durante o ano escolar: visitas, actividades 
pedagóxicas, recreativas, festivais, competicións deportivas, etc. 

 A ANPA organiza habitualmente as actividades extraescolares en horario de tarde: 
patinaxe, baile, robótica, fútbol sala, baloncesto, etc. 

 As actividades desenvolveranse diariamente en horario de 16h a 18h. nos espazos do 
Centro. 

 A Biblioteca Escolar permanecerá aberta durante o desenvolvemento das actividades 
extraescolares e haberá un mestre/a de garda para a atención da mesma, excepto os 
martes. 

 No Plan de Actividades propostas pola ANPA, abordarase este tema en profundudade. 
 
 
15. LIBROS DE TEXTO ESTABLECIDOS NO CENTRO PARA ESTE CURSO.- 
 

Debido ao cambio metodolóxico iniciado no curso 2017-18, os docentes deste centro 
decidimos, en sesión extraordinaria de Claustro de Profesores do 15 de maio de 2018, non 
utilizar libros de texto a partir do curso 2018-19 en ningún curso.  
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En 5ºEP e 6ºEP farase uso do proxecto dixital E-Dixgal da Consellería de 
Educación. 

No seu lugar serán os alumnos/as os/as encargados/as de buscar a información, 
traballando por tarefas e/ou proxectos e desenvolvendo nas aulas, sobre todo, técnicas de 
aprendizaxe cooperativo para unha mellor adquisición das competencias clave. 

Non tramitaremos axudas para a adquisición de libros de texto nin a participación no 
fondo solidario, pero si as axudas para material escolar de Educación Primaria. 

 
 
16. MEDIDAS ORGANIZATIVAS E PEDAGÓXICAS ADOPTADAS NO PERÍODO DE 

ADAPTACIÓN EN 4ºEI.- 
 
As medidas organizativas e pedagóxicas no período de adaptación están recollidas no 

Anexo X do PEC e aprobado polo Claustro de Profesores. 
Os centros docentes que impartimos a etapa de educación infantil podemos optar por 

unha incorporación gradual do alumnado matriculado en 4ºEI, que non se prolongará máis 
alá do día 16 de setembro de 2022.  
 

Obxectivos: 
 

 Facilitar o cambio dun espazo coñecido (familia ou outra organización escolar) a outro 
ambiente con novos tipos de relacións. 

 Diminuír a angustia, o medo e a ansiedade creada polo cambio de situación. 
 Favorecer a sensación de seguridade na nova situación escolar. 
 Favorecer que o neno/a descubra o gozo de estar cos demais nun ambiente 

estimulante. 
 Colaborar e compartir información relevante entre familias e escola, para mellorar o 

coñecemento mutuo e a adaptación á escola. 
 Xerar relacións vinculares entre nenos/as, as súas familias e o profesorado, 
 baseándose na confianza e na profesionalidade. 
 Conseguir que a adaptación do alumnado á escola sexa a idónea para o seu correcto 

desenvolvemento. 
 

Proceso de incorporación á aula: 
 
O grupo de 3 anos consta de 14 de nenos/as. O ingreso será paulatino, con grupos 

reducidos que irán aumentando progresivamente como se amosa a continuación: 
 
GRUPO 1: 4 ALUMNOS 
GRUPO 2: 3 ALUMNOS 
GRUPO 3: 4 ALUMNOS 
GRUPO 4: 3 ALUMNOS 
 
Os nenos e nenas accederán pola entrada principal. O xoves 8 e o venres 9 de 

setembro, as persoas que veñan con eles tamén entrarán e permanecerán na aula durante 
toda a sesión. 
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 XOVES 8 VENRES 9 

9:05 - 10:05 GRUPO 1 GRUPO 4 

10:20 - 11:20 GRUPO 2 GRUPO 3 

11:40 - 12:40 GRUPO 3 GRUPO 2 

12:50 - 13:45 GRUPO 4 GRUPO 1 

 
O luns 12 poderán acceder ao aula as familias que o consideren oportuno. A partir do 

martes 13 só permanecerán dentro da aula a mestra cos nen@s. O horario prolongarase día 
a día e de xeito paulatino para que lles sexa máis doada a incorporación no grupo-clase. 

 

 LUNS 12 MARTES 13 

9:10 - 11:10 GRUPO 1 e 2 GRUPO 3 e 4 

11:45 - 13:45 GRUPO 3 e 4 GRUPO 1 e 2 

 
A partir do mércores 14 de setembro xa merendamos na aula. 
 

 MÉRCORES 14 XOVES 15 

9:10 - 12:10 TODOS TODOS 

 
O venres 16 realizaremos a entrada e saída polo patio cuberto, como se fará o resto 

do curso. 
 

 VENRES 16 

9:10 - 13:10 TODOS 

 
A partir do luns 19 virán todos os nenos e nenas en horario completo, de 9h a 14h. 

Poderán empregar con normalidade os servizos do centro: transporte, aula matinal e 
comedor. 
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17. PLAN PARA O ALUMNADO CON ENFERMIDADE CRÓNICA E EQUIPO DE APOIO 
ESCOLAR.- 

 
Segundo o Anexo XIII do PEC: "Protocolo Xeral de Accidentes e Enfermidades do 

Alumno/a” contemplamos que o Equipo de Primeiros Auxilios (EPA) será o encargado de 
atender as enfermidades e accidentes graves do alumnado, as enfermidades crónicas e para 
actuar ante unha emerxencia no Plan de Autoprotección do Centro.  

 
Este curso escolar estará formado por: 

 

EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS (E.P.A.) 

Profesora de Pedagoxía Terapéutica (Xefa/Coordinador): Mª Carmen Rivera Alén 
Profesora de Audición e Linguaxe: Sabela Taboada Martínez e Marta Fernández Carneiro
Orientadora: María José Salgado González 
Coidador: Pablo González Martínez 
Profesores/as de garda 

 
As funcións do equipo serán 
 

 Comunicar ao persoal do centro os casos de alumnado con enfermidade crónica de alerta 
escolar e os casos de alumnado de especial atención e modo de proceder. 

 Illar ao ferido dos demais alumnos/as. 
 Buscar o botiquín se é preciso 
 Prestar primeiros auxilios ao accidentado ata a chegada de Persoal Sanitario 

Especializado. 
 Organizar as aulas e alumnado que estean sen vixilancia. 
 Aplicar a medicación pertinente en coordinación cos servizos sanitarios do 061 ou 112.  
 Etc. 

 
Todo o alumnado con enfermidade crónica que precise apoio educativo no centro, 

contará cun Plan de Atención Individualizado (PAI), integrado por: 
 

 Ficha con fotografía, protocolo de emerxencia (sinais de alarma, protocolo específico de 
actuación) e teléfonos de referencia, visible a disposición de toda a comunidade educativa 
(modelo Anexo 1: Ficha de Alumado con Enfermidade Crónica). Esta ficha estará visible 
nos botiquíns do centro e dentro da medicación a utilizar. 

 Autorizacións da familia (modelo Anexo 2: Autorización da Familia ). 
 Alta en Alerta Escolar (modelo Anexo 3: Formulario de Alerta Escolar). 
 Informe médico e pautas correspondentes (debidamente custodiadas no expediente do 

alumno/a para salvagarda da intimidade). Os datos que poidan ser necesarios nunha 
actuación de urxencia trasladaranse á ficha do alumnado referida. 

 Formularios complementarios que procedan: follas de control, etc., segundo cada caso. 
 
Dependendo de cada enfermidade crónica do alumno/a, redactaremos un breve 

protocolo específico desa enfermidade para saber actuar correctamente. 
A principio de curso facilitaremos a todo o persoal do centro o Protocolo Xeral de 

Accidentes e Enfermidades do Alumno/a e tamén os Protocolos Específicos dos casos de 
alumnado de alerta escolar e dos casos de especial atención. 
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18. PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS TAREFAS DO PERSOAL NON 

DOCENTE.- 
 
A regulación da organización do persoal non docente está reflectido no bloque V das 

normas de organización e funcionamento (NOF) do noso centro. 
O persoal non docente, persoal coidador/a, persoal conserxe, persoal de limpeza, 

persoal de comedor, etc., terá en conta o establecido nos seus correspondentes estatutos, 
réxime administrativo ou convenio laboral, regulado polas administracións, para a práctica 
das súas funcións e terá dereito a dispoñer dos medios necesarios para levalas a cabo. 

Por ser un persoal que está destinado nun centro educativo, as súas actuacións deben 
respectar os principios educativos do centro, e as súas relacións co resto da comunidade 
educativa han ser cordiais e respectuosas. 

Entendemos o colexio como un colectivo que traballa en equipo (alumnos/as, 
profesores, pais, persoal non docente). O traballo do persoal non docente ten unha función 
moi importante e que todos/as temos que valorar. 

 
O persoal non docente deste centro está formado por: 
 

 Coidadora: Pablo González Martínez.   
Horario: de 08:40h a 14:15h (de luns a venres). 

 Conserxe: Concepción González Granja.  
Horario: de 8:30h. a 14:30h. (de luns a venres) e de 16:00h. a 18:30h. (martes).  

 Coidadoras do comedor e aula matinal: Mª Inés Alonso Barreiro, Teresa Rois Jordedo e 
Estefanía Alicia Busto Poggiolini. As súas función veñen determinadas no Plan de 
Funcionamento do comedor escolar.   
Horario: de 14:00h a 16:00h (de luns a venres). 

 Persoal de Limpeza: Mercedes Dios Covelo e Patricia Dios González.   
Horario: de 14:30h a 20:30h (de luns a venres durante os meses de curso escolar). As 
súas función veñen determinadas nos pregos de contratación do servizo por parte do 
concello. 

 Persoal de transporte: 2 condutores e 2 coidadoras (Margarita Solla Pérez e Graciela 
Martínez Valverde). 
Horario: 2 liñas de autobús. Recollidas de alumnos/as desde as 08:25h. Chegadas ao 
centro ás 08:40h e 08:45h. (de luns a venres). Saídas do centro ás 14:05h. 

 
A forma de coordinación das tarefas deste persoal será o seguinte: 
 

PERSOAL 
COORDINACIÓN E 
COMUNICACIÓN 

FUNCIÓN 

Coidadora 
Depart. Orientación - 
Titor - Equipo 
Directivo 

Atención ANEAE 

Conserxe 
Concello - Equipo 
Directivo - 

Mantemento do 
centro 

Persoal comedor 
Empresa de 
Catering - Equipo 
Directivo 

Atención do 
comedor 

Persoal de limpeza 
Empresa de limpeza 
- Equipo Directivo

Limpeza do centro 
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Persoal de transporte: 
Condutor e coidadoras 

Empresa de 
transporte - Equipo 
Directivo 

Transporte escolar 

 
ART. 6B/3: PERSOAL COIDADOR. 

 
 O persoal coidador pertence á categoría de persoal laboral, dependente da Consellería 

de Educación. 
 O coidador é un recurso humano de apoio ós centros educativos para a atención do 

alumnado con necesidade específica de apoio educativo (ANEAE) que así o requira. O 
coidador/a presta os seus servizos complementarios de asistencia e axuda a este 
alumnado para fomentar a súa autonomía e desenvolvemento persoal, así como as súas 
posibilidades de acceso ó currículo. Por tanto, as funcións que desenvolve no centro 
teñen carácter asistencial-educativo e un enfoque de atención integral. 

 
No noso centro realizará as seguintes funcións: 
 

 Guiar e/ou axudar ó alumno/a á realización de hábitos da vida diaria. 
 Proporcionar estratexias para a resolución de problemas cotiáns. 
 Axudar ó alumno/a na súa integración social no contexto educativo: entradas, recreos, 

saídas, excursións, festivais, etc.  
 Axudar ó alumno/a a aprender a controlar situacións que impliquen perigo para si 

mesmos e/ou os demais.   
 Guiar e/ou axudar ó alumno/a a desprazarse e participar activamente nas actividades 

dentro e fóra do centro. 
 Servir como nexo de unión entre as familias e os titores/as e/ou demais profesionais do 

centro.  
 Facilitar axudas na aprendizaxe de toma de medicación dos nenos cuxas familias 

autoricen a tal fin. 
 Colaborar cos titores/as e co Departamento de Orientación para dar a resposta máis 

axeitada ás necesidades do neno/a. 
 As intervencións da coidadora deben fomentar o progreso da autonomía dos alumnos/as 

no seu desenvolvemento diario no centro. A intervención será de maneira gradual, de 
maior a menor atención, na medida en que o alumno/a vaia asumindo maiores cotas de 
autonomía e os apoios que precise poidan ser asumidos polos recursos ordinarios do 
centro, seguindo os principios de normalización e inclusión. 

 A xornada do coidador/a abrangue dende as 8:40h. ata as 14:15h. horas, sendo de 
relevante importancia as súas funcións nos tempos de acollida e despedida dos nenos/as 
que requiren o seu apoio. 

 
ART. 6B/4: PERSOAL CONSERXE. 

 
É nomeado polo Concello de Gondomar, que é quen lle asigna as funcións, entre as 

cales estarían: 
 

 Custodiar o edificio, mobiliario, máquinas, instalacións e locais do colexio e as zonas que 
constitúen o recinto escolar, deixando conectada a alarma sempre que non haxa 
actividade no colexio. 

 Abrir o colexio para a realización do horario lectivo e pechalo ó remate do mesmo, 
evitando que permaneza xente allea ao colexio sen autorización. 
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 Custodiar as chaves de todas as dependencias do colexio, así como facer soar a sirena 
para as entradas e as saídas no horario lectivo. 

 Controlar a entrada de persoas alleas á comunidade educativa. 
 Coidar do prendido e apagado do alumeado do edificio e do recinto, da calefacción e, en 

xeral, do control do bo funcionamento dos servizos xerais de uso, dando conta das 
avarías ao Director/a e ao Concello. 

 Recibir, conservar e distribuír obxectos e correspondencia, así como o traslado de 
material e mobiliario. 

 Atención telefónica na Conserxería. 
 Realización de tarefas elementais de mantemento. 
 Haberá en secretaría unha folla de avisos que o conserxe revisará diariamente para 

realizar tarefas urxentes.  
 

PLANNING DIARIO DO CONSERXE: 
 

 Ás 8:00 abrirá as dependencias do centro. 
 Ás 9:00 tocará a sirena para a entrada do alumnado. 
 Ás 9:05 pechará o portalón do patio cuberto e as portas de acceso ao centro pola entrada 

principal. 
 Ás 9:10 pechará o portal de acceso ao recinto do centro. 
 Ata as 9:15h atenderá ás familias que chegan tarde, abríndolle as portas pertinentes e 

comunicará en secretaría a reiteración que observe desas faltas de puntualidade. 
 A continuación, pasará por secretaría para programar os traballos nese día tendo 

prioridade os que hai na folla de rexistros dos traballos do conserxe que hai nesa 
dependencia. Ao finalizar un traballo, notificará ao director/a verbalmente e tachará o 
traballo na folla de rexistros.  

 Se o traballo a realizar é dentro do edificio principal, estará pendente tamén das posibles 
chamadas do timbre que se poidan producir e do teléfono en caso de non haber ninguén 
en secretaría. 

 Preguntar diariamente se hai algún acto ou actividade importante no centro onde 
precisemos da súa axuda para levala a cabo: transporte de mobiliario, custodiar o centro, 
atender o teléfono, etc. 

 Tocar a sirena no inicio e final das clases e dos recreos. 
 Diariamente está obrigado a comunicar ao director/a todas as necesidades, desperfectos 

e avarías que observe nas instalacións. A continuación, se é necesario, o conserxe 
informará ao concello da avaría e tamén informará ao director/a das posibles solucións. 

 Recoller as mercancías que se reciban no centro e preguntar onde gardalas. Non 
deixalas nunca polos corredores. 

 Acordoar aquelas zonas que sexan perigosas, sobre todo para o alumnado, e comunicalo 
ao director/a. 

 En caso de ter que cortar a herba do xardín, será nun horario que prexudique o menos 
posible o ritmo do centro, a ser posible os martes e xoves pola tarde cando non hai 
alumnado. 

 Limpeza en profundidade dos patios de recreo. 
 Recoller diariamente a roupa que deixa o alumnado tirada no patio cuberto e depositala 

en obxectos perdidos. 
 En caso de usar a calefacción, preguntar diariamente ao director/a a hora de peche da 

caldeira.  
 Ás 13:30h. abrirá as portas de acceso ao centro para que entre o transporte e as familias 

a recoller aos seus fillos/as. 
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 Ás 14:00h. tocará a sirena para a saída do alumnado. 
 As 14:15h. pechará as dependencias do centro. 

 
ART. 6B/5: PERSOAL DE COMEDOR E AULA MATINAL. 

 
Será nomeado polos xestores do comedor, e, sen detrimento das que este lle asigne, 

terá as seguintes funcións: 
 Apertura e peche do comedor de acordo coas normas establecidas. 
 Procurar que as dependencias do comedor, así coma os utensilios de cociña, se 

manteñan en perfectas condicións de limpeza e bo funcionamento. 
 Outras asignadas pola dirección, de acordo co seu perfil profesional. 

 
ART. 6B/6: PERSOAL DE LIMPEZA. 

 
Será designado polo Concello, e será responsable da limpeza de todas as instalacións 

do centro. Tamén manterán os produtos de limpeza en lugar inaccesible para os alumnos/as.  
 

ART. 6B/7: PERSOAL DE TRANSPORTE. 
 
O/A chofer e o coidador/a responsabilizarse diante da Dirección do centro e diante da 

empresa de canto suceda no autobús dende o momento da saída do alumnado do recinto 
escolar ou dende a súa subida nas paradas. Calquera situación irregular deben poñela de 
forma inmediata en coñecemento do centro. 

 
 

19. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN E EVACUACIÓN DO CENTRO.- 
 
O Plan de Autoprotección do centro segue vixente desde que se renovou no curso 

2016-17.  
Neste curso, despois da pandemia, volveremos a realizar os simulacros habituais de 

evacuación durante o ano.   
 
 

20. PLAN DE UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO.- 
 
A regulación da utilización das diferentes instalacións do centro está reflectido no 

bloque VII das normas de organización e funcionamento do noso centro: “uso de 
instalacións e espazos”.  

 
ART. 7/1 NOF: Cuestións xerais no uso de espazos. 

 
- Todo o profesorado e alumnado ten dereito a utilizar todos os espazos do centro nos 

termos que se reflicten neste regulamento, aínda que algúns deles estean reservados 
prioritariamente para determinados fins e por persoal especialista, e outros estean 
suxeitos a calendario e/ou quendas de utilización. 

- Todos, polo tanto, teñen a obriga de utilizalos axeitadamente segundo o uso ó que 
están destinados. A súa utilización implica deixalos, coma mínimo, no mesmo estado 
en que estaban antes de utilizalos. 

- En caso de anomalía nas dependencias do centro, estas deberán ser comunicadas á 
dirección. 
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- Non se permitirá o acceso á zona de aulas a persoas alleas ao centro. 
- Todos os espazos do colexio poderán ser utilizados para realizar actividades 

extraescolares, previo aviso e autorización da Dirección. O material do alumnado e 
profesorado de ditas aulas non poderá ser utilizado. As persoas que as utilicen serán 
responsables, do bo uso das mesmas, da vixilancia do alumnado e dos seus danos si 
así fose o caso. 

- En ningún caso poderán acceder ás aulas as familias nin os alumnos/as pola súa 
propia iniciativa e sen permiso para coller algún material esquecido cando rematen as 
clases. Deberán solicitar permiso ao profesorado de garda e acudir con el. 

- A distribución de aulas e espazos determinarase a principio de cada curso, tendo en 
conta criterios de proximidade de ciclos, cando é posible, e de continuidade na mesma 
aula por parte do grupo cando non cambia de ciclo.  
 
Como está marcado nas NOF do centro, a franxa horaria de 16h a 18h será de uso 

preferente da ANPA para levar a cabo as actividades extraescolares que organiza 
habitualmente no colexio. 

Para o resto de horas, as entidades sen ánimo de lucro que desexen empregar as 
instalacións do centro deberán rexistrar unha solicitude formal segundo o modelo 
estandarizado do colexio para facer uso delas. Unha vez rexistradas todas as solicitudes, 
será o Consello Escolar o que decida a cesión e se tramite a Xefatura Territorial de 
Educación. 

Durante o curso tramitaremos as solicitudes de usos de instalacións que se solicitan. 
Neste momento, as instalacións están a ser usadas polas seguintes entidades ou 
agrupacións de persoas físicas da parroquia de Vincios: 

 
Nome da Entidade 
solicitante 

CENTRO CULTURAL DE VINCIOS – ASOCIACIÓN DE 
VECIÑOS ”GALIÑEIRO 

Actividades  
- Ensaios Abandeirados, Entroido e Rondalla. 
- Partidos Futbito. 

Destinatarios da 
actividade 

Comunidade Educativa, familias da parroquia e socios do Centro 
Cultural de Vincios – Asociación de Veciños Galiñeiro 

Espazos solicitados Patio cuberto, vestiarios e pistas exteriores. 
Datas e horarios 
ensaios Abandeirados, 
Rondallas e Entroido 

Período comprendido entre o 01/10/2022 e o 31/08/2023 todos 
os venres de 22h. a 00,00h., sábados de 21h. a 23,30h. e 
domingos de 17h a 21h. 

Datas e horarios 
partidos futbito 

Período comprendido entre o 01/10/2022 e o 31/08/2023 todos 
os domingos de 10h. a 12h. 

Chaves solicitadas 
- Portal de acceso ao centro. 
- Portal Patio Cuberto. 
- Vestiarios. 

Documentación 
aportada 

- Seguro de responsabilidade civil e recibo bancario actualizado. 
- NIF do representante/a da entidade. 

Data de aprobación polo 
Consello Escolar 

09/09/2022 
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21. PLAN DE ACTIVIDADES PROPOSTAS POLA ANPA.- 
  
 
 
 
                                   
 
 
 
 

1. DIRECTIVA DA ANPA SANTA MARIÑA - CURSO 2022-2023: 

 

NAI / PAI CARGO 

Belén Cabaleiro Silva PRESIDENTA 

Mª Carmen Comesaña Estévez VICEPRESIDENTA 

Amalia Vicente Álvarez SECRETARIA 

Juan Pablo Vidal Costas VICESECRETARIO 

Mª Sonia Martínez Besada 
TESOREIRA (REPRESENTANTE 

CONSELLO ESCOLAR) 

Alicia Durán Covelo CONTADORA 

Lucía Gil Rodríguez 

VOGAIS 
Pablo Rial Salgueiro 

Mª Ángeles Fernández Álvarez 

María Elena Cabrera Chaparro 

 
 

2. ATENCIÓN E INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS: 
A atención e información ás familias lévase principalmente a través de notas 

informativas repartidas nas aulas, presencial no local da asociación no centro, mediante 
avisos na aplicación “abalar”, e por último na PÁXINA WEB. 

 
3. AULA MATINAL: 

Para cubrir servizos que consideramos básicos e importantes, participamos 
subvencionando parte dos gastos da oferta de AULA MATINAL, necesario ese servizo 
durante todos os días lectivos do curso sendo sabedores dos problemas que carrexa a 
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conciliación de vida familiar, en horario de 07:30 a 09:00 horas; para o que se conta 
cunha coidadora que custodia e realiza diferentes actividades de educación e entretemento 
cos alumnos e alumnas. 

 
4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

Nos inicios do curso (setembro) xestionamos a organización das ACTIVIDADES   
EXTRAESCOLARES para que dean comezo en outubro e sexan impartidas por monitores 
debidamente cualificados. Das características de cada unha delas depende a idade mínima 
de admisión dos alumnos/as. Desenvólvense as que se detallan, cunha subvención da ANPA 
para socios de 2 euros por alumno/a: 

 
A programación para este curso SERÍA a que se detalla: 
 

Actividade Día Horario 
Prezo 

Idade 
mínima 

Socios Non Socios  

Patinaxe 

martes 

16:00 a 17:00 24 € 26 € 5 anos 

Robótica Lego (EI) 16:00 a 17:00 10 € 12 € 3 anos 

Fútbol sala 17:00 a 18:00 24 € 26 € 3 anos 

Robótica lego (EP) 
mércores

16:00 a 17:00 18 € 20 € 6 anos 

Cociña Quente 17:00 a 18:00 16 € 18 € 3 anos 

Skate xoves 16:00 a 17:00 16 € 18 € 3 anos 

Baile Moderno 
venres 

16:00 a 17:00 10 € 12 € 3 anos 

Baloncesto 17:00 a 18:00 13 € 15 € 3 anos 

 
Este curso 2022-2023 diminuíu nunha porcentaxe moi alta a participación do 

alumnado nas actividades extraescolares, motivo polo cal non saíu adiante ningunha das 
actividades ofertadas para o luns. 

  
5. ASEMBLEAS DE SOCIOS: 

Cumprindo coa obriga de darlle voz aos socios convocamos ASEMBLEAS para 
mantelos informados de toda a nosa xestión. O curso pasado celebráronse 2 asembleas 
ordinarias, en Setembro coa asistencia da Dirección do CEIP Serra Vincios co fin de informar 
sobre o Protocolo Covid, e outra en Xuño.  

 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Durante o curso organizaremos as ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS culturais, 
festivas e de convivencia que a continuación relatamos: 

 
  Romaría da Horta  do CEIP Serra Vincios: 
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Organizaremos unha festa na que as familias participen e colaboren na limpeza e 
desbroce, así como preparación do terreo da Horta do cole coa finalidade de comezar cun 
proxecto de plantación de variedade de Grelos IXP de Ordes de Galicia, e posteriormente 
realizarase unha comida común e realizaremos xogos populares de forma que sexa unha 
xornada lúdica e festiva. 
 

 Festa de Nadal (Decembro):  
Chegada esta festa de tanta tradición e popularidade entre o alumnado, 

organizaremos unha xornada de música ou actuación que amenice a celebración do comezo 
do Nadal. 

 
 Festa da Biodiversidade do Monte Galiñeiro (Novembro): 

Organizaremos unha festa na que as familias participen na eliminación do eucalipto ou 
calquera outra actuación que nos propoña a Comunidade de Montes no Monte Galiñeiro, e 
posteriormente realizarase unha comida e haberá unha actividade de formación sobre o 
patrimonio histórico que posúe o Galiñeiro. 
  

 Festa do Entroido: 
Organizaremos unha festa na semana previa ás vacacións de Entroido, con 

actividades relacionadas con dita celebración, sempre que o orzamento da asociación o 
permita. 
 

 Festa de Fin de Curso (Xuño): 
Coa intención de gozar dun día de festa todos xuntos, organizaremos, se a situación 

sanitaria o permite, unha xornada de convivencia por parte das familias asistentes no recinto 
do centro con distintas actividades. 

 
 Organización de Excursión fin de curso coas familias Soci@s da ANPA: 

Organizarase unha saída lúdica coas familias co fin de celebrar o final de curso de 
tódol@s nen@s do CEIP Serra Vincios, 

 
 

7. CONVENIOS E SUBVENCIÓNS: 
Tamén levamos a cabo outro tipo de actuacións que reverten en melloras para a 

asociación e os socios, como son os CONVENIOS asinados e SUBVENCIÓNS solicitadas. 
Neste eido asinamos un convenio de colaboración co Concello de Gondomar mediante o cal 
recibimos unha achega económica, e solicitamos e acadamos unha subvención da 
Comunidade de Montes de Vincios coa que facer fronte aos gastos da Aula Matinal e saídas 
Complementarias. 
 

8. SUBVENCIÓNS E AXUDAS ÁS SAÍDAS COMPLEMENTARIAS E EXCURSIÓNS 
DO ALUMNADO: 
Colaboramos ao longo de todo o curso, nas SAÍDAS organizadas polo centro para 

levar ao alumnado a museos, zoo, cine, teatro e outros lugares e actividades de interese. 
Para elo subvencionamos aos socios/as coa cantidade de 2 € para os gastos derivados do 
autobús utilizado e  nas EXCURSIÓNS de fin de curso dos fin de ciclo de primaria e infantil, 
mediante achegas económicas e a venda de diferentes produtos nas festas celebradas ao 
longo do curso. 

 
9. REPRESENTACIÓN NO CONSELLO ESCOLAR: 
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Estamos presentes nos órganos de decisión do centro como son o CONSELLO 
ESCOLAR e as súas comisións delegadas. 

 
 

22. PLAN PARA A POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS RELACIÓNS DA 
COMUNIDADE COA FAMILIA.- 

 
A educación é unha tarefa compartida entre a familia e a escola e, tendo os pais e nais 

a responsabilidade da educación dos seus fillos/as e, polo tanto, a obriga de participar de 
forma activa na acción educativa, conduce a que pais e nais deban completar este proceso 
na casa. 

Os pais e nais son un elemento esencial na organización escolar. É importante a súa 
presenza e colaboración. A familia é a que mellor coñece aos nenos e nenas e pode aportar 
información a ter en conta. A escola aportará técnicas científicas ao coñecemento psicolóxico 
que dan á educación maior rigor. 

O órgano de participación das nais/pais/titores na vida recreativa, cultural, etc. do 
centro é a Asociación de Nais/Pais Santa Mariña de Vincios que terá 1 representante no 
Consello Escolar, nomeado directamente pola propia ANPA que transmitirá as suxestións da 
Asociación ao tempo que informa a esta das decisións tomadas no Consello. Tamén 
promove unha serie de actividades de carácter cultural e deportivo colaborando o centro na 
supervisión delas.  

Intentaremos levar a cabo o seguinte plan: 
 

POTENCIACIÓN E ORGANIZACIÓN DAS RELACIÓNS COA FAMILIA 

- Favorecer a participación dos membros do Consello Escolar como representantes 
lexítimos que son dos distintos sectores da comunidade educativa do centro. 

- Propiciar a comunicación, directa ou indirectamente, cos pais/nais dos alumnos/as co fin 
de facelos partícipes dos intereses e necesidades do centro, de modo que cheguen a 
asumir que as normas de organización establecidas na escola non son alleas e eles, 
senón o produto da estreita colaboración e adopción de medidas do conxunto da 
comunidade educativa. 

- Establecer e manter relacións de diálogo, coordinación e participación coa Asociación de 
Nais e Pais de Alumnos/as, Santa Mariña de Vincios. 

- Facilitar o uso das instalacións do centro para a realización de actividades organizadas 
pola ANPA, pola Asociación de Veciños, Centro Cultural, Banda de música, Comunidade 
de Montes, etc. O obxectivo será abrir o centro a toda a comunidade educativa e a 
parroquia de Vincios.  

- Favorecer a relación coas institucións de tipo social existentes na vila e co Concello de 
Gondomar. 

- Uso da axenda escolar como medio habitual e diario de comunicación entre o profesorado 
e as familias. 

- Envío de circulares a pais/nais/titores de alumnos/as con información puntual de asuntos 
do seu interese, a ser posible de forma telemática. Boletín informativo do inicio curso 
incidindo nas normas de organización e funcionamento máis importantes a ter en conta no 
centro. Utilización por parte do Centro e do profesorado da aplicación Abalar Móbil da 
Consellería de Educación como instrumento de comunicación coas familias. 

- Manter a páxina Web do colexio actualizada como canle de comunicación e publicar a 
revista anual do colexio para enviar ás familias. 
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- Ademais do envío obrigado aos pais/nais/titores do boletín de cualificación trimestral, 
comunicación puntual, telefónica ou escrita, de calquera asunto de interese relacionado co 
proceso de ensinanza e aprendizaxe dos seus fillos/as. 

- Celebración de reunións conxuntas con todos os pais e nais de alumnos/as da aula, nivel 
ou ciclo para conseguir a máxima colaboración no proceso de educación dos seus fillos/as 
en diversos momentos do ano para: 

 Permitir un achegamento mutuo entre as familias e os educadores. 
 Favorecer traballo conxunto e a colaboración para unificar criterios. 
 Integrar aos pais e nais no proxecto educativo. 
 Informar de cuestións importantes do curso. 
 Expoñer o proxecto educativo e explicar a metodoloxía. 
 Informar sobre os obxectivos a acadar. 
 Dar suxestións que permitan axudar aos seus fillos e fillas. 
 Presentar o equipo de profesores que inciden no proceso educativo do grupo de 

alumnos e alumnas. 
 Explicar os aspectos xerais do centro. 
 Informar das normas de organización e funcionamento: horarios, formas 

comunicación, etc. 
 Actividades que realizan ao longo da xornada escolar. 
 Tempos: de rutina (entradas e saídas), tempos de lecer, tempos de actividade. 
 Espazos: como se distribúe o espazo físico do centro: aulas, informática, instalacións 

deportivas e lúdicas, música, biblioteca, usos múltiples, etc.) 
 Materiais e medios dos que dispón o centro. 
 Servizo de transporte escolar. 
 Saídas, festas e celebracións. 
 Actividades complementarias e extraescolares. 
 Documentos de avaliación. 
 Ideario do centro: PEC. 
 Solicitar a súa colaboración para tratar de conseguir a mellora do alumno/a: hábitos 

de traballo, estudo, atención orde, limpeza, etc. 
- Atención aos pais/nais/titores por parte dos mestres/as titores/as de unha hora semanal 

todos os martes lectivos, de 17:30h. a 18:30 h., facilitando a posibilidade de entrevista 
noutro horario en función das necesidades de ambas partes. Estas entrevistas terán lugar, 
ben a demanda do profesorado, ben por solicitude dos pais e nais previa cita. Os aspectos 
prioritarios desta acción titorial individualizada serán: 

 Información ás familias. 
 Adaptación escolar dos alumnos/as. 
 Prevención das dificultades de aprendizaxe. 
 Vinculación da escola coa familia. 
 Realizar actividades específicas e puntuais como contacontos para o alumnado coa 

intervención dalgún pai/nai/titor, adoptando as medidas de seguridade de 
distanciamento e utilización de máscara. 

 Fomentar e organizar charlas no centro de relatores expertos nunha materia de 
interese para a comunidade educativa. 

 Atención aos pais/nais/titores por parte do orientador/a concertando cita previa. 
 Atención aos pais/nais/titores por parte do equipo directivo todos os días de 12:00h. 

a 14:00h. facilitando tamén a posibilidade de entrevista noutro horario en función das 
necesidades de ambas partes, preferentemente por medios telemáticos e non 
presencialmente. 
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23. MATERIAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN.- 
 

 4º EP: Reforzo / afondamento de materias troncais. Esta materia será impartida pola 
titora correspondente. 

 6º EP: Reforzo / afondamento de materias troncais. Esta materia será impartida pola 
titora correspondente. 

 
 

24. PAUTAS E CRITERIOS XERAIS SOBRE TAREFAS EXTRAESCOLARES.- 
 
Neste centro está aprobada en claustro a realización de tarefas extraescolares por 

considerarse unha medida conveniente e axeitada. 
Os/as alumnos/as poderán levar tarefas extraescolares para casa, de forma moderada 

en función da súa idade, nos seguintes casos: 
a) Por norma, o alumnado de 1º e 2º non levará tarefas extraescolares, salvo a 

recomendación de: 
- Ler diariamente. 
- Completar puntualmente algún traballo non rematado na aula ou de reforzo do xa feito 

no colexio. 
- Consultar información para activar ideas previas ao inicio dalgún tema. 

 
b) De 3º a 6º de primaria o alumnado poderá realizar na casa as seguintes tarefas: 

 
- Ler ou comentar textos axeitados á súa idade. 
- Buscar información dun tema concreto para a súa posterior posta en común na aula. 
- Rematar tarefas non acabadas na aula. 
- Reforzar algún tipo de contido xa traballado previamente na aula. 
- Afianzar as temáticas tratadas na aula mediante técnicas de estudo. 
- Memorizar algún tipo de contido. 
- Visionar vídeos para activar ideas previas. 

 
Deberá haber a necesaria coordinación entre o profesorado do nivel, para non 

saturalos con demasiadas tarefas extraescolares nun mesmo día. 
 
 
25. MENCIÓN HONORÍFICA.- 

 
O alumnado debe cumprir os seguintes requisitos para obter unha cualificación en 

6ºEP de  mención honorífica: 
 

- Amosar un rendemento académico excelente. 
- Amosar unha actitude de dedicación, interese e esforzo. 
- Amosar un dominio sobresaínte das distintas competencias de xeito global. 

 
A decisión final será tomada polo equipo docente do curso en cuestión. 
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26. AVALIACIÓN DO ALUMNADO.- 
 

Para a avaliación final do alumnado teranse en conta os criterios mínimos e de 
cualificación para promocionar nos diferentes cursos e as decisións e criterios de promoción 
(incluídos no PEC). 

. 
 

27. INFORME ECONÓMICO.- 
 

A situación económica do centro con data 07/10/2022 é a seguinte:  
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28. PLAN XERAL DE AVALIACIÓN DO CENTRO.- 
 

A avaliación do centro, que se reflectirá na memoria final de curso, pretende 
determinar o nivel de calidade das actividades educativas postas en marcha así como os 
resultados que das mesmas se derivan. A calidade implicará que os recursos dispoñibles, os 
procesos seguidos e os efectos alcanzados, oferten unha resposta coherente co formulado 
na presente PXA. 

Dende unha perspectiva global e integradora pódese sinalar como factores para medir 
a eficacia do centro e, polo tanto, a súa calidade, os seguintes: 
 Os fins e os obxectivos da avaliación. 
 As metas inmediatas. 
 O sistema organizativo do centro. 
 O grao de motivación e satisfacción do persoal docente. 
 O clima de convivencia escolar. 
 O contexto educativo da comunidade. 
 Os recursos humanos, materiais e económicos dispoñibles. 
 A implicación e participación do alumnado. 
 As relacións do centro coas familias. 
 Os procesos de ensino-aprendizaxe. 
 Os resultados acadados con todos e cada un dos membros da comunidade educativa. 

 
Non obstante o anterior, ao longo do curso compre facer un seguimento do grao de 

consecución dos obxectivos e actividades formuladas nesta PXA e proceder, se é preciso, á 
súa modificación. 

Este seguimento farase por medio da realización das seguintes reunións por 
videoconferencia: 
- Comisión de Coordinación Pedagóxica (C.C.P. - CLAUSTRO): revisión trimestral da PXA 

(ao remate de cada avaliación) onde se incluirán as incidencias, novas propostas, posibles 
modificacións, valoración de resultados, etc., que acadará a información necesaria do 
profesorado e doutros membros da comunidade educativa do centro e elaborará un informe 
propoñendo, se é preciso, os reaxustes necesarios. 

- Reunión Semanal do Claustro: todos os martes de 16:00h. a 16:45h. levarase a cabo unha 
reunión de claustro que non terá carácter oficial, pero que servirá para preparar todas as 
actividades do centro, para aumentar a coordinación docente, para preparar todo o traballo 
en equipo e sobre todo para avaliar a marcha do centro e propoñer posibles modificacións. 
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29. CERTIFICACIÓN DO CLAUSTRO E CONSELLO ESCOLAR.- 
 

Esta Programación Xeral Anual (PXA) para o curso 2022-2023 que figura nas páxinas 
anteriores a esta certificación, foi aprobada polo Claustro de Profesores/as e polo Consello 
Escolar en sesións ordinarias celebradas ambas o día 18 de outubro de 2022. 

 
 
 
 

En Vincios, a  18 de outubro de 2022 
 
 
 
 

O Equipo Directivo: 
 
 
 
 
 
 

 
   Xefa de Estudos    Director    Secretaria 
Asdo.: Elena Paz Alonso Asdo.: Miguel D. González Barreira  Asdo.: Mª José Salgado González 
 


