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1. OBXECTIVOS PEDAGÓXICOS ESPECÍFICOS DE CENTRO E AS MEDIDAS 

PARA A SÚA CONSECUCIÓN 

Debido á crise sanitaria de pandemia que estamos a vivir a nivel mundial o centro 

viuse na obriga de adaptarse á situación COVID-19. Esta situación afectou profundamente 

á Programación Xeral Anual do noso centro, xa nos vimos na obriga de adaptar, e incluso 

suprimir, moitas das actividades que se viñan facendo ao longo destes anos.  

En primeiro lugar houbo que elaborar un Protocolo de adaptación á situación COVID-19 

no curso 2020/2021. Neste documento  recóllense o conxunto de medidas tomadas para 

protexer e previr o contaxio da COVID-19 e crear contornas escolares saudables e 

seguras. Así mesmo, houbo que reorganizar horarios, espazos e aprovisionarse de 

material de limpeza e desinfección así como de cartelería de sinalización. 

Este plan deuse a coñecer a  toda a comunidade educativa, para fomentar a súa 

aplicación e cumprimento.  

No Programa de acollida, que se compartiu coas familias a principio de curso, 

quedan recollidas todas as actuacións en relación á organización do centro para adaptarse 

a esta atípica situación.  

Así mesmo, no Plan de continxencia, elaborado polo equipo directivo oídas todas as 

propostas dos restantes membros do claustro, redáctanse as medidas que adoptará o 

centro no caso de producirse unha suspensión da actividade lectiva  para facer efectivo o 

ensino a distancia e os supostos de reactivación da actividade lectiva presencial.  

Un dos puntos do protocolo recolle que os centros educativos teñen que crear un 

Equipo COVID formado por tres membros do claustro, que será o encargado de facer un 

seguimento dos posibles casos que puideran aparecer no centro. Os membros do citado 

equipo son: 

- Mª Montserrat Blanco Collazos que exerce como coordinadora do mesmo. 

- Sonia Lago Alonso 

- Mª Mercedes García Herrero 

As actividades programadas durante o curso 2020/2021 van encamiñadas á 

consecución duns obxectivos ambiciosos, como son a mellora da práctica educativa, a 

reflexión sobre a actividade pedagóxica e o desenvolvemento das competencias básicas 

no alumnado, ao tempo que se crea un bo clima de traballo, baseado na potenciación do 

traballo en equipo, a colaboración e o fomento de boas relacións interpersoais. 

Este curso seguiremos centrando o traballo anual en torno a un proxecto de 

innovación educativa: o PLAMBE (Plan da mellora das bibliotecas escolares), que 
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iniciamos o curso pasado e co que pretendemos poñer en valor a biblioteca do centro, 

sendo o eixo central da organización escolar e da que partirán a maioría das actividades 

a desenvolver no centro. Para levalo a cabo, noméase unha Comisión, que se encargará 

do proxecto e da programación de actividades, e que queda integrada pola coordinadora 

de biblioteca, María Montserrat Blanco Collazos, Silvia Martínez Caballero, (coordinadora 

do EDLG), Laura Sanmartín Rosende, mestra especialista en AL e Sonia Rodríguez 

Rodríguez, mestra especialista en PT. Actuará como coordinadora da comisión, 

Montserrat Blanco Collazos. 

Outro do obxectivos será potenciar os hábitos saudables polo que se solicitou a 

participación en dous períodos do Programa de Reparto da Froita Fresca e outros dous de 

leite (FOGGA). Nos cursos de 1º a 4º, seguiremos cos calendarios dos almorzos saudables 

para concienciar ao alumnado da necesidade de tomar alimentos variados e sans. As 

datas son as seguintes:   

Froita fresca               Leite 

Primeiro período:18/01/2021                Primeiro período: 01/02/2021  

 Segundo período: 24/05/2021      Segundo período: 12/14/2021 

A lectura é un dos obxectivos prioritarios, que se potencia cada curso a través de 

actividades motivadoras para o alumnado, coma a lectura dos libros dos padriños e das 

madriñas das aulas, os do/a autor/a galego que acostuma a visitar o centro no segundo 

trimestre (este curso intentarase que a actividade sexa por videoconferencia), ou os 

propostos no Plan Anual de Lectura. Os títulos que se deriven das actividades programadas 

polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega e da Biblioteca como a mochila viaxeira, a 

mochila violeta pola igualdade ou a presentación dos libros que son novidade na biblioteca, 

contribuirán tamén a mellorar a competencia lingüística e a potenciar a lectura como medio 

de lecer. Durante este curso, os préstamos dos libros faranse coincidir con algunha sesión 

de clase, e non nos recreos, para evitar o tránsito do alumado polos corredores. 

Continuarase co labor, comezado en cursos anteriores, de rexistro informático dos fondos 

bibliográficos. Por sexto  ano consecutivo, funcionará a hora de ler, que se realizará de 

luns a venres, despois do recreo, simultaneamente en todas as aulas do centro, e na que 

o alumnado, en absoluto silencio, goza da lectura non guiada, durante 15 minutos.  

As programacións de todos os niveis realizaranse tendo como referente o Decreto 

105/2014 do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de Educación Primaria (DOG 

9 de setembro), Currículo da LOMCE. Estableceranse os criterios de avaliación e 

promoción que serán comunicados ás familias na primeira reunión de principio de curso. Un 

dos puntos a ter en conta nas programacións do presente curso, é o Plan de Reforzo, no 

que virá recollida a metodoloxía a levar a cabo ao longo do primeiro trimestre do curso, 

tendo en conta os contidos non traballados no terceiro trimestre do curso pasado, debido á 

declaración do estado  de alarma. 
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O Departamento de Orientación, este curso, está formado por 4 mestras: a 

orientadora, que está compartida co CRA A Lagoa, dúas mestras de PT (unha delas de 

atención preferente) e unha mestra especialista en AL a tempo completo. Isto permitirá dar 

resposta ás necesidades do alumnado con problemas de aprendizaxe e de conduta 

matriculados no centro. A maioría dos apoios serán dentro da aula. A eiva máis importante 

é que todas as mestras do Departamento son novas no centro, polo que teñen que iniciar o 

seu traballo de cero. 

Solicitaremos o Programa ARCO que pon en marcha acción de Apoio, Reforzo de 

Competencias e Orientación para o alumnado de 4º, 5º e 6º. 

O mestre de Educación Musical estará no noso centro a tempo completo, despois 

de dous cursos estando esta praza compartida co CEIP de Leirado. Para completar 

horario, compartirá a titoría de 3º coa secretaria do centro. 

Máis ca nunca, a páxina web do centro será un recurso de comunicación coa 

comunidade escolar e unha ferramenta válida de carácter pedagóxico para o alumnado. 

Encargaranse de mantela actualizada as mestras de dinamización das TIC, a partires do 

material e traballos que aporte todo o profesorado do centro. Potenciarase tamén seguir 

mantendo actualizados os blogues creados dentro da páxina web. 

Todas as aulas e dependencias do centro teñen conexión á rede por wifi e por 

cable.  Neste curso comezamos a desenvolver o Proxecto Educación Dixital (E-Dixgal), en 

5º de EP, que ten como obxecto favorecer o desenvolvemento de proxectos integrais de 

educación dixital facilitando aos centros a dispoñibilidade de libros dixitais e doutros 

materiais que permitan desenvolver o seu proxecto curricular. 

Todas as/os mestras/es que formamos o Claustro, recibiremos formación para 

familiarizarnos cos novos equipos e a plataforma onde están albergados os contidos. 

Coa incorporación do centro ao programa E-DIXGAL, colocaron unha antena no 

exterior do recinto para garantir a conexión e a velocidade de internet. Esta antena usarase 

só con fins educativos e nunca se destinará a uso comercial. Non consta que sexa 

prexudicial para a saúde do alumnado. A área de Libre Configuración en 4º e 6º nivel 

seguirá sendo Informática, o que nos permite darlle entidade de materia do currículo a 

unha actividade que viñamos desenvolvendo desde hai anos. Seguiremos mercando 

equipos informáticos de ser necesario. 

Seguiremos velando para que todos os documentos administrativos e de 

comunicación estean en lingua galega. Asemade potenciaremos a nosa lingua desde as 

distintas materias do currículo e nas relacións interpersonais entre todos/as os/as membros 

do claustro, profesorado-alumnado, e profesorado-familia. Ante a situación de que cada 

vez hai menos nenos e nenas que se expresan en galego, as mestras debemos ser un 
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referente para eles e elas. É recomendable que todo o profesorado se dirixa ao alumnado, 

nas actividades que se desenvolven fóra das aulas, sempre en galego, e intentar empregar 

a nosa lingua cando falamos entre nós. Desde o EDLG programaranse actividades 

destinadas a conseguir que sexa normalizado o uso do galego no noso Centro. 

Este curso participaremos no Proxecto MUS-E, que emprega a arte como 

ferramenta en educación, desenvolve a creatividade, a imaxinación e a intelixencia 

emocional. Este programa traballa a través da danza os contidos matemáticos. Implicarase 

a toda a comunidade educativa no mesmo: alumnado, profesorado e familias. 

O plan de convivencia anual concretarase, un curso máis, na realización de 

“asembleas de clase” das que sairán por consenso as normas das aula, e nas que se 

analizará o estado de convivencia no centro, aprendendo así a dialogar e a chegar a 

acordos. Elixiranse os delegados/as das aulas, que manterán encontros puntuais cos 

representantes do alumnado na Comisión de Convivencia. O Plan de Convivencia do 

Centro e o Informe Anual sobre o Estado da Convivencia no Centro serán os documentos 

de referencia para a programación das actividades pola Comisión de Coordinación 

Pedagóxica. O fomento das actitudes solidarias, a protección do medio ambiente e o 

coidado e respecto das instalacións do centro formarán parte das actividades a 

desenvolver no curso actual. Actividades como “Coidamos o noso Centro” e “Detectives 

Verdes” están programadas para conseguir estes obxectivos. A organización destas 

actividades será diferente a cursos pasado co fin de evitar que se mesture alumnado de 

diferentes grupos de convivencia estable. Este curso, non se levarán a cabo os “Días sen 

Balón”, xa que pola situación sanitaria que estamos a vivir, o balón non poderá ser 

empregado nos recreos por ser material de uso compartido. Fomentarase tamén desde as 

titorías, a resolución pacífica de conflitos e o respecto aos compañeiros/as e ás mestras. 

Para a consecución deste obxectivo contamos cos “Modelos de condutas contrarias á 

norma” que o alumnado deberá cumprimentar cando se produza un conflito que non foi 

solucionado a través do diálogo ou se considera que o incidente debe ser recollido. 

Levaranse a cabo todas as probas de avaliación externa que fixe a 

Administración Educativa como a avaliación individualizada de 3º, de ser o caso. 

A relacións familia-escola no noso centro son fluídas e frecuentes. En xeral, 

favorecen o intercambio de información e experiencias. As familias colaboran co centro en 

todos aqueles proxectos de aula nos que son requiridos, e nas actividades que se 

programan desde os distintos equipos, así como nas xornadas de portas abertas que se 

levará a cabo, de ser posible, a finais de curso para acoller ao futuro novo alumnado de 1º. 

Facilitan a consecución deste obxectivo accións como a reunión co/coa titor/a de principio 

de curso, que este curso se levará a cabo por quendas no caso dos grupos numerosos. 

Este curso, as notas serán entregadas nun sobre a cada neno/a e publicaranse por 
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abalarmóbil. Non se celebrará a festa do magosto na que as familias e o profesorado 

pasaban unha xornada de convivencia, debido á prohibición de xuntanzas nas que 

participe moita xente. Tampouco se poderá montar a exposición sobre o proxecto “A horta 

e os apeiros de labranza” pero seguirase pedindo a colaboración das familias aportando 

fotografías relacionadas con ese tema. Non se celebrarán o festival de Nadal nin o das 

Letras Galegas aos que acostumaban a vir as familias pero poderanse levar a cabo 

actuacións a nivel titoría ou ciclo, sen asistencia de público. 

Para facilitar a conciliación das familias seguirá funcionando a Aula Matinal, que é 

un servizo que seguirá xestionando a ANPA a pesar da responsabilidade que o protocolo 

descarga sobre as súas organizadoras. 

Todas as familias do centro teñen descargada a aplicación Abalarmóbil, o que 

facilitará as  comunicacións xa que poderán recibir notificacións de maneira rápida e 

sinxela. 

Os documentos pedagóxicos a redactar no curso serán: 

● II Addenda do Proxecto Lingüístico. 

● Informe Anual sobre o Estado da Convivencia. 

● Seguir actualizando as NOFC 

● Protocolo de adaptación á nova situación COVID 

● Programa de Acollida 

● Plan de Continxencia 
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2. ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA 

2.1. Cadros de organización pedagóxica 

1º NIVEL 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

2ª LINGUA SOCIAIS LINGUA LINGUA 
RELIXIÓN/ 

VALORES 

3ª 
INFOR/DESD 

(LENGUA) 
LENGUA SOCIAIS EF LINGUA 

4ª NATURAIS EF LENGUA LENGUA MÚSICA 

5ª INGLÉS INGLÉS NATURAIS SOCIAIS OBRADOIRO 

 

                

 MARÍA  MERCEDES  GARCÍA  HERRERA. TITORA DO 1º NIVEL E MEMBRO DO 

EQUIPO COVID 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 1º 1º 1º 1 1º 

 

2ª 

 

1º 

 

1º 

 

1º 

 

1º 

VALORES 

1º 

 

3ª 

DESDOBRE 

INFORMÁTICA     

1º 

 

1º 

 

1º 

 

GARDA 

 

1º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª 

 

1º 

 

GARDA 

 

1º 

1º 

 

COORD. 

 

5ª 

 

LD 

 

APOIO 

OBRADOIRO

2º 

 

1º 

 

1º 

 

1º 
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2º NIVEL 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª MATEMÁTICAS 
RELIXIÓN 

VALORES 

MATEMÁTICAS LINGUA MATEMÁTICAS 

2ª LINGUA 
 

MATEMÁTICAS 

LINGUA 
 

MATEMÁTICAS 

LENGUA 

3ª NATURAIS LENGUA MÚSICA LENGUA LINGUA 

4ª 
INFOR/LECT 

(LENGUA) 
INGLÉS EF SOCIAIS 

RELIXIÓN 

VALORES 

5ª EF OBRADOIRO SOCIAIS NATURAIS INGLÉS 

 

  

ESTEFANÍA  CRESPO  ESTÉVEZ TITORA DE 2º NIVEL E COORDINADORA DO 1º 

CICLO 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 2º VALORES 2º 2º 2º 2º 

2ª 2º 2º 2º 2º 2º 

3ª 2º 2º APOIO 2º 2º 

4ª DESDOBRE 

INFORMÁTICA 

2º 

COORD. 

CICLO 
GARDA 2º VALORES 

5ª LD OBRADOIRO

2º 

2º 2º GARDA 
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 3º NIVEL 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 
 

MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS 

NATURAIS 
 

MATEMÁTICAS 

2ª LINGUA LENGUA 
INFOR/LECT 

(LENGUA) 
OBRADOIRO LENGUA 

3ª EF MÚSICA 3º SOCIAIS LINGUA 
RELIXIÓN 

VALORES 

4ª 
INGLÉS LINGUA INGLÉS SOCIAIS INGLÉS 

 

  

 

MIGUEL ÁNGEL CHAVES GARRIDO. TITOR DO 3º NIVEL. MESTRE DE MÚSICA E 

COORDINADOR DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

1ª 

3º 3º 3º MÚSICA 6º 3º 

 

2ª 

 

3 

 

3º 

 

DESDOBRE 

INFORMÁTICA 

3º 

 

3º 

 

3º 

 

3ª 

COORD. 

ACT. EXTRA 

 

MÚSICA 3º 

MÚSICA 

2º 

 

3º 

 

VALORES 3 

 

4ª 

GARDA 3º APOIO MÚSICA 5º MÚSICA 1º 

 

5ª 

MÚSICA 4º GARDA LD 3º 3º 

 

 

 

 

5ª 

 

SOCIAIS 

 

NATURAIS 

 

EF 

 

LENGUA 

 

LINGUA 
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4º NIVEL 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 
 

MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 
 

LENGUA 

2ª INGLÉS LINGUA LENGUA 
MATEMÁTICAS INFOR/LEC 

3ª LENGUA INGLÉS NATURAIS LENGUA OBRADOIRO 

4ª SOCIAIS 
RELIXIÓN 

VALORES 

LINGUA LINGUA NATURAIS 

5ª MÚSICA EF SOCIAIS EF LINGUA 

 

 

 MERCEDES RODRÍGUEZ BOUZA. TITORA 4º NIVEL. COORDINADORA DO 2º CICLO 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

1ª 

4º 4º 4º APOIO 4º 

 

2ª 

GARDA 4º 4º 4º 
DESDOBRE 

INFORMÁTICA 

4º 

 

3ª 

4º GARDA 4º 4º OBRADOIRO 

 

4ª 

 

4º 

 

VALORES 

 

4º 

 

4º 

 

4º 

 

5ª 

 

LD 

COORD. 

2º CICLO 

 

4º 

 

GARDA 

 

4º 
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5º NIVEL 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª MATES LENGUA INGLÉS 
MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

2ª LINGUA 
RELIXIÓN 

VALORES 

SOCIAIS LINGUA SOCIAIS 

3ª INGLÉS OBRADOIRO EF 
INFOR/LEC

(LENGUA) 

MATEMÁTI CAS 

4ª LENGUA 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 

MÚSICA EF 

5ª NATURAIS LINGUA LINGUA NATURAIS LENGUA 

 

 

  FRANCISCA ALONSO BRITO. TITORA DE 5º NIVEL. MESTRA DE INFORMÁTICA, 

COORDINADORA TIC E COORDINADORA E-DIXGAL 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

1ª 

 

5º 

 

GARDA 

 

GARDA 

 

5º 

COORD. 

E-DIXGAL 

2ª 5º VALORES INFOR 3º 5º INFOR 4º 

3ª INFOR 1º 5º 
 

COORD. TICS 
INFOR 5º 5º 

4ª INFOR 2º 5º 5º GARDA INFOR 6º 

5ª 5º 5º 5º 5º LD 
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6º NIVEL 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 

NATURAIS INGLÉS 

 

NATURAIS 

 

MÚSICA MATEMÁTICAS 

2ª MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS INGLÉS EF 

3ª LINGUA EF INGLÉS CASTELÁ OBRADOIRO 

4ª LENGUA LINGUA LINGUA MATEMÁTICAS INFOR/LECT 

5ª SOCIAIS LENGUA SOCIAIS SOCIAIS 
RELIXIÓN 

VALORES 

 

 

Mª LUZ GÓMEZ LEIRAS. TITORA DE 6º,  MESTRA ESPECIALISTA EN EF E 

COORDINADORA DO 3º CICLO 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

1ª 

 

6º 

COORD. 

CICLO 

 

6º 

COORD. 

RADIO 

 

6º 

2ª 6º 6º 6º GARDA EF 6º 

3ª EF 3º EF 6º EF 5º EF 1º OBRADOIRO 

4ª GARDA EF 1º EF 2º 6º EF 5º 

5ª EF 2º EF 4º EF 3º EF 4º LD 
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NURIA MANGANA RIVAS.  MESTRA DE  INGLÉS 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

1ª 

GARDA 
INGLÉS 

6º 

INGLÉS 

5º 

INGLÉS 

4º 

INGLÉS 5º 

2ª INGLÉS 

4º 

GARDA SOCIAIS 5º INGLÉS 

6º 

SOCIAIS 5º 

3ª INGLÉS 

5º 

INGLÉS 

4º 

INGLÉS 6º APOIO OBRADOIRO 

6º 

4ª INGLÉS 

3º 

INGLÉS 

2º 

INGLÉS 3º INGLÉS 

1º 

INGLÉS 3º 

5ª INGLÉS 

1º 

APOIO GARDA LD INGLÉS 2º 

 

ANA BELÉN GONZÁLEZ CASAR. MESTRA DE INGLÉS 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

1ª 

LD 
INGLÉS 

6º 

INGLÉS 

5º 

INGLÉS 

4º 

INGLÉS  

5º 

2ª INGLÉS 

4º 

GARDA APOIO INGLÉS 

6º 

 

3ª INGLÉS 

5º 

INGLÉS 

4º 

INGLÉS 6º   
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ANDREA PÉREZ GONZÁLEZ. MESTRA DE INGLÉS 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

2ª   SOCIAIS 5º  SOCIAIS 5º 

3ª  APOIO GARDA  OBRADOIRO 

6º 

4ª INGLÉS 

3º 

INGLÉS 

2º 

INGLÉS 3º  INGLÉS 3º 

5ª INGLÉS 

1º 

INGLÉS 

1º 

  INGLÉS 2º 

 

 

SONIA LAGO ALONSO.  SECRETARIA E  MEMBRO DO EQUIPO COVID 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª SECRETARÍA LENGUA 5º APOIO 3º NATURAIS 3º GARDA 

 

2ª 

 

SECRETARÍA 

 

SECRETARÍA 

 

SECRETARÍA  

 

SECRETARÍA 

 

SECRETARÍA 

 

3ª 

 

GARDA 

 

SECRETARÍA 

 

SOCIAIS 3º 

DESDOBRE 

INFOR 5º 

OBRADOIRO 

4º 

 

4ª 

 

LENGUA 5º 

 

SECRETARÍA 

 

COORD. 

 

SOCIAIS 3º 

DESDOBRE 

INFOR 6º 

5ª SOCIAIS 3º NATURAIS 3º LD GARDA LENGUA 5º 
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Mª MONTSERRAT BLANCO COLLAZOS. DIRECTORA. MEMBRO DO EQUIPO COVID 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN DIRECCIÓN 

 

2ª 

 

DIRECCIÓN 

 

DIRECCIÓN 

 

DIRECCIÓN 

 

DIRECCIÓN 

DINAMIZACIÓN 

BIBLIOTECA 

 

3ª 

 

LINGUA 6º 

COORD. 

BIBLIO 

 

GARDA 

 

LENGUA 

 

GARDA 

4ª LENGUA 6º LINGUA LINGUA 6º GARDA COORD. 

5ª SOCIAIS 6º LENGUA SOCIAIS 6º SOCIAIS 6º LD 

 

SILVIA MARTÍNEZ CABALLERO. MESTRA DE RELIXIÓN. COORDINADORA EDLG 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª CRA A LAGOA RELIXIÓN 2º 
CRA 

A LAGOA 

CRA A LAGOA GARDA 

2ª CRA A LAGOA RELIXIÓN 5º 
CRA 

A LAGOA 

CRA A LAGOA 
RELIXIÓN 

1º 

3ª CRA A LAGOA BIBLIOTECA 
CRA 

A LAGOA 

CRA A LAGOA RELIXIÓN 3º 

4ª CRA A LAGOA RELIXIÓN 4º 
CRA 

A LAGOA 

CRA A LAGOA RELIXIÓN 2º 

5ª CRA A LAGOA 
COORD. 

EDLG 

CRA 

A LAGOA 

CRA A LAGOA RELIXIÓN 6º 
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LAURA SANMARTÍN ROSENDE.  ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E LINGUAXE  E 

SECRETARIA DA CCP 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª      GARDA AL AL AL AL 

2ª AL AL AL AL AL 

3ª AL BIBLIOTECA AL AL AL 

4ª DO AL AL AL GARDA 

5ª          AL GARDA LD AL AL 

 

 SONIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.  ESPECIALISTA DE PT. 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º PT PT PT PT PT 

2º PT PT PT PT GARDA 

3º PT BIBLIOTECA PT PT PT 

4º DO PT PT PT PT 

5º PT PT GARDA LD 
VALORES 

6º 

 

 MARÍA. ESPECIALISTA DE PT ATENCIÓN PREFERENTE 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º PT PT PT PT PT 

2º PT PT GARDA PT PT 

  

 

 

 

 

3º PT PT TICS PT PT 

4º PT PT PT PT PT 

5º GARDA PT PT LD GARDA 
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ÁNXELA JURSCHIK RODRÍGUEZ. ORIENTADORA. XEFA DO. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º ITINERANCIA ITINERANCIA CRA A LAGOA GARDA CRA A LAGOA 

2º DO DO CRA A LAGOA DO CRA A LAGOA 

3º DO DO CRA A LAGOA DO CRA A LAGOA 

4º DO DO CRA A LAGOA DO CRA A LAGOA 

5º GARDA DO CRA A LAGOA DO 
 CRA A LAGOA 

 

CADRO DE GARDAS, COORDINACIÓNS, DINAMIZACIÓNS E APOIOS 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º 

    Laura 

 

Paqui 

Luz (coord. 3º ciclo) 

Paqui 

 Sonia (apoio) 

 

Ánxela  

Luz (coord radio) 

Mercedes (apoio) 

 

Sonia 

Paqui (coord. E- dixgal) 

 

 

2ª 

Mercedes 
Belén 

 

María 

Belén (apoio) 

Luz 
Sonia PT 

 Montse (biblioteca) 

 

3ª 
Sonia 

Miguel Ángel 
(extraescolares) 

Mercedes 

Montse: Biblio  

Silvia: Biblio  

Laura: Biblio Sonia 

 PT: Biblio 

Andrea (apoio) 

Montse  

Andrea 

    Paqui (coord TICS) 

María (TICS) 

Fanny (apoio) 

Merce 

Montse 

Sonia: apoio 4º 

Andrea: apoio 6º 

     

Laura  

Merce (coord) 

Montse (coord) 

4º Miguel Ángel 
Luz 

DO (Ánxela, Laura, 
Sonia PT) 

Merce 

Fanny (coord. 1º ciclo) 

DO (Ánxela, María) 

Fanny 

Sonia (coordinación) 
Miguel Ángel (apoio) 

Paqui 
Montse 

Merce apoio 2º 

 

5º 
Laura 

Ánxela 

Miguel Ángel  

Laura 

Mercedes (coord. 2º 
ciclo) 

Sonia PT 

 

Mercedes 

Sonia 

 

 

Fanny 

María 
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2.2. Xornada escolar e horario do centro 

A xornada escolar, en horario de 09:40 h a 14:40 h, distribúese en catro sesións de 

50 minutos, unha de 55 minutos e unha sesión de 15 minutos adicados á lectura, 

correspondendo os 30 minutos restantes ao recreo. 

 

1ª Sesión 09:40 - 10:30h 

2ª Sesión 10:30 - 11:20 h 

3ª Sesión 11:20 - 12:15 h 

Recreo 12:15 - 12:45 h 

Hora de ler 12:45 - 13:00 h 

4ª Sesión 13:00 - 13:50 h 

5ª Sesión 13:50 - 14:40h 

 

Para o profesorado a xornada de traballo no centro é de 30 horas; 25 de carácter 

lectivo, nas que se inclúen a docencia directa, gardas de clase, as gardas de autobús, de 

recreo e os apoios; e de 5 horas de carácter non lectivo, adicadas ás reunións dos equipos 

docentes, atención a pais/nais, sesións de avaliación, asistencia ás reunións dos órganos 

colexiados, gardas das actividades Complementaria e extraescolares e apertura da 

biblioteca. 

2.3. Quendas de recreo e gardas de autobús 

Este curso por mor da pandemia COVID-19 e coa finalidade de evitar 

aglomeracións, tanto na entrada como na saída, habilitáronse quendas por cursos 

distanciadas no tempo. 

Todo o profesorado, por motivos de organización, deberá estar todos os días no 

centro ás 9:20 da mañá e facer garda ata ás 9:40. Esta carga horaria a maiores, 

compensarase con unha hora de libre disposición. 
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LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

PORTAL Montse Laura Paqui Luz María 

ESCALEIRAS María Sonia PT Laura Mercedes Sonia PT 

PORTA PRINCIPAL Sonia Paqui Sonia PT Ánxela Laura 

ABRIR 

DEPENDENCIAS E 

SUPERVISAR 

CORREDORES 

Sonia PT Luz Sonia María Paqui 

GARDAS NAS AULAS 

1º Merce Merce Merce Merce Merce 

2º Fanny Fanny Fanny Fanny Fanny 

3º Miguel 

Ángel 

Miguel 

Ángel 

Miguel Ángel Sonia Miguel 

Ángel 

4º Mercedes Mercedes Mercedes Belén Mercedes 

5º Paqui Sonia Belén Paqui Belén 

6º Luz Belén Luz Miguel 

Ángel 

Luz 

DIRECCIÓN  Montse Montse Montse Montse 

SUPLENTES 
  

María Laura 

Sonia PT 

Sonia 

PORTAL 

PECHAR COLEXIO 
Ánxela 

Laura 

Miguel 

Ángel 

María 

Sonia PT 

Montse 

Mercedes 

Sonia 

Fanny 

María 
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Este curso o alumnado non contará co servizo de préstamo de libros da biblioteca 

durante os recreos. O que sí seguirá como ata agora será a emisión de programas de radio, 

polo que ademais das gardas de recreo engadimos a quenda de garda de radio. 

Haberá unha soa quenda de recreo e cada grupo terá a súa propia zona que estará 

acotada, para evitar que se mesturen cos demais grupos: parque infantil, pista de terra, 

patio cuberto, bosque, patio inclusivo e pista lateral. Estas zonas rotaranse cada semana 

para que todos os cursos poidan pasar por todas as zonas do patio. 

Os recreos estarán supervisados polo profesorado de garda. Cada mestre/a deberá 

vixiar dúas zonas contiguas do patio. 

 

ZONA DE 

VIXILANCIA 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

PARQUE 

INFANTIL 

PISTA DE TERRA 

 

Ánxela 

 

Silvia 

 

Fanny 

 

Merce 

 

María 

PAVILLÓN 

BOSQUE 

 

Belén 

Miguel 

Ángel 

Laura Paqui Andrea 

PATIO INCLUSIVO 

PISTA LATERAL 

Sonia Mercedes Sonia PT Montse Rotativa 

EMISORA 
    

Luz 

Para evitar que os diferentes grupos se crucen nas entradas e saídas, asignóuselle 

un horario fixo para cada curso. 

 

 

 

 

 

 

CURSO HORARIO DE SAÍDA HORARIO DE ENTRADA 

1º 12:10 12:40 

2º 12:12 12:42 

3º 12:14 12:44 

4º 12:16 12:46 

5º 12:18 12:48 

6º 12:20 12:50 
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Este curso, a diferencia dos anos anteriores, os días de chuvia o alumnado non 

poderá saír ao pavillón. Deberá quedar na súa aula. Asignáronse parellas de mestres/as a 

cada grupo, coa finalidade de que o profesorado teña medio recreo para descansar ou se 

turne e cada día faga un a garda de recreo na aula. 

CURSO PROFESORADO DE GARDA 

1º Merce/ Laura 

2º Fanny /Sonia PT 

3º Miguel Ángel / María 

4º Mercedes / Andrea/Ánxela 

5º Paqui/Sonia 

6º Luz/Montse 

 

3. ÓRGANOS DE GOBERNO. PLAN DE ACTUACIÓN 

O equipo directivo, velará polo cumprimento das distintas leis e disposicións 

vixentes e garantirá un axeitado funcionamento do centro, realizando as funcións que lle 

competen, organizando as reunións mensuais e coordinando as actividades e as reunións 

dos distintos equipos. Dita coordinación levará implícita a supervisión das 

responsabilidades por parte dos distintos órganos de goberno tanto unipersoais como 

colexiados, facéndose imprescindible unha estreita colaboración entre eles. 

Así mesmo, desde a dirección do centro procurarase a dinamización da calidade do 

ensino, procurando propostas de mellora da calidade do mesmo, difundindo iniciativas e 

promovendo relacións de colaboración coas distintas entidades e cos organismos que 

traballen no mesmo senso. 

O equipo directivo, nas horas adicadas á función directiva, manterá aberta ao 

público a secretaría do centro para a atención ás familias e atenderá calquera demanda 

relacionada coa actividade docente ou organizativa. Este curso priorizaranse as 

comunicacións por teléfono e, no caso de ser necesario a asistencia ao centro dalgunha 

familia, deberá ser sempre mediante cita previa. Os martes pola tarde, en horario de 16:30-

17:30h, a secretaria e a directora asistirán ás reunións dos distintos equipos docentes nos 

que están integradas e tamén se convocarán todas aquelas reunións do profesorado, 

avaliacións ou claustros necesarios para o bo funcionamento do centro. O calendario de 

reunións previstas exporase na sala de mestres ao comezo de cada mes. 

Os Consellos Escolares serán convocados, preferentemente, en horario de tarde, 

favorecendo a asistencia dos distintos sectores representados neste órgano colexiado. 

Debidoá situación sanitaria que estamos a vivir, os Consellos Escolares poderanse levar a 
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cabo de xeito telamático en caso de non poder garantir as medidas de hixiene e 

seguridade. 

4. COORDINACIÓN DOCENTE 

4.1 EQUIPOS DE CICLO 

4.1.1. Primeiro ciclo 

OBXECTIVOS 

Os obxectivos a acadar no 1º e 2º nivel, serán os seguintes tendo en conta as 

modificacións da Consellería de Educación que se propoñan: 

● Estudar a contorna máis próxima do alumnado, se fose posible mediante a visita 

aos sectores de traballo e monumentos históricos así como arquitectónicos dunha 

das parroquias das que é procedente o alumnado: Cabreira (saída non levada a 

cabo o curso pasado). 

● Concienciar da importancia do respecto pola natureza e do consumo responsable a 

través da regra dos tres erres: Reducir, reempregar e reciclar. 

● Fomentar o interese pola lectura como fonte de coñecemento e lecer, mediante 

diversas actividades a nivel de aula e centro, nas que o alumnado participe de 

forma activa. Mantense o tempo coñecido como “Hora de ler”. 

● Potenciar o uso do galego, empregándoo sempre, agás nas sesións que por 

Decreto haxa que impartir en Castelán. Será o galego a lingua a empregar en todas 

as actividades e situacións que se dean no centro. 

● Traballar por unha conciencia global de centro, na que o diálogo, a tolerancia e o 

respecto sexan as bases da convivencia. 

● Fomentar a intelixencia emocional a través de pequenas curtametraxes, xogos e 

actividades nas que se traballen as emocións. 

 FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES 

As mestras de primeiro e segundo nivel, reuniranse, a lo menos, unha vez ao mes e 

sempre que sexa preciso, para organizar e planificar as actividades comúns aos cursos así 

como para coordinar o labor docente entre os mesmos. 

Igualmente, manterán as reunións que sexan precisas coas mestras de AL e PT así 

como coas mestras que realicen calquera tipo de apoio na aula, coa finalidade de planificar 

e coordinar o traballo co alumnado con necesidade específica de apoio educativo. 

Realizaranse, sempre que sexa posible, actividades a nivel aula propostas desde o 

Equipo de actividades complementarias e extraescolares, o EDLG e o Equipo de 
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Biblioteca. 

Este curso continuarase a impartir a clase de plástica en Obradoiros, pero neste 

caso, a nivel de aula. 

A nivel de aula, cada curso contará cun/ha delegado/a, un/ha subdelegado/a, cuxo 

labor aparece recollido no apartado da acción titorial do ciclo. 

Por outra banda, a maiores da programación didáctica establecida para cada nivel e 

na pescuda dunha aprendizaxe máis significativa, realizaranse traballos nas diversas áreas 

de coñecemento que se expoñen a continuación. 

  Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais (Proxectos) 

”A regra dos tres erres” 

Buscando concienciar ao alumnado sobre a importancia da reciclaxe, traballarase 

ao longo de todo o curso sobre a mesma, mediante as seguintes actividades, entre outras: 

-Separación do lixo na aula e no centro. 

-Reutilización dos materiais escolares e domésticos. 

-Reciclaxe de papel. 

-Lectura da colección Os Bolechas adicada á reciclaxe, redución e reutilización dos 

envases. 

-Reciclaxe de material vinculado ao Covid. 

”A parroquia” 

Se fose posible traballarase a través dunha visita aos espazos máis singulares da 

parroquia de Cabreira, achegarase ao alumnado ao coñecemento sobre a súa contorna. 

Pescudarase tamén información na casa e nos posibles documentos que haxa no centro. 

“A horta escolar” 

Programarase algunha actividade para levar a cabo no mesmo, sempre e cando 

sexa posible. 

“Almorzos saudables” 

Nas aulas de 1º e 2º imos tentar que o alumnado adquira hábitos alimenticios 

saudables. Ímoslle propor unha merenda saudable para cada día da semana: luns; froita, 

martes; lácteos, mércores; bocadillo con pan, os xoves, froitos secos e deixamos os venres 

para que escollan calquera merenda das anteriores. Tomarán a merenda fóra, no recreo 

cando soe a música. 

“Semana da froita”: haberá dous períodos de 10 días consecutivos cada un, a cargo 

do Fogga, nos que se repartirán froita e leite a todo o alumnado. 
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“Semana dos lácteos”: haberá dous períodos de 10 días consecutivos cada un, nos 

que se repartirán lácteos para todo o alumnado do centro. 

  Linguas galega e castelá 

Biblioteca de aula/centro 

Como se recolle máis adiante no apartado do plan lector, a lectura cobra, se cabe, 

maior relevancia, adicando 15 minutos diarios de lectura todo o alumnado, no tempo 

coñecido como Hora de ler. 

Expresión oral 

As principais medidas optimizadoras da expresión oral serán as seguintes: 

1. A asemblea para a resolución de conflitos: A maiores de cubrir o modelo de 

resolución de conflitos, procurarase empregar o diálogo e o consenso para resolver 

todas as situacións incómodas que vaian xurdindo. 

2. O recitado de poemas, ditos, trabalinguas… 

3. A emisora escolar: Cada nivel, participará, polo menos unha vez por trimestre, na 

elaboración do guión e na emisión dun programa de radio na emisora escolar 

“Radio Saltamontes” 

4. A audición: traballarase a partir da escoita de pequenos relatos, indicacións, 

descricións… 

Expresión escrita 

A expresión escrita contará con dúas das ferramentas xa empregadas nos cursos 

anteriores e con novas propostas: 

1. “O diario secreto”, no que nenos e nenas escribirán libremente sen estar baixo a 

supervisión das mestras. Considerando que é unha boa ferramenta de observación 

e de avaliación. 

2. “O libro do aniversario”, onde cada compañeiro e compañeira do neno ou nena que 

estea de aniversario, lle escribirá unha dedicatoria. 

3. “O receitario viaxeiro”: Cada semana, un /ha neno/-a levará o receitario viaxeiro 

máis a/o boneca/o cociñeira/o para a súa casa. Deberán elaborar unha receita 

achegando a descrición da mesma xunto con fotografías. Esta actividade 

enmárcase dentro do proxecto “A horta”, dándolle continuidade ao proxecto non 

finalizado no curso 19/20. 

Desde as distintas áreas, participarase nas actividades organizadas e propostas 

polo EDLG, equipo de biblioteca, equipo de actividades complementarias e extraescolares 
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e TICs. Entre estas atópanse as celebracións de datas sinaladas e o coñecemento dos 

seguintes escritores e escritoras: 

-“Carlos Casares”: Escritor galego do que recibe o nome, o centro escolar. 

-“Fina Casalderrey”/”Manuel María”: Madriña e padriño das aulas de 1º e 2º 

respectivamente 

-Escritor/-a ou ilustrador/-a galego/-a, aínda por determinar, convidado/-a ao centro 

e do/-a que cada curso traballará algún libro, sempre e cando as condicións o 

permitan. 

-Escritor galego homenaxeado no Dia das Letras Galegas. 

  Matemáticas 

Desde a área de matemáticas, participarase nas seguintes tarefas: 

1. “VII Concurso fotográfico matemático”, se o IES de Salvaterra de Miño, o 

convoca este ano. 

2. “A olimpíada matemática” Ao remate do curso, participará só o alumnado do 

2º nivel. 

3. Bingo de decenas. Bingo adaptado con numeración en decenas e unidades 

parao repaso da numeración do 1 o 99 en primeiro e do 1 ao 999 en 

segundo. 

4. Proxecto MUS-E  no que se traballarán as matemáticas a través da música 

e da danza. 

5. “O mercadiño” - Actividade de cálculo coas moedas e billetes. 

  Educación artística 

O traballo plástico a través de actividades con relación ás datas sinaladas e 

festividades escolares. 

No 1º trimestre, realizaremos as seguintes actividades: 

- Decoración da bolsa do almorzo por parte do alumnado do 1º nivel. 

- Traballos manuais en referencia o proxecto anual “A horta” 

- Actuación para o Festival de Nadal, no caso de ser posible. 

No 2º trimestre, as sesións de plástica adicaranse aos seguintes obradoiros: 

-Entroido 

-Traballos autor/a convidado/a. 

No 3º trimestre, as sesións de plástica adicaranse aos seguintes obradoiros: 
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-Actividades para o festival das Letras Galegas: música e teatro. 

-Teatro/contacontos 

 Informática 

Cada unha das aulas de ambos niveis conta con canón e ordenador, o que 

enriquece e facilita o labor docente e a aprendizaxe. 

A titora de 5º, será a encargada de impartir unha sesión semanal de Informática ao 

alumnado do 1º e 2º nivel. Levarase a cabo un desdobre. A metade do grupo irá a 

Informática e a outra metade, quedará coas titoras para desenvolver actividades recollidas 

no Plan Lector. 

  Valores Cívicos e Sociais 

Seguiremos coa liña iniciada en cursos pasados de elaboración de proxectos 

grupais, traballando en relación aos intereses do alumnado nunha mesma temática común 

trimestralmente. Os proxectos establecidos para este curso son: 

➢ 1º trimestre: “A horta e apeiros de labranza” 

➢ 2º trimestre: “Recollida de cantigas e refráns relacionados coa agricultura” 

➢ 3º trimestre: “Revista escolar” 

 Radio escolar 

Participación na emisora escolar, elaborando guións e realizando programas de 

radio durante os recreos. 

 SAÍDAS DIDÁCTICAS 

Estas son as saídas previstas, se é posible para o actual curso académico: 

-     Parroquia de Cabreira na procura dun mellor desenvolvemento do proxecto sobre 

a parroquia e na que se tentará visitar o máis destacable da zona (repetiremos 

Cabreira xa que por mor das circunstancias do curso pasado no se chegou a 

realizar). 

- Visita a algún Mercado próximo seguindo a liña do proxecto da horta. 

- Saída de fin de curso, por determinar, sempre e cando sexa posible. 

 ACCIÓN TITORIAL 

Alumnado 

- Elección do/-a delegado/a e subdelegado/-a de cada aula. 

- Consenso sobre as normas de aula. 

- Seguirase facendo uso da axenda escolar. 
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Profesorado 

Levaranse a cabo as reunións precisas entre o profesorado, para facilitar o labor 

docente e buscar as medidas optimizadoras da aprendizaxe para o alumnado. Terán 

especial atención as reunións coas mestras de PT e AL e co Departamento de Orientación, 

así como as mantidas entres as mestras dos niveis do ciclo. 

Pais/nais 

- Reunión de inicio de curso, para informar sobre a liña de traballo do centro, 

programacións de aula, saídas didácticas, organización e normas de clase e 

calquera dúbida que poida xurdir na mesma. 

- Reunión con cada familia no primeiro trimestre e cada vez que sexa necesario ou 

demandado a poder ser telefonicamente ou por videoconferencia. 

- Uso da axenda escolar como vehículo de información entre a escola e a familia. 

- Se fose posible xornada de portas abertas para as familias e o alumnado que se 

matricule para o curso próximo no centro, na que se lle informará sobre os aspectos 

máis salientables do Proxecto Educativo de Centro. 

 ANEAE 

Os alumnos do ciclo que precisen apoio será impartido polas mestras de PT e AL 
ademais de contar co reforzo por parte das titoras e das mestras con dispoñibilidade 
horaria. 

As mestras do ciclo reunirémonos coa mestra de PT e AL e coas mestras que fagan 

apoios nas nosas aulas para facer un seguimento e coordinar as actividades destes 

alumnos, pois será imprescindible para que haxa un bo rendemento dos mesmos. 

Para coordinar os apoios intentarase ter unha reunión de preavaliación da titora 

coas mestras que imparten apoio na súa titoría cerca das datas da avaliación e outra 

reunión, se fora posible, polo medio do trimestre 

4.1.2. Segundo ciclo 

OBXECTIVOS XERAIS 

Educar no respecto e na concienciación da necesidade de protección e coidado do 

Medio Ambiente. 

 Actividades para a súa consecución: 

● “As plantas e o horto, planificación anual de plantación” en 3º e 4º nivel para 

coñecer diferentes plantas presentes na natureza e na contorna, así como o 

seu cultivo e coidado, cal é a tempada de cada un dos cultivos... 
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● Concienciación na lei dos 4 “R”: reducir, reutilizar, reciclar e reemprazar. 

● Recollida selectiva do lixo: papel, pilas, materia orgánica, plástico e CDs 

usados... 

● Uso cotián da bolsa da merenda. 

● Recollida solidaria de tapóns de plástico 

● Detectives verdes, sempre que as autoridades sanitarias o permitan 

segundo o protocolo da adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de 

ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021. 

● Traballo sobre as emocións 

● Realizar diferentes actividades empregando diversos blogs e a aula virtual. 

Estudo   do Medio  comezando polo estudo e interpretación da contorna máis 

próxima: Concello e Comarca. 

 Actividades para a súa consecución: 

● Proxectos: “Os/as pequenos/as reporteiros/as” en 3º e 4º nivel. Traballo de 

investigación guiada (as directrices serán dadas previamente polos/as docentes) 

por parte do alumnado para viaxar polos sitios máis emblemáticos de Salvaterra do 

Miño. 

● Os/as docentes de 3º e 4º de Primaria crearán un video de presentación do Parque 

de A CANUDA cunha entrevista dun responsable do mesmo. 

Educar na nosa lingua, fomentando o seu uso tanto no centro como fóra del. 

 Actividades para a súa consecución: 

● Traballar as exposicións orais dentro do ciclo a través do proxecto de asembleas de 

aula, explicación de anécdotas, vivencias persoais... 

● Ver actividades do Equipo de Dinamización da Lingua Galega e de Biblioteca 

(PLAMBE). 

● Traballo nas aulas sobre a figura do padriño-madriña de aula mediante a lectura 

dos libros de ditos autores, cun posterior proxecto relacionado con algúns temas da 

lectura. 

● Posible entrevista co/ ca autor/a convidado, por videoconferencia. Os/as nenos/as 

elaborarán previamente un guión. 

● Concurso de ortografía de palabras en galego en 3º e 4 º nivel. 

● Emprego da lingua galega para a comunicación de carácter administrativo, entre o 

profesorado do centro e coas familias. 
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● “ROSALÍA RAP”: Participación nas actividades realizadas con motivo da 

celebración do día de Rosalía a través dunha canción (Rap cos poemas de 

Rosalía). 

● Traballo na aula sobre a figura do homenaxeado polo Día das Letras Galegas 

(aínda por determinar) con diferentes actividades de escape room. 

● “O CÓDIGO PALABRASORI”: Clasificación dos distintos grupos de palabras 

segundo o método de Montessori (código de cores, formas xeométricas, etc.) 

● “Os xogos dos/as nosos/as avós, avoas acompañados con posibles presentacións 

visuais dos protagonistas (relatos das súas vivencias, fotos de xoguetes antigos). 

● CADERNO “VAMPIRA DE BIBLIOTECA” de Ledicia Costa. 

Educar para adquirir uns correctos e saudables hábitos alimenticios. 

 Actividades para a súa consecución: 

● Traballar na área de Ciencias da Natureza e de Coñecemento do Medio o tema da 

alimentación, e a través do proxecto “ Almorzos saudables”, coa posta en práctica 

dun horario de almorzos variados e saudables para traer ao cole cada día da 

semana. Nas aulas do centro intentaremos que o alumnado adquira hábitos 

alimenticios saudables. Ímoslle propoñer unha merenda saudable para cada día da 

semana (luns: froita; martes: lácteos; mércores: bocadillo con pan; xoves: froitos 

secos; venres: poden escoller calquera merenda das anteriores). 

● “Reparto da froita fresca e de produtos lácteos”: Están solicitados polo centro dous 

períodos de reparto (10 días en cada caso) dos alimentos nomeados previamente. 

● Elaboración dunha pirámide alimenticia interactiva (caixas e alimentos con velcro 

elaborados polo alumnado) 

Dentro da Área de Valores Cívicos e Sociais, seguirase coa liña iniciada en cursos 

pasados de elaboración de proxectos grupais por clases traballando en relación aos 

intereses nunha temática común trimestralmente. Os proxectos establecidos para este 

curso son: 

● 1º Trimestre: “A horta e apeiros de labranza” 

● 2º Trimestre: “Recollida de cantigas e refráns” relacionados coa agricultura. 

● 3º Trimestre: “Revista Escolar”. 

Traballar actitudes de coñecemento, respecto e tolerancia cara os demais 

fomentando deste xeito unha boa convivencia en todo os ámbitos da vida.
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       Actividades para a súa consecución: 

● Dinámicas de grupo: Poñerse no lugar da outra persoa… 

● Facendo asambleas construtivas respectando a opinión de todos e todas. 

● Asamblea de principio de curso para elaborar entre todos/as as normas do 2º ciclo. 

● Asambleas sobre algún tema que lle interese ao alumnado. 

● Almorzará cada “grupo clase” fóra (cando o tempo o permita), na zona que lle será 

adxudicada semanalmente para o recreo, como unha actividade de convivencia ao 

aire libre. O alumnado respectará en todo momento as normas da Covid 19. Cada 

dúas zonas terán un/unha docente de garda. As quendas de patio rotativas 

permiten aos “grupos clase” variar de contorno. Hai seis zonas de patio: pista de 

terra, parque infantil, pavillón, bosque, patio inclusivo e pista lateral. 

● Implementación dun programa de mediación. 

● Participación nos “Días sen balón” (Patios Dinámicos/Inclusivos) 

● Cada curso escollerá o seu ou a súa delegado/a, figura importante para a 

comunicación entre o/a docente co seu alumnado. 

 FUNCIONAMENTO E ACTIVIDADES 

O equipo de ciclo reunirase, polo menos, unha vez ao mes (ou máis veces se o 

considera oportuno) convocado pola coordinadora, para a programación e a organización 

das actividades, elaboración das programacións didácticas, deseño dos proxectos, 

elaboración dos materiais didácticos... 

As/os mestras/es do ciclo realizarán actividades coordinadas (cada grupo burbulla 

na súa aula) nos Obradoiros e nas actividades do centro propostas polos equipos de 

Dinamización da Lingua Galega, de Actividades Complementarias e Extraescolares e 

Biblioteca. 

 ANEAE 

O alumnado do ciclo que o precise recibirá apoio das mestras especialistas en PT e 

AL e doutras mestras do centro, se teñen dispoñibilidade horaria.. 

As mestras e o mestre do ciclo reunirémonos coa mestra de PT e AL coas mestras 

que fagan apoios nas nosas aulas para facer un seguimento e coordinar as actividades 

deste alumnado, pois será imprescindible para que haxa un bo rendemento dos mesmos. 

Para coordinar os apoios intentarase ter unha reunión de preavaliación da titora cos 

mestres que imparten apoio na súa titoría cerca das datas de avaliación e outra reunión, se 

fora posible, polo medio do trimestre. 
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OBRADOIROS 

O alumnado do 2º ciclo levará a cabo os obradoiros programados nas propias aulas 

pero de forma coordinada entre os dous grupos. Estes obradoiros serán impartidos polas 

seguintes persoas: 

Miguel Ángel Chaves Garrido (titor de 3º), María Alonso González (Mestra de 

pedagoxía terapeútica) e Mercedes Rodríguez Bouza (titora de 4º). 

 PROXECTOS 

Proxectos de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais 

As plantas e o horto.  

 

3º e 4º de 

Ed. 

Primaria 

“Os/as pequenos/as reporteiros/as” 

Os xogos dos/as nosos/as avós, avoas” 

Almorzos saudables 

“Pirámide alimenticia” 

 

Todos estes proxectos poderán variar en función dos intereses e das actividades 

que vaian xurdindo ao longo do curso e da situación que vivamos segundo a COVID 19. 

Como motivación aos temas incluídos nas áreas arriba especificadas, as/os 

mestras/es e as nenas e nenos levarán á aula libros e información sobre os temas que se 

estean a traballar e crearán un recanto de ampliación. 

Todo o ciclo traballará conxuntamente no proxecto de Centro “A HORTA”, 

deseñado polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega e Biblioteca. 

Proxectos de Lingua (encamiñados á mellora da expresión oral e escrita) 

 

A HORTA 

Como xa se explicou anteriormente, colaboraremos en 

todas as actividades propostas polo EDLG e Biblioteca 

para traballar arredor deste proxecto común de centro. 

Elaboración de diferentes textos escritos relacionados coa 

horta: cantigas, refráns... 

Creación literaria  

CÓDIGO PALABRASORI 

Clasificación dos distintos grupos de palabras segundo o 

método Montessori (cores, formas xeométricas, etc) 
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Proxectos de Matemáticas: 

 

 

 

 

 

 SAÍDAS 

As saídas están relacionadas cos temas estudados en Ciencias, as Linguas e os proxectos 

a desenvolver nestas materias así coma coa materia de Educación Física. Estudaranse as 

propostas que poidan chegar ao centro ao longo do curso e segundo nos permita a evolución da 

pandemia da Covid 19. As datas aínda están por determinar 

O alumnado de cada grupo burbulla viaxará polos sitios máis emblemáticos da súa 

contorna. 

. Fortaleza de Salvaterra do Miño e as Covas de Doña Urraca (sempre e cando sexa 

posible)

 

ROSALÍA RAP 

Participación nas actividades realizadas con motivo da 

celebración do día de Rosalía a través dunha canción (Rap 

cos poemas de Rosalía). 

 

Concurso de ortografía 

Estudo de 75 palabras para 3º e de 100 para 4º con 

algunha dificultade ortográfica. Pasaráselles un test ao final 

e haberá premios aos mellores resultados. En galego 

(datas aínda por determinar) 

Escape Room  

Letras Galegas 

Traballo na aula sobre a figura do homenaxeado polo Día 

das Letras Galegas 

Dicionario de  

palabras galegas 

Os/as neno/as copian a palabra coa súa definición e 

debuxo ilustrativo correspondente 

CADERNO “Vampira de 

biblioteca” de Ledicia 

Costa 

Creación dun “libro” que abrangue múltiples áreas do 

coñecemento (vocabulario, sociais, gramática, 

comprensión lectora) para cada capítulo 

“Olimpíada matemática” 3º e 4º de Primaria 

“ Curtos contos ou citas” de matemáticas 3º e 4º de Primaria 

“Concurso fotografía matemática” 3º e 4º de Primaria 
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 INFORMÁTICA 

O alumnado de 3º nunha sesión de Lingua Castelá, terá unha hora semanal de 

Informática para aprender o manexo básico do equipo, procesador de textos, pescuda pola 

Internet… Haberá desdobre, mentres un grupo acode á aula de informática, o outro queda 

na aula co seu mestre ou acude á biblioteca para unha sesión de lectura e aproveitar para 

facer os préstamos de libros. 

A materia de libre configuración ofrecida polo Centro para o alumnado de 4º é 

“Investigación e tratamento da Información”. Nesta sesión o alumnado acudirá á aula de 

Informática. Para conseguir un maior rendemento decidimos facer dous grupos. Mentres 

media clase vai a Informática a outra media clase queda na aula para  desenvolver 

diversas actividades relacionadas co Plan Lector ou acude á biblioteca. Á semana 

seguinte, cambian os grupos. Mercedes será a encargada de permanecer co seu 

alumnado na aula. 

 RADIO ESCOLAR 

Os alumnos/as do ciclo elaborarán os seus guións radiofónicos que se emitirán nos 

recreos que lles sexan asignados. 

Os obxectivos didácticos desta actividade son: mellorar a lectura e a expresión 

escrita do alumnado e fomentar o traballo en equipo. 

 ACCIÓN TITORIAL 

Co alumnado: 

● Organización da aula: material, biblioteca de aula e recantos de información. 

● Normas da aula. 

● Pola situación da Covid 19, a/o titor/a, será o/a encargado/a das: luces, persianas, 

limpeza do encerado, datas, faltas e calquera actividade relacionada coa 

organización da aula. 

● O reparto dalgún material é levado a cabo polo/a docente. 

● O uso da axenda escolar permitirá que o alumnado organice as súas tarefas diarias 

e servirá como vehículo de comunicación coas familias. 

● Informar e traballar co alumnado as medidas de seguridade, de prevención e 

hixiene do protocolo da Covid 19. 

● Ao longo do primeiro trimestre deste curso escolar, levaremos a cabo o repaso do 

terceiro trimestre do curso anterior ampliando os puntos comúns que coincidan coa 

programación do presente curso. 

● Promover entre o alumnado o gusto polo coidado do centro e as súas instalacións. 
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● Organizar e fomentar os “Almorzos saudables”. 

Co profesorado: 

● Manter reunións con todas/os as/os mestras/es que dean clase na aula, para 

unificar criterios. 

● Recabar información de cada mestra sobre o alumnado para as entrevistas coa 

familia 

● Preparar a elaboración dos recantos nas aulas. 

● Nas aulas, faremos un plan de reforzo no que retomaremos o terceiro trimestre do 

pasado curso de todas as materías impartidas pero ampliadas neste curso 

Coas familias: 

● Levarase a cabo unha reunión de principio de curso coas familias, para facilitar 

unha toma de contacto co novo profesorado do centro, na que se lle explicarán os 

plans de traballo ao longo do curso, as normas da clase, as posibles saídas, etc.  

Os grupos numerosos terán dúas quendas para respectar o protocolo da Covid 19. 

As/os titoras/es manteremos entrevistas ao longo do curso coas familias, 

especialmente coas dos/as alumnos/as que máis o precisen por temas académicos 

ou de conduta, previa petición da cita pola axenda escolar. Priorizaranase os 

medios telemáticos: teléfono, Abalar, correo electrónico ou videoconferencias. 

Nalgúns casos en que sexa necesario, as reunións presenciais faranse na aula de 

referencia do/a alumno/a seguindo en todo momento as medidas de hixiene e a 

distancia de seguridade. 

4.1.3 Terceiro ciclo 

 OBXECTIVOS XERAIS 

Ao longo deste curso preténdense acadar os seguintes obxectivos: 

a.- Os obxectivos xerais de cada un destes cursos que marca o currículo da 

LOMCE. 

b.- Unha autonomía persoal e un desenvolvemento do alumnado ante as diferentes 

situacións que se poidan atopar. 

c.- Que saiban buscar e manexar distintas fontes de información. 

d.- Que valoren e respecten ás demais persoas e a súa contorna, centrándonos 

especialmente no coidado das instalacións do centro e do horto escolar. 

e.- Favorecer o coñecemento e a aceptación de si mesmos, así como a autoestima, 

cando se vexa diminuída por fracasos escolares ou doutro xénero. 
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f.- Contribuír á integración de todo o alumnado no grupo. 

g.- Traballar as emocións expresando como se sinten, que necesitan e en que 

podemos axudarnos. 

h.- Aprender a desenvolverse nun mundo dixital, usando o correo electrónico, as 

páxinas web, os blogues e as aulas virtuais do centro. No 5º nivel emprego dos dispositivos 

electrónicos, por participar no programa E-Dixgal O ensino será complementado con 

material en formato papel. 

 FUNCIONAMENTO: 

Ao longo do curso realizaranse reunións periódicas para: 

a.- Programar e coordinar os obxectivos, contidos e actividades das distintas áreas 

destes cursos. 

b.- Programar posibles proxectos ou actividades conxuntas que poidan xurdir ao 

longo do curso. 

c.- Facer un seguimento regular do alumnado a nivel académico e persoal co 

equipo de Orientación e coa PT especialmente antes das avaliacións. 

 VISITAS DIDÁCTICAS DO 3º CICLO 

As saídas realizaranse sempre que a situación o permita e adaptándonos ao 

Protocolo Covid. 

Temporalización: 

1º trimestre  

 

Ruta de Sendeirismo 

 

Muiños do Folón ou 

Ruta pola contorna “Sendeiro do río Miño” 

2º trimestre  

 

 

Ruta da historia 

Castro de Troña 

ou 

Catedral de Tui e petroglifos de Randufe 

3º trimestre  

 

Salvaterra de Miño 

Fin de curso. 

IES Salvaterra de Miño - 6º 

Parque de aventuras de Marin 
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PROXECTOS 

a.- Lingua Galega e Castelá: 

1.- Gozamos escribindo: traballaremos a expresión escrita, nas súas diferentes 

modalidades (descrición, carta, redacción, textos libres, noticias, diálogos, poesía,...), de 

maneira sistemática e desde iniciativas lúdicas que estimulen a súa capacidade de plasmar 

na escrita o que ven, lle contan ou senten. 

2.- Concursos de ortografía: para fomentar o uso da ortografía entre o alumnado; 

farase a principios de decembro un de Lingua galega e a finais de abril en Lingua castelá. 

3.- Exposicións orais sobre diferentes temas que se farán a través da emisora 

escolar, no canto de ir polas aulas coma o curso pasado, porque nolo impide o protocolo 

COVID-19 

4- Traballo cos padriños/madriñas das aulas. 

5.- Dicionario das palabras esquecidas. 

b.- Matemáticas: 

1.- Participación no Concurso Fotográfico do IES de Salvaterra de Miño, se o 

convocan. 

2.- Olimpíada matemática a finais de curso en 5º e 6º nivel. 

3.- Proxecto medimos: Realización de medidas de distintos elementos do centro e 

cálculo de perímetros e superficies. Experiencias de volúmenes e capacidades. 

4.- Matemartistas 

5.- Proxecto MUS-E. Obradoiro de matemáticas a través da danza 

c.- Ciencias: 

1.- Ciencia no Carlos Casares, grandes científicas. 

2. - Horta escolar e charla de agricultura ecolóxica. 

Valores: 

No 1º trimestre: Horto e apeiros agrícolas actuais e antigos. 

No 2º trimestre: Recollida de refráns, cantigas relacionados coa horta (patrimonio 

inmaterial) 

No 3º trimestre: Revista. 

Tamén se fará visionado de curtametraxes que transmitan valores positivos e 

emocións con posterior debate.
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OUTRAS ACTIVIDADES: 

- Participación nas actividades propostas polo Equipo de Biblioteca. 

- Día de Rosalía. 

- Actividades organizadas dende o EDLG. 

-Participación nas actividade propostas polo Equipo de Actividades Extraescolares 

e complementarias. 

- Participación nas actividades propostas desde a Dinamización da Radio Escolar. 

- “Semana da froita e dos lácteos”: Haberá dous períodos de 10 días consecutivos, 

a cargo do Fogga na que se repartirán froita e leite a todo o alumnado. 

 ORGANIZACIÓN DA ÁREA DE PLÁSTICA: 

 A área de Plástica que se viña facendo no centro na modalidade de obradoiros, 

mesturando alumnos/as de diferentes aulas, non se vai desenvolver este curso polo 

protocolo Covid-19 ao ter que respectar os grupos burbulla. Organizaremos a área de 

plástica dentro da aula coas seguintes actividades: 

Traballo con obras de pintores e pintoras recoñecidos, traballando distintas técnicas. 

Teatro lido que será retransmitido pola radio escolar. 

Debuxo técnico. 

Manualidades. 

Papiroflexia. 

Cociña (5º). 

ACCIÓN TITORIAL 

Co alumnado: 

a.- Ao longo do mes de setembro levaremos a cabo actividades de titoría para o 

comezo do curso nos dous niveis: 

● Organización do curso e do material. 

● Protocolo Covid: limpeza e hixiene. 

● Recollida de papel, pilas, materia orgánica e plástico. 

● Distribución individual do material nos armarios. 

● Elección de delegado/a da aula. 

● Axenda escolar. 

● Elaboración das normas da aula: asemblea da aula. 

b.- Coordinación co DO para facer un seguimento d@s nen@s que reciben apoio 
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nas aulas nas distintas materias. 

c.- Faranse reunións periódicas de todo o profesorado que imparte clases no ciclo. 

d.- Implicar e promover @s alumn@s do ciclo nas distintas actividades que organice 

o centro. 

e.- Facer partícipes aos rapaces/as no coidado e respecto do propio material, do 

coidado da aula e instalacións do centro. 

Coas familias: 

a.- A reunión colectiva de principio de curso, na que se explican as liñas xerais de traballo 

e o funcionamento da aula, levarase a cabo de maneira presencial por quendas para os 

grupos numerosos, debido ao Protocolo Covid-19 

b.- Seguimento d@s alumn@s a través da axenda escolar (familia/profesorado) 

c.-Ter unha entrevista individual ao longo do curso e cando se considere necesario. 

Atenderanse tamén as demandas de entrevista das familias con cita previa. A realización 

das entrevistas será prioritariamente por teléfono ou vídeoconferencia; o cal non exclúe 

que en casos puntuais e cando a situación o requira se fagan de forma presencial. 

d.- Outro medio de comunicación coas familias será a través da aplicación AbalarMobil 

e.- Pedir colaboración naquelas actividades que se precisen. 

 ANEAE 

O alumnado do ciclo que o precise, recibirá apoio da mestras especialistas en PT e 

AL e doutras mestras do centro, se teñen dispoñibilidade horaria. 

As mestras do ciclo reunirémonos coa mestra de PT e AL e coas mestras que fagan 

apoios nas nosas aulas para facer un seguimento e coordinar as actividades deste 

alumnado, pois será imprescindible para que haxa un bo rendemento dos mesmos. 

Para coordinar os apoios intentarase ter unha reunión de avaliación da titora coas 

mestras que imparten apoio na súa titoría preto das datas da avaliación e outra reunión, se 

fora posible, polo medio do trimestre. 

 INFORMÁTICA 

O alumnado de 5º nunha sesión de Lengua Castelá, terá unha hora semanal de 

Informática para aprender o manexo básico do equipo, procesador de textos, pescuda pola 

Internet, comunicación a través de correos electrónicos, uso da aula virtual. 

En 5º, porase en marcha o proxecto E-Dixgal, o que vai permitir que cada alumno e 

cada mestra, que dá clases neste grupo dispoña dun ordenador portátil. 
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A materia de libre configuración ofrecida polo Centro para o alumnado de 6º é 

“Investigación e tratamento da Información”. Nestas dúas sesións o alumnado acudirá á 

aula de Informática. Para conseguir un maior rendemento decidimos facer dous grupos. 

Mentres media clase vai a Informática o outra media clase queda, con outra mestra, na 

aula ou na biblioteca para desenvolver diversas actividades relacionadas co Plan Lector e 

facer o servizo de préstamo. Á semana seguinte, cambian os grupos. 

 RADIO ESCOLAR 

Participación na emisora escolar, elaborando guións e realizando programas de 

radio, encargándose da parte técnica, este curso, o alumnado de 6º nivel. 

 FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS DE AULA 

Combinaremos a biblioteca da aula na que teremos libros para a hora de ler e para 

os proxectos que se desenvolvan ao longo do curso coa biblioteca do centro. 

En cada aula haberá un recanto destinado a expoñer bibliografía, da biblioteca do 

centro ou aportada polo alumnado ou profesorado, relacionada cos temas curriculares que 

se estean traballando en cada momento. 

 O PROXECTO ANUAL 

O proxecto anual de centro, que traballaremos en todas as aulas, será o HORTO e 

aspectos da agricultura tradicional e agricultura ecolóxica. Con este tema faremos o 

calendario 2021. 

PLAN DE REFORZO 

Este curso comezaremos, a nivel curricular, cun Plan de Recuperación cos contidos 

do terceiro trimestre do curso pasado que non foron impartidos debido ao estado de 

alarma. Reflectimos a continuación os obxectivos e contidos a acadar nas distintas 

materias en 6º e 5º nivel. 

5º NIVEL 

Matemáticas: 

- Identificar os números romanos e aplicar nas datacións. 

- Ler e representar fraccións. 

- Medir as magnitudes cos instrumentos máis axeitados e expresar as medicións 

explicando o proceso seguido. 

- Comparar e ordear medidas dunha mesma magnitude 

- Resolver problemas da vida cotiá empregando medidas temporais e as súas 

relacións. 
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- Identificar os elementos básicos de circunferencia e do círculo. 

- Analizar diversos tipos de gráficas. 

Lingua: 

- Escribir en diferentes soportes, textos axeitados á súa idade do ámbito escolar e 

social: atendendo á forma da mensaxe (descritivos, narrativos, dialogados e expositivos) e 

a súa intención comunicativa (informativos, literarios e prescritivos). 

- Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do 

coñecemento da lingua (normas de acentuación, signos de puntuación, sintaxe básica...) 

Ciencias da Natureza: 

Os temas que deben ser revisados no 1º trimestre son: 

- Os animais e a sua clasificación. 

- A materia: propiedades da materia, e cambios de estado. 

- A enerxía. Fontes de enerxía. calor e temperatura 

- O son 

- As máquinas e as forzas 

Ciencias Sociais: 

- Actividades produtivas. Sectores económicos 

- A poboación e a súa distribución. 

- Organización territorial de España. concellos, comarcas, provincias e comunidades 

autónomas. 

- Historia: Os primeiros poboadores. 

- Os romanos, íberos e celtas. 

6º NIVEL 

Matemáticas: 

- Operacións con decimais (multiplicación e división) 

- Lonxitude, superficie, masa e capacidade. 

- Rectas e ángulos. 

- Sistema sexasimal. 

- Figura planas e corpos xeométricos. 

Nas áreas de Lingua: 

- Gramática: pronome, verbo, adverbio, conxuncións e preposicións. 
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- Ortografía: b/v, Haber/ a ver 

- Sintaxe: predicado e complemento do predicado. 

Ciencias naturais: 

- Función de reprodución e nutrición. 

- As plantas. 

- Animais e ecosistemas. 

- Materia e enerxía. 

Ciencias Sociais: 

- Clima e vexetación. 

- Poboación de España e Europa. 

- España e a Unión Europea. 

- Al-Ándalus. 

- Reinos cristiáns. 

- Dos Austrias aos Borbóns. 

4.1.4. Educación Física 

As programacións didácticas das clases de Educación Física están determinadas 

polos obxectivos, contidos, estándares de aprendizaxe e competencias do currículo desta 

área e organizadas en seis bloques: Contidos comúns en Educación Física, o corpo: imaxe 

e percepción, habilidades motrices, actividades físicas artístico-expresivas, actividade física 

e saúde e os xogos e as actividades deportivas. A programación estará condicionada polo 

Protocolo Covid polo que todas as actividades grupais e que impliquen contacto quedan 

excluídas. 

Este curso na área de Educación Física programaremos actividades de tipo 

individual, sen ou con material. En caso de empregar material farase con elementos non 

compartidos que se someterán posteriormente a desinfección. 

ACTIVIDADES que se priorizarán este curso: 

• Exercicios de Ioga. Cos que acadaremos obxectivos de que teñen que ver 

coa flexibilidade, concentración e a relaxación. 

• Zumba. Para traballar a condición física de forma moi lúdica. 

• Danza libre. Para traballar a coordinación e a axilidade nun ambiente lúdico, 

respectando sempre as distancias de seguridade. Actividade Muss-e que relaciona a danza 

e as matemáticas. 

• Condición Física. Serie de exercicios de adestramento para traballar a 
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resistencia e flexibilidade. 

• Atletismo no 2º e 3º ciclo 

• Adaptaremos algúns xogos para evitar o contacto físico. 

• Deportes. Quedarán reducidos aos deporte individuais como o Babminton, 

palas e ping-pong, nos que non se comparte material e nos que non hai contacto físico. 

Dos outros deportes, reseñados nas programacións, só se traballarán os aspectos técnicos 

de forma individual. 

As sesións de clase desenvolveranse sempre que sexa posible no exterior: patio 

inclusivo e pista de deportes. O ximnasio por ser un espacio pechado e de dimensións 

reducidas empregarase só nos meses de decembro e xaneiro polas baixas temperaturas 

no exterior. 

Sempre que as condicións o permitan traballaremos de forma práctica pero 

incluiremos tamén algunhas actividades de tipo teórico que se realizarán dentro da aula. 

Este curso non se poden realizar as actividades intercurso dos anos anteriores para 

respectar os  grupos burbulla. 

 Unidade didáctica xogos tradicionais 

No mes de outubro traballaremos, durante dúas semanas, nas sesións de E. Física, 

a unidade didáctica “Xogos Tradicionais Galegos” cos xogos que permitan respectar o 

Protocolo Covid: En 1º, 2º e 3º nivel serán o truco, a buxaina, a corda individual, os aros, 

os zancos e as motos de madeira. En 4º, 5º e 6º nivel faremos o xogo dos pelouros, os 

zancos e o tres en raia do patio inclusivo. 

 Unidade didáctica de baile 

 No segundo trimestre, en todos os niveis, seguiremos coa actividade de baile, traballando a 

muiñeira e en 6º nivel a xota. 

 “Sendeirismo” 

Realización dunha ruta no contorno da escola, coma o “Sendeiro Municipal do río 

Miño”, ou a do río Tea, co alumnado de 5º e 6º no primeiro trimestre. O alumnado irá 

respectando os dous grupos burbulla. Traballaremos sobre aspectos físicos, ambientais, 

etnográficos, patrimoniais e históricos a través dun caderno de campo. 

 Actividades en horario de recreo 

Este curso as actividades de recreo quedarán reducidas ao campionato de tenis de 

mesa, nos meses de outubro-novembro, para o alumnado de 6º nivel por ser un deporte 

individual. 
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 Dotacións e material: 

● Continuaremos como en cursos anteriores renovando o material deteriorado e 

incrementando o inventario de material deportivo. 

● Solicitar á Consellería de Educación, a través da dirección do centro, material 

para o ximnasio e unhas canastas de baloncesto para o pavillón. 

4.1.5. Educación musical 

As sesións de educación musical están enmarcadas dentro da lexislación nacional 

e autonómica vixente, pero tamén atenden ás peculiaridades do contexto e do proxecto 

anual do centro educativo en concreto. Durante o presente curso a gran maioría das 

actividades xirarán en torno ao proxecto “A horta e as tarefas agrícolas”, polo que os 

contidos de expresión e percepción musical virán marcados por este contexto. Ademais de 

traballar arredor deste proxecto, outras moitas actividades xirarán en torno ás 

conmemoracións marcadas no calendario escolar. Atendendo ao protocolo Covid, as 

 actuacións que se programaban outros anos para os festivais seguirán realizándose a nivel 

 aula, podendo ser grabadas para ensinarllas aos demais compañeiros/as do centro. 

Atendendo ás peculiaridades de desenvolvemento que presenta cada curso, os 

temas e recursos a tratar e utilizar son os seguintes: 

Ao longo dos tres trimestres traballaremos os tres bloques de contidos que 

establece o currículo para educación artística (educación musical): escoita, interpretación 

musical, a música o movemento e a danza. 

1º Trimestre. Ao longo deste trimestre, todas as actividades programadas se 

enfocarán ao redor das conmemoracións; samaín, magosto, día internacional para a 

eliminación da violencia contra a muller, nadal. En todas as tarefas se mesturarán 

estándares de aprendizaxe dos tres bloques de contidos que establece o currículo. 

2º Trimestre. As actividades programadas para este trimestre xirarán ao redor do 

proxecto “A horta e as tarefas agrícolas”. Levarase a cabo unha recollida de cantigas de 

temática agrícola para logo instrumentalas e inventarlle coreografías sinxelas de carácter 

individual. Ademais, tamén enfocaremos as nosas actividades nas conmemoracións deste 

segundo trimestre: día da Paz, entroido... 

3º Trimestre. Aprenderemos os diferentes instrumentos musicais presentes no noso 

folclore e doutras culturas apreciando a súa riqueza e interpretaremos instrumentalmente 

repertorio relacionado e realizaremos un obradoiro de instrumentos musicais con material 

de refugallo. 

As sesións de música desenvolveranse habitualmente na aula de música, 
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mantendo a distancia. Tendo en conta o protocolo Covid, algunhas das sesións de música 

levaranse a cabo nas propias titorías cando non fagamos actividades de práctica 

instrumental e coral. En canto á práctica de frauta doce, empregaranse espazos ó aire libre 

e mantendo a distancia de seguridade que establece o protocolo. 

4.1.6. Lingua estranxeira: Inglés 

Atendendo ao protocolo Covid, este ano as sesións de inglés levaranse a cabo nas 

propias titorías e non na aula de inglés como se viña facendo habitualmente. 

Neste curso traballaremos con contos, cancións e xogos no 1º Ciclo durante todo o 

curso, destacando a lectura en inglés a partires do 2º Ciclo, lendo todas as actividades, 

lecturas e cancións que temos no libro. 

Empregaranse as TICs como soporte e complemento ao material de clase, evitarase 

facer uso da aula de informática tendo en conta o protocolo Covid, porén farase uso do 

encerado dixital do que dispón cada aula. Neste apartado a utilización de xogos dixitais 

específicos para adquisición de vocabulario empregarase en todos os niveis, especialmente 

en 5º e 6º de primaria. 

Como alternativa á participación nos festivais do colexio con algunha canción ou 

obra de teatro en inglés, este ano poderase levar a cabo en cada titoría, sendo 

posteriormente grabadas para así ensinarlle ao resto de compañeiros do colexio. 

Animarase ao alumnado a ver películas e a escoitar música en inglés no seu tempo 

de lecer, de modo que a súa exposición á lingua sexa o maior posible. 

Estudarase a posibilidade de solicitar a inclusión do centro na rede de centros 

bilingües cando saia a convocatoria, unha vez estudadas as condicións da mesma. 

A nivel curricular, este curso levarase a cabo un Plan de Recuperación cos contidos 

do terceiro trimestre do curso pasado que non foron impartidos debido ao estado de 

alarma, sempre e cando eses mesmos contidos non aparezan como materia no presente 

curso, pois nese caso simplemente se ampliarán no momento de impartilos. 

4.1.7 Valores Cívicos e Sociais 

Seguiremos coa liña iniciada en cursos pasados de elaboración de proxectos 

grupais, traballando en relación aos intereses do alumnado nunha mesma temática común 

trimestralmente. Os proxectos establecidos para este curso son: 

➢ 1º trimestre: “A horta” 

➢ 2º trimestre: “Recollida de cantigas e refráns relacionados coa horta” 

➢ 3º trimestre: “Revista escolar 
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4.1.8. Relixión católica 

A formación relixiosa e moral católica pretende contribuír á formación integral do 

alumnado, facilitándolle unha proposta de sentido para a súa vida e iluminando o 

fundamento daqueles valores comúns que fan posible unha convivencia libre, pacífica e 

solidaria. 

Os materiais utilizados para conseguir os obxectivos fixados son: 

-Libro de texto: Relixión Católica. Editorial Anaya para o segundo curso . 

-Lecturas de “A biblia, historia de Deus”. Editorial SM. 

-Contos relacionados coa materia: “O Nadal”, “A Arca de Noé”, “Historia de 

Moisés”.... 

-Curtametraxes e películas para traballar valores e a educación emocional (O circo 

das bolboretas, Adriana Macías, A comunicación de dar, O home orquestra, A flor máis 

grande do mundo, o milagre de Ana Sullivan, “Camino a la escuela”, Cuarta planta, La vida 

es bella). 

- Materiais da Internet como recursos para o tratamento da diversidade. 

- Vídeos relacionados coa materia da colección “Grandes héroes y Leyendas de la 

Biblia”: “El jardín del Edén”, “Los milagros de Jesús”, “Los apóstoles”, “La natividad”, “El 

príncipe de Egipto”… 

Durante o curso, ademais das sesións de clase programadas para cada nivel 

realizaranse as seguintes actividades. 

- Un programa de radio por trimestre: especial Nadal, especial Día da Paz e Relixións 

no mundo. 

-En terceiro, con motivo do día internacional do espazo e coincidindo co tema “A 

creación do mundo” veremos os planetas. 

- En Nadal, montaremos un Belén con material de refugallo relacionado coa 

temática “O horto e agricultura” proxecto no que estará inmerso o noso centro neste curso. 

- En quinto, durante o mes de novembro traballaremos a “violencia de xénero” . 

- Durante a semana da Paz recordaremos ao alumnado que é unha tarefa de 

todos/as con diferentes actividades levadas a cabo na aula. 

Durante as sesións de Relixión tratarase de acadar un ambiente relaxado e 

cómodo no que o neno participe de forma activa, con seguridade e confianza. 

Tamén escoitaremos relatos bíblicos en CD Audio e faremos debates sobre as 

curtametraxes visionadas ao longo do curso. 
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1º CURSO 

2º CURSO     

4.1 9. Libros de texto curso 2018/ 2019 

 

Área Título, editorial e ano de publicación ISBN 

 

Lingua galega 

Lingua 1 trimestralizado. PROXECTO ZOOM 

Equipo Editorial 

Vicens Vives, 2018 

 

978-84-682-5591-0 

Lengua Lectura 12 Colores. Lecturas 

Begoña Oro. SM, 2014 

978-84-675-7144-8 

 

Área Título, editorial e ano de publicación ISBN 

 

Lingua galega 

Lingua 2 trimestralizado. PROXECTO ZOOM 

Equipo Editorial 

Vicens Vives, 2018 

 

978-84-682-5598-9 

Lengua 

Lectura 

12 Sorpresas. Lecturas 

Begoña Oro. SM, 2015 

 

978-84-675-7913-0 

 

 

Matemáticas 

Matemáticas 1 trimestralizado. PROXECTO 

ZOOM 

J. Fraile Martín 

Vicens Vives, 2018 

 

 

978-84-682-5469-2 

 

Sociais 

Ciencias Sociais 1. PROXECTO ZOOM 

B. Gasco, M.J. Lara Sánchez, A. López Pons 

Vicens Vives, 2018 

 

978-84-682-5593-4 

 

Naturais 

Ciencias da Natureza 1. PROXECTO ZOOM 

B. Gasco, M.J. Lara Sánchez, A. López Pons 

Vicens Vives, 2018 

 

978-84-682-5592-7 

 

Inglés 

Pupil’s Book New High Five 1 

Donna Shaw, Joanne Ramsden 

Macmillan, 2018 

 

978-1-380-01383-5 
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3º     

CCCCCCCCCC

UARAJOIJAOJR

CCAURAJKERdf

CCCCCCUCUR

UCUR¡¡CURCU

RSO CURSO 

 

 

Matemáticas 

Matemáticas 2 trimestralizado. PROXECTO 

ZOOM 

J. Fraile Martín 

Vicens Vives, 2018 

 

 

978-84-682-5486-9 

 

Sociais 

Ciencias Sociais 2. PROXECTO ZOOM 

B. Gasco, M.J. Lara Sánchez, A. López Pons 

Vicens Vives, 2018 

 

978-84-682-5600-9 

 

Naturais 

Ciencias da Natureza 2 

B. Gasco, M.J. Lara Sánchez, A. López Pons 

Vicens Vives, 2018 

 

978-84-682-5599-6 

 

Relixión 

Relixión católica 2 

Valero Crespo, Ana Gavilán e Visitación Ayusto 

Anaya 2015 

 

978-84-678-7709-0 

 

 

Área Título, editorial e ano de publicación ISBN 

Lingua 

galega 
(trimestralizado) 

 Lingua 3. Peza a peza 

Equipo Labia 

Anaya 2020 

978-84-698-6693-1 

Lengua 

castellana 
(trimestralizado) 

Lengua castellana y literatura 3 

Proyecto Zoom 

Vicens Vives 2020 

978-84-682-5773-0 

Matemáticas 

(trimestralizado) 

Matemáticas 3 

Proyecto Zoom 

Vicens Vives 2020 

978-84-682-5887-4 

Naturais 
Ciencias da natureza 3 

Proxecto Zoom 

Vicens Vives 2020 

978-84-682-5071-7 
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4º CURSO 

Sociais 
Ciencias sociais 3 

Proxecto zoom 

Vicens Vives 2020 

978-84-682-5208-7 

 

Inglés 

 

Pupil’s Book e Activity Book QUEST 3 

Jeanette Corbett and Roisin O’Farrel Ed. Macmillan 2014 

978 02 304 7773 5 

978 02 304 7869 5 

 

Área Título, editorial e ano de publicación ISBN 

Lingua 

galega 
(trimestralizado) 

 

Lingua 4. Aprender é crecer.(Trimestralizado 

X. Sánchez Puga, Mª E. Martínez e outros. Anaya. 2015 

 

978 84 678 8013 7 

Lengua 

castellana 
(trimestralizado) 

Lengua 4. Aula activa. (trimestralizado) 

P. de Celis Villasana, J. del Canto Pallarés y otros. 

Vicens Vives. 2015 

 

978 84 682 2835 8 

Matemáticas 

(trimestralizado) 

Matemáticas 4. Aula activa (trimestralizado) 

J. Fraile Martín.Vicens Vives. 2015 

 

978 84 682 2881 5 

 

Naturais 

Naturais 4. Aula activa 

J.Serra Busquets, J. Sanchís e outros. Vicens Vives 2015 

 

978 84 682 2843 3 

 

Sociais 

Sociais 4. Aula activa. 

M. García Sebastián, C. Gatell Arimont. Vicens Vives 2015 

 

978 84 682 2898 3 

 

Inglés 

Pupil’s Book e Activity Book QUEST 3 

Jeanette Corbett and Roisin O’Farrel 

Ed. Macmillan 2014 

 

978 02 304 7774 2 

978 02 304 7870 1 

 

 

O alumnado de 5º non empregará libros de texto por comezar este curso co proxecto E-DIXGAL e 

traballar os contidos de maneira dixital.  

 

 

 

5º CURSO 
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6º CURSO 

 

Área Título, editorial e ano de publicación ISBN 

Lingua galega 

(trimestralizado) 

Lingua 6. Aprender é crecer.(Trimestralizado) 

X. Sánchez Puga, Mª E. Martínez e outros. Anaya. 2015 

 

978 84 678 3511 3 

Lengua 

castellana 
(trimestralizado) 

 

Lengua 6. Aprender es crecer. (trimestralizado) 

Carmen Bello, Tomás Bernal e outros. Anaya. 2015. 

 

978 84 698 0652 4 

Matemáticas 

(trimestralizado) 

Matemáticas 6. Aula activa. (trimestralizado) 

J. Fraile Martín. Vicens Vives. 2015 

 

978 84 682 1554 9 

 

Naturais 

Naturais 6. Aula activa 

R. Casajuana, E. Cruells e Mª J. Martínez. Vicens Vives. 

2015 

 

978 84 682 2847 1 

 

Sociais 

Sociais 6. Aula activa. 

M. Batet, M. García e C. Gatell. Vicens Vives. 2015 

 

978 84 682 2852 5 

 

Inglés 

Pupil’s Book e Activity Book QUEST 6 

Emma Mohamed. Ed.Macmillan 2014 

978 02 304 7872 5 

978 02 304 7776 6 

 

O Centro dispón do “Fondo Solidario de Libros de Texto” para o alumnado de 3º, 4º 

e 6º que o solicitou. 

4.2. Equipo de dinamización da lingua galega 

4.2.1. Compoñentes 

Silvia Martínez Caballero (coordinadora) 

Sonia Lago Alonso 

Ánxela Jurschik Rodríguez 

Sonia Rodríguez Rodríguez 

4.2.2. Plan de actividades anuais 

O proxecto anual de centro, que traballaremos en todas as aulas é “O horto e a 

agricultura”. Ao longo do curso diseñaranse diferentes actividades encamiñadas ao 

fomento do uso do galego entre a comunidade escolar, a enriquecer o contorno 

sociolingüístico do centro e potenciar no profesorado unha actitude normalizadora da 
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lingua galega na súa actividade docente. 

Desde o equipo velarase para que, tanto as comunicacións orais coma escritas do 

centro e desde o centro, se fagan na nosa lingua, así como os cartaces ou calquera 

información mural que apareza na escola. 

Estaremos en contacto coa Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e 

Dinamización Lingüística da comarca. 

 1º TRIMESTRE 

● Elaboración da segunda Addenda do III Proxecto Lingüístico do centro. 

● Recollida de material e montaxe dun libro de “Apeiros da labranza” coas fotografías, 

a descrición e comentarios dos trebellos aportados polo alumnado e as súas 

familias que formará parte da biblioteca. 

● Elaboración do calendario escolar do 2021 relacionado coa temática “O horto e a 

agricultura”, coa participación de toda a Comunidade Escolar, que aportará 

fotografías de trebellos relacionados con esta temática. 

● Solicitarase o xogo do Papapío á Fundación Carlos Casares para que o alumnado 

de 1º e 2º nivel coñeza a vida e a obra do escritor Carlos Casares que lle dá nome 

ao noso centro (pendente da data e que nola concedan). 

● Nas conmemoracións porase na emisora escolar música en galego relacionada 

coas mesmas. 

● Traballo arredor de Carlos Casares, o autor que dá nome ao noso Centro escolar: 

1º nivel: vida e lectura dalgún dos seus libros. Adicarlle un recanto na aula ao longo 

de todo o curso. No resto dos niveis, lectura dun libro seleccionado da súa obra 

infantil. 

● Elaboración da listaxe de libros (por ciclos ou niveis), a pedir aos Reis Magos polo 

Nadal, da/-s autora/-s convidados, dentro dun díptico con outras propostas 

literarias, musicais,... para o alumnado e as familias: EN NADAL AGASALLA (en) 

GALEGO. 

● Entrega do calendario ás familias no mes de decembro. 

● Organización e coordinación da revista escolar. 
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● Recomendacións de videos e libros para visionar ou mercar relacionados co 

proxecto. 

 2º TRIMESTRE 

● Redacción do Proxecto de fomento do uso do galego convocado pola Secretaría 

Xeral de Política Lingüística. 

● Selección e organización do apartado: ”Lembranzas de ex-alumnos/as” para a 

revista, entre as familias do alumndao de 6º. 

● Organización e preparación da videoconferencia dos/as escritores/as galegos/as 

convidados/as no mes de abril (con motivo da celebración do día do libro). A 

proposta para este curso escolar é Ledicia Costas. 1º, 2º e 3º nivel lerían e 

traballarían o libro “Conexión Macarrón” e 4º, 5º e 6º lerían e traballarían “Vampira 

de Biblioteca”. 

● Organización, preparación e distribución do material dos distintos autores/as que 

apadriñan e amadriñan as aulas. Elaborar propostas de traballo arredor dos 

mesmos. 

● Recollida de material e montaxe da revista escolar. 

● Preparación da visita ao Salón do Libro de Pontevedra para 1º, 2º e 3º nivel. En 

caso de non poder visitalo pola Covid-19 fariamos unha viaxe virtual. 

● Celebración do Día de Rosalía, o 24 de febreiro, coa realización de diferentes 

actividades relacionadas coa vida e obra da autora. 

 3º TRIMESTRE 

● Celebración da Semana das Letras Galegas para o que se facilitará, con 

anterioridade, material bibliográfico e propostas de traballo do autor homenaxeado. 

● Organización dun día de xogos en galego: Pasapalabra, cifras e letras… con 

vocabulario relacionda co horto e a agricultura. 

● Recollida do material e montaxe da revista escolar ”Néboa” 

● Entrega da revista ás familias no mes de maio facéndoa coincidir coa celebración 

do día das Letras Galegas. 
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4.3. Comisión de coordinación pedagóxica 

4.3.1. Atención ao ANEAE. Estratexias organizativas. 

Este curso os apoios aos ANEAE serán impartidas polas mestras de Pedagoxía 

Terapéutica, mestra en Pedagoxía terapeutica preferente e a mestra de Audición e 

Linguaxe. 

O alumnado que recibirá apoio pertence a algún dos seguintes grupos: 

● Alumnado con necesidades educativas especiais con e sen ACS. 

● Alumnado con TDAH. 

● Alumnado con diagnóstico TEA. 

● Alumna de Altas Capacidades. 

● Alumnado de orixe estranxeiro. 

● O alumnado que se poida incorporar ao longo deste curso escolar 2020/2021. 

● Alumnado con problemas específicos da fala. 

● Alumnado que conta con materias pendentes do curso anterior. 

● Alumnado que por calquera outra circunstancia persoal presente dificultades de 

aprendizaxe que poidan repercutir nun importante desfase curricular. 

A mestra de Audición e Linguaxe desenvolverá os seus apoios tanto na aula 

ordinaria coma na de Audición e Linguaxe, repartindo o seu tempo no reforzo de elementos 

lingüísticos básicos, comprensión e expresión tanto oral como escrita. Ao inicio de curso, 

levarase a cabo unha avaliación inicial ao alumnado de 1º de Educación Primaria para 

valorar as dificultades que poidan presentar na linguaxe oral e determinar así a necesidade 

ou non, de continuar co traballo que se levaba a cabo na Educación Infantil. Tamén será 

valorado o alumnado de nova incorporación no centro e aqueles reflexados na previsión de 

finais do curso anterior. 

Os apoios que levarán a cabo as mestra de Pedagoxía Terapeutica serán 

impartidos preferentemente na aula ordinaria. Realizarase o apoio fóra, cando o alumno/a 

precise de contidos específicos. 

O apoios dados polo profesorado con disposición horaria serán dentro do aula. 

A mestra de Pedagoxía Terapeutica preferente, será a encargada de darlle apoio a 

un alumno de 3º que ten asignado e este apoio será programado dentro do aula, aínda que 

polas características do alumno será preciso ter en conta o emprego doutros espazos 

como pode ser o aula de PT. 

Tratarase de facer unha reunión, ao inicio do curso, coas mestras titoras das/os 

alumnas/os que proceden do CRA “A Lagoa” para levar un traballo de continuidade entre 
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as etapas educativas. 

Os apoios serán revisados trimestralmente. En función da valoración feita polas 

titoras e as mestras especialistas, determinarase a súa continuidade, a modificación de 

obxectivos e contidos, as estratexias a seguir ou o cese do apoio se os obxectivos que se 

programen. 

Quedará establecido no horario de reunións trimestrais do centro, unha reunión de 

coordinación entre as mestras titoras e a mestras de PT, AL e as mestras que imparten 

apoio para coordinar o traballo a desenvolver na aula. 

As mestras de PT e AL asistirán ás sesións de avaliación dos cursos nos que 

imparten os apoios. 

As familias estarán informadas en todo momento dos progresos, modificación ou 

calquera decisión que se tome respecto ás/aos súas/seus fillas/os. 

O alumnado con necesidades específicas de apoio educativo será reforzado 

principalmente nas materias de lingua e matemáticas, potenciando en cada caso as 

destrezas e aptitudes dos nenos e nenas en favor de acadar os obxectivos do curso. 

As principais liñas de traballo centraranse nos seguintes puntos: 

Lingua 

● Adquisición e afianzamento do proceso lectoescritor. 

●  Potenciación da comprensión e expresión orais, mellorando o vocabulario e o 

uso da linguaxe. 

●  Potenciación da comprensión e da expresión escrita, mellorando a sintaxe e a 

ortografía. 

● Corrección das alteracións na escritura. 

 Matemáticas 

● Mellora da numeración. 

● Cálculo das operacións aritméticas básicas. 

● Resolución de problemas. 

A responsable do Departamento de Orientación adicará os luns, martes e xoves á 

elaboración dos informes psicopedagóxicos, programas de intervención, revisión de 

adaptacións curriculares, valoración e avaliación dos nenos/as do centro, atención ás 

familias e colaboración na acción titorial. Disporá dunha sesión semanal para coordinarse 

coas mestras de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe. 
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4.3.2. Acción titorial 

Seguindo as liñas marcadas no Plan de Acción Titorial do centro, levaranse a cabo 

as seguintes actividades de titoría: 

● Uso da axenda escolar. Medio de comunicación familia-escola e adquisición de 

hábitos de organización do traballo para o alumnado. 

● Elaboración de sociogramas na primeira semana do curso para coñecer as 

relacións dentro do grupo. 

● Seguimento dos procesos de aprendizaxe do alumnado como prevención e 

detección das dificultades e necesidades específicas. 

● Elaboración das directrices da 1ª reunión xeral de pais/nais de principio de curso, 

que no actual curso desenvolverase en varias quendas. 

 

 

 

● Atención ás familia, os martes, en horario de 17:30 a 18:30. 

● Coordinación das mestras–titoras e as mestras especialistas. 

● Establecemento do calendario de avaliacións. 

● Lectura dalgún punto do RRI polo alumnado do 3º ciclo (deberes e dereitos dos 

alumnos/as). 

● Visita ao IES de Salvaterra do alumnado de 6º de ser posible. 

● “Xornada de Portas Abertas” para o novo alumnado con visita polo centro, 

participación nun circuíto de xogos populares e asistencia a unha sesión de 

contacontos en caso de que a situación sanitaria o permita. Acollida ás familias de 

dito alumnado mediante unha reunión informativa. (Finais de maio) 

 

CURSO HORARIO QUENDAS 

1º 14/09/2020 9:45 / 10:45 
 

2º 07/10/2020 16:00 /17:00 17:15 /18:15 

3º 06/10/2020 16:30 /17:30 
 

4º 06/10/2020 16:00 /17:00 17:15 /18:15 

5º 07/10/2020 16:30 /17:30 
 

6º 08/10/2020 16:30/17:30 17:45/18:45 
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4.3.3. Contidos transversais. Concreción anual 

Entendidos como temas comúns a todas as áreas, dirixidos á formación integral do 

alumnado e á preparación do mesmo para o seu desenvolvemento na sociedade, 

fomentaranse valores e hábitos a través dos seguintes contidos transversais 

 MEDIO AMBIENTE: 

● Recollida selectiva de papel, plásticos, materia orgánica e pilas. 

● Recollida solidaria de tapóns. 

● Concienciación da necesidade de apagar as luces cando non son 

necesarias. 

● Participación na redución, reemprego e reciclaxe de distintos obxectos e 

materiais a través dos obradoiros de plástica. 

● Potenciación do uso da bolsa da merenda confeccionada coa axuda familiar. 

Nos cursos do 2º e 3º ciclo acórdase animar ao alumnado, desde as titorías, 

a recuperar o seu uso. 

● Participación de todo o alumnado na actividade “Detectives Verdes”, 

organizada para concienciar na orde e limpeza das aulas e do patio escolar, 

que este curso se levará a cabo de xeito diferente para evitar que se 

mesturen diferentes grupos de convivencia estable. 

● Celebración do día da árbore. Tamén se participará na actividade que 

organice o Concello en torno a esta celebración. 

 EDUCACIÓN PARA A SAÚDE: 

Desenvolvemento de hábitos saudables de hixiene e alimentación, á través das 

seguintes actividades: 

● Semana da froita: plan de distribución de froita fresca entre o alumnado coa axuda 

financeira da Unión Europea, dous períodos ao longo do curso, sendo as datas 

solicitadas as seguintes: 

2º Trimestre → 18 ao 29 de xaneiro 

3º Trimestre → 24 ao 04 de xuño 

● Reparto de lácteos: plan de distribución de lácteos entre o alumnado coa axuda 

financeira da Unión Europea, dous períodos ao longo do curso, sendo as datas 

solicitadas as seguintes: 

2º Trimestre → 01 ao 12 de febreiro 

3º Trimestre → 12 ao 23 de abril 
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4.3.4. Convivencia escolar 

Fomentaremos un clima de convivencia harmónica, onde todos/as coñezan os seus 

dereitos e obrigas. Educar ao alumnado como cidadáns libres e responsables, dentro dos 

valores democráticos, é a finalidade das actividades programadas. 

●  As normas da aula. Nos primeiros días de clase, o alumnado das distintas titorías, 

a través dunha asemblea de clase, consensuará e redactará as normas da aula. 

Elaboraranse carteis coas normas que serán expostos na clase. No segundo 

trimestre realizarase outra asemblea para ver o grao de cumprimento das 

mesmas. 

● Elección dos/as delegados/as das aulas. Unha das súas funcións é ser a canle de 

comunicación, das necesidades e propostas, entre a clase e os representantes do 

alumnado no Observatorio da Convivencia, ademais daquelas que lle encomende 

a súa titora. 

● As normas do uso dos baños. Nas titorías falarase das normas do uso correcto 

dos cuartos de baño. Os representantes do alumnado na Comisión de 

Convivencia pasarán polas aulas para recordalas e estarán expostas nas portas 

dos aseos. 

●  Coidamos o noso centro. Son accións encamiñadas á implicar o alumnado no 

coidado dos bens comúns. Desenvolveranse no segundo trimestre do curso. 

 Replantar arredor da casiña (1º ciclo) 

 Xardineiras da entrada. Limpeza das xardineiras e plantación en pequenos 

grupos polo alumnado do 2º ciclo. 

 Establecer quendas, entre o alumnado do 1º e 2º ciclo, para regar as plantas. 

●  Días sen balón. Durante o recreos, os xogos con balón ao longo do presente 

curso non serán posibles para evitar o seu uso compartido. 

●  Resolución pacífica de conflitos. Ao longo de todo o curso, nos distintos ciclos, 

empregaranse uns modelos axeitados a cada nivel nos que ante un conflito o 

alumnado implicado terá que reflexionar sobre a conduta contraria á norma, 

describindo os feitos e buscando posibles solucións. Os pasos a seguir ante un 

conflito serán: 

1) Cubrir o modelo correspondente. 

2) O titor/a enviará á familia o modelo cuberto polo alumno/a para que sexa asinado polo 

seu pai/nai. 
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3) O titor/a arquivará todas as condutas contrarias á norma dos seus alumnos/as. 

4) Ante a reincidencia ou gravidade dun conflito, solicitará unha entrevista coa familia, 

da que quedará constancia escrita dos temas tratados e dos acordos tomados. 

5) Se o conflito se produce no recreo a/o mestra/e de garda entregaralle, ao final deste, 

o modelo cumprimentado polo alumno/a ao/á seu/súa titor/a. 

● As entradas e saídas no edificio escolar faranse con música e abrindo as dúas 

portas. 

●  Quendas para uso do pavillón: debido á situación sanitaria que estamos a vivir, o 

uso do pavillón quedará organizado en quendas semanais para uso exclusivo dun 

so grupo. 

No seo do Consello Escolar, a Comisión de Convivencia, manterá dúas reunións 

anuais de carácter ordinario para facer un seguimento do clima de convivencia do centro e, 

de ser preciso, a proposta de actividades ou accións concretas de recondución das 

condutas. 

Este ano levarase a cabo o programa de medicación entre iguais. A mediación, 

como proceso de resolución positiva de conflitos, baséase nunha serie de principios 

indispensables para un axeitado funcionamento: a voluntariedade, a neutralidade, a 

imparcialidade e a confidencialidade 

A característica fundamental destes programa de mediación é que os/-as 

mediadores/-as son os propios compañeiros/as das partes en conflito. O equipo de 

mediadores/as recibirá a formación precisa para poder exercer as súas funcións, obtendo 

un diploma que os/as acredita e onde se recolle o compromiso adquirido durante o tempo 

que dure a mediación. Existirá un horario establecido, durante a xornada escolar, para a 

realización deste labor. 

O Departamento de Orientación será o encargado da formación ao alumnado 

mediador. Os/as mediadores/-as, de xeito neutral e imparcial, axudarán ao alumnado 

implicado a comunicarse, conseguindo un clima de colaboración, reducindo a hostilidade, 

orientando a discusión e coordinando un proceso de negociación. O obxectivo será acadar 

acordos satisfactorios e aceptados polos participantes. 

4.3.5. Documentos pedagóxicos 

En base ás necesidades do centro velarase pola elaboración e cumprimento das 

seguintes tarefas e documentos pedagóxicos: 

Redactar a II Addenda do III Proxecto Lingüístico de centro. Será presentado e aprobado 

polo Consello Escolar. 
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– Revisar e aprobar o Plan Emerxencia. 

– Elaborar o Informe anual sobre o estado da convivencia 

– Revisar e adaptar á nova normativa as NOFC do centro.Ç 

– Elaborar o Protocolo de Adaptación á nova situación sanitaria. 

– Programa de Acollida 

– Plan de Continxencia. 

4.3.6 Avaliacións 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUENDAS DAS XUNTAS DE AVALIACIÓN 

 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

Martes, 15 de decembro Martes, 16 de marzo Martes, 15 de xuño 

16:30h - 17:15h → 2º 16:30h - 17:30h → 3º 16:30h –17:15h →6º 

17:15h - 18:00h → 3º 17:30h - 18:15h → 6º 17:15h-18:15h → 2ºº 

18:00h - 19:00h → 6º 18:15h - 19:00h → 2º 18:15h -19:00h → 3º 

Mércores, 16 de decembro Mércores, 17 de marzo Mércores, 16 de xuño 

16:30h - 17:15h → 1º 16:30h - 17:30h → 4º 16:30h -17:15h → 5º 

17:15h - 18:00h → 4º 17:30h - 18:15h → 5º 17:15h -18:00h → 1º 

18:00h - 19:00h → 5º 18:15h - 19:00h → 1º 18:00h - 1o9:00h → 4º 

 

Levaranse a cabo todas as probas de avaliación externa que vaian sendo fixadas 

pola administración educativa. Está por determinar se se levará a cabo a avaliación 

  

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

Trimestres do 10/09/2020 do 08/01/2021 do 06/04/2021 

 ao 22/12/2020 ao 26/03/2021 ao 22/06/2021 

 

Xuntas de avaliación 

 

15/12/2020 

 

16/03/2021 

 

17/06/2021 

 16/12/2020 17/03/2021 18/06/2021 

Entrega de notas 21/12/2020 23/03/2021 22/06/2021 
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indiviualizada de 3º segundo as instrucións da consellería. 

4.4. Equipo de actividades complementarias e extraescolares 

O equipo está formado polo coordinador, Miguel Ángel Chaves Garrido e Mercedes 

Rodríguez Bouza. No suposto caso de que as autoridades sanitarias permitan a realización 

de actividades complementarias e extraescolares a nivel centro, o equipo ampliarase a 

todas as mestras do centro formando diferentes comisións que se constituirán para a 

organización de cada actividade e/ou por outros equipos do centro cos que se colaborará. 

Se a situación non o permite, as actividades levaranse a cabo a nivel aula. 

De ser o caso, o traballo das comisións seguirá este modelo: 

1. Reunión de cada comisión para a proposta e programación das actividades 

de cada acto cultural. 

2. Posta en común ante o Claustro de mestras para informar das actividades 

programadas, así como para recibir calquera nova proposta. 

3. Valoración final do resultado das actividades, unha vez desenvolvidas estas. 

4.4.1 Actividades culturais 

●  Magosto e Samaín: 

- Ambientación da aula. 

- Programa especial de radio. 

- Exposición de traballos/obxectos relacionados coa “Horta”. 

- Exposición/concurso de cabazas. 

- Xogos populares. 

- Publicidade da exposición “A horta” nos medios de comunicación. 

●  Nadal:  

- Decoración da aula. 

- Programa especial de radio. 

- Proposta ás familias para a elaboración do “Nadal familiar”. 

- Participación no “Amigo invisible”. 

- Elaboración do nacemento con material de refugallo desde a clase de Relixión. 

- Visita do Apalpador. 

- Visita dos Reis Magos, coa colaboración da ANPA. 

- Lectura da carta aos Reis Magos. 

- Celebración festival escolar adaptado a COVID-19 

- Elaboración dunha felicitación ás familias e institucións coas que colaboramos. 
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- Música de entrada e saída. 

●  Entroido 

- Ordes do Mec@. 

- Elaboración do Meco e o Testamento. 

- Ambientación da aula. 

- Programa especial de radio. 

- Deseño e cooperación na elaboración de disfraces se a situación sanitaria o 

permite. 

- Chocolate con rosca organizada pola ANPA. 

- Fariñada e queima d@ Mec@. 

- Música de entrada e saída. 

●  Letras Galegas: Actividades: 

- Decoración das corticeiras das aulas. 

- Programa especial radio “Letras Galegas”. 

- Música de entrada e saída. 

- Exposición dos cartaces sobre autor homenaxeado nas Letras Galegas. 

- Entrega da Revista escolar Néboa. 

- Traballo nas aulas sobre o autor homenaxeado en colaboración co EDLG. 

- Exposición dos traballos elaborados nos obradoiros de plástica ao longo do 2º e 3º 

trimestre. 

- Celebración do festival escolar adaptado a COVID-19. 

5. DINAMIZACIÓN DA CALIDADE DO ENSINO 

5.1. Dinamización das TICs 

5.1.1. Aula de informática 

 FUNCIONAMENTO 

Seguindo a liña de traballo de cursos anteriores, a aula de informática continuará a 

funcionar de xeito sistemático, onde cada grupo contará cunha sesión semanal, como 

aparece reflectida no horario de cada aula. 

Faranse desdobres en todos os cursos. A metade do grupo irá a informática, 

quedando a outra metade co titor/a adicando esta sesión á lectura na biblioteca. 

Aproveitarase tamén para facer uso do servizo de préstamo. Por tratarse de nenos 

pequenos, cremos máis conveniente que cada subgrupo vaia unha semana a informática 

tendo, deste xeito, clases cada quince días. 
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En 4º e 6º a materia de libre configuración ofertada no centro foi informática, 

dándolle unha cabida máis lexítima dentro do currículo a esta materia que se leva 

impartindo no noso centro, desde hai décadas. 

A mestra de informática durante este curso será Francisca Alonso Brito. 

Creouse unha comisión de dinamización TICs, formada pola coordinadora 

Francisca Alonso Brito, Mª Luz Gómez Leiras que se encargará dos aspectos relacionados 

coa emisora escolar e María Alonso González que se vai encargar de manter as baterías 

cargadas, descargar e clasificar as fotos no cartafol creado para tal fin e subir contidos á 

 web do centro. 

Este curso seguiremos gardando todas as fotos feitas nun cartafol do portátil. Ao 

final do mesmo, ou comezos do vindeiro, farase unha elección das mesmas para que as 

leven @os nen@s para as súas casas. 

Colaborarase activamente en todos os proxectos programados a nivel centro. 

Como en anos anteriores, os nen@s empregarán a súa chave de memoria para 

gardar, copiar, etc, os traballos realizados. 

Colaborarase cos equipo de biblioteca, de actividades extraescolares e 

complementarias e o EDLG, naquelas actividades que consideren oportunas. 

Haberá un cartafol no portátil, para que o profesorado vaia deixando todos os 

materiais, ficheiros, artigos, etc, que consideren interesantes para compartir na web e nos 

blogs do centro. 

Levarase un control das incidencias que teña cada equipo para, dese xeito, 

optimizar as prestacións. 

Seguiremos empregando as aplicacións que nos permitan facer actividades de xeito 

colaborativo, con sesións formativas para os mestres que non as coñezan. 

Tratarase de facer algunha sesión de formación para que cada mestra poida 

compartir contidos nos blogues que lle corresponda e no uso da aula virtual. 

Este curso seguirán as clases de programación e robótica. Mercarase material de 

robótica ou programación. 

 OBXECTIVOS 

Os obxectivos que se esperan acadar serán os seguintes: 

 Acender e apagar correctamente os equipos. 

 Acadar a destreza precisa no manexo do rato.  
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 Experimentar e aprender o manexo do OpenOffice. 

 Dar formato ao texto escrito: modificar tipo, tamaño e cor da letra, salientado, 

subliñado, negra, copiar, cortar e pegar. 

 Crear títulos e carteis, aproveitando as posibilidades do Fontword. 

 Descubrir e practicar coas amplas posibilidades que nos ofrecen as presentacións do 

OpenDocument. 

 Crear táboas e cadros de texto. 

 Manexar as follas de cálculo de OpenDocument, para a elaboración de gráficos, 

táboas, etc. 

 Inserir imaxes predeseñadas e da internet nun documento. 

 Gardar un documento nun cartafol previamente creado. 

 Coñecer as diferentes posibilidades de impresión e imprimir documentos. 

 Manexar o escáner. 

 Buscar información na Internet con enderezos precisos ou empregando palabras 

chave, nos buscadores. 

 Editar, elaborar e/ou converter videos. 

 Gardar e exportar datos doutros ordenadores, usando “Os meus sitios de rede”. O 

ordenador de referencia será o portátil. 

 Introducir ao alumnado no mundo da robótica e da programación. 

 Encher de contidos interesantes os blogues de cada ciclo, da web do centro. 

 Servir de axuda e formación a aqueles mestres que o precisen, para que poidan 

utilizar as TIC nas súas aulas. 

 Dotar das ferramentas que permitan facer un seguemento das clases, no caso de ter 

que optar pola modalidade non presencial. 

 Implantar o proxecto E-Dixgal en 5º de Educación Primaria. 

 Xeneralizar o uso da aplicación AbalarMóbil, como medio de comunicación coas 

familias. 

 CONTIDOS 

Os contidos que se traballarán centraranse por unha banda, no afianzamento do 

manexo básico do equipo: rato e teclado, e por outra, no emprego dos seguintes 

programas: procesador de textos, tratamento de imaxes, explorador de Internet, busca de 

información, elaboración de presentacións, videos e manter a comunicación cos mestres e 

mestras e co resto do alumnado a través do correo electrónico. 
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Introdución á robótica e á programación, se a situación de pandemia e as medidas 

de seguridade o permiten. 

 DOTACIÓN DE MATERIAL 

Robots, ordenadores, material de programación e adaptación da aula de informática 

que permita manter a distancia de seguridade entre o alumnado. 

HORARIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Radio escolar 

EQUIPO RADIO 

A coordinación da radio será asumida pola mestra Mª Luz Gómez Leiras e apoiada 

por María que será a encargada de gravar os programas e subilos á páxina web do centro. 

 FUNCIONAMENTO 

O equipo técnico da radio estará formado por alumnado de 6º exclusivamente para 

non romper o grupo burbulla e acuden por parellas de proximidade na aula. Os programas 

que se emitan serán dun grupo clase e respectando o aforo da emisora. 

 OBXECTIVOS 

O obxectivo da radio escolar é garantir que todo o alumnado do centro teña 

contacto con este medio de comunicación, participando activamente na elaboración de 

guións radiofónicos e nas emisións de programas. 

O plan de traballo anual para a dinamización da radio escolar será o seguinte: 

 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

 

1ª 

     

 

2ª 

  
INFOR 3º 

  

3ª INFOR 1º 
 

EQUIPO TICS INFOR 5º INFOR 4º 

 

4ª 

INFOR 2º 
   

INFOR 6º 

 

5ª 

  
I 
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● Garantir o funcionamento da Emisora Escolar. 

● Elaborar os calendarios trimestrais de programas, para que todo o profesorado 

participe co seu grupo-clase nas emisións radiofónicas. 

● Coordinar as emisións de radio en horario de recreo. 

● Asistir aos técnicos/as nas emisión radiofónicas dos recreos. 

● Colaborar co profesorado que o precise, facilitando material e axuda para a 

elaboración de programas radiofónicos. 

● Formación do alumnado de 6º como técnicos/as de radio nunha sesión de clase e 

logo individualmente en horario de recreo. 

● Elaboración das quendas dos/as técnicos/as para poñer a música de entrada e 

saída e realizar o control técnico nas emisións de programas radiofónicos. 

● Elección da música de entrada e saída en datas sinaladas. 

● Manter actualizado o inventario de material. 

● Incrementar a dotación de CDs da emisora. 

● Manter os equipos da emisora en bo estado realizando os arranxos e adquirir os 

que sexan necesarios. 

● Gravar e subir á web todos os programas emitidos durante o curso. 

 ACTIVIDADES 

As actividades programadas este curso desde a emisora escolar, son as 

seguintes: 

 Emisións de programas radiofónicos 

Os venres, en horario de recreo, e durante todo o curso escolar, emitiranse os 

programas elaborados nas aulas polos alumnos/as segundo o calendario fixado. 

Faremos programas monográficos sobre os seguintes temas en todos os 

cursos: 

➢ Programas sobre o proxecto anual de centro: “A horta”. (1º trimestre) 

➢ Programas sobre os padriños e madriñas das aulas (2º trimestre) 

➢ Programa do día de Rosalía. 

O alumnado e profesorado ten á súa disposición a emisora escolar calquera 

outro día da semana se quere emitir máis programas que os fixados no calendario 

trimestral. 

 Emisións de programas en datas sinaladas. 
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Elaboración de programa especiais: Magosto, Nadal, Entroido , Letras Galegas. 

 Realizar un obradoiro de radio no segundo trimestre 

Se somos convocados por Ponte...nas Ondas” para participar no Día Mundial 

da Radio programaremos un obradoiro de radio en 6º nivel. 

 Comunicacións, avisos e información de novas do colexio. 

A radio informará puntualmente de todas as actividades do centro e das aulas. 

 Espazos musicais 

Os técnicos de radio elixen a música que se emite durante o tempo de recreo. 

Os mércores emitiremos só música galega. Este curso seguiremos creando arquivos 

de música no ordenador. 

                Propostas de radio que cheguen ao centro 

Estudar as propostas de participación en actividades externas de radio que 

poidan convocar asociacións pedagóxicas, entidades culturais, ou emisoras 

comerciais. 

 Subir á páxina web do centro os programas emitidos 

Todos os programas que se emitan no recreo serán gravados e subidos á páxina 

web do centro. 

 DOTACIÓNS E ARRANXOS: 

● Manter a emisora en bo estado de funcionamento, arranxando desperfectos ou 

mercando o material necesario. 

● Mercar CDs de música galega. 

● Mercar algún CDs que nos propoña o alumnado. 

6. PLAN ANUAL DE LECTURA 

6.1. Primeiro ciclo 

Todos os días faremos a Hora de ler. Lectura escollida individualmente polo 

alumnado, para ser realizada de xeito silencioso. 

A biblioteca de aula, servirá como base para diversas actividades como a lectura 

colectiva, obradoiro de confección de pequenos contos creados polo alumnado, 

dramatización de pequenas obras,... 

A maiores, de maneira puntual os nenos e nenas, tanto de 1º coma de 2º, levarán a 

cabo algún recitado de poemas, trabalinguas, adiviñas... para todos/as os nenos e nenas 

do ciclo. 

Aproveitando a curiosidade que esperta neste alumnado a emisora escolar, 
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prepararanse algúns pequenos textos: contos, refráns, adiviñas, ditos, etc., para emitir no 

programa de radio unha ou dúas veces por trimestre. 

Cada un dos grupos do ciclo contará cunha hora semanal adicada á lectura na 

biblioteca do centro, onde se traballarán distintos tipos de textos como xornais, revistas, 

libros de consulta (que tamén se terán en préstamo na aula, en función dos intereses do 

alumnado así como da temática que se estea a traballar no momento) e realizaranse as 

seguintes actividades: 

_ Lectura individual e colectiva. 

_ Lectura silenciosa e en voz alta. 

_ Intercambio de opinións sobre as lecturas. 

_ Audición de pequenos relatos e comprensión auditiva dos mesmos. 

Inclúense no plan anual de lectura, aquelas actividades recollidas para o 

funcionamento do ciclo e que teñan como finalidade o desenvolvemento do mesmo, como 

por exemplo, “A fábrica dos contos” ou “Revoltallo de contos clásicos”. 

Traballarase a realización de contos e poesías xigantes para que queden como libros na 

biblioteca de aula, reforzados con pictogramas na clase de 2º. 

Nos dous cursos leranse libros relacionados co proxecto da horta que irán 

rotando polas aulas. 

Respecto ás propostas de lectura para o alumnado de ambos niveis, estas son as 

elixidas: 

CURSO AUTOR/A TÍTULO 

1º Fina Casalderrey “Puag, que noxo!” 

1º Carlos Casares “Este é Toribio” 

2º Manuel María “ Os soños na gaiola” 

2º Carlos Casares “Lolo anda en bicicleta” 

1º/2º Letras Galegas A determinar 

1º/2º Autor/a convidado/a A determinar 

 

6.2. Segundo ciclo 

Ao longo deste curso o desenvolvemento do Plan Lector realizarase 
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fundamentalmente, nunha sesión semanal adicada á lectura, impartida pola mestra 

correspondente. 

Estas sesións serán na Biblioteca do centro e terán como obxectivo fomentar o 

gusto e o goce da lectura en si mesma, incluíndo actividades como: 

● Préstamo de libros. 

● Lectura individual de libros 

● Lectura en voz alta 

● Seguimento e rexistro da velocidade lectora ao longo do curso. 

● Presentación de libros sobre un tema o autor/a determinados. 

● Axuda e asesoramento na elección de libros axeitados aos distintos gustos e nivel 

lector do alumnado. 

● Audición dalgunha lectura dos libros de texto. 

● Posta en común de libros lidos. 

Seguindo as directrices marcadas no Plan Lector do Centro, os alumnos/as do 2º 

ciclo traballarán a lectura dende todas as áreas do currículo. 

 Linguas 

Nas áreas de lingua atenderase a diversos aspectos da mesma: velocidade lectora, 

comprensión e expresión oral e escrita, vocabulario, ortografía, gramática…Consideraremos 

fundamental a comprensión dos distintos tipos de textos, por iso traballaremos con textos 

narrativos, de poesía, teatro, publicidade, xornalísticos…. 

Nos dous cursos leranse libros relacionados co proxecto da horta que irán rotando 

polas aulas. 
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 PROPOSTAS DE TÍTULOS DE LECTURA PARA 3º E 4º CURSO: 

 CASTELÁN GALEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

 

 

 

 

“Los traspiés de Alicia Paff” (Giani 

Rodari) 

“El palacio de papel” (José Zafra) 

 

“Operación Yogur” (Juan Carlos 

Eguillor) 

“Onk, un ourive nas estrelas” (Mila 

Oya: madriña de aula) 

“O avión de Cangas” (Darío Xohan 

Cabana) 

Libro (por determinar) do autor 

homenaxeado no día das Letras 

Galegas 

Libro do autor ou autora 

convidado/a ao centro (por 

determinar) 

“A casa máis animada do mundo” 

(Cristina Sáez Cazallas) 

 

“O meu primeiro Celso Emilio” 

(Xiana e Xoxé Lastra) 

 

4º 

“Tan grande como siete osos” (Julie 

Colombet) 

“Escola de piratas” (Agustín 

Fernández Paz: Padriño de aula) 

“Perigo Vexetal” (Ramón Caride) 

Asimesmo levaranse a cabo actividades como: 

 Lecturas do libro de texto e exercicios de comprensión lectora. 

 Actividades sobre libros lidos. 

 
“El gran zoológico” (Daniel Montero 

Galán) 

“Érase una vez Don Quijote” (Agustín 

Sánchez Aguilar) 

“Cuentos para todo el año” (Carles 

Cano Peiró) 

Libro (por determinar) do autor 

homenaxeado no día das Letras 

Galegas 

Libro do autor ou autora 

convidado/a ao centro (por 

determinar) 

 A Galiña Azul (Carlos Casares) 
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 Uso do dicionario. 

 Elaboración escrita de receitas de cociña, típicas da gastronomía galega. 

● LECTURA NA AULA 

 Utilización de distintas modalidades de lectura. 

● PETICIÓN DE LIBROS AOS REIS MAGOS 

No Nadal o noso alumnado pedirá aos Reis Magos o libro do autor/a que visitará o 

centro, no segundo trimestre. 

● OUTRAS ACTIVIDADES 

 Participación nas actividades de animación propostas pola Comisión de 

Biblioteca. 

 Elaboración de guións radiofónicos para emitir nos recreos na emisora 

escolar do centro. 

 Creación de artigos para a revista Néboa. 

 Obradoiros de teatro e recitado de poesía. 

 Programas para a emisora de radio escolar. 

 Elaboración dos pés de foto do calendario anual. 

 Coñecemento do medio 

Na área de Coñecemento do Medio, a lectura é un instrumento básico para obter 

datos e buscar información sobre os temas de estudo. 

O libro de texto empregarase ao longo da semana para facer pequenas lecturas. 

Ademais, coa finalidade de traballar o vocabulario, os conceptos básicos do tema, a 

ampliación de contidos e a motivación, os mestres levarán ás aulas libros, vídeos e 

enciclopedias con información sobre os temas que se vaian a traballar, creando un recanto 

de ampliación, que se completará co material que achegue o propio alumnado. Tamén se 

traballarán os cadros de estudo e os mapas conceptuais. 

 Matemáticas 

● Lectura dos textos que ofrecen os libros de texto do ciclo, que son moi 

motivadores para o alumnado. 

● Lectura de pequenos textos que relacionan a vida cotiá e as matemáticas. 

● Traballo con textos de xogos de enxeño. 

● Facer fincapé nos textos dos problemas: lectura individual, lectura colectiva, posta 

en común, conversión do texto en datos e expresión do resultado en forma de frase 

sinxela. 
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Ao comezo de cada unidade traballarase un apartado de actividades de 

comprensión lectora e expresión oral sobre ilustracións e textos que relacionan as 

matemáticas con outras materias e coa vida real. Ademais, a comprensión lectora 

traballarase moito como primeiro paso na resolución de problemas . 

 Obradoiros e actividades plásticas 

● Lectura de obras de teatro en galego. Os textos serán traballados co alumnado: 

entoación, comprensión do contido do texto, intención do autor, postas en común… E 

como obxectivo fundamental da actividade representación das obras sobre o escenario nos 

festivais de Nadal e das Letras Galegas. 

● Obradoiros de teatro. 

● Lectura de contos e realización das personaxes en distintos materiais (plastilina, 

papel, cartón…) 

● Lectura de contos e debuxo das personaxes. 

● Todo isto será traballado nos obradoiros de teatro que se realizarán no primeiro e 

terceiro trimestre deste curso. 

 Educación física 

● Lectura individual das normas dos xogos, nalgunha sesión ao longo do curso, e 

posta en común para comprobar que todos/as os alumnos/as entenderon o xogo. 

● Lectura de pequenos textos que fagan referencia á saúde e hixiene. 

● Lectura e recitado de sortes de botar, algunha canción e ditos que acompañan 

aos xogos. 

● Lecturas sobre xogos e xoguetes tradicionais e populares. 

● Lectura individual e colectiva, do regulamento dos distintos deportes individuais 

que practicamos ao longo do curso. 

● Lectura de contos que fagan referencia a temas relacionados coa saúde. 

6.3. Terceiro ciclo 

Ao longo deste curso o desenvolvemento do Plan Lector realizarase, 

fundamentalmente nunha sesión quincenal en sexto e outra en quinto adicadas aos libros 

citados a continuación, alternando un libro en galego e outro en castelán, ademais dos 15 

minutos da hora de ler, nos que se traballará a lectura individual, libre e silenciosa. 

Algunha destas sesións serán na Biblioteca do centro e terá como obxectivo 

fomentar o goce da lectura en si mesma, incluíndo actividades como: 

● Préstamos de libros 
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● Lectura individual de libros 

● Seguimento e rexistro da velocidade lectora ao longo do curso 

● Presentación de libros sobre un tema ou autor/a determinados 

● Axuda e asesoramento na elección de libros axeitados aos distintos gustos e 

nivel lector do alumnado. 

● Audición dalgunha lectura dos libros de texto 

● Posta en común de libros lidos 

● Gravación de lecturas feitas por el@s e de programas de radio. 

 Propostas de títulos para 5º curso: 

- Desde unha estrela distante. Agustín Fernández Paz. Anaya. Xerais. 

- Chamizo. Fina Casalderrey. Xerais. 

- O galo de Antioquía. Carlos Casares.Galaxia. 

- A cama, a bolboreta e o paxariño. Anisia Miranda. Edicións do Castro. 

- Libro autor/a convidad@. 

 Propostas de títulos para 6º curso: 

- O polbo xigante. Carlos Casares. Galaxia. 

- O capitán Ro e o gato Bo. Gloria Sánchez. 

- A Odisea, contada aos nenos. Rosa Navarro Durán. Rodeira. 

- O espantallo amigo. Xosé Neira Vilas 

- Libro autor/a convidado/a. 

Á relación de libros citada engadiremos ao longo do curso novos títulos que sexan 

da preferencia do alumnado e lecturas relacionadas coa igualdade xa que se mercaron o 

curso anterior un número importante de exemplares. 

Nos dous cursos leranse os libros propostos polo EDLG e a Biblioteca, segundo as 

actividades que planifiquen este curso, así como libros relacionados co proxecto da horta e 

a agricultura. 

7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Segundo a Circular 18/2007 das Direccións Xerais de Ordenación e Innovación 

Educativa e de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais a Xefa do Departamento de 

Orientación do CEP Carlos Casares será compartida (por ser este un centro de entre 6 e 

11 unidades) co CRA A Lagoa, no que estará todos os mércores e venres, permanecendo 

no CEP Carlos Casares todos os luns, martes e xoves. 
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7.1. Composición do Departamento de Orientación 

Segundo o establecido no art. 4 do Decreto 120/1998 do 23 de abril polo que se 

regula a Orientación na Comunidade Autónoma de Galicia o Departamento de Orientación 

está composto polos seguintes profesionais: 

Profesorado de PT: María Alonso (mestre de PT Preferente) e Sonia Rodríguez 

Rodríguez. 

Profesorado de AL: Laura Sanmartín Rosende. 

Coordinadora de 1º ciclo: Estefanía Crespo Estévez. 

Coordinadora de 2º ciclo: Mercedes Rodríguez Bouza. 

Coordinadora de 3º ciclo: Mª Luz Gómez Leiras. 

Xefe do Departamento: Ánxela Jurschik Rodríguez. 

Directora: Mº Montserrat Blanco Collazos. 

Os seus integrantes desenvolverán as funcións recollidas no Decreto 374/1996,  

do 17 de outubro, do Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos 

colexios de educación primaria, na Orde do 22 de xullo de 1997 pola que se regulan 

determinados aspectos de organización e funcionamento de ditas centros, no Decreto 

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

Comunidade Autónoma de Galicia e na Orde do 24 de xullo de 1998, pola que se 

establece a organización e funcionamento da orientación educativa e profesional na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

7.2. Horario 

O Departamento de Orientación reunirase todos os luns en horario de 13:00 a 

13:50 e os martes pola tarde de 16:30 horas a 17:30 horas para as reunións de 

coordinación. De 17:30 a 18:30 estarán dispoñibles para atender ás familias que o soliciten 

ou sexan convocadas. 

Nestas reunións farase un seguimento do alumnado para comentar posibles 

dificultades que poidan ir xurdindo, así como adaptar cando sexa necesario, os horarios ás 

necesidades do alumnado. 

As especialistas de pedagoxía terapéutica e audición e linguaxe, reuniranse coas 

diferentes titoras para facer un seguimento do alumnado que recibe apoio, e transmitirán 

as súas inquedas ao departamento de orientación. 

A xefa do departamento adica os luns, martes e xoves para a atención no CEP 

CARLOS CASARES. Reunirase semanalmente coas mestras de audición e linguaxe e cos 

mestres de pedagoxía terapéutica (unha PT de atención preferente para un alumno do 3º 

nivel), atenderá a pais/nais e supervisará o traballo co alumnado que precisa de atención 
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específica, cando sexa necesario. Este curso priorizaranse as comunicacións por teléfono 

e, no caso de ser necesario a asistencia ao centro dalgunha familia, deberá ser sempre 

mediante cita previa 

Os mércores e venres acudirá o CRA A LAGOA e a reunión de DO será os venres 

en horario de 9 a 10 horas, a atención ás familias realizarase nos días establecidos no 

CRA A LAGOA ou nas distintas aulas. O último martes de cada mes a Xefa do 

Departamento de Orientación acudirá pola tarde ás reunións de Coordinación e CCP. 

7.3. Modelo de orientación 

O modelo de orientación no que nos apoiamos é un modelo sociopsicopedagóxico, 

é dicir un modelo relacional xa que sitúa prioritariamente o problema nas características 

dos contextos de interacción e non como ata agora que se situaba exclusivamente no 

alumnado como fonte de problema. 

A idea é cambiar as formas e xeitos de actuación da institución escolar para que se 

adapte ás necesidades educativas e á diversidade de todo o alumnado. A orientación pasa 

a ser unha actividade integrada no currículo escolar, compartida por todos os membros da 

comunidade educativa, e supón un cambio de actitude e un novo xeito de organización 

onde o orientador ten que ser un axente de cambio, un elemento consultor do equipo 

educativo e directivo, unha peza clave na relación familia-escola e un axente que debe 

relacionar o ámbito educativo cos elementos sociais a través da comunicación e a 

colaboración. 

Empregamos un modelo por programas estructurado nas seguintes fases: 

● Avaliación de necesidades do contexto. 

● Formulación de obxectivos. 

● Planificación de actividades. 

● Realización de actividades. 

● Avaliación dos obxectivos e estudo de posible mellora dos mesmos. 

7.4. Competencias do Departamento de orientación 

As competencias do Departamento de Orientación, a nivel xeral, son : 

● Asesorar ao profesorado na súa función orientadora e titorial. 

● Colaborar coas titoras na detección de NEAE e no tratamento das mesmas. 

● Traballar a orientación dentro da función docente. 

● Colaborar na avaliación do alumnado. 

● Colaborar na procura de materiais que contribúan a potenciar as capacidades do 

alumno/a. 
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● Promover actividades informativas e orientadoras que impliquen ás familias na 

consecución dos obxectivos educativos marcados. 

● Informar e asesorar ás familias do alumnado con NEAE. 

● Dar a coñecer as funcións do Departamento de Orientación e as súas accións prioritarias. 

● Propoñer accións encamiñadas á atención temperá e á prevención de dificultades 

de desenvolvemento ou de aprendizaxe dos alumnos/as. 

7.5. Ámbitos de intervención 

Centramos a nosa intervención no: 

● Apoio ao proceso de ensino-aprendizaxe. 

● O plan de acción titorial. 

● Coordinación e colaboración con outras etapas educativas e os servizos externos. 

● Continuar a coordinación co IES adscrito. 

● Participar activamente nas diferentes actividades, conmemoracións e efemérides 

que se desenvolvan no centro educativo. 

● Participar na revisión dos documentos do Centro. 

● Intentar dotar ao Departamento de Orientación de recursos e materiais necesarios, 

para o desempeño eficiente de seu traballo. 

● Desenvolver e potenciar a orientación a todos os/as alumnos/as en función das 

súas características, capacidades e necesidades propias, facendo especial fincapé 

nos/as alumnos/as que precisan unha especial atención. 

● Aportarlles información e orientalos sobre o tipo de avaliación psicopedagóxica 

aconsellable para os/as seus/súas alumnos/as, tendo en conta as características de 

cada un/unha deles/as. 

● Fomentar e facilitar a relación familia-titor/a e demais mestras/es para a procura de 

solucións aos problemas ou dificultades que todo o alumnado, en maior ou menor 

grao, atopa ao longo da súa aprendizaxe. 

● Asesorar e orientar ás familias, tanto de forma colectiva coma individual, para que 

asuma a súa responsabilidade na formación dos seus/súas fillos/as. 

7.6. Liñas prioritarias de actuación 

A determinación de liñas prioritarias de actuación é un paso necesario nunha 

planificación de accións realista e efectiva. 

En coherencia coas finalidades da orientación reguladas pola normativa e tras a 
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análise das necesidades da nosa comunidade educativa, fixamos os obxectivos xerais e 

específicos que van guiar a acción orientadora no noso centro. 

Cumpre neste momento a análise da Circular 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, 

 Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se ditan instrucións para 

 coordinar as actuacións e establecer as accións prioritarias dos servizos de orientación 

 educativa e profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, que define as liñas 

 prioritarias de actuación que deben ser tamén referente da nosa acción orientadora, no 

 sentido de establecer ámbitos de actuación preferente dentro das accións que o centro ten 

 determinadas. 

Estes ámbitos preferentes e as características e necesidades do noso centro, son 

os criterios que guían o establecemento das accións prioritarias. 

O desenvolvemento dalgunha delas precisará da continuidade do seu tratamento 

ao longo de varios anos e, ao ter que responder de xeito prioritario fundamentalmente ás 

demandas de atención ás necesidades específicas de apoio educativo que puideran 

presentarse ao longo do curso, é posible tamén que haxa que pospoñer o 

desenvolvemento doutras aos vindeiros cursos. 

Moitas desas accións prioritarias aparecen recollidas nos respectivos subplans que 

conforman este PXAD. De todos xeitos, podemos destacar as seguintes: 

● Asesorar e colaborar na elaboración e revisión dos documentos que integran o 

Proxecto Educativo. 

● Asesorar e colaborar nos procesos de elaboración e desenvolvemento das 

concrecións curriculares, especialmente no relativo á promoción da convivencia e 

atención á diversidade e ao alumnado con necesidade específica de apoio 

educativo. 

● Asesorar e colaborar no desenvolvemento das actuacións titoriais e das medidas 

contempladas no PAT. 

● Deseñar e colaborar en actuacións que teñan como obxecto a promoción da 

convivencia e a resolución pacífica de conflitos. 

● Formular propostas para mellorar as canles de coordinación co/a orientador/a do 

centro de secundaria e facilitar o tránsito do alumnado entre estas etapas 

educativas. 

● Realizar a avaliación psicopedagóxica de todo o alumnado que o precise. 

● Asesorar á Comunidade Educativa en relación as actuacións relacionadas co 

axuste, mellora e desenvolvemento xeral dos diferentes aspectos do proceso 

educativo. 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2020- 2021 

78 

 

 

● Promover a reflexión e a coordinación entre os distintos servizos que interveñen 

cun/ha mesmo/a alumno/a. 

● Manter actualizado o Plan de Orientación. 

7.7. Metodoloxía 

A metodoloxía a seguir deberá favorecer a participación activa e cooperativa por 

parte de todas as persoas implicadas nos diferentes programas. Traballo cooperativo 

desenvolvido en: 

● Reunións das/os titoras/es e o equipo directivo coas familias. 

● Reunión das/os titoras/es co alumnado. 

● Reunións de nivel. 

● Sesións de avaliacións. 

● Reunións do Departamento de Orientación. 

● Reunións do Claustro, da CCP e do Consello Escolar. 

● Reunións individuais entre os diferentes membros da comunidade a través de 

entrevistas para intercambios de información. 

● Reunións cos servizos externos (servizos sociais, gabinetes de psicoloxía, 

logopedia, atención temperá…) 

7.8. Estratexias metodolóxicas co alumnado de NEAE. 

Segundo o Decreto 229/2011, do 7 de decembro (artigo 7) “enténdese por 

medidas de atención á diversidade aquelas actuacións, estratexias e/ou programas 

destinados a proporcionar unha resposta axustada ás necesidades educativas do 

alumnado”. 

 Medidas ordinarias. 

“Considéranse medidas ordinarias de atención á diversidade todas aquelas que 

faciliten a adecuación do currículo prescriptivo, sen alteración significativa dos seus 

obxectivos, contidos e criterios de avaliación, ao contexto sociocultural dos centros 

educativos e ás características do alumnado. Estas medidas teñen como finalidade dar 

resposta ás diferenzas en competencia curricular, motivación, intereses, relación social, 

estratexias, estilos e ritmos de aprendizaxe, e están destinadas a facilitar a consecución 

dos obxectivos e competencias establecidas nas diferentes ensinanzas” (Artigo 8 do 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro). 

Entre as medidas ordinarias de atención á diversidade que poden desenvolverse 

no noso centro, figuran: 
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● Traballo cooperativo do profesorado dentro da aula. Esta medida supón o 

traballo conxunto na aula dun/ha profesor/a do centro con dispoñibilidade horaria co 

profesor/a adscrito/a á área ou titor/a do grupo, colaborando en todas ou algunhas 

actividades. 

Serán criterios a considerar na distribución deste profesorado: 

- Número de alumnado do grupo. 

- Presenza de alumnado con necesidade específica de apoio educativo se ese 

grupo non pode contar con apoio especializado. 

- Presenza de alumnado repetidor. 

- Presenza de alumnado que promocionou sen acadar avaliación positiva nas áreas 

nas que colabora o segundo profesor. 

● Diversificación e adecuación de instrumentos, tempos e procedementos de 

avaliación. 

● Criterios de elaboración dos horarios do alumnado, tendo en conta sempre que as 

dúas primeiras horas o alumnado rende máis, respectando os tempos de lecer, 

establecendo despois do recreo materias que resulten máis motivadoras e menos 

fatigantes e priorizando sempre os horarios dos apoios. 

● Metodoloxías que favorezan a individualización e promovan a inclusión, 

empregándose estratexias tales como o traballo cooperativo, aprendizaxe por 

proxectos, aprendizaxe por descubrimento, obradoiros, grupos interactivos… 

● Enriquecemento curricular. Destinado ao alumnado talentoso ou de altas 

capacidades con avaliación psicopedagóxica. 

● Reforzo educativo. Medida dirixida a aqueles alumnos e alumnas que, con 

modificacións do currículum que non afecten aos obxectivos, contidos, criterios de 

avaliación e, de ser o caso, ás competencias clave, poden superar as súas 

dificultades e seguir o proceso ordinario de ensino-aprendizaxe. 

● Plan específico de reforzo e recuperación para repetidores. 

● Desdobramento de grupos. Poderanse desdobrar grupos para a realización de 

determinadas actividades co obxecto de facilitar aos alumnos e alumnas unha 

atención máis individualizada. 

● Programas de habilidades sociais e resolución de conflictos e mediación 

entre iguais. 
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Medidas extraordinarias 

”Considéranse medidas extraordinarias de atención á diversidade todas aquelas 

dirixidas a dar resposta ás necesidades educativas do alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo que poden requirir modificacións significativas do currículo 

ordinario e/ou supoñer cambios esenciais no ámbito organizativo, así como, de ser o caso, 

nos elementos de acceso ao currículo ou na modalidade de escolarización. 

Aplicaranse unha vez esgotadas as de carácter ordinario ou por resultaren estas 

insuficientes. 

Para a aplicación das medidas extraordinarias será necesaria a constancia da 

familia de ser informada desta medida, autorización da dirección do centro educativo, do 

Servizo de Inspección Educativa, da xefatura territorial ou da dirección xeral que proceda, 

e, se é o caso, informe xustificativo do correspondente Servizo de Orientación.” (Artigo 9 

Decreto 229/2011, do 7 de decembro). 

Algunhas das medidas extraordinarias de atención á diversidade que se dan ou 

poderían dar no noso centro serían: 

● Apoio especializado. É o apoio temporal dun/ha profesor/a especialista en 

audición e linguaxe e/ou en pedagoxía terapéutica dentro ou fóra da aula ordinaria, 

que ten como destinatario alumnado con necesidade especifica de apoio educativo. 

● Flexibilización do período de escolarización. 

● Escolarización combinada entre un centro ordinario e un centro de educación 

especial. 

● Adaptación curricular. Esta medida seguirá o procedemento  establecido  na 

Orde do 6 de outubro de 1995. Consiste na modificación dun ou de máis 

elementos prescritivos do currículum (obxectivos, criterios de avaliación e 

estándares de aprendizaxe). Decidirase a conveniencia de elaborar unha ACS para 

un alumno ou alumna determinado, unha vez esgotadas outras medidas ordinarias 

de intervención educativa. 

7.9. Recursos 

 RECURSOS PERSOAIS: 

● Dúas mestras especialistas en PT, unha delas de atención preferente. 

● Mestras/es titoras/es 

● Unha mestra de Audición e linguaxe a tempo completo no noso centro. 

●  Unha orientadora compartida co CRA A Lagoa que estará no CEP Carlos Casares 

 os luns, martes e xoves. Os mércores e venres acudirá ao CRA A Lagoa. 
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 RECURSOS MATERIAIS: 

● Despacho de orientación. 

● Aula de apoio de Pedagoxía Terapéutica 

● Aula de apoio de Audición e Linguaxe. 

● Material propio do Departamento: test, manuais… 

7.10. Avaliación 

A avaliación deste Plan de traballo levarase a cabo ao longo do curso, podendo 

modificar aquelas actividades que por calquera razón resulten inadecuadas, ou 

introducindo outras que no contexto resulten mais axeitadas. 

Ao remate do curso farase unha avaliación que permita determinar se foron 

acadados os obxectivos propostos. Esa avaliación será recollida na Memoria anual do 

Departamento. 

Como criterios a seguir para levar a cabo esa avaliación poderanse utilizar os 

seguintes: 

● Adecuación: entre o Plan e as necesidades reais dos destinatarios. 

● Eficacia: relación entre os obxectivos previstos e os acadados. 

● Utilidade: grao en que puido ser aplicado. 

● Funcionalidade: capacidade de solucionar situacións concretas. 

8. PROGRAMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

8.1 E-Dixgal 

Neste curso comezamos a desenvolver o Proxecto Educación Dixital (E-Dixgal), en 

5º de EP. Este proxecto ten como obxecto favorecer o desenvolvemento de proxectos 

integrais de educación dixital facilitando aos centros a dispoñibilidade de libros dixitais e 

doutros materiais que permitan desenvolver o seu proxecto curricular. 

O alumnado e o profesorado terán un ordenador portátil cedido por un ano e para o 

que deben asinar o compromiso de facer un uso correcto dos mesmos e de devolvelos ao 

finalizar o proxecto. 

Todas as/os mestras/es que formamos o Claustro, recibiremos formación para 

familiarizarnos cos novos equipos e a plataforma onde están albergados os contidos 

dixitais. 

Para poñer en marcha o E-Dixgal houbo que facer obras para mellorar a conexión a 

internet. Somos conscientes das dificultades que vai supoñer implementar este proxecto, 

pero entendemos que vai ser unha oportunidade e un reto neste tempo de cambio derivado 

da situación de pandemia. 
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Faremos uso de libros de texto e materiais en formato papel, como apoio e 

complemento. 

A coordinadora do E-Dixgal é Francisca Alonso Brito, para o que conta cunha soa 

sesión semanal para as tarefas de coordinación. 

8.2 MUS-E 

O curso pasado o centro decidiu participar no Proxecto MUS-E, organizado pola 

fundación Yehudi Menuhin. A súa posta en marcha tivo que quedar aprazada por mor da 

aparición da Covid-19. Para o presente curso, coa volta do alumnado ás aulas, decidimos 

retomar esta actividade. Trátase dun programa no que se traballan, a través da danza, 

diferentes aspectos: 

 O arte como ferramenta educativa. 

 O desenvolvemento da creatividade e da imaxinación.  

 A diverdidade nas súas múltiples facetas (cultural, física, relixiosa…).  

 O desenvolvemento da intelixencia emocional. 

O tema principal sobre o que se vai a traballar nas sesións que recibiremos no noso 

centro, son as matemáticas, xa que os ritmos da danza teñen moito que ver con esta 

materia.  

 Toda a comunidade educativa estará implicada neste proxecto: alumnado, 

profesorado e familias. Cada curso recibirá 5 sesións e os grupos máis numerosos 

dividiranse en dúas quendas (2º,4º e 6º). En total serían 45 sesións para o alumnado que 

comezarían na última semana do mes de outubro.  

Habería ademais unha sesión para o claustro e 6 para as familias (unha por curso). 

Estas últimas levaríanse a cabo por videoconferencia.  

A través deste proxecto créanse dinámicas relacionadas cos valores: comunicación, 

cooperación, respecto... e tamén se fortalecen os vínculos sociais e a igualdade se xénero.  

8.3 ARCO 

Para o presente curso, solicitamos o Programa de Innovación Educativa ARCO, 

que consiste na posta en marcha de accións de Apoio, Reforzo de Competencias e 

Orientación dirixidos aos cursos de 4º, 5º e 6º. 

A iniciativa ARCO trata de constituír un instrumento de apoio aos centros, para 

que poidan organizar os recursos de forma que se facilite ao alumnado o logro dos 

obxectivos e a consecución das competencias clave, cun enfoque globalizado e 

interdisciplinar a través de continuos procesos de mellora favorecendo o 
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desenvolvemento das capacidades, a formación integral e a igualdade de 

oportunidades. 

8.4 PLAMBE 

O curso pasado solicitouse a incorporación do centro ao PLAMBE (Plan de Mellora 

de Bibliotecas Escolares). A súa finalidade é a de poñer en valor a biblioteca do centro a 

partir da realización de diferentes actividades. 

O Equipo de Apoio á Biblioteca está composto por Mª Montserrat Blanco Collazos, 

como responsable, Silvia Martínez Caballero, Laura Sanmartín Rosende e Sonia 

Rodríguez Rodríguez. 

O funcionamento da biblioteca terá continuidade na maioría dos aspectos, pero 

iranse engadindo novidades para adecuarse aos requisitos deste Plan de Mellora. 

Para conseguir unha biblioteca máis inclusiva, ao longo do verán leváronse a cabo 

as obras necesarias para cambiar a ubicación da antiga biblioteca, pasando a estar a partir 

de agora, no primeiro andar. 

 ORGANIZACIÓN 

Préstamos: Este curso, para evitar o tránsito do alumnado durante a hora do 

recreo, a biblioteca permanecerá pechada nos recreos e os préstamos levaranse a cabo 

durante unha sesión de lectura coa que contan todos os curso,s e será supervisado polo/a 

mestre/a correspondente. 

O préstamo levarase a cabo a través da aplicación informática Meiga. Calquera 

mestra/e pode facer esta xestión xa que todo o profesorado e tamén o alumnado conta co 

seu propio carné de biblioteca. Crearanse carnés para as/os novas/os mestras/es e 

alumnado. O número de libros permitidos para un mesmo alumno/a será de tres. Os 

préstamos seguirán a ter unha duración de 15 días, ao final dos cales o alumno deberá 

devolver os libros ou facer unha renovación. En caso de que o alumnado non entregue 

algún libro no tempo correspondente, non poderá coller outro. 

Biblioteca de aula: Estará formada polos dicionarios, atlas e outros libros de 

referencia que serán entregados a cada aula ao comezo do curso, así como polos libros 

que soliciten as mestras para dotar temporalmente as bibliotecas de aula. Estes libros 

serán rexistrados na aplicación informática Meiga, xa que desde hai dous cursos están en 

funcionamento os carnés de aula. O número de préstamos por aula será de 20 exemplares 

e a mestra titora encargarase do rexistro informatizado. 

Lectura: Cada curso terá, cando menos, unha sesión semanal de lectura na 

biblioteca. Esta hora quedará reflectida no horario exposto na porta desta dependencia. 
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Carné de biblioteca: Faráselle ao alumnado que sexa novo no centro. Reporanse 

os extraviados ou os que estean en mal estado. Os carnés permanecerán na biblioteca. 

Cando un/ha neno/a leve un libro, o seu carné quedará gardado no ficheiro disposto para 

tal fin. 

Normas de uso. As normas de uso da Biblioteca serán expostas á entrada da 

mesma nun cartel e serán explicadas por cada titora ao seu grupo. 

Organización de fondos. Seguiremos á reorganizar os fondos de ficción. 

Ordenaranse nos andeis, baixo os seguintes epígrafes: 

I1: etiqueta azul (6, 7 anos). 

I2: etiqueta vermella (7, 8, 9 anos). 

I3: etiqueta verde (10, 11, 12 anos). 

Informarase ao profesorado e ao alumnado, de todas as novas en canto á 

organización dos fondos e o funcionamento da biblioteca. 

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN 

1º TRIMESTRE 

1. Selección de pregoeiros/as e tamborileiro/a para a inauguración da 

biblioteca, que este curso se fará desde a emisora escolar e non na entrada 

do edificio escolar, por mor da situación sanitaria que estamos a vivir. 

2. Preparación do bando que se lerá na emisora o día da inauguración, en 

relación ao proxecto do centro (A horta). 

3. Inauguración da biblioteca. 1º día que se abre para os préstamos, coa 

lectura do bando para animar ao alumnado a ler e usar a biblioteca. 

4. Agasallar ao novo profesorado e alumnado co marcapáxinas da mascota da 

biblioteca (Listiño). 

5. Celebración do “Día da Biblioteca” o 24 de outubro. Na entrada do colexio 

colocaranse andeis con libros e carteis anunciando o dita conmemoración. 

6. Difusión de fondos da biblioteca. 

7. Continuarase coa actividade da “Mochila Viaxeira” como achegamento dos 

fondos ás familias. 

8. Comezaremos a traballar coa Mochila Violeta pola igualdade, que quedou 

pendente o curso pasado. 

9. Elaboraranse carteis para o “Día da Biblioteca”. 
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10. Farase unha selección de libros para a conmemoración do “Samaín”. 

11. En Nadal, o mellor agasallo, un libro. Para levar a cabo esta actividade, 

farase unha exposición dunha selección de libros adaptados ás idades do 

alumnado. 

2º TRIMESTRE 

Montarase unha exposición de libros non sexistas con motivo do “Día da Muller”, o 

8 de marzo para facer fincapé na importancia da igualdade de sexos. 

3º TRIMESTRE 

1. Celebrarase o “Día do Libro” o día 23 de abril e levaranse a cabo diferentes 

actividades ao longo de toda a semana (do 19 ao 23 de abril). 

2. Levarase a cabo unha visita virtual dos/as autores/as convidados/as, xa que este 

curso non é aconsellabe que acudan ao centro. 

TODO O CURSO 

1. Seleccionaranse e exporanse dentro da biblioteca ou nos corredores e 

entrada do colexio, libros sobre unha temática acorde co momento do curso 

(estación do ano, proxecto no que se estea a traballar, celebracións, etc.). 

2. Elaborarase un horario para o uso semanal da biblioteca facilitando así a 

organización por cursos. 

3. Colaborarase co Equipo de Dinamización da Lingua Galega, no estudo dos 

padriños/madriñas das aulas e de Carlos Casares. 

4. Mercaranse libros escritos polo autor homenaxeado no Día das Letras 

Galegas (por determinar) e tamén polo autor ou autora convidados ao centro 

(por determinar). 

5. Poranse á disposición do profesorado materiais axeitados para as 

actividades culturais do Magosto, o Entroido e as Letras Galegas, o Día do 

Libro, así como os libros relacionados co estudo das árbores, dos animais, 

das parroquias e outros temas que vaian xurdindo. 

6. Continuarase coa actividade “Hora de Ler”. De luns a venres, despois do 

recreo, todo o alumnos e mestras len un libro (durante un cuarto de hora) . 

7. Continuarase coa entrega dun libro (procedente do expurgo levado a cabo 

durante os últimos cursos), como agasallo para aqueles lectores que 

completen unha tarxeta de lectura que consta de 12 recadros (un por cada 

libro lido). 
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8. Levaremos a cabo un unha enquisa para saber cales son os gustos e 

preferencias do alumnado dos diferentes niveis para telos en conta á hora 

de ampliar os fondos. Tamén poremos un buzón de suxerencias para as 

novas ideas que lle poidan ir xurdindo tanto ás/aos mestras/es como aos 

nenos e nenas. 

9. Algúns membros do claustro, asistirán a un curso de formación enfocado 

aos aspectos relacionados co PLAMBE. 

10. Mercaránse novos exemplares relacionados co tema elexido para o 

proxecto de este ano: O horto. 

11. Faranse diferentes actividades para que os nenos e as nenas aprendan a 

desenvolverse con soltura na biblioteca do centro. Unha delas será a 

“Formación de Formadores”, na que o alumnado de 6º curso, recibirá as 

instrucións necesarias para ser eles os que poidan ensinar aos máis 

pequenos do cole o uso e as normas da biblioteca. 

12. Ao longo do curso intentarase dotar a biblioteca con, alomenos, un equipo 

informático máis, para que o alumnado poida buscar información 

relacionada cos libros. 

 HORARIO 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª      

2ª   LECTURA 3º  LECTURA 4º 

 

DINAMIZACIÓN 

3ª 
 

LECTURA 1º 

DINAMIZACIÓN 
 

LECTURA 5º  

 

 

 

 

 

 

9. P

P 

RECREO 
     

 Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de 

ler 

Hora de ler 

4ª LECTURA 2º    LECTURA 6º 

5ª  
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9. PLAN DE REFORZO 

A suspensión das clases presenciais, a partir do 14 de marzo, debido á pandemia do 

COVID-19 provocou que todo o que estaba planificado e programado non fose posible 

lévalo a cabo. Esa situación levou consigo que a modificación das programacións de aula 

tendo que adaptar as mesmas á situación sanitaria que se estaba a vivir.  

Por este motivo, o comezo deste curso, tamén se viu afectado. Houbo que elaborar 

un Plan de Reforzo para recuperar os contidos que quedaron pendentes do curso anterior.  

Na programación dos ciclos xa queda recollido de maneira máis concreta o que se 

vai traballar en cada curso. Acordamos empezar o primeiro trimestre dando os contidos do 

terceiro trimestre do curso pasado, e ampliar os coñecementos cos contidos deste ano.   

10. INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTOS 

O equipo directivo, a fin de garantir a conservación do edificio escolar, así como do 

material educativo, velará polo seu coidado e bo uso ao tempo que tentará, na medida do 

posible, aumentar a dotación material e facer as obras necesarias. 

No mes setembro-outubro solicitarase á Dirección Xeral de Ordenación e 

Innovación Educativa o mobiliario e material didáctico proposto polos ciclos e o derivado 

das necesidades xerais do centro, e todo aquel que foi proposto na memoria anual do 

curso pasado. 

10.1    Obras e xestións realizadas durante o verán 

A finais do curso pasado instalouse no exterior do edificio escolar unha antena wiffi 

no aparcamento coa finalidade de mellorar a velocidade de internet con fins educativos. 

Ao longo do verán viñeron varios técnicos de diferentes empresas para poñer en 

funcionamento esta antena: fixeron o cableado desde a antena ao edificio escolar, 

colocaron unha antena parabólica no alto da outra antena para asegurar a conexión, 

colocaron  dous routers e puntos de conexión no centro… A día de hoxe, deberiamos 

contar cunha velocidade de 500 MG. 

Outra das obras que se levou a cabo durante o verán foi o cambio de ubicación da 

Biblioteca do centro, debido á incorporación o curso pasado no Plambe. Polo tanto, a 

partir de agora a biblioteca estará na planta baixa, e subiuse a aula de música para o 

espazo dedicado á antiga biblioteca. Esta obra acometeuse durante o verán: pintáronse 

as paredes, cambiouse o teito, puxéronse altofalantes, cambiouse a luminaria e 

puxéronse puntos de conexión para os ordenadores. Ademais, colocouse unha mesa para 

os ordenadores e un armario con estantes, e tumbáronse as estanterías e puxéronselle 

rodas para poder adaptalas aos espazos. Queda pendente a mesa para os préstamos, 

que xa está encargada.  

Por parte do Concello, leváronse a cabo varias accións: cambiouse a pechadura do 

portalón de entrada, podáronse as árbores e acondicionouse o patio para a volta do 
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alumnado, anclouse o palé que está ao lado dos colectores, colocáronse os 

dispensadores de papel desbotable que se mercaron pola situación Covid, arranxouse o 

teito dun dos baños das nenas, arranxáronse varias pechaduras de portas que non abrían 

ou pechaban ben, levouse ao punto limpo diverso material que había no soto do colexio, 

baixouse todo o material da biblioteca para a súa ubicación actual e metéronse no soto 

todas as mesas e cadeiras que se quitaron das aulas para gañar espazo e poder garantir 

a distancia de seguridade.  

10.2 Solicitudes a tramitar 

As solicitudes a tramitar durante o curso escolar 2020/2021 son: 

● Petición de mobiliario e material didáctico (Subdirección Xeral de Construción e 

Equipamentos. Secretaría Xeral Técnica. Consellería de Educación): 

● Iniciar a solicitude, ante Xefatura Territorial, de mellora da eficiencia enerxética 

(cambio de ventas e falsos teitos) 

● Petición de subvención para actividades culturais. Convenio Concello- Colexio. 

● Pedir orzamento para a instalación de barras de apertura rápida das portas de 

evacuación e remitirllo ao concello. 

● Solicitar ao IES, ao ciclo de soldadura, unha estructura metálica. 

● Recuperamos a figura da conserxe que quedara vacante por xubilación. Virá tres 

días ao centro (luns, mércores e venres). 

10.3 Mantemento do edificio escolar e do patio 

 CONCELLO 

● Limpeza dos patios e xardíns antes do inicio do curso escolar (setembro) 

● Colocación das bobinas de papel nas aulas (setembro) 

● Mantemento dos xardíns e poda das árbores durante o curso escolar 

(setembro-outubro) 

● Baleirado do pozo negro (setembro) 

● Revisión da caldeira da calefacción por técnicos de Roca (outubro) 

● Desratización do centro (setembro-xaneiro) 

● Continuar pintando de cores as corticeiras dos taboleiros. 

● Levar ao punto limpo material inservible que había no soto. 

● Baixada de material das aulas (mesas, armarios e cadeiras) ao soto. 

● Baixada do material da antiga biblioteca á nova ubicación. 

● Cortar algunhas árbores que quedaron pendentes do curso pasado. 
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● Quitar as herbas do horto escolar (setembro) 

● Asegurar as porterías do campo de terra. 

● Revisar toda a rede de demarcación do recinto escolar. 

● Abrir unha fiestra cara o salón de actos para que entre luz natural na Aula de 

Convivencia Inclusiva. 

● Instalación dun punto de auga no campo de terra e outro preto do pavillón. 

● Varrer a pista do pavillón, asegurándose de que esté sempre en bo estado para a 

realización da actividade física e deportiva. 

● Arranxar a porta que dá acceso ao parque infantil xa que é unha porta de 

evacuación. 

● Instalar o rego automático no xardín situado á esquerda da entrada do edificio 

escolar. 

 CENTRO 

● Mantemento dos xardíns e poda das árbores durante o curso. Solicitar persoal ao 

Concello para que axude, no traballo de poda, ao conserxe. 

● Revisión do sistema de alarma. 

● Facer un campo de petanca no campo anexo ao pavillón. 

● Colocar novos dosificadores de xabón nos vestiarios do ximnasio. 

● Seguimento de todas as incidencias dos equipos informáticos do centro. 

● Colocación dunha electroválvula para a auga do estanque dos peixes. 

● Cambio de ubicación da biblioteca escolar. 

● Acondicionamento das estanterías da biblioteca (chapeado e colocación de rodas). 

● Instalación dunha antena para mellorar a conexión de internet, cableado, puntos de 

conexión, routers... 

CONSELLERÍA 

● Revisión dos extintores. 

 10.4 Dotacións de material 

 CENTRO 

● Material de oficina. 

● Material funxible escolar. 

● Tintas impresoras. 

● Material de encadernación. 

● Agasallos para os premios que se convoque dende as distintas áreas ou equipos. 
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● Material deportivo. 

● Material informático e de robótica. 

● Material para a emisora escolar. 

● Libros para o proxecto da horta 

● Mesa redonda para o despacho de dirección. 

● Revisión amplificador emisora. 

● Armarios para as aulas 

● Mesas de mestras/es 

10.5. Plan de utilización. 

Para a utilización das instalacións e dependencias do centro por parte de 

entidades ou persoas alleas á comunidade escolar, presentarase unha solicitude á 

dirección do centro, que será a encargada de solicitar un informe favorable, de ser o caso, 

ante o Consello Escolar para a súa posterior tramitación á Inspección Educativa, que 

elevará dita petición á Xefatura Territorial. 

Para uso ocasional das mesmas, presentarase igualmente unha solicitude ante a 

dirección, que será a encargada de informar aos membros do Consello Escolar 

11.       PLAN DE EMERXENCIA E AUTOPROTECCIÓN 

No curso 2018/2019 elaborouse un novo documento para a realización de 

evacuacións de emerxencia do edificio escolar que teremos que rematar este curso. 

Programaranse dous simulacros de evacuación; un a comezos de curso; previo 

análise co alumnado e profesorado dos erros cometidos o curso pasado, e outro no 

segundo trimestre. Farase unha reunión con todo o profesorado para explicar o proceder 

nunha situación de emerxencias, e debemos asegurarnos de que ningunha das mestras 

itinerantes quede sen recibir a información necesaria. Nesa reunión debemos facer unha 

práctica cos extintores. Procuraremos realizar o simulacro nunha hora de difícil 

desempeño. 

En todas as aulas do centro hai un esquema co protocolo a seguir nunha saída de 

emerxencia do edificio escolar. Programarase unha sesión a principio de curso para 

explicar ao alumnado dito protocolo. 

O plan de emerxencia e de autoprotección contén toda a información referente ao 

edificio no relativo á seguridade e protección para os usuarios do mesmo. 

 12     PLAN DE TRABALLO DA ANPA 

Este ano debido á crise sanitaria actual, derivada da COVID-19, a ANPA do CEP 

Carlos Casares verá moi mermado e limitado o seu traballo anual. 
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As actividades extraescolares, polo risco sanitario que conlevan, decidimos 

suspendelas para o presente curso 2020/2021. Pero seguindo a súa liña de colaboración 

co centro a ANPA ten programado: 

● Organizar a Aula Matinal de luns a venres de 8:00 a 9:30, que será supervisada 

pola ANPA e desenvolvida pola empresa Enredos Animación. 

● Decembro: Adornar o colexio para o Nadal, e organizar a visita do Apalpador e dos 

Reis Magos. 

● Febreiro: Preparar a chocolatada do xoves de Entroido e aportar a merenda do día 

do desfile cambiando este ano a maneira de organizalo. 

● Xuño: Colaboración nos gastos de fin de curso organizada polo colexio. 

O desenvolvemento das actividades sempre estarán condicionadas pola situación e 

medidas excepcionais pola COVID-19.  

Poderase realizar e colaborar en actividades non programadas e que se poidan 

desenvolver no momento oportuno, sempre tendo en conta todas as medidas sanitarias 

correspondentes. 

A liña de colaboración Centro-ANPA mellora a integración dos diferentes sectores 

da Comunidade Educativa a través das actividades de proxección social. 

COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA DA ANPA PARA O CURSO 2020/2021: 

Compoñentes da ANPA CEP Carlos Casares 

● Presidenta: Dona Estrella David Domínguez. 

● Vicepresidente: Don Serxio Crespo Gómez. 

● Secretaria: Dona Noelia Martínez González. 

● Tesoureira: Dona Cristina Fernández Domínguez. 

● Vogal: Dona Olga Abeleira Moreira. 

● Vogal: Dona Sofía Brandao Domínguez. 

● Vogal: Dona Sandra Álvarez Bernárdez. 

 

 

 

 

 

 

 


