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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.  

Este curso, a priori, preséntase máis alentador en canto ao que a situación 

sanitaria se refire,  polo que intentaremos ir retomando algunhas  das actividades que se 

facían antes da pandemia  tales como reunións presenciais coas familias, encargados de 

aula, excursións, actividades en pequenos grupos, actividades extraescolares...co 

obxectivo de volver, pouco a pouco, á normalidade. 

En primeiro lugar houbo que actualizar o Protocolo de adaptación á situación 

COVID-19 elaborado 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 novas 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: 

- Sonia Lago Alonso que exerce como coordinadora do mesmo. 

- Miguel Ángel Chaves Garrido. 

- Tania Correa Pérez 
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As actividades programadas durante o curso 2021/2022 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 

iniciamos no curso 19/20  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 polo coordinador 

de biblioteca, Diego Martínez González, Silvia Martínez Caballero, (coordinadora do 

EDLG), María Rodríguez Tielas e Zaida Guerra López mestra especialista en AL. 

 Outro do obxectivos do centro  será potenciar os hábitos saudables no noso 

alumnado, para iso solicitouse a participación nos contratos programa  dentro da 

modalidade (EDUsaúde). Algunhas das actividades programadas neste eido  son o 

reparto de batidos e de froita fresca. As datas son as seguintes:   

Batidos: Segundo trimestre: semana do 14 ao 18 de febreiro 

Froita fresca: Terceiro trimestre: semana do  23 ao 27 de maio              

En 1º e 2º seguiremos cos calendarios dos almorzos saudables para concienciar 

ao alumnado da necesidade de tomar alimentos variados e sans 

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 sétimo  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.  
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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. Non obstante, durante o actual 

curso académico entrarán en vigor tres aspectos da nova Lei educativa (LOMLOE) que 

afectarán á avaliación, promoción (só se poderá repetir en 2º, 4º e 6º) e titulación. Cada 

mestre/-a establecerá os criterios de avaliación e promoción que serán comunicados ás 

familias na  reunión de inicio de curso.  

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 parcial. Isto permitirá dar 

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

matriculados no centro. Todos os apoios realizados por parte da mestra especialista en 

PT realizaranse dentro da aula. A eiva máis importante é que todas as mestras que 

conforman o Departamento  son novas no centro, polo que teñen que iniciar o seu 

traballo de cero. 

O noso centro foi seleccionado para participar nos plans  ARCO e  PROA+ dentro 

dos contratos-programa RECUPÉRA-T 2021/22. Estes plans teñen por obxectivo reducir 

o impacto que a covid-19 tivo sobre o alumnado e as súas repercusións futuras, e 

proporcionar a atención educativa necesaria para a compensación de desigualdades 

xurdidas por esta situación. Este plan constitúese como o marco para a mellora dos 

resultados escolares do alumnado, especialmente o máis vulnerable, e reflicte a 

estratexia de fomento da calidade, a equidade, a inclusión e o éxito na educación e 

formación. 

A iniciativa ARCO levarase a cabo durante o 1º trimestre, en 4º e 5º.  

A iniciativa PROA + levarase a cabo durante todo o curso académico en 6º.  

 Para por en marcha ambas iniciativas contaremos con dous/dúas mestres/-as 

especialistas en pedagogoxía terapéutica a media xornada.  

Outro obxectivo que perseguimos no centro  é fomentar a innovación educativa a 

través da participación en diversos programas. É por isto que presentamos un proxecto 

para ser incluídos en tres modalidades dos Contratos-Programa (CP Innova). 

1. O centro docente como entorno innovador de aprendizaxe a través da mellora 

permanente (EDUinnova) 

2. O centro docente como promotor da excelencia a través do afondamento nun ámbito de 

coñecemento (EDUexcelencia) 

3. O centro como dinamizador de hábitos de vida saudables (EDUsaúde) 

Máis ca nunca, a páxina web do centro será un recurso de comunicación coa 
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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.  O curso pasado comezamos a desenvolver o Proxecto Educación Dixital (E-

Dixgal), en 5º de EP e este curso incorporamos un novo grupo; sendo así 5º e 6º de 

Primaria aulas E-Dixgal. 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. 

Outros dos obxectivos  é a formación permanente do  profesorado  que participará 

en cursos de formación propostos polo CEFORE tales como “Introdución ao EVA E-Dixgal” 

, formación sobre como elaborar o   “Plan Dixital de Centro” e sobre “Alfabetización 

informacional”. 

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, os/as mestres/as 

debemos ser un 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 remataremos as sesións que nos quedaron pendente  do Proxecto 

MUS-E. Este proxecto emprega a arte como ferramenta para traballar aspectos como a 

diversidade, a creatividade, a intelixencia emocional... Toda a comunidade educativa 

estará implicado no mesmo: alumnado, profesorado e familias. 

Continuaremos co MUS-E ERASMUS + live friends iniciado o curso pasado. Este 

proxecto ten como obxectivo poñer en contacto alumnos de lugares diferentes do mundo 

para divulgar a cultura a través de manifestacións artísticas como poden ser a música, o 

baile, a literatura popular, a toponimia…  

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

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. Debido a situación actual de pandemia, este curso non se entregarán 

as notas de forma presencial, serán entregadas nun sobre a cada neno/a e publicaranse 

por 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 

auga no patrimonio cultural e arquitectónico da contorna” pero seguirase pedindo a 

colaboración das familias aportando fotografías relacionadas con ese tema.  

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. 

Este curso retomaranse as actividades extraescolares no centro, A ANPA 

presentará un protocolo onde se establezan todas as normas xerais de funcionamento. 

Todas as familias do centro teñen descargada a aplicación Abalarmóbil, o que 
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facilitará as comunicación, xa que poderán recibir notificacións de maneira rápida e 

sinxela. 

Outro obxectivo será seguir traballando na mellora das instalacións do centro. 

Tramitarase o cambio de teitos e iluminarias buscando con esta actuación un colexio 

cunha maior eficiencia enerxética.  

Os documentos pedagóxicos a redactar no curso serán: 

● Actualización do Protocolo de adaptación á situación COVID-19 

● Actualización do plan de acollida. 

● Actualización do plan de continxencia 

● Protocolo actividades extraescolares. 

● Plan dixital do centro 

● III Addenda do Proxecto Lingüístico. 

● Informe Anual sobre o Estado da Convivencia. 

● Actualización e aprobación das NOFC 
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2. ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA 

2.1. Cadros de organización pedagóxica 

    1º NIVEL 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª MATES MATES MATES SOCIAIS MATES 

2ª LINGUA 

GALEGA 

LENGUA LINGUA 

GALEGA 

LINGUA 

GALEGA 

MÚSICA 

3ª EF SOCIAIS LENGUA INGLÉS LENGUA 

4ª INGLÉS LINGUA 

GALEGA 

NATURAIS MATES SOCIAIS 

5ª 
NATURAIS OBRADOIRO INFORMÁTICA EF REL/VAL 

 

            

  MERCEDES RODRÍGUEZ BOUZA. TITORA 1º NIVEL. COORDINADORA DO 1º CICLO 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 1º 1º 1º 1º 1º 

2ª 1º 1º 1º 1º GARDA 

3ª GARDA   1º 1º GARDA 1º 

4ª COORD. CICLO 

 

1º 

 

     1º 
1º 

 

1º 

5ª 1º 1º DESDO

BRE 

LD VALORES 
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2º NIVEL 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª MATES MATES MATES INGLÉS MATES  

2ª INGLÉS LINGUA 

GALEGA 

NATURAIS MATES LENGUA 

3ª LINGUA 

GALEGA 

SOCIAIS INFORMÁTICA LINGUA 

GALEGA 

REL/VAL 

4ª EF LENGUA LINGUA 

GALEGA 

EF SOCIAIS  

5ª NATURAIS REL/VAL MÚSICA LENGUA OBRADOIRO 

 

  

ADRIANA GUADARRAMA CONDE. TITORA DE 2º NIVEL  

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 2º 2º 2º GARDA 2º 

2ª GARDA 2º 2º 2º 2º 

3ª 2º 2º 2º APOIO 

OBRADO. 3º 

VAL 

4ª GARDA 2º 2º 2º 2º 

5ª 2º VALORES LD DESDOBRE 2º 
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 3º NIVEL 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª MATES LENGUA INGLÉS MATES INGLÉS 

2ª LENGUA LINGUA 

GALEGA 

LENGUA MÚSICA REL/VAL 

3ª SOCIAIS INGLÉS L. GALEGA OBRADOIRO SOCIAIS 

4ª 
INFORMÁTICA MATE MATES LINGUA GALEGA EF 

5ª LINGUA 

GALEGA 

EF NATURAIS SOCIAIS NATURAIS 

 

  

 

NOEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. TITOR DE 3º, MESTRE ESPECIALISTA EN EF E 

COORDINADOR DO 2º CICLO 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 3º 3º GARDA 3º GARDA 

2ª 3º GARDA 3º EF 5º EF 4º 

3ª EF 1º EF 4º COORD. CICLO OBRADO. 3º EF 6º 

4ª EF 2º 3º 3º EF 2º EF 3º 

5ª EF 5º EF 3º EF 6º EF 1º LD 

 

 

 

 

 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

14  

 

4º NIVEL 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª MATES MATES LINGUA GALEGA LENGUA LINGUA 

GALEGA 

2ª LINGUA 

GALEGA 

LINGUA 

GALEGA 

MATES INGLÉS EF 

3ª NATURAIS EF MÚSICA INFORMÁTICA SOCIAIS 

4ª LENGUA REL/VAL LENGUA INGLÉS MATES 

5ª 
INGLÉS LENGUA SOCIAIS NATURAIS OBRADOIRO 

 

 

 DIEGO MARTÍNEZ GONZÁLEZ. TITOR 4º NIVEL. COORDINADOR DE BIBLIOTECA 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 4º 4º 4º 4º 4º 

2ª 4º 4º 4º GARDA COORD. 

BIBLIOTECA 

3ª 4º COORD. 

BIBLIOTECA 

GARDA DESDOBRE 4º 

4ª 4º VALORES 4º GARDA 4º 

5ª LD 4º 4º 4º 4º 
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5º NIVEL 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª LINGUA 

GALEGA 

MATES MATES INGLÉS MATES  

2ª MATES REL/VAL INGLÉS EF LINGUA GALEGA 

3ª INGLÉS MÚSICA LINGUA 

GALEGA 

MATES INFORMÁTICA 

4ª LENGUA NATURAIS LENGUA OBRADOIRO SOCIAIS 

5ª EF LINGUA GALEGA SOCIAIS NATURAIS LENGUA 

 

 

MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ TIELAS. TITORA DE 5º NIVEL. COORDINADORA 

DO 3º CICLO  

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 5º 5º 5º GARDA 5º 

2ª 5º VALORES GARDA COORD. CICLO 5º 

3ª GARDA BIBLIOTECA 5º 5º DESDOBRE 

4ª 5º 5º 5º 5º 5º 

5ª LD 5º 5º 5º 5º 
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6º NIVEL 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 
MATES NATURAIS 

LINGUA 

GALEGA 
MATES SOCIAIS 

2ª INGLÉS LENGUA MATES INGLÉS MATES 

3ª LINGUA G. MATES INGLÉS LENGUA EF 

4ª MÚSICA INFORMÁTICA SOCIAIS OBRADOIRO REL/VAL 

5ª 
SOCIAIS 

LINGUA 

GALEGA 
EF NATURAIS LENGUA 

 

FRANCISCA ALONSO BRITO. TITORA DE 6º NIVEL. MESTRA DE INFORMÁTICA, 

COORDINADORA TIC E COORDINADORA E-DIXGAL 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª 6º 6º 6º 6º 6º 

2ª COORD. 

EDIXGAL 

GARDA 6º GARDA 6º 

3ª COORD.MUSE 

LIVE/ FRIENDS 

6º INFORM 2º INFORM 4º INFORM 5º 

4ª INFORM 3º INFORM 6º 6º 6º COORD. TICS 

5ª 6º 6º INFORM 1º 6º LD 
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JUAN MANUEL APARICIO FRANCISCO.  MESTRE DE INGLÉS 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª GARDA    INGLÉS 2º  

2ª INGLÉS 2º   INGLÉS 4º  

3ª 4º   INGLÉS 1º  

4ª INGLÉS 1º   INGLÉS 4º  

5ª INGLÉS 4º   APOIO 2º  

 

ANA BELÉN GONZÁLEZ CASAR. MESTRA DE INGLÉS 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª  GARDA INGLÉS 3º INGLÉS 5º INGLÉS 3º 

2ª INGLÉS 6º FOTOS/WEB INGLÉS 5º INGLÉS 6º VAL 3º 

3ª INGLÉS 5º INGLÉS 3º INGLÉS 6º   

 

SONIA LAGO ALONSO.  DIRECTORA E MEMBRO DO EQUIPO COVID 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª D D D D D 

2ª D LINGUA GALEGA 

3º 

GARDA D D 

3ª LINGUA 

GALEGA 3º 

COORD. 

CONTRATOS- 

PROGRAMA 

LINGUA GALEGA 

3º 

  D SOCIAIS 3º 

4ª DESDOBRE 3º GARDA EQUIPO COVID LINGUA GALEGA GARDA 

5ª SOCIAIS 3º LD NATURAIS 3º SOCIAIS 3º NATURAIS 3º 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

18  

  

MIGUEL ÁNGEL CHAVES GARRIDO. SECRETARIO. MESTRE DE MÚSICA. MEMBRO 

DO EQUIPO COVID E COORDINADOR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E 

COMPLEMENTARIAS  

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª S 
S 

S S S 

2ª S LINGUA 

CASTELÁ 6º 

S MÚSICA 3º MÚSICA 1º 

3ª COORD. 

EXTRAESCOLARE 

MÚSICA 5º MÚSICA 4º LINGUA CASTELÁ 

6º 

GARDA 

4ª MÚSICA 6º COORD RADIO EQUIPO COVID 
S 

VAL 6º 

5ª LD GARDA MÚSICA 2º GARDA LINGUA 

CASTELÁ 6º 

 

 

SILVIA MARTÍNEZ CABALLERO. MESTRA DE RELIXIÓN. COORDINADORA EDLG 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª  COORD. EDLG 
 

 GARDA 

2ª  RELIXIÓN 5º 
 

 RELIXIÓN 3º 

3ª  COORD. 

BIBLIOTECA 

 
 RELIXIÓN 2º 

4ª  RELIXIÓN 4º 
 

 RELIXIÓN 6º 

5ª  RELIXIÓN 2º 
 

 RELIXIÓN 1º 
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ZAIDA GUERRA LÓPEZ.  ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E LINGUAXE   

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª  AL 3º AL 1º  AL 4º 

2ª  AL 2º AL 3º 
 AL 2º 

3ª  BIBLIOTECA AL 1º e 2º 
 AL 1º 

4ª  D.O. 
AL 4º 

 ITN. 

5ª  
AL 6º GARDA 

 ITN. 

 MARÍA DE LAS MERCEDES GROBA RODRÍGUEZ.  ESPECIALISTA DE PT 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º PT 3º 
PT 2º PT 2º PT 3º PT 4º 

2º GARDA PT 1º PT 3º PT 2º PT 2º 

3º LINGUA 

GALEGA 6º 

PT 4º PT 1º PT 3º PT 4º 

4º D.O. PT 4º PT 3º PT 3º PT 5º 

5º PT 3º 
PT 5º LD PT 4º 

GARDA 

AMARA CASTRO NOGUEIRA. ESPECIALISTA DE PT ATENCIÓN PREFERENTE 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º PT 4º PT 4º PT 4º PT 4º PT 1º 

2º PT 4º PT 4º PT 4º PT 4º PT 4º 

3º         DINAMIZ 
GARDA 

PT 4º PT 4º GARDA 

4º PT 4º 
D.O. 

GARDA PT 4º PT 4º 

5º PT 4º PT 4º PT 4º LD PT 4º 
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TANIA CORREA PÉREZ. ORIENTADORA. XEFA DO. SECRETARIA DA CCP 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º D.O. D.O.  D.O.  

2º GARDA FOTOS/WEB  D.O.  

3º D.O. D.O.  GARDA  

4º D.O. D.O.  D.O.  

5º D.O. ITN.  ITN. 
 

MIRIAM RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ. PROA+ 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1º PROA 6º APOIO 1º PROA 6º PROA 6º APOIO 2º 

2º APOIO 3º PROA 6º PROA 6º APOIO 1º PROA 6º 

3º          PROA 6º 
PROA 6º 

APOIO 3º PROA 6º APOIO 1º 

4º D.O. 
DESDOBRE 6º 

APOIO 2º APOIO 1º APOIO 2º 

5º GARDA PROA 6º APOIO 1º GARDA PROA 6º 

RAQUEL MARTÍNEZ ROMÁN. ARCO 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª ARCO 5º ARCO 4º ARCO 4º ARCO 4º ARCO 5º 

2ª ARCO 5º ARCO 4º ARCO 4º DINAMIZ ARCO 5º 

3ª ARCO 4º 
 

ARCO 5º ARCO 5º ARCO 4º 

 

 

 

 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

21  

CADRO DE GARDAS, COORDINACIÓNS, DINAMIZACIÓNS E APOIOS 

 

HORA LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

  

  

1ª 

XAN BELÉN 

SILVIA: 

COORD 

EDLG 

NOEL ADRIANA 

MARÍA 

SILVIA 

NOEL 

  

  

2ª 

MERCHI 

ADRIANA 

PAQUI: 

COORD 

EDIXGAL 

NOEL, 

PAQUI 

TANIA, 

BELÉN: WEB 

MARÍA 

SONIA 

PAQUI 

DIEGO 

RAQUEL 

MARÍA: 

COORD 

CICLO 

MERCEDES 

DIEGO: COORD 

BIBLIOTECA 

  

3ª 

  

MARÍA, 

MERCEDES 

XAN: apoio 

M. ÁNGEL: 

COORD 

EXTRA 

AMARA 

DIEGO, 

SILVIA, 

ZAIDA, 

MARÍA: 

COORD 

BIBLIOTECA 

DIEGO 

NOEL: COORD 

CICLO 

TANIA 

MERCEDE 

AMARA, 

M. ÁNGEL 

  

4ª 

ADRIANA 

TANIA, 

MERCHI, 

MIRIAM: 

D.O. 

MERCEDES

:COORD 

CICLO 

SONIA 

M. ÁNGEL: 

COORD. 

RADIO 

TANIA, 

AMARA, 

ZAIDA: D.O. 

AMARA 

SONIA, M. 

ÁNGEL: COVID 

DIEGO SONIA 

PAQUI: COORD TICS 

  

5ª 

TANIA 

MIRIAM 

M. ÁNGEL ZAIDA M. ÁNGEL 

XAN 

MERCHI 
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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 Complementarias 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 Xan Merchi Zaida Miguel 

Ángel 

Miriam 

PORTA PRINCIPAL Miguel 

Ángel 

Zaida Miguel Ángel Amara Amara 

ABRIR 

DEPENDENCIAS E 

SUPERVISAR 

CORREDORES 

Tania Tania Merchi Merchi Zaida 

GARDAS NAS AULAS 

1º Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes Mercedes 

2º Adriana Adriana Adriana Xan Adriana 

3º Noel Noel Noel Noel Noel 

4º Diego Diego Diego Diego Diego 

5º María María María María María 

6º Paqui Paqui Paqui Paqui Paqui 

DIRECCIÓN Sonia Sonia Sonia Sonia Sonia 

SUPLENTES Amara Miguel Ángel 

Amara 

María Tania Merchi 

Miguel Á. 

PORTAL 

PECHAR COLEXIO 
Tania 

Miriam 

Miguel   

Ángel 

Mercedes 

      Zaida 

      María 

Miriam 

Adriana 

Merch

i 

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

durante os recreos.  

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 

Belén Amara Zaida Paqui Diego 

PAVILLÓN 

BOSQUE 

Mercedes Silvia Miguel 

Ángel 

Tania Noel 

PATIO INCLUSIVO 

PISTA LATERAL 

Miriam María Adriana Xan Merchi 

C

U

R

S

O 

HORARIO 

DE SAÍDA 

HORARIO 

DE 

ENTRAD. 

1 12:10 12:40 

2 12:12 12:42 

3 12:14 12:44 

4 12:16 12:46 

5 12:18 12:48 

6 12:20 12:50 

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

un horario fixo para cada curso. 
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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 Mercedes/ Merchi 

2º Adriana /Tania/ Miriam 

3º Luz / Sonia 

4º Diego/Amara (Silvia, martes,venres) 

(Belén, luns) 

5º María/ Raquel/ (Xan/Zaida) 

6º Paqui/Miguel Ángel 

2.4. Concreción anual do proxecto educativo 

O Proxecto Educativo é un documento que marca o carácter propio e a personalidade do 

Centro referido a todo o ámbito educativo tanto a nivel organizativo e de xestión como o 

docente/pedagóxico. Enumera e define as súas notas de identidade e propicia unha maior 

unidade de criterios en todos os ámbitos da actuación educativa. Ademais, serve como punto de 

referencia e ten vocación de continuidade e estabilidade o que non implica que sexa  un 

documento flexible e susceptible de ser modificado cando se requira polo que durante o curso 

analizaremos e actualizaremos algún dos aspectos máis desfasados do mesmo. 

   Traballaremos tamén na revisión e actualización  de varios  documentos importantes para o 

centro, tales como: 

● Actualización e aprobación das Normas de Organización e Funcionamento do Centro 

(NOFC) 

● Actualización do Protocolo de adaptación á situación COVID-19 

● Actualización do plan de acollida. 

● Plan de actividades  extraescolares. 

● Plan dixital do centro 

● III Addenda do Proxecto Lingüístico. 

●  Informe Anual sobre o Estado da Convivencia. 
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Se algo caracteriza ao CEP Carlos Casares é o seu carácter familiar. As relacións 

familia-escola  son fluídas e frecuentes. Este curso recuperaremos certas actividades que 

tiñamos aparcadas pola situación sanitaria, tales como as reunións e titorías presenciais 

e actividades  para país/nais como a súa participación en dúas  sesións do proxecto 

MUS-E. 

Seguiremos traballando na mellora da práctica educativa, na reflexión sobre a 

actividade pedagóxica e na busca do desenvolvemento das competencias básicas no 

alumnado. Estes obxectivos materializarémolos mediante a participación do profesorado 

e alumnado  en varios programas e proxectos  tales como: O club de ciencia, os 

contratos programa, o MUS-E, o Erasmus MUSE-E Live Friends, así como  a 

participación do profesorado en  dúas liñas de formación para o centro. 

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 retomaremos as titorías 

presencias que deberán ser sempre mediante cita previa e respectando as medidas anti 

covid que establece o protocolo. 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. 

Debido á 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. 

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

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

acabo diversas actividades para afondar nestes tres termos. 

● 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 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

28  

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

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/cunha delegado/a e un/unha 

subdelegado/a, cuxo labor aparece recollido no apartado da acción titorial do ciclo. 

Ademais tamén se asignarán diferentes responsabilidades ao alumnado mediante a figura 

dos axudantes da aula. O obxectivo disto e fomentar a autonomía e responsabilidade do 

alumnado, así como a súa implicación activa no funcionamento da aula. 

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

na pescuda dunha aprendizaxe máis significativa, realizaranse proxectos 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. 

- Xogos populares adaptados á temática da reciclaxe (xogo dos panos recicladores). 

 

“As parroquias” 

Achegárase ao alumnado ao coñecemento sobre a súa contorna. Pescudarase 

información na casa e nos documentos que haxa no centro coa que crearemos un recanto 

na aula dedicado ás diferentes parroquias das que procede o noso alumnado. Se fose 

posible tamén se traballará a través dunha visita aos espazos máis singulares dalgunha 

destas parroquias.  

“A horta escolar” 

Programaranse algunhas actividades para levar a cabo na horta do noso colexio, 

organizando actividades para limpeza e preparación da mesma así como sementando e 

cultivando plantas acordes á época do ano que corresponda. 

 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

29  

“A casiña do noso cole” 

Planificaranse actividades para o coidado deste espazo de uso común e de xogo. 

Estableceranse quendas para a limpeza e o coidado da casiña e da xardineira. 

“Alimentación saudable” 

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; xoves, froitos secos; e deixamos os venres para que 

escollan calquera merenda das anteriores. Tomarán a merenda fóra, na zona do patio que 

lle corresponda cada semana, sempre é cando a climatoloxía o permita. 

“Semana da froita” e “Semana dos lácteos”: no segundo trimestre deste curso 

haberá un período do 14 ao 18 de febreiro no que se ofrecerá a todo o alumnado batidos e 

no terceiro trimestre outro período que abranguerá do 23 ao 27 de maio, no que se 

repartirá froita de tempada a todo o alumnado. Ambas iniciativas serán a cargo do propio 

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, dedicando 15 minutos diarios de lectura todo o alumnado, no tempo 

coñecido como Hora de ler. Este tempo dedicarase á lectura silenciosa de forma individual 

de libros escollidos polo alumnado, ben, da biblioteca de aula ou traídos da casa. No 1º 

nivel, inicialmente, faranse actividades de motivación cara á lectura e de fomento da 

escoita activa e a comprensión mediante a lectura en voz alta de contos e libros por parte 

da mestra. 

Se é posible, fomentárase a implicación e participación das familias do noso 

alumnado mediante o proxecto “Hoxe vén ao cole…” que consistirá en recibir na 

biblioteca escolar, sempre que sexa posible, a algún membro da familia que veña a ler, 

relatar vivencias ou experiencias persoais relacionadas cos outros proxectos da aula. De 

non poder acudir ao cole presencialmente darase a posibilidade de participar mediante un 

vídeo no que a persoa da familia participante grave a súa aportación. 

 

Expresión oral 

As principais estratexias para a mellora da expresión oral serán as seguintes: 

1. A asemblea semanal: Será o principal instrumento para a resolución de conflitos e a 

xestión grupal da aula. Nela asignaranse os distintos roles e responsabilidades do 

alumnado, consensuaranse as normas, analizarase a evolución do grupo, 
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debatiranse temas de interese… Procurárase empregar o diálogo e o consenso 

para resolver todas as situacións incómodas que vaian xurdindo e para mellorar a 

convivencia na aula e no centro. A maiores, para posibles incidencias de maior 

relevancia empregaremos o cuestionario modelo para facer reflexionar ao noso 

alumnado sobre a situación de conflito e a súa resolución axeitada. Dada a curta 

idade do noso alumnado, este cuestionario farase fundamentalmente de forma oral 

aínda que, se fose necesario, para darlle maior rigor tamén se poderá facer 

cumplimentar por escrito nalgún momento da xornada previamente acordado. 

2. O recitado de poemas, ditos e trabalinguas, a interpretación de cancións... 

3. A radio 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”. Este curso o programa desenvolverase os venres durante a 

hora de ler co obxectivo de que todo o alumnado do centro poida escoitar en 

absoluto silencio o programa da clase participante. 

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

indicacións, descricións, … 

5. A dinámica “A estrela do día”: para a celebración dos aniversarios na aula cada 

alumno/a o día do seu aniversario terá a oportunidade de traer algún obxecto, xogo, 

libro… da casa para ensinárnolo e contarnos algo sobre el. Deberá preparar con 

antelación o que nos vai dicir para tratar de expresarse coa maior corrección 

posible e que non se limite simplemente a mostrar o obxecto elixido. 

Expresión escrita 

Ademais das actividades cotiás da aula, a expresión escrita fomentarase mediante 

as seguintes ferramentas: 

1. “Caixa de suxerencias e emocións”, na que os nenos e nenas escribirán libremente 

calquera cousa que lles preocupe ou que queiran compartir co resto do grupo ou 

coas mestras, así como ideas e suxerencias para mellorar o funcionamento da 

aula. Poderán ser notas segredas ou non, dirixidas a todo o grupo ou a algunha 

mestra en concreto, palabras ou debuxos de agradecemento… A caixa abrirase 

nas asembleas semanais e poñeranse en común aquelas aportacións que sexan 

para compartir con todo o grupo. 

2. “As postais do aniversario”, onde cada compañeiro e compañeira do neno ou nena 

que estea de aniversario, elaborará unha postal onde lle escribirá unha dedicatoria 

acompañada dun debuxo. Gramparanse todas xuntas formando un libriño con 

todas as postais que se agasallará ao alumno/a protagonista. 
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3. “O libro viaxeiro das parroquias”: Cada semana ou cada dúas semanas, un 

alumno/a levará o libro viaxeiro para a súa casa. Deberán elaborar unha páxina coa 

axuda da familia, na que recollerán fotografías, debuxos, lendas, historias… 

relacionadas co patrimonio arquitectónico da auga nas parroquias da contorna. 

Esta actividade enmárcase dentro do proxecto do centro “A cultura da auga: A auga 

no patrimonio cultural e arquitectónico da contorna”. 

Desde as distintas áreas, participarase nas actividades organizadas e propostas 

polo EDLG, equipo de biblioteca, equipo de actividades complementarias e extraescolares 

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 Día das Letras Galegas: Florencio Delgado 

Gurriarán. 

Para traballar a vida e obra destes autores crearemos nas aulas un recanto 

literario no que se exporán os traballos realizados polo alumnado do 1º ciclo. 

  Matemáticas 

Desde a área de matemáticas, participarase nas seguintes tarefas: 

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

convoca este ano. Tratando de impulsar a participación de todo o alumnado 

promovéndoo desde a aula. 

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

2º nivel. 

3. Xogos manipulativos adaptados aos contidos traballados en cada nivel do 

noso ciclo. 

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 na que 

organizaremos un mercadiño na aula con material aportado polo alumnado 

e creado polas mestras. 
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  Educación artística: 

Plástica 

O traballo plástico realizarase a través de actividades relacionadas coas datas 

sinaladas e festividades escolares mediante obradoiros. 

No 1º trimestre, realizaremos as seguintes actividades: 

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

decoración dos diferentes recantos das aulas tanto de 1º como do 2º nivel. 

- Obradoiro de papiroflexia: creación de marcapáxinas para usar na hora de 

ler. 

- Obradoiro de maquetas de plastilina no que se levarán a cabo 

representacións de obras arquitectónicas relacionadas coa auga, no marco 

do proxecto anual do centro. 

- Obradoiro de cociña “Os masterchef do Nadal” no que elaborarán unha 

receita para facer galletas coa temática desta festividade. 

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

- Obradoiro de Entroido: creación de máscaras relacionadas coa temática do 

proxecto anual do centro. 

- Traballos plásticos sobre o autor/a convidado/a. 

No 3º trimestre, as sesións de plástica adicaranse aos seguintes obradoiros: 

- Actividades para conmemorar o Día das Letras Galegas: manualidades e 

teatro. 

 Informática 

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

enriquece e facilita a labor docente e a aprendizaxe. 

A titora de 6º, 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 Sociais e Cívicos 

Traballaremos os contidos propios desta materia mediante diversas actividades 

como: 

- Visionado de curtas e pequenos vídeos, así como, lectura de contos e 

historias que traten distintos valores e actitudes responsables. 

- Diálogo e debate de temas de interese para o noso alumnado. 

- Traballos plásticos e de creación literaria. 

- Implicación na xestión e organización escolar e da aula. 
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 Radio escolar 

Participación na emisora escolar, tal como se recolle no apartado de fomento da 

expresión oral desde as áreas de Lingua galega e Lingua castelá. 

 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 

as parroquias e na que se tentará visitar o máis destacable da zona. 

- Visita a algún Mercado próximo, por determinar, por se nalgún ofertaran 

actividades ou visitas guiadas (Salceda, Salvaterra, Tomiño ou Vigo). 

- Visita guiada ao Monte Aloia co obxectivo de que o noso alumnado coñeza a 

fauna e flora propia da nosa zona e se interese pola súa preservación. 

- 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. 

- Asignación de roles mediante as figuras dos axudantes da aula (orde e limpeza, 

biblioteca, e calendario). 

- Consenso sobre as normas de aula. 

- Seguirase facendo uso da axenda escolar. 

- Realización de asembleas para a xestión da aula e dos posibles conflitos. 

- Establecemento de rutinas durante a xornada escolar. 

- Uso do caderno de logros para informar ao alumnado da súa evolución escolar e 

como ferramenta de motivación. 

- Xestión do comportamento mediante distintas ferramentas como os niveis de 

ruido, economía de fichas fomentando o traballo en equipo, semáforo das 

emocións, recanto da calma...  

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

demandado a poder ser de forma presencial ou telefónica. 

- Uso da axenda escolar e da aplicación abalarMóbil como vehículo de información 

entre a escola e a familia. 

- Fomento da implicación familiar na vida escolar mediante proxectos como “Hoxe 

vén ao cole…” e os demais proxectos 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: 

● “O horto escolar”, programaranse traballos no horto no 1º e 2º trimestre, en 

3º e 4º nivel. Nos meses de setembro-outubro o alumnado realizará a 

limpeza da súa zona e unha plantación con vexetais adaptados ao inverno. 

No 2º trimestre farase a plantación principal con de vexetais e plantas de 

temporada. 
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● Concienciación na lei dos 4 “R”: reducir, reutilizar, reciclar e reemprazar. 

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

● Uso cotián da bolsa da merenda. 

● Detectives verdes, segundo as directrices fixadas dende a CCP 

● Realizar diferentes actividades empregando o blogs do segundo ciclo 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: “O Concello” e a “Comarca”. Estudo do Concello en 3º nivel: servizos 

municipais, patrimonio histórico e cultural, parroquias e aspectos xeográficos e 

naturais do concello de Salvaterra de Miño. A Comarca de O Condado estudarase 

en 4º nivel, facendo fincapé nos aspectos xeográficos e de patrimonio. 

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 nivel a través de asembleas de aula, 

explicación de anécdotas, vivencias persoais, emocións, .... 

● Participaremos nas actividades propostas polos equipos 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, e realización de actividades plásticas e literarias. En 3º 

nivel traballaremos a Mila Oya, á espera de cambio de madriña, e en 4º nivel a 

Agustín Fernández Paz. 

● Traballo do libro do/da autor/a convidado e asistencia a conferencia e sinatura de 

libros no centro, de forma presencial ou por videoconferencia, segundo a situación 

sanitaria. 

●  Concurso de ortografía en lingua castelá e galega (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 pequeniña”: En 3º nivel farase a lectura deste libro-CD e actividades 

relacionadas coa poesía da gran poetisa galega. O “Día de Rosalía” o alumnado 

acudirá á emisora escolar para recitar os poemas deste libro. 

● Proxectos de expresión escrita. “Diario do alumno” (3º nivel) e “Caderno de 

expresión escrita” (4º nivel)  

● Traballo na aula sobre a figura do escritor homenaxeado no Día das Letras 

Galegas: Florencio Delgado Gurriarán. 

Educar para adquirir uns correctos e saudables hábitos alimenticios. 

 Actividades para a súa consecución: 

● Traballar na área de Ciencias da Natureza o tema da alimentación, e, fomentar que 

o alumnado traia ao cole merendas saudables (froita, bocadillos, froitos secos, 

lácteos…) e evite alimentos procesados e lambonadas. 

● “Reparto de froita fresca e de produtos lácteos”: O centro repartirá, entre o 

alumnado, do 14 ao 28 de febreiro, batidos, e do 23 ao 27 de maio, froita fresca de 

temporada. 

● Elaboración dunha pirámide alimenticia. 

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 auga no patrimonio cultural e arquitectónico da contorna”” 

● 2º Trimestre: “A empatía” . 

● 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… 

● Traballo coas emocións. 

● Asembleas de aula, para chegar a consensos e respetar a opinión de todos e todas. 

● Asemblea de aula para escoller delegada/o de aula. 

● Asemblea de principio de curso para elaborar, entre todos/as, as normas de aula. 

● Asambleas sobre algún tema que lle interese ao alumnado. 

Almorzará cada “grupo clase” fóra, 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 

espazo. Hai seis zonas de patio: pista de terra, parque infantil, pavillón, bosque, patio 

inclusivo e pista lateral. Cando chova baixarán a merendar ao pavillón no horario que 

nos corresponda. 

● O alumnado poderá usar o balón, a semana que teñen quenda de recreo no 

pavillón, e deberán respectar o espazo que lles corresponde aos nenos/nenas que 

non queiran xogar. 

 

 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 coas mestras especialistas 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 e para unificar liñas de traballo. 
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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. 

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: 

Mª Luz Gómez Leiras e Mercedes Rodríguez Bouza en 3º nivel e Diego Martínez 

González en 4º nivel. 

Os obradoiros a realizar serán:  

 
 
 
          1º trimestre 

PULSEIRAS 
PAPIROFLEXIA 
COCIÑA 
HORTO 
DECORACIÓN CORTICEIRAS MAGOSTO E SAMAÍN 
MANUALIDADES 

           2º trimestre PINTURA 
TRABALLOS PLÁSTICOS DO LIBRO AUTOR/A 
CONVIVADO/A 
HORTO 

           3º trimestre TEATRO 
DECORACIÓN CORTICEIRAS LETRAS GALEGAS 
DANZA 

 

 PROXECTOS 

Proxectos de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais 

         O horto escolar. 

Microscopio USB. Descubrindo o mundo invisible 

           A nosa contorna 

                        O Concello: Salvaterra de Miño (3º Nivel) 

                         A Comarca: O Condado   (4º nivel) 

 

Como motivación para os proxectos, 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.  
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Proxectos de Lingua (encamiñados á mellora da expresión oral e escrita) 

 

A auga no patrimonio 

cultural e arquitectónico da 

contorna 

 

Elaboración de diferentes textos escritos 

relacionados co proxecto anual e redacción dos 

pés de fotos paro o  calendario 2022 

 

Diario do alumno (3º nivel) 

Caderno onde o alumno/a escribe de forma 

espontánea o seu día a día. O obxectivo é 

mellorar a expresión escrita non a ortografía. 

 

Caderno de expresión 

escrita (4º nivel) 

Caderno no que se van a traballar distintos tipos 

de textos: descrición, narración, carta, diálogo... 

 

Concurso de ortografía 

en Lingua Galega e Lingua 

Castelá 

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

con algunha dificultade ortográfica. Pasaráselles 

os test no 2º trimestre (lingua castelá) e no 3º 

trimestre (lingua galega). 

 

 

Lectubers 

 

Gravación dun vídeo dun minuto no que os 

alumnos/as fan a crítica dun libro que leron. 

Poden ser libros do Plan Lector ou lecturas 

persoais 

 

Proxectos de Matemáticas: 

        Matemartistas 3º e 4º nivel  

       Proxecto medimos 
3º e 4º nivel  

       Concurso fotografía matemática IES 
3º e 4º nivel  

       Olimpíada  matemática 
3º e 4º nivel  
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Proxecto Mus-e: “As matemáticas a través da danza” (4 sesións pendentes do curso 

pasado) 

 SAÍDAS 

As saídas están relacionadas cos temas estudados en Ciencias e os proxectos. 

Estudaranse, ademais, as propostas que poidan chegar ao centro ao longo do curso.  

 

1º trimestre SAÍDA A SALVATERRA: Casa do Concello, Museo do Viño, 
murallas, correos, policía, mercado e centro de saúde. 

2º trimestre PONTEAREAS-MONDARIZ: Museo Municipal de Ponteareas, 
Auditorio, Granxa escola de Areas, Castro de Troña e Castelo de 
Vilasobroso 

3º trimestre Saída de Fin de curso 

 

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 coa mestra Sonia 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.  

 

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. 
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ACCIÓN TITORIAL 

Co alumnado: 

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

● Normas da aula. As normas da aula serán consensuadas nunha asemblea 

de aula. 

● Este ano retomamos os encargados/as de aula: apagar luces, baixar 

persianas, data no encerado, mascota, faltas, limpeza e orde na 

aula.  

● O material do alumno/a estará organizado de forma individual en 

casilleiros e o material de inglés en bandexas. 

● 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. 

● Promover entre o alumnado o gusto polo coidado do centro e as súas 

instalacións. 

● Hora de ler. 

● Visita á Biblioteca do centro e normas 

● Elección da delegada/o de aula a través dunha asemblea. 

● Fomentar o uso da bolsa da merenda 

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. 

●  Coordinación co DO para facer un seguimento d@s nen@s que 

reciben apoio nas aulas nas distintas materias. 
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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.  

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. Tamén manteremos comunicación a través de 

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. 

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. 
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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”/”Tea”. 

2º trimestre  

 

 

Ruta da historia 

Castro de Troña 

ou Catedral de 

Tui e petróglifos 

de Randufe ou 

Taboexa. 
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3º trimestre  

 

Salvaterra de Miño 

Fin de curso. 

IES Salvaterra de Miño - 6º  

Parque de aventuras de Marin 

Campolameiro Ecogranxa (Cotobade)  

 

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.- Centenario do pesamento no 2021 de Emilia Pardo 

Bazán/Galdós (2020 foi o centenario do seu pesamento) =Pazo de Meirás. 

Posibilidade de facer un pequeno proxecto en lingua castelá. 

3.- 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. 

4.- Exposicións orais sobre diferentes temas que se farán a través 

da emisora escolar, dentro das aulas, corredores ou aulas. 

5.- Traballo cos padriños/madriñas das aulas. 

6.- Dicionario das palabras esquecidas. 

7.- Recollida de manifestacións culturais sobre o patrimonio 

inmaterial: cantigas, refráns, lendas, historias dos avós… 

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. 
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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. - Día da nena e muller científicas. Posibilidade dunha videoconferencia 

coa triatleta paralímpica e médico Susana Rodríguez. 

3.- Horta escolar e charla de agricultura ecolóxica. 

4.- Semana da ciencia do IES. 

Valores: 

No 1º trimestre: Traballaremos sobre o proxecto de centro: “A auga no 

patrimonio cultural e arquitectónico relacionada ca contorna. 

No 2º trimestre: Recollida de refráns, cantigas relacionados co 

proxecto (patrimonio inmaterial). 

No 3º trimestre: Revista. Tamén se fará visionado de curtametraxes que 

transmitan valores positivos e emocións con posterior debate. 

OUTRAS ACTIVIDADES: 

- Participación nas actividades propostas polo Equipo de Biblioteca. 

- Día de Rosalía. 

- Dia da muller e a nena científicas. 

- 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 lacteos, proporcionada polo centro, unha semana no 

mes de febreiro e outra no mes de maio. “Semana da froita e dos lácteos” 
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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: 

● Leandro Lamas, Laxeiro, Goya, Miró, Menchu Lamas, Julia 

Minguillón, María Corredoyra. 

● Teatro lido que será retransmitido pola radio escolar. 

● Debuxo técnico. 

● Manualidades. 

● Papiroflexia. 

● Cociña. 

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 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 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

47  

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, cumprindo o 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 por teléfono, vídeoconferencia 

ou presencial; cumprindo o protocolo Covid-19. 

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

AbalarMobil e Edixgal-mensaxería. 

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 
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correos electrónicos, uso da aula virtual. 

En todo 3º ciclo traballarase co proxecto Edixgal, o que vai permitir 

que cada alumno/a e cada mestra, que da clases neste grupo dispoña dun 

ordenador portátil. 

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 estexan traballando en cada momento. 

O PROXECTO ANUAL 

O proxecto anual de centro, que traballaremos en todas as aulas, será a 

“auga no patrimonio cultural e arquitectónico da contorna”. Con este tema 

faremos o calendario 2021. 
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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. As programacións e o 

plan de traballo anual estarán condicionados polo Protocolo Covid, pero 

este curso ampliaremos as actividades, porque se pode compartir material e 

facer actividades de equipo, pero sempre usando a mascara. 

 

ACTIVIDADES individuais que se manteñen: 

• 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 resistencia, a velocidade e a flexibilidade. 

• Atletismo no 2º e 3º ciclo 

• Habilidades ximnásticas. 

DEPORTES: 

• Deporte individuais: Bádminton, palas e ping-pong, nos que 

non se comparte material e nos que non hai contacto físico.  

• Deportes de Equipo. Este curso traballaremos os seguintes 

deportes de equipo: 

➔ Béisbol (6º nivel) 

➔ Balonmán (6º e 5º nivel) 

➔ Iniciación ao balonmán (4º nivel) 

➔ Voleibol (6º, 5º e 4º nivel) 
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 As sesións de clase desenvolveranse, sempre que sexa 

posible, no exterior: patio inclusivo e pista de deportes. O ximnasio por ser 

un espazo 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. 

Seguiremos sen 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”: En 

1º, 2º e 3º nivel serán o truco, a buxaina, a corda individual, os aros, os 

zancos, as motos de madeira, as chapas, o holandés e as ferraduras. En 4º, 

5º e 6º nivel faremos o xogo dos pelouros, os zancos, o tres en raia do patio 

inclusivo, as buxainas, a ra, a chave, o holandés e a petanca. 

Circuíto de Xogos populares para a festa do Magosto 

Este curso retomaremos o circuíto de xogos populares na festa do 

Magosto que se organizará dende esta área. 

 Unidade didáctica de baile 

 No segundo trimestre, en todos os niveis, seguiremos coa actividade 

de baile, traballando a muiñeira. 

 “Sendeirismo” 

Realización da ruta “Sendeiro Municipal 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.  

No segundo trimestre programarase a ruta do “Faro de Budiño” (5º e 

6º nivel) 

 Actividades en horario de recreo 

Campionato de tenis de mesa, nos meses de outubro-novembro, 
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para o alumnado de 6º nivel. 

Estudar a posibilidade de facer algún campionato en horario de 

recreo.  

 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.  

● Retirar dúas canastras vellas do 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 auga no patrimonio cultural e arquitectónico da 

contorna”, 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. Como novidade, dicir que tamén cabe a posibilidade de realizar 

festivais ao aire libre, grazas ós amplos espazos dos que dispoñemos no 

centro. Estes festivais xa se realizaron a finais do pasado curso pola mellora 

da situación sanitaria. 

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, todalas actividades 
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programadas se enfocarán ao redor das conmemoracións; samaín, 

magosto, día internacional para a eliminación da violencia contra a muller, 

nadal. En todalas 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 auga no patrimonio cultural e arquitectónico da 

contorna”. Levarase a cabo unha recollida de refráns e cantigas coa 

temática da auga e todo o que xira ao seu redor (lavadoiros, pozas, pontes, 

pesqueiras, fontes, mina, muíños…). Logo destas primeiras pescudas e 

recolección, levaremos a cabo un proceso de harmonización, 

instrumentación e invención de coreografías sinxelas de carácter individual. 

Ademais, tamén enfocaremos as nosas actividades nas conmemoracións 

deste segundo trimestre: día da Paz, entroido... 

3º Trimestre: Iniciaremos o proxecto “A banda e os seus 

instrumentos”. Despois de coñecer todalas familias de instrumentos e as 

peculiaridades de cada un deles, trataremos de investigar sobre as bandas 

que temos na nosa contorna: a banda de Salceda de Caselas e a banda de 

Salvaterra de Miño. A través de entrevistas e algunha charla/coloquio, 

coñeceremos un pouco a súa historia, as figuras representativas... 

Ao longo deste curso trataremos de:  

● Convidar ao centro a algún grupo musical ou solista. 

● Realizar saídas complementarias para asistir a concertos ou 

musicais. 

As sesións de música desenvolveranse habitualmente na aula de 

música, 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. 
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 Dotacións e material: 

● Seguir actualizando algúns dos instrumentos da aula (baquetas, 

instrumentos de pequena percusión, materiais manipulables para 

traballar a linguaxe musical convencional...) 

● Tentar adquirir unha PDI para a aula de música. 

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. Como 

novidade principal temos a inclusión da nosa escola na rede de centros 

EDIXGAL polo que en 5º e 6º niveis non haberá libros de texto do alumno. 

Utilizarase o libro dixital e o cadernillo de exercicios da mesma editorial. En 

4º nivel, a pesares de non estar incluído en EDIXGAL traballarase do 

mesmo xeito que nos niveis superiores. 

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. Tamén se realizarán alomenos tres programas de 

radio, como colaboración co equipo de Radio Escolar. 

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. 
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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 auga no patrimonio cultural e arquitectónico da contorna” 

● 2º Trimestre: “As emocións”  

● 3º Trimestre: “Revista Escolar”. 

 

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: 

-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. 
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1º 
CURSO 

-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. 

- 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. 

- Participarase nas diferentes actividades organizadas e propostas 

polo EDLG, equipo de biblioteca, equipo de actividades 

complementarias e extraescolares; especialmente na elaboración de 

artigos para a revista escolar “Néboa”. 

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. 

 

4.1.9.  Libros de texto curso 2021/ 2022 

 

 

 

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 
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2º 
CURSO 

 

 

 

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 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 

 

978-84-682-5600-9 

 

 

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 
CURSO 

Vicens Vives, 2018 

 

Naturais 

Ciencias da Natureza 2 

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

Vicens Vives, 2018 

 

978-84-682-5599-6 

 

 

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 

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 
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4º 
CURSO 

6º 
CURSO 

5º 
CURSO 

 

 

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.  

 

 

 

O alumnado de 6º non empregará libros de texto por continuar este curso co 

proxecto E-DIXGAL e traballar os contidos de maneira dixital.  

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

de 3º e 4º que o solicitou. 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

59  

4.2. Equipo de dinamización da lingua galega 

4.2.1. Compoñentes 

Silvia Martínez Caballero 

(coordinadora)  

María de las Mercedes Groba 

Rodríguez 

Adriana Guadarrama Conde 

Mercedes Rodríguez Bouza 

4.2.2. Plan de actividades anuais 

A nivel de centro, o proxecto anual que traballaremos este curso   é “A auga no 

patrimonio cultural e arquitetónico da contorna”. Ao longo do curso deseñaranse 

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 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 cartazes 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 terceira Addenda do III Proxecto Lingüístico do centro. 

Recopilación de fotografías e montaxe dun libro de obras arquitectónicas 

relacionadas coa auga que pasará a formar parte da nosa biblioteca. Cada 

fotografía contará coa descrición e comentarios aportados polo alumnado e as 

súas familias. 

Elaboración do calendario escolar 2022 relacionado coa temática “A cultura da 

auga”, coa participación de toda a Comunidade Escolar.  

O alumnado participa na elaboración dos pés de fotos e pequenos textos 
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explicativos para cada mes do ano. Finalmente, entregarase un exemplar a 

cada familia, institucións da zona e ás persoas colaboradoras. 

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). 

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. 

Organización e coordinación da revista escolar. 

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 alumnado de 6º. 

Elaboración dun conto colaborativo sobre a Paz “Había unha vez unha nube 

que chorou pingas de Paz... 

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 Susana Lamela.       

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

dalgún dos seus libros recomendados no plan lector e realización de 

actividades plásticas e literarias. 
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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 visita virtual.  

Xogos interactivos coa aplicación Wordwall para traballar o vocabulario sobre a 

A auga (sopas de letras, asociación de palabras coa súa definición, 

encrucillados...). 

Celebración do Día de Rosalía, seguindo as pautas da AELG e mediante a 

realización de diferentes actividades relacionadas coa vida e obra da autora. 

Recompilación de Cantigas e refráns relacionados co proxecto “A auga no 

patrimonio cultural e arquitectónico da contorna” 

 3º TRIMESTRE 

Celebración da Semana das Letras Galegas e traballo na aula sobre o escritor 

homenaxeado: Florencio Delgado Gurriarán.  Facilitarase, con anterioridade, 

material bibliográfico e propostas de traballo.        

Recollida do material e montaxe da revista escolar “Néboa”. Os traballos en 

galego que o alumnado fai ao longo do curso organízanse en plantillas e 

publícanse para toda a Comunidade Escolar. A revista serve de escaparate 

para comunicar o que se fai no centro, pero tamén para fomentar o gusto por 

escribir e ler. 

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

celebración do día das Letras Galegas. 

 ACTIVIDADES AO LONGO DO CURSO. 

“Caixa de suxerencias e emocións”, na que os nenos e nenas escribirán 

libremente e en galego calquera cousa que lles preocupe ou que queiran 

compartir co resto do grupo ou coas mestras, así como ideas e suxerencias 

para mellorar o funcionamento da aula. Poderán ser notas segredas ou non, 

dirixidas a todo o grupo ou a algunha mestra en concreto, palabras ou debuxos 

de agradecemento… A caixa abrirase nas asembleas semanais e poñeranse en 

común aquelas aportacións que sexan para compartir con todo o grupo. 

“O libro viaxeiro das parroquias”: Cada semana ou cada dúas semanas, un 

alumno/a levará o libro viaxeiro para a súa casa. Deberán elaborar unha páxina 
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coa axuda da familia, na que recollerán fotografías, debuxos, lendas, historias… 

relacionadas co proxecto do centro “A auga no patrimonio cultural e 

arquitectónico da contorna”. 

Emisión de programas de radio todos os venres desde a nosa emisora escolar 

“Radio Saltamontes”. Lectura de contos, recitados de poemas, cantigas, 

refráns… 

Obradoiros de teatro e de expresión oral.  

Fomentárase a implicación e participación das familias do noso alumnado 

mediante o proxecto “Hoxe vén ao cole…” que consistirá en recibir na 

biblioteca escolar, sempre que sexa posible, a algún membro da familia que 

veña a ler, relatar vivencias ou experiencias persoais relacionadas co proxecto. 

De non poder acudir ao cole presencialmente darase a posibilidade de 

participar mediante videoconferencia ou video grabado anteriormente. 

Diario segredo do alumnado. Todo o alumnado ten un caderno onde escribe 

como se sente, problemas ou inquedanzas. 

Nas conmemoracións porase na emisora escolar música en galego relacionada 

coas mesmas. Ademais, un día a semana na nosa emisora de Radio 

Saltamontes emitirase unicamente música en galego. 

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 
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2021/2022. 

● 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 4º 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 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. 
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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/os mestras/es 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 de dúas sesións semanais para coordinarse coas 
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mestras de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe, debido a 

incompatibilidade de horario para quedar nunha única sesión. 

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. 

● Retomarase a figura do/a Encargado/a de aula e dos/as 

Delegados/as e Subdelegados/as. Estas figuras terán unhas 

funcións moi específicas e mantendo as normas de prevención e 

hixiene. 

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

principio de curso, que no actual curso desenvolverase en varias 

quendas dentro da mesma xornada: 

CURSO HORARIO QUENDA 

1º 
08/09/2021 12:00 / 14:00 

2º 
05/10/2021 16:30 /17:30 

3º 
05/10/2021 16:45 /17:45 

4º 
05/10/2021 17:00 /18:00 

5º 
05/10/2021 17:15 /18:15 

6º 
05/10/2021 17:30/18:30 

 

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

● Coordinación das mestras–titoras e as mestras especialistas. 
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● 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, sempre que a situación sanitaria o permita. Ademais 

elaborarase un vídeo documental sobre o centro que quedará 

colgado na páxina web do mesmo coa finalidade de darnos a 

coñecer polo novo alumnado. Acollida ás familias de dito alumnado 

mediante unha reunión informativa. (Finais de maio). 

4.3.3. Contidos transversais. Concreción anual 

Entendidos como temas comúns a todalas 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 
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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. 

3º Trimestre- 23 ao 27 de maio 

● Reparto de lácteos: plan de distribución de batidos entre o 

alumnado.  

2º Trimestre- 14 ao 18 de febreiro 

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 rencomende 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 
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alumnado no coidado dos bens comúns. Desenvolveranse no 

segundo trimestre do curso. 

O 1º ciclo plantará, en macetas, sementes de diferentes árbores para o 

seu transplante o Día da árbore. 

 O 2º ciclo encargarase da limpeza e plantación das xardineiras da 

entrada. 

 Cando a 1º e a 2º lles toque o patio infantil no recreo, poderán usar os 

cacharriños que terán gardados nunha caixa na súa clase. 

Responsabilizaranse do seu coidado e desinfección. 

O 3º ciclo pintará a casiña do patio infantil. 

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. 

3) O titor/a arquivará todaslas 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 
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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. 

4.3.5. Documentos pedagóxicos 

En base ás necesidades do centro velarase pola elaboración e 

cumprimento das seguintes tarefas e documentos pedagóxicos: 

● Actualización do Protocolo de adaptación á situación COVID-19 

● Actualización do plan de acollida. 

● Actualización do plan de continxencia 

● Protocolo actividades extraescolares. 

● Plan dixital do centro 

● III Addenda do Proxecto Lingüístico. 

● Informe Anual sobre o Estado da Convivencia. 

● Actualización e aprobación das NOFC 

● Revisar e aprobar o Plan de emerxencia 
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4.3.6. Avaliacións 

 

  

1ª 

 

2ª 

 

3ª 

Trimestres do 09/09/2021 do 10/01/2022 do 28/03/2022 

 ao 21/12/2021 ao 25/03/2022 ao 22/06/2022 

 

Xuntas de avaliación 

 

14/12/2021 

 

15/03/2022 

 

14/06/2022 

 15/12/2021 16/03/2022 15/06/2022 

Entrega de notas 21/12/2021 22/03/2022 22/06/2022 

 

QUENDAS DAS XUNTAS DE AVALIACIÓN 

 

1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN 

Martes, 15 de decembro Martes, 15 de marzo Martes, 14 de xuño 

16:30h - 17:15h → 1º 16:30h - 17:30h → 5º 16:30h –17:15h →3º 

17:15h - 18:00h → 2º 17:30h - 18:15h → 6º 17:15h-18:00h → 1º 

18:00h - 18:45h → 3º 18:15h - 19:00h → 4º 18:00h -18:45h → 2º 

Mércores, 16 de decembro Mércores, 16 de marzo Mércores, 15 de xuño 

16:30h - 17:15h → 4º 16:30h - 17:15h → 2º 16:30h -17:15h → 6º 

17:15h - 18:15h → 5º 17:15h - 18:00h → 3º 17:15h -18:00h → 4º 

18:15h - 19:00h → 6º 18:00h - 18:45h → 1º 18:00h - 19:00h → 5º 

 

Levaranse a cabo todas as probas de avaliación externa que vaian 

sendo fixadas pola administración educativa.  
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4.4. Equipo de actividades complementarias e extraescolares 

O equipo está formado polo coordinador, Miguel Ángel Chaves 

Garrido e a totalidade de mestres do claustro. Todos os mestres se 

distribuirán en diferentes comisións que se constituirán para a organización 

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

colaborará.  

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/concurso de cabazas decoradas. 

- Xogos populares. 

- Fogueira e asado de castañas no colexio. 

- Publicidade do concurso “Coco Alxén”. 

●  Nadal:  

- Decoración da aula. 

- Programa especial de radio. 

- Participación no “Amigo invisible”. 

- Elaboración do nacemento dende a materia de Relixión. 

- Visita do Apalpador. 

- Visita dos Reis Magos, coa colaboración da ANPA e entrega das 

correspondentes cartas. 
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- Lectura da carta aos Reis Magos. 

- Celebración festival escolar adaptado á COVID-19. 

- Creación dun vídeo que resuma esta conmemoración para así darlle máis 
visibilidade ao noso Nadal nas redes. 

- Elaboración dunha felicitación ás familias e institucións coas que 
colaboramos. 

- Música de entrada e saída. 

●  Entroido 

- Lectura pregón 

- Disposición das ordes do Mec@. 

- Elaboración do Meco e o Testamento. 

- Ambientación da aula. 

- Programa especial de radio “O entroido”. 

- Chocolate con rosca organizada pola ANPA. 

- Fariñada e queima d@ Mec@. 

- Música de entrada e saída. 

- Organizar o desfile polas rúas de Salvaterra. 

- Recuperar a inauguración oficial do entroido mediante un bando. 

- Deseño e cooperación na elaboración de disfraces se a situación 

sanitaria o permite. 

●  Letras Galegas: Actividades: 

- Decoración das corticeiras das aulas. 

- Ambientación de zonas comúns do centro e exposición dos traballos 
elaborados nos obradoiros de plástica. 

- 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. A comisión, en colaboración 
co EDLG, porá materiais a disposición dos titores. 

- Celebración do festival escolar adaptado a COVID-19. 

- Creación dun vídeo que resuma esta conmemoración para así darlle 
máis visibilidade ás Letras Galegas do noso centro nas redes 
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5. DINAMIZACIÓN DA CALIDADE DO ENSINO 

5.1. Dinamización das TICs 

5.5.1. 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 ou mestra asignada 

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. 

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 e Miguel Ángel 

Chaves Garrido que se encargarán dos aspectos relacionados coa emisora 

escolar, Tania Correa Pérez que se vai encargar de manter as baterías 

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

ordenador da aula de informática. Cada mestre debe descargar as fotos no 

cartafol do seu curso ou no de actividades común “sen revisar”. Tamén se 

poden enviar por correo electrónico fotoscarloscasares. A mestra 

encargada de subir contidos á web do centro é Belén González Casar. As 

mestras que teñan algún contido para subir aos blogues poden facelo elas 

mesmas ou deixar un cartafol coas fotos, texto, audio e/ou vídeo no cartafol 

que está creado no ordenador da sala de mestras que está á esqueda e 

que foi creado para tal fin. Este curso vaise unificar o tipo e tamaño da letra 

de todo o contido da web. Tamén se poden enviar ao correo 
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ingles.carlos.casares. Os artigos sobre as celebracións comúns, será Belén 

a encargada de elaborar os artigos e de buscar as fotos que precise. 

 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. 

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. 

Insistirase no emprego xeneralizado dos programas de uso libre, por 

parte do profesorado. 

Este curso, se as condicións sanitarias o permite, retomaremos 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.  

● Experimentar e aprender o manexo do OpenOffice. 

● Dar formato ao texto escrito: modificar tipo, tamaño e cor da letra, 
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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 e 6º de Educación Primaria. 

● Xeneralizar o uso da aplicación AbalarMóbil, como medio de 

comunicación coas familias. 

● Ter a aula virtual preparada por se temos que facer uso dela, en caso 

de confinamento. 
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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. 

Introdución á robótica e á programación, se a situación de pandemia 

e as medidas de seguridade o permiten. 

DOTACIÓN DE MATERIAL 

Robots e material de programación. 

Disco externo de maior capacidade (2TB ou 3TB) para facer outra 

copia de seguridade do arquivo fotográfico do cole e pasar as fotos dos 

cursos que están en formato CD a este dispositivo. 

Solicitar á Consellería equipos novos para a aula de informática 

Mercar un ordenador máis potente para uso do profesorado na aula 

de infor. 

Impresora 3D 

Cámara de fotos 
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HORARIO 

 

 

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRE

S 

 

1ª 

     

 

2ª 

  

 

  

3ª  
 

INFOR 2º INFOR 4º INFOR 5º 

 

 

4ª 

INFOR 3º INFOR 6º 
  

EQUIPO TICS 

 

5ª 

  
INFOR 1º 

  

 

5.1.2. Radio escolar 

EQUIPO RADIO 

A coordinación da radio será asumida pola mestra Mª Luz Gómez 

Leiras e Miguel Ángel Chaves Garrido. 

 FUNCIONAMENTO 

Os programas semanais serán emitidos os venres na hora de ler. 

O equipo técnico da emisora escolar estará formado por alumnado 

de 6º, no primeiro e segundo trimestre, mantendo sempre o grupo burbulla. 

No terceiro trimestre débese formar a un grupo de alumnos/as de 5º nivel 

(media clase) para que asuman as funcións nese trimestre e poidan 

aprenderlles aos seus compañeiros/as cando estean en sexto. 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 
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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: 

● 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. 

● Gravar e subir á web todos os programas emitidos durante o curso. 

● 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. 

● Formación da metade da clase de 5º nivel coma técnicos/as no 3º 

trimestre. 

● 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. 

● Incrementar a dotación de CDs da emisora. 

● Manter os equipos da emisora en bo estado, realizando as 

propostas de arranxos e adquisicións necesarias ao equipo directivo 

do centro. 

 

 ACTIVIDADES 

As actividades programadas este curso desde a emisora escolar, 

son as seguintes: 

 Emisións de programas radiofónicos 
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Os venres, na hora de ler, e durante todo o curso escolar, emitiranse os 

programas elaborados nas aulas polos alumnos/as segundo o calendario fixado. 

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, así coma o venres en horario de 

recreo. 

Faremos programas monográficos sobre os seguintes temas en todos 

os 

cursos: 

➢ Programas sobre o proxecto anual de centro: “A auga no patrimonio 

cultural e arquitectónico da contorna”. (1º trimestre) 

➢ Programas sobre os padriños e madriñas das aulas (2º trimestre) 

➢ Programa do Día de Rosalía. 

➢ Programas sobre os proxectos das aulas. 

 Emisións de programas en datas sinaladas. 

Elaboración de programas 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.  

 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. 
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 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. Serán gravados por Miguel Ángel 

Chaves Garrido 

 DOTACIÓNS E ARRANXOS: 

● Manter a emisora en bo estado de funcionamento, arranxando 

desperfectos ou mercando o material necesario. 

● Instalar un altofalante na parede oeste do ximnasio par que se escoite a 

emisora na zona do pavillón. 

● Revisar a instalación de altofalantes dos corredores para garantir que os 

programas se escoitan con calidade dentro das aulas. 

● Revisar os equipos do estudio de emisión. 

● Mercar algún CDs que nos propoña o alumnado. 

6. PLAN ANUAL DE LECTURA 

6.1. Primeiro ciclo 

Todos os días dedicaremos 15 minutos a lectura, no tempo coñecido 

como Hora de ler. Tratarase de lectura silenciosa de forma individual de 

libros escollidos polo alumnado, ben, da biblioteca de aula ou traídos da 

casa. No 1º nivel, inicialmente, faranse actividades de motivación cara á 

lectura e de fomento da escoita activa e a comprensión mediante a lectura 

en voz alta de contos e libros por parte da mestra. 

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 seu nivel. 

Aproveitando a curiosidade que esperta neste alumnado a emisora 

escolar, prepararanse algúns pequenos textos: contos, refráns, adiviñas, 

ditos, etc., para emitir no programa de radio unha ou dúas veces por 

trimestre. 
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Cada un dos grupos do ciclo contará cunha hora semanal adicada á 

lectura na biblioteca do centro, onde se traballará principalmente a lectura 

colectiva.  

Tratarase de traballar ao longo do curso con 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 outras actividades, como por 

exemplo, “A fábrica dos contos”, “Revoltallo de contos clásicos”, “Dados 

contacontos”, “What’s up?” 

Se é posible, fomentárase a implicación e participación das familias 

do noso alumnado mediante o proxecto “Hoxe vén ao cole…” que 

consistirá en recibir na biblioteca escolar, sempre que sexa posible, a algún 

membro da familia que veña a ler, relatar vivencias ou experiencias 

persoais relacionadas cos outros proxectos da aula. De non poder acudir ao 

cole presencialmente darase a posibilidade de participar mediante un vídeo 

no que a persoa da familia participante grave a súa aportación. 

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” 
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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, 

fundamentalmente, a través da hora de lectura semanal na biblioteca 

(desdobre de informática) e da “hora de ler”. “A hora de ler” faise todos os 

días durante 15 minutos, despois do recreo, nos que o alumnado, en 

silencio, pode ler libros que traian da casa, da biblioteca de aula ou da 

biblioteca do centro.   

As sesións na Biblioteca do centro 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, tamén, a lectura dende todas as áreas 

do currículo. 

Nos dous cursos leranse libros relacionados cos proxectos que se 

van desenvolver nas diferentes áreas e co proxecto anual. 

 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 
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textos, por iso traballaremos con textos narrativos, de poesía, teatro, publicidade, 

xornalísticos…. 

 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 can Rin  e o lobo Crispin” 

(Carlos Casares) 

“Rosalía pequeniña” libro-CD 

“O avión de Cangas” (Darío Xohan 

Cabana) 

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) 

“El gran zoológico” (Daniel Montero 

Galán) 

“Érase una vez Don Quijote” (Agustín 

Sánchez Aguilar) 

“Cuentos para todo el año” (Carles 

Cano Peiró) 

“Escola de piratas” (Agustín 

Fernández Paz: Padriño de aula) 

A Galiña Azul (Carlos Casares) 

“Perigo Vexetal” (Ramón Caride) 

Libro (por determinar) do autor 

homenaxeado no día das Letras 

Galegas 

Libro do autor ou autora 

convidado/a ao centro (por 

determinar) 
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Asi mesmo levaranse a cabo actividades como: 

 

● 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 na emisora 

escolar do centro. 

 Creación de artigos para a revista Néboa. 

 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.  

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. 
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● 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. 

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 das receitas de cociña. 

 

 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. 
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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 

● 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. 

- A nena e o mar. Erica Esmoris. 

- A Odisea, contada aos nenos. Rosa Navarro Durán. Rodeira. 

- O espantallo amigo. Xosé Neira Vilas 

- Libro autor/a convidado/a. 
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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 auga no patrimonio cultural e 

arquitectónico da contorna. 

 

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. 

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: Amara Castro Nogueira (mestra de PT 

Preferente) e María de las Mercedes Groba Rodríguez. 

Profesorado de AL: Zaida Guerra López (compartida co CEIP 

Marquesa do Pazo da Mercé) 

Coordinadora de 1º ciclo: Mercedes Rodríguez Bouza 

Coordinadora de 2º ciclo: Mª Luz Gómez Leiras. 

Coordinadora de 3º ciclo: María del Carmen Rodríguez Tielas 

Xefa do Departamento: Tania Correa Pérez (compartida co CRA A 

Lagoa) 
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Directora: Sonia Lago Alonso 

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 en dúas sesións segundo 

a dispoñibilidade dos integrantes do mesmo: luns de 09:40 a 10:30 e martes 

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 4º nivel), atenderá a 

pais/nais e supervisará o traballo co alumnado que precisa de atención 

específica, cando sexa necesario. A comunicación coas familias pode darse 

dexeito presencial e/ou por medios telemáticos (teléfono, webex) segundo 

sexa solicitado e 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 13 a 14 horas, a atención ás familias 

realizarase nos días establecidos no CRA A LAGOA ou nas distintas aulas. 
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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 
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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 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: 
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● 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. 

● 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 todalas 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. 
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● 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: 

● 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 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

94  

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. 

 

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 
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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 específica 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 compartida co CEIP Nosa Señora da 
Mercé (3 días no noso centro: martes, mércores e venres). 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

96  

● 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. 

 

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 máis 

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 continuamos coa implantación do Proxecto 

Educación Dixital (E-Dixgal), estando xa nos dous curso do 3º ciclo. 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 
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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. 

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 participou no Proxecto MUS-E, 

organizado pola fundación Yehudi Menuhin. 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 as 4 sesións que 

quedaron pendentes do curso pasado e desenvolveranso ao longo do 1º 

trimestre.  

Haberá ademais unha sesión para o claustro e 2 para as familias, 

que poderán ser presencial ou por videoconferencia segundo a demanda 

da maioría. 

A través deste proxecto créanse dinámicas relacionadas cos valores: 

comunicación, cooperación, respecto... e tamén se fortalecen os vínculos 

sociais e a igualdade se xénero.  
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8.3. ERASMUS + LIVE FRIENDS (LIF) 

O noso colexio vai participar nun novo programa internacional Erasmus+. 

Chámas e LIVE FRIENDS (AMIGOS EN DIRECTO) e terá unha duración de 24 

meses. Rematará en febreiro de 2023. 

Este proxecto ten o xermolo no programa MUS-E no que estamos 

participando. Ten como obxectivo poñer en contacto os nenos e nenas dos 

colexios que forman parte desta experiencia educativa innovadora. 

Ten como obxectivo partillar e divulgar a nosa cultura a través de 

diferentes manifestacións artísticas: música, baile, literatura popular de 

transmisión oral, arquitectura popular, toponímia, xeografía, entre outras. Así 

mesmo teremos a ocasión de aprender a cultura e o patrimonio inmaterial 

doutros lugares: Asturias, Portugal, Alemania e Hungría. 

O alumnado directamente implicado, durante este curso, será o que está 

cursando 5º e 6º, actualmente. A artista que impartirá as clases de danza é 

Mercedes Prieto. 

O proxecto está dividido en catro fases nas que haberá doce intercambios 

entre os distintos centros educativos. 

FASE A 
(mar 21/ago 21) 

FASE B 
(set 21/feb 22) 

FASE C 
(mar 22/ago 22) 

FASE D 
(set 22/feb 23) 

INTERCAMBIO A1 
 

Marinheiros (Portugal) 

CEP Carlos Casares 

INTERCAMBIO B1 
 

CEIP La Gesta (Asturias) 

Quinta do Alçada (Portugal) 

 

INTERCAMBIO C1 
 

Lázár Ervin Általános (Hungría) 

Valentin-Traudt (Alemania) 

INTERCAMBIO D1 
 

Valentin-Traudt (Alemania) 

CEP Carlos Casares 

INTERCAMBIO A2 
 

Valentin-Traudt (Alemania) 

CEIP La Gesta (Asturias) 

INTERCAMBIO B2 
 

Marinheiros (Portugal) 

Valentin-Traudt (Alemania) 

INTERCAMBIO C2 
 

Quinta do Alçada (Portugal) 

CEP Carlos Casares 

INTERCAMBIO D2 
 

Marinheiros (Portugal) 

Lázár Ervin Általános (Hungría) 

INTERCAMBIO A3 
 

Lázár Ervin Általános (Hungría) 

Quinta do Alçada (Portugal) 

INTERCAMBIO B3 
 

Lázár Ervin Általános (Hungría) 

CEP Carlos Casares 

INTERCAMBIO C3 
 

CEIP La Gesta (Asturias) 

Marinheiros (Portugal) 

INTERCAMBIO D3 
 

CEIP La Gesta (Asturias) 

Quinta do Alçada (Portugal) 
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O curso pasado xa fixemos o intercambio da FASE A. Ao longo deste 

curso desenvolveremos a FASE B e a FASE C, co alumnado de 6º e 5º, 

respectivamente. 

Durante a pandemia de COVID-19, os modernos métodos de 

comunicación multimedia entraron na escuela primaria, en sincronía e de 

xeito asincrónico tamén. En este contexto xurde ‘MUS-E Live Friends’, para 

aproveitar esa realidade e tecer relacións a través dos distintos socios e 

participantes. 

‘MUS-E Live Friends’ é un proyecto que traballará sobre as seguintes 

bases: 

    • Desenvovemento e inclusión das habilidades a través da 

creatividade e as artes.  

    • O valor social e educativo do patrimonio cultural europeo. 

    • Abordar o abandono escolar prematuro. 

Sobre estes puntos centrais e pondo o foco en cuestións tan 

esenciais como a creatividade, a cultura, a inclusión, a igualdade e o 

abandono escolar prematuro-loita contra o fracaso escolar, arranca ‘MUS-E 

Life Friends’, un proxecto no que participan sete socios e cinco centros 

educativos colaboradores de catro países: España, Alemania, Portugal e 

Hungría. 

8.4. CONTRATOS PROGRAMA  

O noso centro foi seleccionado para participar nos plans ARCO e  

PROA+ dentro dos contratos-programa RECUPÉRA-T 2021/22. Estes plans 

teñen por obxectivo reducir o impacto que a covid-19 tivo sobre o alumnado 

e as súas repercusións futuras, e proporcionar a atención educativa 

necesaria para a compensación de desigualdades xurdidas por esta 

situación. Este plan constitúese como o marco para a mellora dos 

resultados escolares do alumnado, especialmente o máis vulnerable, e 

reflicte a estratexia de fomento da calidade, a equidade, a inclusión e o éxito 

na educación e formación. 

 A iniciativa ARCO levarase a cabo durante o 1º trimestre, en 4º e 5º.  
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A iniciativa PROA + levarase a cabo durante todo o curso académico 

en 6º.  

 Para por en marcha ambas iniciativas contaremos con dous/dúas 

mestres/-as especialistas en pedagogoxía terapéutica a media xornada.  

Tamén presentamos un proxecto para ser incluídos en tres 

modalidades dos Contratos-Programa (CP Innova) co obxectivo de 

fomentar a innovación educativa no centro. As liñas solicitadas foron as 

seguintes: 

1. O centro docente como entorno innovador de aprendizaxe a 

través da mellora permanente (EDUinnova) 

 

Esta modalidade incorpora metodoloxías activas que sitúen ao 

alumnado como protagonista da súa aprendizaxe, favorecendo o 

desenvolvemento máximo das súas capacidades, e que fomenten o 

traballo interdisciplinar e en equipo. 

Esta modalidade incorporará aquelas innovacións metodolóxicas que 

incidan na adquisición de polo menos unha das seguintes competencias 

clave: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática. 

c) Competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

d) Competencia dixital. 

Esta modalidade será desenvolvida polo profesorado do centro dentro do 

horario lectivo de cadansúa área, materia ou módulo. 

Obxectivos: 

a) Aplicar metodoloxías innovadoras que faciliten a adquisición das 

competencias clave por parte do alumnado. 

b) Ofrecer ao alumnado metodoloxías didácticas diversificadas e activas 

para garantir o desenvolvemento máximo do seu potencial e a 

personalización da aprendizaxe. 
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c) Mellorar a competencia matemática, as competencias básicas en ciencia 

e tecnoloxía, a competencia en comunicación lingüística e a competencia 

dixital. 

d) Axudar ao alumnado a acadar o nivel de referencia nas capacidades 

básicas. 

e) Elevar os niveis de éxito escolar. 

  

2. O centro docente como promotor da excelencia a través do 

afondamento nun ámbito de coñecemento. (EDUexcelencia) 

Descrición da modalidade: 

Con esta modalidade trátase de dar resposta aos intereses comúns de 

aprendizaxe dun determinado número de alumnado. Supón unha 

personalización da aprendizaxe na que se desenvolverán iniciativas de 

afondamento nos coñecementos do alumnado partindo dos seus intereses 

e potenciais talentos. Ao longo do curso traballarase de forma cooperativa 

nun proxecto co fin de obter un produto final. 

Esta modalidade poderase desenvolver dentro ou fóra do horario lectivo. 

Obxectivos: 

a) Atender os intereses do alumnado, ofrecéndolle respostas 

personalizadas para avanzar na súa aprendizaxe. 

b) Mellorar o nivel de coñecementos do alumnado participante, para 

desenvolver ao máximo o seu talento e potencial de aprendizaxe, así como 

elevar os niveis de excelencia do sistema educativo. 

c) Contribuír a unha maior personalización da aprendizaxe que garanta o 

éxito na educación.  

3. O centro como dinamizador de hábitos de vida saudables. 

(EDUsaúde) 

Descrición da modalidade: 

Conxunto de actividades, medidas organizativas e/ou metodolóxicas 

deseñadas para o fomento dos hábitos de vida saudables do alumnado 

durante o horario lectivo. 
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Con esta modalidade preténdese, por un lado que o alumnado adquira 

hábitos alimenticios saudables; e por outro lado que incremente o cómputo 

total de actividade física efectiva desenvolvida ao longo do día, dentro do 

horario lectivo. Todo elo, máis alá das áreas, materias ou módulos 

específicos. 

Obxectivos: 

a) Adquirir, por parte do alumnado, hábitos alimentarios saudables. 

b) Procurar un entorno alimentario saudable dentro do centro docente que 

promova e facilite unha dieta diversificada, equilibrada e sa. 

c) Orientar ás familias na selección de alimentos saudables para o 

consumo do alumnado no centro docente. 

d) Incentivar a adquisición autónoma de productos alimenticios saudables, 

promovendo unha selección informada dos mesmos. 

e) Incrementar a actividade física efectiva diaria do alumnado ao longo do 

horario lectivo. 

f) Implantar estratexias e metodoloxías de aprendizaxe que permita a 

coexistencia da práctica de actividade física co normal desenvolvemento 

das sesións lectivas. 

g) Favorecer e promocionar a práctica de actividade física nos períodos de 

lecer, dentro e fóra do centro. 

 8.5. CLUB DE CIENCIA 

Como en anos anteriores seguiremos participando no Club de 

Ciencia. Este club fundaméntase nunha metodoloxía de indagación e de 

aprendizaxe colaborativa, na que o alumnado adquire coñecemento 

mediante un método activo-lúdico e distendido, buscando potenciar as 

vocacións STEM (ciencia, tecnoloxía, enxeñería e matemáticas), 

fomentando metodoloxías de indagación, que axuden a entender os 

aspectos teóricos do currículo, experimentando un novo xeito de ensinar, 

atendendo ás demandas das sociedade actual, promovendo a igualdade 

no ámbito científico e brindando ao alumnado estratexias metodolóxicas 

que favorezan  as súas capacidades cognitivas. 
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8.6. PLAMBE 

En cursos pasados 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 Zaida Guerra López, 

Silvia Martínez Caballero, María del Carmen Rodríguez Tielas e Diego 

Martínez González (coordinador) 

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 do 

curso pasado leváronse a cabo as obras necesarias para cambiar a 

ubicación da antiga biblioteca ó primeiro andar. Na actualidade está 

planificada a creación de diferentes recantos adicados a diferentes 

aspectos onde os discentes poidan dar saída á súa creatividade ou pórse 

en contacto con outros tipo de materiais (espazo maker para manualidades 

ou un recanto adicado á robótica educativa). 

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 cursos 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. 
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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. 

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 todalas 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 se a situación sanitaria o 

permite, realizarase no patio de centro escolar. 

2. Preparación do bando que se lerá na emisora o día da 

inauguración, en relación ao proxecto do centro (A auga no 
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patrimonio cultura arquitectónico da contorna). 

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. Farase un concurso para deseñar e elixir unha nova mascota 

para a biblioteca da aula. 

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”. 

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 dos/as autores/as convidados/as de 

xeito presencial se a situación pandémica o permite, recurrindo a unha 

visita virtual en caso contrario. 
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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). 

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 
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formación enfocado aos aspectos relacionados co PLAMBE. 

10. Mercaranse novos exemplares relacionados co tema elixido 

para o proxecto. deste ano: A auga no patrimonio cultural 

arquitectónico da contorna. 

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, sempre 

que a situación de pandemia o permita. 

12. Posta en marcha da actividade “Lectubers” na cal, co apoio 

dos titores do centro, o alumnado que así o desexe en 

pequenos grupos de traballo, gravará a súa opinión sobre un 

libro lido recentemente e animando a outros a léelo tamén. 

Estos vídeos quedarán colgados na páxina da biblioteca. 

 HORARIO 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

1ª BIBLIOTECA 1º  BIBLIOTECA 4º   

2ª     DINAMIZACIÓN 

3ª 
BIBLOTECA 2º DINAMIZACIÓN DESDOBRE 2º DESDOBRE 4º DESDOBRE 5º 

RECREO 
     

 Hora de ler Hora de ler Hora de ler Hora de 

ler 

Hora de ler 

4ª DESDOBRE 3º DESDOBRE 6º  BIBLIOTECA 3º  

5ª 
 BIBLIOTECA 5º DESDOBRE 1º  BIBLIOTECA 6º 
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9. PLAN DE FORMACIÓN PERMANTE DO PROFESORADO 

Durante este curso temos previsto participar en dúas liñas de formación: 

“Plan dixital” e “Alfabetización informacional”. 

Ao longo deste curso redactarase o “Plan Dixital de Centro” para o que 

contaremos co asesoramento e formación a través dun Plan de Formación 

Permanente do Profesorado (PFPP) asociado ao Plan Dixital. 

Terase que establecer un equipo de dinamización do Plan Dixital, que 

estará formado pola persoa titular da dirección do centro, ou membro do 

equipo de dirección na que delegue, outro membro do claustro que actuará 

como coordinador e no seu caso as persoas que se designen a tal efecto. 

Por outra banda, e seguindo coa formación relacionada coa inclusión do 

centro no PLAMBE, faremos un PFPP sobre “alfabetización informacional” 

co que se pretende adquirir habilidades e capacidades para realizar tarefas 

relacionadas coa información: por exemplo, como descubrila, acceso, 

interpretación, análise, xestión, creación, comunicación, almacenaxe e 

difusión. 

10. PLAN DIXITAL 

     Ao longo deste curso temos que elaborar o Plan Dixital no noso 

centro, segundo se recolle na Resolución do 3 de setembro de 2021, da 

Secretaría xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan as 

instrucións para o deseño, elaboración e implementación do mesmo. 

    No último trimestre do curso 2021-2022, o Plan Dixital será aprobado 

polo consello escolar, unha vez oído o claustro. 

      No curso 2022-2023, o centro procederá a implementación efectiva 

do Plan que estará sometido a un proceso de avaliación e mellora continua. 

       Para a elaboración do Plan Dixital teranse en conta os principios, 

obxectivos e referentes que aparecen na citada Resolución. 

      Para o deseño e o desenvolvemento do Plan contaremos con 

asesoramento e formación a través dun Plan de Formación Permanente do 

Profesorado (PFPP) asociado ao Plan Dixital. 

         Tense que establecer un equipo de dinamización do Plan Dixital, que 

estará formado pola persoa titular da dirección do centro, ou membro do 



CEP CARLOS CASARES PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2021- 2022 
 

109  

equipo de dirección na que delegue, outro membro do claustro que actuará 

como coordinador e no seu caso as persoas que se designen a tal efecto. 

11. PLAN DE ORGANIZACIÓN E COORDINACIÓN DAS 

TAREFAS DO PERSOAL NON DOCENTE 

O centro conta cunha conserxe compartida co CEIP Infante Felipe de Borbón 

e co CEIP de Leirado. Asiste ao colexio os luns, mércores e venres de 12:15 

ata as 15:00. 

Contamos tamén cunha limpadora durante  3 horas en horario de  mañá 

(10:00 a 13:00)  e 4 horas en horario de tarde (15:00 a 19:00) 

Este persoal é externo ao centro: 

 Karem Martínez Collazo (conserxe) 

 Estela Simón Lago (limpadora) 

12. PLAN DE TRANSPORTE ESCOLAR 

No colexio hai dúas liñas de transporte: 

1) Cabreira, Porto Arantei 
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2) Alxén 

 

 

O alumnado ten asignado un asento fixo. A distribución dos mesmos dentro 

dos autobuses fíxose respectando os grupos burbulla sentándose  o 

alumnado  de 1º nos asentos dianteiros e indo progresivamente por cursos 

ata chegar ao alumnado de 6º, que se sentará na parte traseira. 

Facilitouselle a cada acompañante  das liñas de bus a seguinte 

documentación: 

 Plano de ubicación dentro do bus de cada alumno. 

A listaxe de alumnado por parada. 

A listaxe das persoas autorizadas  a recoller ao alumnado no caso de non 

atoparse na parada algún dos proxenitores. 

A listaxe do alumnado de 5º e de 6 autorizados para baixar sós. 

 

13. 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. 
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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. 

   13.1. Obras e xestións realizadas durante o verán 

 Durante o curso pasado deuse parte dunha goteira no canalón do 

tellado, pero no verán descubrimos que había varias, polo que se 

decidiu selar todas as xuntas. 

 Colocouse un peldaño na baixada de acceso ao pavillón. 

 Pegáronse varias baldosas que estaban despegadas no patio exterior. 

 Viñeron a arranxar a rede, unha árbore caeu enriba dun cable e a 

alarma non emitía sinal á central de alarmas. 

 Cambiáronse todos os pulsadores dos baños dos nenos. 

 O concello fixo labores de acondicionamento do recinto escolar. 

 Arranxouse o telefonillo, xa que facía interferencias e non se podía 

escoitar á persoa que timbraba.  

 Substitución da moqueta do ximnasio. 

 Trouxeron o armario cos ordenadores E-DIXGAL para o alumnado de 

5º. 

 Actualizouse o sistema operativo dun dos ordenadores da sala de 

mestres. 

 Arranxáronse varias persianas estropeadas. 

13.2. Solicitudes a tramitar 

As solicitudes a tramitar durante o curso escolar 2021/2022 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 falsos teitos e luminarias) 

● Petición de subvención para actividades culturais. Convenio 

Concello- Colexio. 

● Pedir orzamento para a instalación de barras de apertura rápida das 
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portas de evacuación e remitirllo ao concello. 

● cambiar a tarima deteriorada no ximnasio 

●  Solicitude de 3 porches para cada unha das portas que da acceso ao 

ximnasio. 

● Solicitar ao IES, ao ciclo de soldadura, unha estructura metálica- 

 

13.3. 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 zonas que se necesiten. 

● 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 hai no soto. 

● Baixada de material das aulas (mesas, armarios e cadeiras) ao soto ou 
aula COVID 

● Quitar as herbas do horto escolar  

● Retirar as canastas de baloncesto que xa non se empregan. 

● Revisar toda a rede de demarcación do recinto escolar. 

● 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. 
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● Substitución de papeleiras vellas no parque infantil e colocación dunhas 

novas na pista de terra e na entrada ao colexio. 

● Substitución das luminarias vellas as que lle van rompendo as 

reactancias por LEDS. 

● Arranxo e substitución de varias persianas. 

 CENTRO 

● Mantemento dos xardíns e poda das árbores durante o curso. Solicitar 

persoal ao Concello para que axude, no traballo de poda, a conserxe. 

● Revisión do sistema de alarma. 

● Facer un campo de petanca no campo anexo ao pavillón. 

● Colocar novos dosificadores de xabón e de papel onde se precisen. 

● Seguimento de todas as incidencias dos equipos informáticos do centro. 

● Colocación dunha electroválvula para a auga do estanque dos peixes. 

 

CONSELLERÍA 

● Revisión dos extintores. 

 

13.4. 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. 

● Material deportivo. 

● Material informático e de robótica. 

● Material para a emisora escolar. 

● Libros para o desenvolvemento do proxecto anual. 

● Adquisición de novos ordenadores e pantallas dixitais 
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● Revisión amplificador emisora. 

● Armarios para as aulas 

● Mesas de mestras/es 

   13.5. 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 

14. 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 todalas 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. 
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15. PLAN DE TRABALLO DA ANPA 

Este ano debido á crise sanitaria actual, derivada da COVID-19 a ANPA 

CEP Carlos Casares verá limitado o seu traballo anual.  

Seguindo a súa liña de colaboración co centro a ANPA ten programado: 

 Organizar as actividades extraescolares do centro, de luns a xoves, que 

serán supervisadas cada tarde polo profesorado e impartidas pola 

empresa ACTIVALEDE. 

 Organizar A Aula Matinal de luns a venres, que será supervisada pola 

ANPA e desenrolada pola empresa CLAREXA. 

 Novembro: Colaborar co centro na organización do magosto. 

 Decembro: Adornar o colexio para o Nadal, e organizar a visita do 

Apalpador. 

 Febreiro: Preparar a chocolatada do xoves de Entroido e aportar a 

merenda do día do desfile. 

 Xuño: Colaboración nos gastos de fin de curso organizada polo colexio. 

O desenrolo 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 desenrolar no momento oportuno, sempre tendo en conta tódalas 

medidas sanitarias correspondentes. 

A liña de colaboración Centro-ANPA mellora a integración dos diferentes 

sectoresda Comunidade Educativa a través das actividades de 

proxección social. 
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 ORGANIZACIÓN DO PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 

DÍA ACTIVIDADE HORARIO MONITORA 

MARTES Inglés 16.30h – 

18.00h 

Activalede 

SANDRA 

MÉRCORES Cociña 16.30h – 

18.00h 

Activalede 

SANDRA 

XOVES Taewkondo 16.30h – 

18.00h 

Activalede 

SERGIO 

 

COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA DA ANPA PARA O CURSO 

2021/2022: 

Compoñentes da ANPA CEP Carlos Casares 

 Presidenta: Dona Estrella David Domínguez. 

 Vicepresidenta: Dona Amelia Reyes Bravo. 

 Secretaria: Dona Rebeca Bañuelos Fuentes 

 Tesoureira: Dona Cristina Fernández Domínguez. 

 Vogal: Dona Diana Fernández Alonso. 

 Vogal: Dona Sofía Brandao Domínguez. 

 Vogal: Dona Sandra Álvarez Bernárdez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




