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Programación Xeral Anual 2020/2021 
 
1. O Centro educativo  

a. Datos xerais, calendario escolar e horario 
b. Distribución alumnado e profesorado 
c. Composición órganos de goberno: unipersoais e colexiados 

 
2. Actuacións para o presente curso 

a. Plan de actuación de Centro  
b. Plan de actuación do Equipo Directivo  
c. Plan de Actuación do Consello Escolar  
d. Plan de actuación dos Equipos de niveis: 

- 1º e 2º de EP  
- 3º e 4º de EP 
- 5º e 6º de EP  

e. Plan de actuación da Comisión de Coordinación Pedagóxica  
f. Equipo COVID  

 
3. Plan anual de Atención á diversidade (Concreción anual do PXAD)  
 
4. Plan de Acción Titorial  

 
5. Plan anual de actividades de potenciación (Concreción anual do P. Lingüístico)  

 
6. Plan anual de Lectura (Concreción anual do P. Lector)  
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7. Plan anual Dixital (Concreción do Proxecto Dixital de Centro)  

 
8. Programación anual de actividades complementarias e extraescolares  

 
9. Concreción Anual do Plan de Convivencia 

 
10.  Proxectos especiais: 

a. Voz Natura  
b. Edixgal 
c. PFPP  
d. Contratos-Programa  
e. ARCO  

 
11.  Servizos complementarios  

a. Transporte escolar 
b. Comedor escolar 
c. Aula matinal 

 
Anexos 

-Plan de Igualdade 
-Protocolo de Adaptación á situación COVID-19  
-Plan de Acollida 
-Plan de Continxencia 
-Programacións Didácticas (de 1º a 6º niveis EP) 
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1. O CENTRO EDUCATIVO 
 

a. Datos xerais, calendario escolar e horario 
Datos xerais 

CEP XOSÉ NEIRA VILAS 
Situación: Barrio Peroleira, 34  Peitieiros-Gondomar (Pontevedra) 
C.P.: 36389 Telf.: 886110220 
Código centro: 36018631 Mail: cep.neira.vilas@edu.xunta.gal 

 
Calendario escolar 

O Calendario Escolar é elaborado pola Consellería de acordo co disposto na Orde do 25 de xuño de 2020 e a Orde de 16 de                         
setembro de 2020, establecendo as datas de comezo e remate do curso, así como os días non lectivos. 

Ademais dos establecidos no devandito calendario o Consello Escolar deste Centro acordou solicitar como días non lectivos os                  
seguintes: 

29 de setembro e 18 de maio. 
 
Horarios 

O horario lectivo do alumnado para este curso será o seguinte: 
De  setembro a xuño: de 9.30 a 14.30 h.  Ás 9.20 h. abrirase o Centro. 

As cinco horas semanais complementarias fixas para o profesorado repartiranse entre os martes pola tarde de 16:15 a 19.30 h., e                     
de 9:15 a 9.30 h. de luns a venres.  

Debido á situación xerada pola COVID-19 no inicio de curso non se contempla a permanencia do profesorado como garda de                    
biblioteca de luns a venres en horario non lectivo, xa que non existen actividades extraescolares. De cambiar a situación, poderá verse                     
modificado. 
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b. Distribución alumnado e profesorado 
Unidade Alumnado Unidade  
1º EP A 16 alumnos/as 4º EP A 17 alumnos/as 
1º EP B 19 alumnos/as 4º EP B 16 alumnos/as 
2º EP A 20 alumnos/as 5º EP A 15 alumnos/as 
3º EP A 15 alumnos/as 5º EP B 15 alumnos/as 
3º EP B 15 alumnos/as 6º EP A 16 alumnos/as 

  6º EP B 16 alumnos/as 
11 unidades 

181 alumnos/as 
 

Profesorado Adscrición Profesorado Adscrición 
Isabel López Fernández Titoría 1º A Roberto López Núñez EF 
María Catalina García Lago Titoría 1º B Noelia Piñeiro Pérez EF 
Guadalupe Rodríguez Pérez Titoría 2º A Sara Franco Ruiz Música 
Mª Cristina Jácome Outeiriño Titoría 3º A Helena González González Inglés 
Aurora Fontán Loureiro Titoría 3º B Begoña Domínguez Rodríguez Inglés 
Mª Cruz Crespo Besada Titoría 4º A Ana Mª Fajo González Inglés (itinerante) 
Miguel Oliveira González Titoría 4º B Mª Carmen Alonso Casellas Relixión 
Patricia Reboreda Alfaro Titoría 5º A Ángel Fernández Casasnovas Orientación 
Berta Saavedra Fernández Titoría 5º B Susana González Castiñeiras Pedagoxía Terapéutica 
Sandra Iglesias Monrroy Titoría 6º A Lucía Cota Fernández Pedagoxía Terapéutica 
Lucía González Rodríguez Titoría 6º B Aida Rodríguez Val Audición e Linguaxe 
  Paula Davila Fernández AL (itinerante) 
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c. Composición órganos de goberno 
 
Unipersoais  

Dirección Helena González González 
Xefatura de Estudos Miguel Oliveira González 
Secretaría Mª Carmen Alonso Casellas 

 
Colexiados 

CONSELLO ESCOLAR CLAUSTRO 
Presidente Helena González González Mª Carmen Alonso Casellas 

Lucía Cota Fernández 
Mª Cruz Crespo Besada 
Begoña Domínguez Rodríguez 
Ana Mª Fajo González 
Ángel Fernández Casasnovas 
Sara Franco Ruiz 
Aurora Fontán Loureiro 
María Catalina García Lago 
Susana González Castiñeiras 
Helena González González 

Lucía González Rodríguez 
Sandra Iglesias Monrroy 
Mª Cristina Jácome Outeiriño 
Isabel López Fernández 
Roberto López Núñez 
Miguel Oliveira González 
Noelia Piñeiro Pérez 
Patricia Reboreda Alfaro 
Guadalupe Rodríguez Pérez 
Aida Rodríguez Val 
Berta Saavedra Fernández 

Xefe de Estudos Miguel Oliveira González 
Secretario Mª Carmen Alonso Casellas 
Representante Concello Araceli Regueiro Pereira 
Representante Profesorado Mª Cruz Crespo Besada 

Patricia Reboreda Alfaro 
Noelia Piñeiro Pérez 

Representante Familias Edith Uhía Castro 
Carlos Spuch Calver 

Representante ANPA Nuria Martínez Álvarez 
Representante P. Admin. Susana Mª Iglesias Troieiro 
 
*Nota: na vindeira renovación do Consello Escolar deste curso, haberá dúas novas incorporacións como representantes das familias e                  
outras dúas novas incorporacións como representantes do profesorado. 
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2. ACTUACIÓNS PARA O PRESENTE CURSO 
 

a. Plan de actuación de Centro  
Obxectivos 

-Desenvolver accións que permitan a atención de todo o alumnado en calquera das circunstancias ou situacións que se presenten                   
durante o curso escolar. 

-Prestar atención ao desenvolvemento socio-emocional de todo alumnado en función das súas propias características, tendo en                
conta a situación xerada pola pandemia. 

-Organizar o traballo do curso en relación ao eixo central “Educación para a saúde, ambiental e lecer”. 
-Participar dos programas educativos que posibiliten o enriquecemento do ensino-aprendizaxe (Contratos-Programa, ARCO, PFPP,             

Voz Natura, PLAMBE). 
-Potenciar os recursos tecnolóxicos que apoien a aprendizaxe (Edixgal, Aula virtual). 
-Dinamizar as comunicacións con toda comunidade educativa (Abalar, páxina web). 
-Xerar unha organización que permita o traballo en equipo do profesorado. 
-Manter un clima de tranquilidade, confianza e normalidade ante calquera nova situación. 

 
Organización e calendario de reunións  

Estableceranse reunións fixas dentro do horario de obrigada permanencia do centro (martes tarde*), do seguinte modo: 
16:15-17:00 horas Reunión Xeral (todo o profesorado de xeito telemático). 
17:00-18:30 horas Reunións equipos ou órganos. 

1º martes de mes: Equipos de nivel 
2º martes de mes: Comisións e Dinamizacións 
3º martes de mes: CCP 
4º martes de mes: Reunións de equipos docentes ou outras necesarias 

18:30-19:30 horas Atención familias (de xeito telemático). 
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*O profesorado pode asistir ás reunións desde o propio centro, que estará aberto para o uso exclusivo dos docentes durante os                     
martes pola tarde. 
 

b. Plan de actuación do Equipo Directivo  
Obxectivos 

-Personalizar e implementar na realidade do centro todas as instrucións xerais chegadas desde as administración en relación á                  
COVID-19 (protocolos, plans, documentos, actuacións e instrucións). 

-Xerar o clima adecuado para o traballo do profesorado. 
-Impulsar a participación das familias no proceso educativo, colaborando na mellora da convivencia. 
-Dotar de estratexias e recursos dispoñibles para brindar ao alumnado situacións que posibiliten o seu éxito escolar. 

 
c. Plan de Actuación do Consello Escolar  

Obxectivos 
-Revisar e aportar as consideracións oportunas sobre o funcionamento do centro. 
-Xerar canles de comunicación e participación de toda a comunidade educativa. 
-Propor accións a desenvolver para acadar unha convivencia estable de toda a comunidade educativa. 
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d. Plan de actuación dos Equipos de niveis: 
1º e 2º de EP 
Composición 

Isabel López Fernández (coordinadora) 
Lucía Cota Fernández 
Mª Catalina García Lago 
Guadalupe Esther Rodríguez Pérez 
Roberto López Nuñez 
Ana Fajo González 
Sara Franco Ruíz 
 

Propostas de mellora do curso 19/20 
-Retomar, revisar e valorar a forma de traballar a aprendizaxe cooperativa. 
-Introducir os recursos tecnolóxicos dispoñibles na actividade diaria de aprendizaxe. 
-Dotar de máis recursos manipulativos e tecnolóxicos ás aulas.  
-Crear máis espazos de xogo e oferta para o tempo de lecer no patio de recreo. 

 
 
Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso  

Obxectivos Accións Responsables 

Adaptar e implementar a aprendizaxe 
cooperativa 

Formar equipos de traballo na aula 

Todos os equipos docentes Introducir dinámicas de cohesión que melloren o clima da aula 
Introducir técnicas coma o torneo por equipos e os grupos de 
expertos 
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Introducir estruturas simples de AC de xeito oral (folio xiratorio, 
lapis ao centro) para organizar a aprendizaxe 

Introducir as ferramentas dixitais 
dispoñibles  

Familiarizar ao alumando e familias no uso da Aula Virtual 

Todos os equipos docentes 

Presentar contidos de aprendizaxe a través da Aula Virtual 
Familiarizarse co manexo da PDI 
Utilizar ferramentas dixitais, tales coma, Flippity, 
Padlet,Symbaloo … para a creación de contidos de diversas 
áreas. 
Empregar os recursos do centro (tablets e ordenadores) para a 
habituarse ao seu uso 

Atender e responder ás necesidades 
emocionais do alumnado. 

Identificar as emocións propias a través de actividades coma a 
roda de recoñecemento. 

Todos os equipos docentes Plasmar a través das diferentes linguaxes artísticas, as 
sensacións e os sentimentos propios. 
Respeto polas emocións alleas e o sentir dos/as 
compañeiros/as. 

Crear dinámicas e alternativas de xogo 
durante o tempo de lecer 

Crear un horario con propostas voluntarias de xogo para cada 
día da semana 

Todos os equipos docentes 
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Desenvolvemento de Obradoiros 

Obradoiro (Título e breve descrición) Profesorado Temporalización e grupos 
Ioga e relaxación. Traballo de actitudes corporais e respiratorias a          
través de diferentes exercicios. 

Roberto López Núñez máis a     
titora do grupo 

Trimestral no ciclo: un grupo por      
mes en cada trimestre. 

Emocionarte. Desenvolvemento da sensibilización das diferentes      
formas de sentir propias, e das/os compañeiras/os 

Lucía Cota Fernández máis a     
titora do grupo 

Trimestral no ciclo: un grupo por      
mes en cada trimestre. 

English Theater. Realización de diferentes técnicas teatrais coa        
lingua inglesa como lingua vehicular. 

Ana Fajo González máis a titora      
do grupo 

Trimestral no ciclo: un grupo por      
mes en cada trimestre. 

 
Outras aportacións do equipo 
A metodoloxía verase afectada polas medidas que debemos aplicar derivadas do Protocolo COVID 19. 
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3º e 4º de EP  
Composición 

Aida Rodríguez Val (coordinadora) 
Miguel Oliveira González  
Mª Cristina Jácome Outeiriño 
Mª Cruz Crespo Besada 
Ángel Fernández Casasnovas 
Aurora Fontán Loureiro 
Susana González Castiñeiras 

 
Propostas de mellora do curso 19/20 

-Retomar, revisar e valorar a forma de traballar a aprendizaxe cooperativa. 
-Introducir os recursos tecnolóxicos dispoñibles na actividade diaria de aprendizaxe.  
-Incluír na programación actividades e dinámicas motivadoras, que favorezan a implicación do alumnado nos traballos. 

 
Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 

Obxectivos Accións Responsables 

Adaptar e implementar a aprendizaxe 
cooperativa 

Formar equipos de traballo na aula 

Todo o profesorado. 
Introducir dinámicas de cohesión que melloren o clima da aula 
Introducir estruturas simples de AC orais e escritas para 
organizar a aprendizaxe tendo en conta as restricións 
provocadas pola Covid-19. 

Introducir as ferramentas dixitais 
dispoñibles  

Familiarizar ao alumando e familias no uso da Aula Virtual 
Todo o profesorado. 

Presentar contidos de aprendizaxe a través da Aula Virtual 
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Empregar os recursos do centro (tablets e ordenadores) para a 
habituarse ao seu uso 

Traballar de maneira interdisciplinar a 
educación emocional 

Dar a coñecer novo vocabulario relacionado coas emocións. 
Presentar contidos relacionados coa educación emocional. 
Empregar aprendizaxes para xeneralizar as aprendizaxes 
emocionais adquiridas. 

Todo o profesorado. 

 
 
Desenvolvemento de Obradoiros 

Obradoiros (Títulos e breve descrición) Profesorado Temporalización e grupos 
Peitarte e pincelamos. Coñecer varios artistas e as súas técnicas. Aurora 3º A e B bimensual 
Dámoslle vida ao refugallo e origami. Dar vida aos elementos da           
natureza e papel. 

Cristina 3º A e B bimensual 

Musicollage e papel. Audicións musicais con posterior realización        
de collages e figuras con papel. 

Cruz 4º A e B bimensual 

Ecoxogos e Peiticientíficos. Recreación de xogos populares e        
tradicionais con elementos de refugallo e/ou que forman parte do          
medio e realización de diversos experimentos. 

Noelia 4º A e B bimensual 

 
 
Outras aportacións do equipo 
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5º e 6º de EP  
Composición 

Sandra Iglesias Monroy (coordinadora) 
Patricia Reboreda Alfaro 
Berta Saavedra Fernández 
Lucía González Rodríguez 
Begoña Domínguez Rodríguez 
Mª Carmen Alonso Casellas 
Noelia Piñeiro Pérez 

 
Propostas de mellora do curso 19/20 

-Retomar, revisar e valorar a forma de traballar a aprendizaxe cooperativa. 
-Introducir os recursos tecnolóxicos dispoñibles na actividade diaria de aprendizaxe. 
-Fomentar a autonomía e responsabilidade no traballo do alumnado a través do desenvolvemento de estratexias e recursos de                  

estudo. 
-Por en práctica e darlle continuidade ao traballo iniciado dende patios dinámicos e a resolución de conflitos co obxectivo de fomentar                     

unha boa convivencia. 
 
Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 

Obxectivos Accións Responsables 
Adaptar e 
implementar a 
aprendizaxe 
cooperativa. 

Formar equipos de traballo na aula introducindo os plans de equipo. 
Todos os 
equipos 
docentes 

Introducir dinámicas de cohesión que melloren o clima da aula. 
Introducir estruturas simples e complexas de AC oral e escritas (folio xiratorio, lapis ao centro, 
1-2-4, grupos de expertos e grupos de investigación) para organizar a aprendizaxe. 
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Introducir as 
ferramentas dixitais 
dispoñibles. 

Familiarizar ao alumando e familias no uso de Edixgal. Todos os 
equipos 
docentes 

Presentar contidos de aprendizaxe a través de Edixgal. 
Empregar os recursos do centro (tablets e ordenadores) para a habituarse ao seu uso. 

Fomentar a 
autonomía e a 
responsibilidade na 
aprendizaxe. 

Presentar diferentes estratexias de estudo (esquemas, organizadores gráficos, palabras clave...). Todos os 
equipos 
docentes 

Empregar o xogo didáctico para o desenvolvemento das funcións executivas, aprendizaxe 
competente. 

Desenvolver 
habilidades para a 
convivencia. 

Utilizar a aprendizaxe cooperativa para a mellora da convivencia. 
Todos os 
equipos 
docentes 

Introducir actividades de xogo de roles. 
Utilizar a lectura e a visualización de curtametraxes para traballar a resolución pacífica de 
conflitos. 

 
Desenvolvemento de Obradoiros 

Obradoiro (Título e breve descrición) Profesorado Temporalización e 
grupos 

Lapbook. Caderno desplegable interactivo, no que se levaran a cabo temas relacionados            
cos estandares de aprendizaxe e os seus intereses, dunha maneira creativa e visual. 

Patricia No primeiro trimestre, cada    
grupo participará en dous    
obradoiros. 
No segundo trimestre cada    
grupo participará nos   
outros dous obradoiros. 
No terceiro trimestre,   
rotarán quincenalmente  
polos catro obradoiros. 

Lucía 
Xiz sobre negro. Utilización de xiz de cores sobre cartolina negra traballando as temáticas              
do currículum. 

Berta 
Sandra 

Peitiartistas. A través deste obradoiro descubriremos novos métodos de traballo e novas            
formas de explorar a creación de imaxes. 

Sandra 
Patricia 

Doblaxe. Utilización de ferramentas tecnolóxicas, de imaxe e son, para modificar contidos            
audiovisuais. 

Lucía 

Berta 
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e. Plan de actuación da Comisión de Coordinación Pedagóxica  
Composición 

Isabel López Fernández (Coordinadora de 1º e 2º de primaria) 
Aida Rodríguez Val (Coordinador de 3º e 4º de primaria e mestra de Audición e Linguaxe) 
Sandra Iglesias Monroy (Coordinadora de 5º e 6º de primaria) 
Miguel Oliveira González (Xefe de Estudos) 
Lucía Cota Fernández (mestra de Ped. Terapéutica) (secretaria da CCP) 
Susana González Castiñeiras (mestra de Ped. Terapéutica) 
Helena González González (Directora)  
Noelia Piñeiro Pérez (Coordinadora do EDL) 
Patricia Reboreda Alfaro (Dinamizadora de Biblioteca) 
Ángel Fernández Casasnovas (Orientador) 
 

Propostas de mellora do curso 19/20 
-Revisar e organizar a liña metodolóxica en coherencia cos documentos de centro (PE e PXAD principalmente). 
-Revisar e organizar as accións que posibiliten a mellora da convivencia. 
-Revisar e organizar a atención educativa a través do apoio do profesorado. 

 
Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 

Obxectivos Accións Responsables 

Establecer o desenvolvemento da liña 
metodolóxica 

Estruturar a liña metodolóxica segundo os niveis, dando 
continuidade de 1º a 6º EP 

CCP 

Familiarizar a todo o profesorado e alumnado cos recursos 
para o desenvolvemento da aprendizaxe cooperativa e a por 
proxectos 

Formación interna do 
profesorado e PFPP 
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Organizar a aprendizaxe interdisciplinar a través do eixo 
central, brindando recursos para a súa implementación 

Todo o profesorado 
e PFPP 

Desenvolver accións que melloren a 
convivencia 

Revisar as NOF e as Normas de Convivencia do centro CCP e aportacións do 
profesorado 

Implementar programas de habilidades sociais con todo o 
alumnado 

DO 

Familiar ao alumnado coas estratexias necesarias para a 
resolución de conflitos individuais e grupais 

Todo o profesorado con 
asesoramento do DO 

Aproveitar a docencia compartida para a      
atención de todo o alumnado 

Procurar e brindar estratexias que permitan a intervención de 
dous docentes na aula de xeito conxunto 

Todo o profesorado con 
asesoramento do DO e de 
formación 

 
Outras aportacións do equipo 
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f. Plan de actuación do Equipo COVID  
Composición 

Helena González González (coodinadora) 
Miguel Oliveira González 
Mª Carmen Alonso Casellas 
Lucía González Rodríguez (suplente) 
Roberto López Núñez (suplente) 
Aida Rodríguez Val (suplente) 

 
Propostas de mellora do curso 19/20 

-Controlar as circunstancias socio-educativas xeradas pola situación da COVID-19 
-Dinamizar as situacións de aprendizaxe adaptándose á realidade xurdida pola COVID-19 

 
Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 

Obxectivos Accións Responsables 

Coordinar e controlar as actuacións 
relacionadas coa COVID-19 

Reunións periódicas do Equipo COVID Equipo COVID 
Manter actualizados os datos na aplicación EduCovid Helena 
Comunicación coa administración e o centro de saúde Helena 
Manter informado ao profesorado das medidas establecidas e 
necesarias 

Miguel 

Inventariar o material de protección Mª Carmen 
 

Outras aportacións do equipo 
-Manter contacto das accións cos membros suplentes para anticipar posibles situacións de substitucións. 
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3. PLAN ANUAL DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (Concreción anual do PXAD)  
Composición DO 

Ángel Fernández Casasnovas (Jefe DO) 
Susana González Castiñeiras (PT) 
Lucía Cota Fernández (PT) 
Paula Davila Fernández (AL) 
Aida Rodríguez Val (AL e coordinadora de 3º e 4º nivel) 
Isabel López Fernández (coordinadora de 1º e 2º nivel) 
Sandra Iglesias Monroy (coordinadora de 5º e 6º nivel) 
Miguel Oliveira González (Xefe de Estudos) 
Sara Aballe Rodríguez (representante CRA Antía Cal adscrito)  

 
Reunións de coordinación 
Equipo Directivo + Xefe DO + Profesorado especialista PT e AL 

Luns, de 12:30 a 13:40 horas 
 
Departamento de Orientación 

Venres de 9:30 a 10:25 horas 
Segundo as circunstancias e necesidades poden celebrarse algún martes pola tarde 

 
Organización da atención á diversidade 
Obxectivos 

-Promover a posta en práctica da aprendizaxe cooperativa. 
-Facilitar recursos, materiais de traballo e orientacións básicas a todo o profesorado e as familias. 
-Desenvolver programas de atención vencellados coas habilidades sociais. 
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-Colaborar na realización, aplicación e seguimento das ACS que sexan necesarias e facilitar a avaliación, a atención e o seguimento                    
do alumnado ao longo de todo o curso. 

-Fomentar a participación de todo o alumnado na actividade ordinaria da aula, asesorando ao profesorado nos recursos                 
metodolóxicos adecuados para tal fin. 
 
Alumnado con NEAE no presente curso e organización da resposta educativa ao alumnado NEAE 
Alumnado NEAE por aula + Apoios PT/AL: D (Dentro), F (Fóra), A. E (Aula Específica)  + Dispoñibilidade horaria 
 

APOIOS CURSO 2020-2021 

AULA ALUMNADO 
PT APOIOS PT ALUMNADO 

AL APOIOS AL APOIOS 
INTERNIVEL 

APOIOS 
DISPOÑIB. 
HORARIA 

APOIOS 
TOTAIS 

1ºA 6 2 D 5 2 D / 1 F 2 2 9 

1ºB 3 2 D 6 2 D / 1 F 2 2 9 

2º 4 2 D 5 1 D / 1 F 2 4 10 

3ºA 5 2 D / 2 F 3 2 F 2 2 D / 2 F            12 

3ºB 4 2 D 0 0  2 2 6 

4ºA 7 1D / 2 F 0 0  2 2 7 

4ºB 6 9  A.E /  2 D  6 7 F 2 1 21 
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5ºA 4 2 D / 2 F 3 4 F 2 1 11 

5ºB 6     2 D / 1 F 2 2 F 2 2 9 

6ºA 6 2 F 3 2 D 2 2 8 

6ºB 5 2 D 5 2 D 2 2 8 

TOTAL 56 ALUMN@S 37 SESIÓNS+ 
2 Obradoiros 

43 ALUMN@S 27 
SESIÓNS 

22 
SESIÓNS 

24 
SESIÓNS 

110 
SESIÓNS 

 
Outras aportacións 
Priorizaranse os apoios dentro da aula sempre que sexa posible, dependo das necesidades do alumnado. 
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4. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL 
 
Propostas de desenvolvemento da acción titorial 

-Asesorar ao profesorado no desenvolvemento de accións concretas para a atención de todo o alumnado. 
-Facer seguimento e valoración das accións desenvoltas para o logro dos obxectivos. 
-Contribuír ao desenvolvemento do alumnado coa colaboración directa das familias. 

 
Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 

Obxectivos Accións Niveis de actuación 

Integrar a todo o alumnado no grupo-clase 

Introducir dinámicas de cohesión grupal 
Aula 
 

Desenvolver programas de habilidades sociais 
Empregar a diferencia persoal como elemento enriquecedor 
Promover o coñecemento persoal valorando a diversidade 

Previr o fracaso escolar 

Introducir ferramentas e recursos que faciliten o proceso de 
aprendizaxe 

Individual e aula 

Planificar a aprendizaxe a partir das fortalezas e talentos do 
alumnado 

Aula 
Deseñar situacións de aprendizaxe en relacións aos intereses 
do alumnado 

Mellorar as relacións interpersoais 

Introducir estratexias de auto-coñecemento e auto-avaliación Individual 
Desenvolver programa de acollida para o alumnado de nova 
incorporación ao centro 

Centro 

Fomentar diálogo na resolución de conflitos Aula e centro 
Xerar situacións de participación de toda a comunidade Centro 
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Adquirir hábitos de traballo intelectual 

Introducir estratexias para o desenvolvemento da atención e 
concentración 

Individual e aula 
Fomentar a responsabilidade e autonomía no 
desenvolvemento do traballo 

 
Outras aportacións 

-Debido á situación xerada pola COVID-19 ao longo do curso 2019/2020 que supuxo a suspensión da asistencia presencial ao centro                    
escolar de todo o alumnado, e seguindo as Instrucións para o desenvolvemento do presente curso, elaborouse un PLAN DE ACOLLIDA                    
para a volta ao centro. Recóllese como anexo á PXA. 
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5. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES DE POTENCIACIÓN DA LINGUA (Concreción anual do P. Lingüístico)  
 
Composición do Equipo de Dinamización da Lingua Galega 

Noelia Piñeiro Pérez (coordinadora) 
Helena González Gónzalez 
Aurora Fontán Loureiro 
Cristina Jácome Outeiriño 
Ana María Fajo González 
 

Propostas de mellora do curso 19/20 
-Fomentar o gusto pola lectura en galego con actividades atractivas para o alumnado. 
-Elaborar a revista escolar “O arco da vella”, en formato dixital.  
 

Actividades de potenciación da lingua galega 
Obxectivos Accións Responsables 

Desenvolver actividades de centro, 
fomentando o uso do galego 

- Crear un sistema de correspondencia entre o alumnado en 
galego (apadriñamento/amadriñamento). 
-Promover a escritura a través de cartas e mensaxes persoais. 
-Fomentar a expresión de sentimentos e emocións persoais. 

Todo o profesorado 

Elaborar a revista escolar dixital 

-Introducir o texto xornalístico entre o alumnado. 
-Promover a expresión de experiencias do centro a través dos 
apartados da revista. 
-Promover a selección e tratamento da información a través da 
construcción da revista. 

Todo o profesorado 

Outras aportacións do equipo 
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6. PLAN ANUAL DE LECTURA (Concreción anual do P. Lector)  
 
Composición do Equipo de Biblioteca 

Patricia Reboreda Alfaro (dinamizadora) 
Mª Carmen Alonso Casellas  
Isabel López Fernández 
Miguel Oliveira González 
Mª Cruz Crespo Besada 
 

Propostas   do curso 20/21 
-Distribuír as distintas tarefas derivadas do mantemento e xestión da biblioteca entre os diferentes membros do Equipo. 
-Promover un modelo de biblioteca escolar como espazo educativo á medida do proxecto de centro. 
-Avanzar na consecución e mellora dunha biblioteca máis inclusiva. 

 
Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 

Obxectivos Accións Responsables 

Inculcar e fomentar no alumnado o hábito e 
pracer pola lectura. 

Realización de actividades que favorezan o goce da lectura. 
Hora de ler todos os días durante 20 minutos. 
Itienerario lector. Mochilas viaxeiras. 

Todo o profesorado 

Desenvolver actividades de centro, 
fomentando o uso da biblioteca. 

Celebracións de datas sinaladas: Día das bibliotecas 
escolares, días do libro, semana da prensa, semana da 
poesía, día de Rosalía de Castro, Día das Letras Galegas... 

Todo o profesorado 

Actualizar os fondos da biblioteca 
equilibrando información e ficción. 

Recollida de recomendacións lectoras dos diferentes niveis. 
Reunións con diferentes editoriais. 

Equipo de biblioteca. 
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Mercar libros relacionados co eixo 
educación para saúde, ambiental e lecer.  

Asistir as librerías da zona para buscar e informarnos dos 
fondos que existen sobre o eixo. 

Equipo de biblioteca 

 
Organización dos espazos e tempos para a lectura e o traballo coa información 
O espazo da biblioteca está distribuido de forma que favorece a circulación do alumnado, actividades individuais e grupais de lectura                    
(formal e informal), consulta, participación, expresión, investigación, manipulación..., ampliando as posibilidades da biblioteca como un lugar                
creativo de aprendizaxes onde o diálogo, a participación activa e a comunicación son imprescindibles. 
 
Liñas de actuación prioritarias en relación co papel da biblioteca escolar no centro 
A biblioteca acolle, organiza, facilita e difunde os recursos existentes para un uso eficaz destes. Presta diversos servizos (lectura en sala,                     
préstamo, información, formación de usuarios, orientacións e materiais para a educación documental, actividades de fomento da lectura,                 
acceso á internet...). A súa principal misión é contribuír á adquisición das competencias clave contidas no currículo e apoiar os proxectos e                      
programas que leva a cabo o centro educativo, favorecendo, así mesmo, a adquisición e o desenvolvemento de hábitos de lectura.  
 
Seccións (bibliotecas de aula ou departamentos) 
Existencia de bibliotecas de aula, que se nutrirán dos recursos da biblioteca do centro, mediante o sistema de préstamo temporal. Existen                      

tamén bibliotecas nas aulas especialistas, como inglés, orientación, pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe. 
 
Rutinas de lectura. Actividades sistemáticas 
Organización da hora de ler no mesmo horario para todo o centro, cunha duración de 20 minutos diarios nos que todo o alumnado                       
desenvolve hábitos lectores e o gusto pola lectura. Encontros con autores/as, ilustradores/as e contacontos. Convocatorias de concursos de                  
contos, debuxos, ilustracións. Actividades de comprensión antes, durante e despois da lectura. Mochilas viaxeiras. Lecturas conxuntas. 
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Recursos humanos que interveñen nas actividades de fomento da lectura 
Apoio de todo o profesorado e alumnado para a realización de actividades que fomenten a lectura. Dada a situación que estamos vivendo                      
pola COVID-19 as familias participaran de xeito dixital. 
Itinerarios lectores 
Nos diferentes niveis lévanse a cabo  itinerarios lectores con libros de lectura para o grupo clase en lingua galega e castelá. 
 
Actividades programadas e temporalizadas 
Organización de actividades para a celebración e conmemoración de datas sinaladas, segundo o establecido no Calendario escolar e                  
contando coa participación e coordinación do resto de comisións do centro. En todas estas celebracións daráselle especial relevancia ó                   
desenvolvemento de habilidades de comprensión e expresión persoal do alumnado en relación ás temáticas presentadas.Apadriñamentos               
virtuais entre clases. Intercontos virtuais entre niveis. 
 
Actividades para a implicación das familias 
Promover a celebración dunha “semana da lectura en familia” desde a biblioteca a través das mochilas viaxeiras. 
Proporcionar un espazo dixital para fomentar a colaboración das familias con recomendacións lectoras, lecturas, contacontos… a través                 
dun sitio dixital. 
 
Seguimento e avaliación 
Elaboración de enquisas e buzón de suxerencias para o alumnado e profesorado sobre os diferentes aspectos básicos da biblioteca, como                    
poden ser: preferencias lectoras, gusto pola lectura, actividades realizadas,  propostas de mellora, etc. 
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7. PLAN ANUAL DIXITAL (Concreción do Proxecto Dixital de Centro)  
 
Composición do Equipo TIC 

Berta Saavedra Fernández (coordinadora) 
Ángel Fernández Casasnovas 
Lucía González Rodríguez 
Guadalupe E. Rodríguez Pérez  

 
Propostas de mellora do curso 19/20 

-Pór en marcha a Aula Virtual do centro como recurso para todo o profesorado, facilitando o seu traballo e o do alumnado e as                        
familias, en calquera situación docente que se puidera presentar. 

-Formar ao profesorado e alumnado en ferramentas básicas de comunicación e en recursos en liña, facilitadores do proceso de                   
ensino-aprendizaxe adaptados á realidade actual. 

-Implicar ao profesorado no desenvolvemento e mellora do Proxecto Tic. 
-Dinamizar a web do centro. 

 
Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 

Obxectivos Accións Responsables 
Formar e facilitar ao profesorado 
ferramentas dixitais 

- Recoller as necesidades formativas e de software do 
profesorado ao inicio de curso. 

Comisión  

Desenvolver actividades que  fomenten o 
uso de ferramentas tecnolóxicas en todas 
as áreas e niveis 

- Promover a utilización dos recursos do centro (ordenadores, 
tables, EDI,...) e familiarizase co seu uso 
 

Todo o profesorado 

Dixitalizar a totalidade das aulas de nivel 
con EDI, canón, e ordenador 

- Contar coa colaboración económica da ANPA  
- Realizar peticións periódicas á Consellería  

Dirección 
Coordinadora  
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Dotar ao centro de máis e mellores medios 
tecnolóxicos 

- Adquirir  tablets, equipos, cámara vídeo, gravadoras de son, 
croma, micro, pértega, gafas de realidade virtual… 

Comisión 
Dirección 

Mellorar a conexión wifi do centro - Solicitar revisión das conexións wifi Coordinadora 
 
Outras aportacións do equipo 
 
 
 

·  
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8. PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES  
 
Composición do Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 

Roberto López Núñez (coordinador) 
Sara Franco Ruiz 
Begoña Domínguez Rodríguez 
Aida Rodríguez Val  

 
 
Propostas de mellora do curso 19/20 

-Traballar na coordinación de actividades co resto de Comisións e con equipos de nivel 
-Procurar alternativas para suplir o alto gasto dos desprazamentos (transporte) 
-Potenciar as actividades na contorna 
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Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 
 

Obxectivos Accións Responsables 
·Elaborar e presentar ao Claustro un calendario de 
posibles celebracións. 
 

-  Crear un horario de actividades das celebracións 
propostas. 
 

Equipo de extraescolares. 

Recoller as distintas propostas que faga cada un        
dos niveis sobre as conmemoracións e elaborar un        
programa de actividades así como a organización       
xeral do centro nesas datas. 

- Promover, recoller e desarrollar as actividades 
propostas en cada un dos niveis. 

Equipo de extraescolares e 
titore/as. 

Revisar e actualizar as actividades     
complementarias, conforme ao eixo transversal do      
centro, axeitadas a cada un dos niveis de maneira         
que non se repitan ao longo da primaria. 

- Buscar e promocionar novas actividades e recuroso 
relacionadas cas celebracións sinaladas. 
 
- Facer un seguemento de ditas sesións para valorar 
a consecución positiva dos obxetivos propostos. 
 

Equipo de extraescolares. 

 
Actividades complementarias 
 
A nivel de centro 

-Magosto (23 outubro ou 6 Novembro) 
-Samaín ( 30 Outubro) 
-Día a violencia de xénero (25 Novembro) 
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-Día Internacional da Discapacidade 
           - Nadal(22 de Decembro) 
           --Día da no violencia e a paz ( 29 de Xaneiro) 
           - Entroido (12 Febreiro) 
           - Día da muller traballadora ( 8 de Marzo) 
           - Fin de curso. ( 22 Xuño). 

 
 
1º e 2º EP 

Saídas pola contorna. Suspéndense as saídas que impliquen transporte (dada a situación provocada pola COVID19). 
3º e 4º EP 

Saídas pola contorna. Suspéndense as saídas que impliquen transporte (dada a situación provocada pola COVID19). 
5º e 6º EP 

Saídas pola contorna. Suspéndense as saídas que impliquen transporte (dada a situación provocada pola COVID19). 
 
 
Actividades extraescolares 

Debido á situación xerada pola COVID-19 e as medias de protección e seguridade que deben levarse a cabo, a ANPA informa da                      
suspensión das actividades extraescolares para o presente curso. 
 
 
Outras aportacións do equipo 
As Actividades Complementarias  veranse afectadas polas medidas que debemos aplicar derivadas do Protocolo COVID 19. 
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9. CONCRECIÓN ANUAL DO PLAN DE CONVIVENCIA  
 
Análise da convivencia e identificación de necesidades 

-Promover e potenciar as habilidades sociais do alumnado 
-Establecer mecanismos de coordinación e organización de todos os membros da comunidade 
-Revisar as Normas de Convivencia e a aplicación de medidas correctoras segundo a situación actual 

 
Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 

Obxectivos Accións Responsables 

Desenvolver unha intervención preventiva 
na resolución de conflitos 

Introducir dinámicas e estratexias que desenvolvan a 
autoestima e confianza individual 

Todo o profesorado Xerar situacións de colaboración, empatía e traballo conxunto 
no proceso de aprendizaxe 
Priorizar o diálogo e a reflexión individual e conxunta na 
resolución de calquera tipo de situación conflitiva 

Valorar e revisar a convivencia no centro 

Valorar y adaptar as normas de convivencia, as NOF e as 
medidas correctoras á situación actual 

CCP e Comisión de 
Convivencia 

Xerar ferramentas para a recollida de información sobre a 
convivencia no centro de todos os membros da comunidade 
educativa 

Equipo Directivo 

Facer seguimento e valoración das causas que provocan 
situacións conflitivas, individual e colectivamente  

Todo o profesorado 

 
Outras aportacións 
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10. PROXECTOS ESPECIAIS 
 

a. Voz Natura  
 
Composición do Equipo de Voz Natura 

Mª Catalina García Lago 
Lucía Cota Fernández 
Susana González Castiñeiras (coordinadora) 
Sandra Iglesias Monroy 
Miguel Oliveira González 
 

Descrición do programa 
Voz Natura é un programa de educación medioambiental da Voz de Galicia, desenvolto pola Fundación Santiago Rey                 
Fernández-Latorre dende 1997-1998. 
O seu obxectivo principal é concienciar e implicar a comunidade escolar na recuperación e defensa da natureza. 
Este ano a súa 24ª edición terá o lema “ cuidar nuestro entorno es el buen camino” relacionado co Camiño de Santiago e que o                         
vencellaremos tamén ao eixo central do noso centro “ Educación para a saúde, ambiental e lecer”. 

 
Participantes no programa 
Todo o profesorado e todo o alumnado. 
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Actuacións para o logro de obxectivos no presente curso 
 

Obxectivos Accións Responsables 

Manter de xeito sistemático a horta escolar 
e o viveiro, coa implicación de todo o 
alumnado e profesorado 

Sementar e recoller os produtos típicos de cada estación e 
dalos a coñecer na escola. 
Ir limpar o viveiro e mantelo acondicionado. 

Todo o profesorado e todo 
o alumnado. 

Promover a continuidade nos programas de 
reciclaxe e residuos 0 

Reciclar na aula e nos patios 
Pesar de maneira esporádica os residuos 
Continuar cos obradoiros de reciclaxe 

Todo o profesorado e todo 
o alumnado. 

Promover o coñecemento e uso dos 
composteiros dos patios Charlas e obradoiros sobre o compos Todo o profesorado e todo 

o alumnado. 

Coñecer, gozar e valorar as rutas da 
contorna. Ruta trimestral pola contorna. Todo o profesorado e todo 

o alumnado. 
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b. Edixgal 
Descrición do programa 
Entorno virtual de aprendizaxe impulsado pola Consellería para o alumnado e profesorado dos niveis de 5º e 6º de Primaria, no que a                       
actividade educativa diaria desenvólvese por medio de contidos de dixitais de diferentes editoriais (Edebé, Netex, SmartClassroom,                
Pearson, Planeta) 
 
Participantes no programa 
Mª Carmen Alonso Casellas 
Begoña Domínguez Rodríguez 
Sara Franco Ruíz 
Helena González González 
Lucía González Rodríguez 
Sandra Iglesias Monroy 
Noelia Piñeiro Pérez 
Patricia Reboreda Alfaro 
Berta Saavedra Fernández 
 
Actuacións para o presente curso 

Accións Responsables 
Informar das novidades do proxecto A coordinadora 
Iniciar ao alumnado en ferramentas de son e vídeo  As titoras  
Elaborar manuais de axuda sobre funcionamento da plataforma e os seus  aplicativos A coordinadora 
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c. PFPP  
Descrición do programa 

O centro conta cun Plan de Formación Permanente do Profesorado en relación á liña de deseño e desenvolvemento curicular no                    
marco do modelo competencial. O itinerario formativo relaciónase co desenvolvemento metodolóxico a través de proxectos               
interdisciplinareis no marco do modelo SEM. O centro participa desde o ano pasado no Programa SEMGAL. Este ano incluirase no PFPP                     
unha segunda liña formativa en relación á liña de integración didáctica das TIC e o traballo colaboraivo en rede a través de espazos virtuais. 

A formación no centro pretende dotar ó profesorado participante de ferramentas para desenvolver o proceso educativo en                 
consonancia coas liñas de traballo do centro. Priorizarase unha formación activa que permita resolver as dúbidas e problemas do                   
profesorado, dándolle a maior autonomía no desenvolvemento das accións. En todo caso, o obxectivo é favorecer a inclusión educativa de                    
todo o alumnado en calquera das posibles situacións de aprendizaxe. 
 
Participantes no programa 

Mª Catalina García Lago 
Roberto López Núñez 
Lucía Cota Fernández 
Aida Rodríguez Val 
Ángel Fernández Casasnovas 
Susana González Castiñeiras 
Helena González González 
Miguel Oliveira González 
Lucía González Rodríguez 
Berta Saavedra Fernández 
Patricia Reboreda Alfaro 
Mª Carmen Alonso Casellas 
Noelia Piñeiro Pérez 
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Sara Franco Ruiz 
 
Actuacións para o presente curso 

Accións Responsables 
Dar a coñecer os compoñentes e ferramentas do SEM para a súa utilización nas aulas Formador 
Dar a coñecer as ferramentas tecnolóxicas dispoñibles para a súa utilización nas aulas Forrmador 
Implementar coñecementos da formación no deseño e desenvolvemento do proceso de ensino-aprendizaxe Profesorado participante 
Detectar as necesidades formativas no centro Coordinadora formación 
Deseñar accións formativas acordes ás necesidades Coordinadora formación 
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d. Contratos-Programa  
Descrición do programa 

Seguindo as instrucións publicadas pola Consellería e co coñecemento e aprobación no Claustro, solicitarse desde o centro a                  
participación en 7 liñas dos Contratos-Programa, co fin de mellorar o desenvolvemento da acción educativa con diferentes actuacións. 
 
Participantes no programa 

Tal e como se especifica na solicitude tramitada pola dirección do centro a través da aplicación de Contratos-Programa, todo o                    
profesorado e alumnado participará nalgunha e/ou todas as liñas solicitadas. 
 
Actuacións para o presente curso 

Accións Responsables 
Liña 1. Mellora das Competencias 
Desenvolvemento de estacións de traballo e obradoiros relacionados coas competencias 
Incluír os proxectos interdisciplinares (varias áreas curriculares) contribuíndo ao desenvolvemento global das            
competencias. 

Todo o profesorado e todo 
o alumnado 

Liña 3. Iguála-t 
Desenvolvemento de contacontos e obradoiros en relación á identificación de situacións preventivas da             
violencia de xénero e actitudes discriminatorias. 

Todo o profesorado e todo 
o alumnado 

Liña 4. Con-vive 
Desenvolvemento de programas e habilidades sociais 
Actuacións en relación ao coñecemento e promoción das normas de convivencia por parte do alumnado 
Introdución de estratexias para a resolución de conflitos a través do role-playing 

Todo o profesorado e todo 
o alumnado 

Liña 5. Inclúe-t 
Adaptación de patios dinámicos coa modificación e creación de xogos adaptados á situación, vídeos titoriais               
explicativos e procura de novas situacións de xogo para os momentos de ocio. 

Todo o profesorado e todo 
o alumnado 
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Liña 6. Eduemociona 
Obradoiro de educación emocional e habilidades sociais a través da identificación de situacións emocionais. 
Inclusión da educación emocional no eixo transversal de centro. 

Todo o profesorado e todo 
o alumnado 

Liña 7. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia 
Asociado ao PFFP na liña de SEMGAL. Desenvolvemento de proxectos interdisciplinares baseados no             
modelo SEM e no talento e intereses do alumnado. 

Profesorado participante no 
PFPP 

Liña 8. Mellora da calidade na xestión dos centros 
Renovación e actualización dos procedementos de comunicación coas familias, informatización de todos os             
procesos e formación á comunidade educativa para o uso de todos os recursos tecnolóxicos postos á                
disposición. 

Equipo directivo 

Liña 9. Promoción da actividade física en horario lectivo 
Realización de mini-retos dentro do horario por quendas de aula-burbulla para acadar credenciais que              
permitan lograr “compostela” relacionando co eixo central (saúde, hábitos, pasiño a pasiño 

Todo o profesorado e todo 
o alumnado 

 
 
 
 

40 
 



 

 
 

 
CEP “XOSÉ NEIRA VILAS” 

Barrio Peroleira, nº 34. Peitieiros (Gondomar) – 36389 
Telf.: 886 11 02 20 - E-mail: cep.neira.vilas@edu.xunta.es 

 
 

e. ARCO  
Descrición do programa 

Programa de acompañamento dentro do horario escolar lectivo a través do apoio e reforzo de competencias e orientación. O                   
programa diríxese á mellora dos resultados académicos do alumnado con dificultades nas competencias clave, áreas non superadas ou                  
que precise medidas de inclusión e axustes educativos dentro da aula ordinaria. O centro solicitará a participación no programa, dándolle                    
continuidade ao ano anterior. 
 
Participantes no programa 

Alumnado con necesidades educativas en 4º, 5º e 6º de EP. O equipo docente dos niveis anteriormente citados estarán implicados                    
na coordinación e organización do desenvolvemento do programa, xunto co asesoramento do DO e o profesorado externo chegado para tal                    
fin. 
 
Actuacións para o presente curso 

Accións Responsables 
Preparar ao alumnado para a súa promoción á ESO 

Equipos docentes e DO 
Reforzar mediante apoios o uso de metodoloxías activas e participativas 
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11. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
 

a. Transporte 
Dos 181 alumnos/as do centro hai 125 que se desprazan nos vehículos autorizados pola administración para o servizo de transporte                    

escolar, que son 4 autobuses (3 da empresa Galisur e 1 da empresa Grova). 
Os cadros seguintes resumen este servizo indicando todas as paradas de cada vehículo, distancia entre cada unha delas con                   

respecto ao centro (en quilómetros) e alumnado usuario: 
LIÑA: CHAÍN DE ARRIBA (GALISUR) 

PARADA DISTANCIA ALUMNADO 
FONTE 1 3 

PEROLEIRA 1,5 4 
QUEIMALIÑOS 1,2 2 

GONDA 0,5 2 
RAMPLA 0,2 1 

CAMIÑO BRANCO 0,2 2 
COTARELA 0,4 1 
B. QUINCHO 0,3 3 
GUILLUFE 0,3 3 
CHABOLA 0,9 3 

REGODAUGA 0,6 4 
 

LIÑA: CHAÍN DE ABAIXO (GALISUR) 
PARADA DISTANCIA ALUMNADO 

SAN ROQUE 5,2 12 
CARRASCAL 0,4  3 
CEMITERIO 0,4 11 
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LOUREIRO 0,7  5 
ZAPA 

E GONDOMAR 0,2 24 

 
LIÑA: COUSO (GALISUR) 

PARADA DISTANCIA ALUMNADO 
AREA 1 1,1  
AREA 2 0,5 3 

BANDEIRIÑAS 1,1 2 
SAN CRISTOVO 1 9 

FERREIRO 1 16 
REMEDIOS 0,7 0 
PORTELA 3 0 

 
LIÑA: PRADO E VILAS (GROVA) 

PARADA DISTANCIA ALUMNADO 
COVELLAS (VILAS 5) 6,4 0 
A PONTE (VILAS 4) 1,4 0 
O PORTO( VILAS 3) 0,2 0 
ESCOLA (VILAS 2) 0,3 1 

A CARBALLA (VILAS 1) 0,2 1 
CAMPO GRANDE 0,2 1 

VEIGA 0,2 1 
ESCOLA PRADO 1,2 2 

BRULLA 0,7 0 
CARBALLIÑOS 0,4 0 
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AS GONDAS 0,6 3 
 
 

b. Comedor Escolar 
O centro conta cun espazo habilitado para tal fin. O servizo é responsabilidade directa do Concello, quen xestiona as inscricións, o                     

catering e o persoal encargado. 
No presente curso o alumnado usuario de comedor é dun total de 51 alumnos/as, dos cales 11 pertencen ao CRA Antía Cal. 
Debido á situación sanitaria actual, o alumnado fai uso do comedor en dúas quendas (infantil, de 13:45 a 14:25 horas e primaria, de                       

14:30 a 16:00 horas). Cada un/unha dos/das usuarios/as conta cun posto fixo asignado que se manterá durante todo o curso, seguindo o                      
establecido no Protocolo de Adaptación á situación COVID-19 do centro. 
 

c. Aula Matinal 
Debido á situación xerada pola COVID-19 e as medias de protección e seguridade que deben levarse a cabo, a ANPA quen era                      

responsable da xestión da aula matinal, informa da suspensión da mesma para o presente curso. 
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ANEXOS 

I. Plan de Igualdade 
II. Protocolo de adaptación á situación COVID-19 
III. Plan de acollida 
IV. Plan de continxencia 
V. Programacións Didácticas 

1º EP 
2º EP 
3º EP 
4º EP 
5ª EP 
6º EP 
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