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Introdución 
Comezamos un novo curso escolar dentro da dinámica transformadora do colexio, que remata 
o ciclo e mandato deste equipo directivo, coas seguintes características: 

1. Será o noso cuarto ano dentro do PLAMBE, e o terceiro no que operativamente 
funcionaremos coa nova biblioteca. Esta transformación foi moi importante a nivel físico 
e consolidou tamén o seu ámbito organizativo . 

2. Continuamos na rede de centros EDIXGAL, xa consolidada no noso centro.  
3. Aula específica funcionando no seu terceiro ano, dependente dun DO renovado no seu 

profesorado, e agora con expectativas de estabilidade para os próximos cursos. 
4. Dentro do proceso  de implementación de robótica,  continuaremos con formación 

neste campo, en formato de grupo de traballo para desenvolver experiencias con 
robótica. 

1. Outro sinal de identidade do centro é o amplo espazo tanto interior como exterior co 
que contamos, podendo disfrutar da nova pista de atletismo, ou dun ximnasio en 
condicións axeitadas,  debemos continuar empregando estas instalacións para sacarlles 
o seu máximo rendemento 

2.  O estudio de radio funcionou moi ben no curso pasado. Este ano continuaremos 
realizando programación de radio, e queremos facer máis programación e con máis 
alumnos/as. 

3. Pretendemos instalar os medios necesarios para poder contar cunha pequena cociña na 
que realizar experiencias relacionadas cos alimentos, dentro do noso proxecto global do 
colexio para este curso: E-comedor 

4. Comezamos unha nova etapa como centro plurilingüe, con novos desafíos de 
organización, e tamén oportunidades de enriquecemento 

5. A ANPA,  cunha xunta directiva moi activa, novamente porá en marcha un plan de 
actividades extraescolares variado e con moita participación,  tamén en colaboración co 
concello. 

6. Como motivación pedagóxica, este curso traballaremos especialmente un tema: o 
comedor dende un punto de vista de saúde e ecoloxía. 

 
Todas estas novidades son froito da colaboración entre as administracións, da fundamental 
implicación do profesorado para levar adiante os proxectos,  e tamén da colaboración por parte 
da ANPA. 
Dende a Dirección do centro seguimos comprometidos con esta dinámica establecida, e 
poremos todo o noso esforzo,  un ano máis,  en conseguir o éxito. 
  

1.-Obxectivos específicos para o curso académico 
1.        Promover un clima de traballo agradable e motivador no centro. 
2.        Consolidar a matrícula no centro, e prestar especial atención ao alumnado do CRA da nosa 

zona de escolarización,  para que as familias acaden unha valoración positiva do centro. 
3.        Axilizar a información interna entre profesorado e equipos por medios físicos (taboleiros 

de cortiza, buzóns de taquilla, etc) e medios electrónicos (calendario electrónico 
compartido, ferramentas de xade,…) 

4.        Revisar o Proxecto Educativo do Centro nos aspectos necesarios. 
5.        Continuar mellorando o equipamento do centro,  fundamentalmente con mobiliario 

auxiliar (armarios,  pizarras blancas, etc), equipamentos informáticos (ordenadores, 
proxectores…) e equipamento de especialidades:  educación física, inglés, música… 

6.        Mellorar as instalacións:  completar a mellora do ximnasio, acadar unha completa 
disponibilidade das dependencias, e axeitar o patio para un maior proveito educativo. 
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7.        Afianzar o equipamento informático básico nas aulas de titoría con ordenadores, proxector 
e conexión a internet, substituíndo os equipos que non reúnan condicións idóneas,  e 
equipar con terminais informáticas outras aulas específicas. 

8.        Potenciar o uso da biblioteca con partida para renovación de libros, melloras nos 
equipamentos informáticos e mobiliario,  tanto con fondos propios como nos fondos 
achegados polo PLAMBE. 

9.        Garantir  a seguridade do centro, mediante a revisión do plan de autoprotección do mesmo 
e formación específica a profesorado e alumnado sobre evacuación de emerxencia, e 
prácticas correspondentes. 

10.    Fomento do traballo en equipo a través da planificación sistemática dos distintos órganos. 
11.    Potenciar a metodoloxía de traballo integral no centro a través dun proxecto común 

relacionado coas diferentes culturas. 
12.    Executar un orzamento económico que facilite a posta en marcha de proxectos do centro, 

e que garantice  ao mesmo tempo unhas condicións básicas de confort e dotación material. 
13.    Continuar implementando no comedor escolar melloras funcionais para conseguir un clima 

máis axeitado:  decoracións, estímulos positivos,  sistemas organizativos... 
14.    Acadar o maior grao de aproveitamento do centro, co afianzamento das  actividades 

extraescolares nos distintos momentos da xornada non lectiva. 
 

2.- Medidas a desenvolver para a súa consecución. 
·        Planificaranse con tempo suficiente e de maneira global as actuacións dos diferentes 
equipos, favorecendo a axilidade de realización das tarefas e a máxima información a todo 
o profesorado. Realizaranse as necesarias reunións globais de transmisión de información e 
de opinións,  contando tamén coa información nos diferentes soportes:  taboleiros, correos 
electrónicos, calendarios electrónicos. Seguiremos unha liña de realizar proxectos que sexan 
consensuados pola maioría do profesorado… 
·        Elaboración de demanda de renovación de equipamento de maneira acordada, coa 
participación de todo o profesorado. Adquisición, dentro dos límites orzamentarios, do 
material funxible que sirva de apoio ao traballo docente. 
·        Continuar durante o curso na demanda diante da representación do Concello para 
manter as nosas instalacións no mellor estado posible. Solicitar da xefatura territorial as 
melloras estructurais e de dotación que se precisan no centro, tendo en conta que nos 
últimos tres cursos non se recibiu ningunha axuda suplementaria ou intervención 
extraordinaria. 
·        Informar suficientemente ás familias do traballo realizado no centro, a través das titoras 
e titores en primeiro lugar, e tamén dende o equipo directivo, por medio de notas puntuais, 
circulares informativas, páxina web, etc. 
·        Manter unha relación fluída co CRA na liña de facilitar información sobre o  noso centro 
ás familias de recepción,  e organizar algunhas actividades conxuntamente, como pode ser 
o Entroido. 
·        Manterase o sistema de información persoal ao profesorado cos buzóns instalados nas 
taquillas, e fomentar a utilización de calendario electrónico de uso común para o 
profesorado,  de maneira complementaria para analizar a súa eficacia e posibilidades. 
·        Complementando os fondos do PLAMBE, habilitarase unha partida económica 
significativa para dotación da biblioteca do centro. 
·        Realizaremos unha revisión do plan de autoprotección existente, na medida da súa 
adaptación aos cambios concretos no presente curso.  
·        Planificación global das actuacións.  Equipos flexibles. Tarefas específicas. 
·        Consultar na elaboración dos presupostos 2019 aos diferentes equipos para que realicen 
demandas concretas de gasto de forma que todos participen no deseño presupostario. 
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·        Mellorar organizativamente, dentro das posibilidades, o desenvolvemento da actividade 
no comedor escolar, adaptándonos ao límite orzamentario e de persoal. 
·        Implementar nas Normas de Organización e Funcionamento os aspectos que non ten 
desenvolvidos. Actualización permanente do Plan de Convivencia, coa implicación directa 
do D.O. 
·        Revisión e adaptación ás novas circunstancias do Plan de incorporación das TIC durante 
o curso,  co fin de ter actualizados os nosos documentos  organizativos, programarase un 
calendario de actuacións para realizar a revisión nos seguintes apartados,  ordeados por 
prioridade de actuación: 
●       Normas de Organización e Funcionamento 
●       Plan TIC 
●       Plan de Autoprotección 
●       Plano de convivencia. 

 

3.-Recursos previstos para o efecto. 
Para acadar os obxectivos propostos no presente curso escolar, contaremos en primeiro lugar 
co orzamento no que se refire básicamente a material funxible e gastos de organización,  do que 
resta de ano 2019 e da parte proporcional do ano 2020. 
Incrementarase tamén a aportación que de carácter voluntario poidan incorporar membros e 
colectivos da comunidade educativa do centro, así como entidades sociais do noso contorno. 
Agardamos as aportacións necesarias en equipamentos que se solicitaron á Consellería, para 
continuar coa renovación iniciada nos cursos anteriores, sendo moitas as necesidades neste 
campo,  e tendo en conta que neste último curso,  a a efectos de equipamento de aula, non se 
recibiu nada. 
Por outra parte, esperamos conseguir da Consellería o investimento necesario para mellorar o 
centro en aspectos estructurais, tal como a renovación de todas as ventás do colexio, a cociña, 
separación de zonas de calefacción,  remate do ximnasio- xa restan menos actuacións-, 
instalación de cubertas exteriores nos accesos, etc.  
Tamén no que se refire a cuestións de persoal laboral, xa que alguén que se faga cargo dun 
mantemento e bo funcionamento do centro é completamente necesario. 
Pretendemos seguir contando co apoio por parte do Concello, en recursos económicos e 
persoais que poida manter en bo estado recinto e instalacións. Neste período estival 
realizáronse unhas melloras nos dous comedores do colexio. 

As melloras dos espazos exteriores, con recuperación de pista de atletismo, posibilitou o uso 
dun amplo terreo escolar polas tardes e durante o verán para o público en xeral. Neste senso, 
hai que agradecer o bo uso que normalmente se fai das instalacións pola maioría dos cidadáns, 
aínda que botamos en falta unha mellor sinalización e indicación das limitacións de uso, como 
pode ser o non poder andar con bicicletas ou patíns na pista de atletismo, ou outras cousas de 
similar natureza.  

Este uso compartido, está sendo positivo para a comunidade en xeral, utilizándose os espazos 
exteriores durante as tardes con regularidade de forma espontánea e tamén con sistemática por 
parte do club de atletismo, ao que se lles facilita en precario o acceso á caseta para gardar 
material de adestramentos. 

Toda esta zona deportiva veríase moi mellorada coa instalación de baños de uso público, así 
como de iluminación e sistema de rego. 
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Solicitamos participar en diferentes programas educativos que melloran o servicio e 
aportan recursos complementarios, continuando co plan de froitas na escola e os 
Contratos-programa, mantendo a demanda de PROA en función da posibilidade de 
contar con profesorado externo en combinación co IES ou outros centros. 
 

4.- Concreción anual do Proxecto Educativo (PE) 
Con relación ao noso Proxecto Educativo, e nos aspectos cuantificables ou determinantes para 

este curso, tendo en conta que a maior parte dos apartados concrétanse noutros puntos desta 

PXA,  destacamos aquí:    

Contexto de matrícula. 
Este curso comeza con 12 unidades (liña 2) que darán servicio a 204 alumnos do centro máis 1 

alumna doutro centro con escolarización compartida na nosa unidade específica. 

Características físicas e instalacións 
Dentro da modernización e diversificación de recursos de aprendizaxe que se ofrecen a partir 

da biblioteca do centro, durante o curso o espacio habilitado para radio tentará convertirse 

tamén, se o orzamento o permite, nun estudio de TV, e procuraremos habilitar unha cociña 

para actividades na aula disponible que actualmente úsase soamente para actividades 

extraescolares. 

Funcionaremos tamén co novo comedor escolar, nunhas mellores condicións acústicas, e que 

pecisa repoñer a megafonía na súa sala 1. 

Estructura organizativa do centro 
Con relación aos órganos de goberno, a súa composición refléxase nos apartados 

correspondentes desta PXA. 

Plans e proxectos de centro 
Acordouse traballar de forma colexiada e multidisciplinar os aspectos relacionados coa 

alimentación sa e a ecoloxía, dentro dun proxecto global denomidado E-Comedor. 
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5.- Modificación do PE, se é o caso 
Incorporarase ao PE o Plan de Igualdade. 

6.-Estratexias metodolóxicas e organizativas 
de atención ao alumnado con NEE. 

Resulta fundamental expoñer a definición alumnado con necesidades educativas 
específicas, tal como se recolle na LOMCE, título II, capítulo I, art. 71.2: “Correspóndelles 
ás administración educativas asegurar os recursos necesarios para que os alumnos e 
alumnas que requiran unha atención educativa diferente a ordinaria, por presentaren 
necesidades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, TDAH,  
polas súas altas capacidades intelectuais, por térense incorporado tarde ao sistema 
educativo, ou por condicións persoais ou de historia escolar, poidan alcanzar o máximo 
desenvolvemento posible das súas capacidades persoais e, en todo caso, os obxectivos 
establecidos con carácter xeral para todo o alumnado”. 

En función do exposto anteriormente establécense: 

Criterios para a atención preferente do alumnado por parte dos 
especialistas de PT e AL: 
No noso centro temos un aula específica de atención a alumnado con Necesidades Específicas 

de Apoio Educativo, aberta á comarca, e na que recibimos alumnado en escolarización 

combinada doutros centros. 

Esta circunstancia fai que teñamos que programar unha atención específica para esta aula por 

parte do profesorado destinado aquí, que se combina coas funcións de atención ao resto do 

alumnado do centro. 

A atención neste modelo de combinada ven establecida polo Xefe Territorial, que nos asigna 

modalidade de escolarización para o noso alumnado, e tamén para alumnado doutros centros 

que veña aquí. 

Para o resto do alumnado do centro, con relación aos criterios de atención preferente, 

establécese este procedemento: 

Atenderanse preferentemente aqueles alumnos/as que presenten: 
1.Dificultades específicas de aprendizaxe (con  ACI) e con informe 
psicopedagóxico ou Dictame do DO ou EOE, derivadas de deficiencia motora, 
sensorial, mental, TXD, TDAH, altas capacidades e incorporación tardía ao sistema 
educativo español. 
2.Dificultades xerais de aprendizaxe (con ACI) e con informe psicopedagóxico 
ou dictame do DO ou EOE, no ámbito de trastornos da linguaxe, atraso na fala, 
lecto - escritura, cálculo, razoamento/resolución de problemas e pronunciación. 
Tendo en conta: 
1. A idade do alumnado, priorizarase o alumnado de menor idade, tratando de evitar 
futuros trastornos na lectura, escritura, cálculo, resolución de problemas,… 
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2. Terase en conta os niveis con respeto ao currículo de referencia, tendo en conta o 
nivel madurativo e as posibilidades de aprendizaxe, outras necesidades educativas 
(atención, razoamento, concentración,…). 
3.Con respeto ás áreas priorizaranse aspectos de autonomía persoal e escolar, técnicas 
instrumentais básicas e a linguaxe oral en canto á comunicación, e a corrección da fala, 
sobre as demais áreas do currículo. 
4.Outros aspectos que se teñen en conta son: a repetición, as características do grupo 
de referencia, posiblidade de realizar o apoio do propio mestre-titor, apoio da 
especialista de PT ou AL. 

Estratexias metodolóxicas 
Dende o propio centro propoñemos un deseño e unha práctica que se axeiten á 
diversidade do alumnado, capacidades, intereses, motivacións coa dotación de recursos 
humanos e materiais que están á nosa disposición: 
Respetar os principios de aprendizaxe significativa. 
Coñecer os estándares básicos de aprendizaxe, empregando unha ampla variedade de 
actividades. 
As medidas de reforzo levaranse a cabo por parte do titor, docentes con dispoñibilidade 
horaria e o profesorado especialista de PT e AL, co asesoramento da orientadora, 
quedando rexistrado nos documentos pertinentes. Tamén impartirán estes reforzos o 
resto do profesorado en función da dispoñibilidade horaria. 
Os apoios levaranse a cabo dentro da propia aula, preferentemente. 
Adaptaranse as actividades e os materiais ás características do alumnado. 
Daremos unha resposta educativa axeitada ás necesidades do alumnado. 
A avaliación será continua e formativa. 
Manteremos a colaboración coas familias e os servicios externos. 

Estratexias organizativas 
Formaremos agrupamentos atendendo ás características do alumnado. 
Os reforzos serán levados a cabo polo titor/a ou os especialistas de PT e AL: 
As especialistas de PT e AL realizarán apoios individualizados, sempre que sexa 
posible dentro da aula. 
Os apoios doutro profesorado que se poidan realizar, serán impartidos na aula 
reforzando o traballo do titor/a. 
Realizaranse Adaptacións Curriculares cando estean esgotadas todas as medidas 
ordinarias de reforzo. Realizara o profesor da área en colaboración co profesor de apoio 
ou AL. 
Ademais das sinaladas, solicitarase participar no programa PROA, de convocarse, en 
función das demandas e necesidades que teñamos. 
Deste xeito tentamos detectar e ter cubertas, estimular, adiantarnos e dar resposta ás 
necesidades que existen ou poidan existir no noso alumnado. 
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7.-Cadro de organización pedagóxica. 
(Fundamento legal: Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o 
REGULAMENTO ORGÁNICO das escolas de Educación Infantil e dos Colexios de E. 
Primaria -D.O.G. do 21 de outubro de 1996). 

LOE (Lei 2/2006 do 3 de maio) e Ordes que a desenvolven. 

Equipo Directivo 
DIRECTOR: Alfonso Lorenzo Vila 
XEFA DE ESTUDIOS: Lucía Silva Busto. 
SECRETARIA:     Verónica Mouriño Pérez 

Órganos colexiados de goberno 
Claustro de Profesores 
Titores/as: 

1º A:   Antonio Durán Coello.  
1º B:  Lara Mª Ferreira Hernández.  
2º A:  Rosa Mª Fernández Carrera.  
2º B : 
3ºA:  

Adelaida Vanesa Silva Vicente 
Alba Fernández Paz. 

 

3º B:  Berta Castro González.  
4º A: Carmen Lago Abalde.  
4º B :  Jessica Rodríguez Piñeiro.  
5º A :  Susana Fernández Gavín  
5º B:  Mª Pilar Garcés Domínguez.  
6º A:  Mª Aida González Alonso.  
6º B :  Montserrat Cancelas Álvarez.  

Profesorado especialista: 

Inglés: Dolores Suárez Dopazo 
 Margarita Pérez Fernández 
Educación Física: Alfonso Lorenzo Vila  
  Lucía Silva Busto  
Educación Musical: Rosa Mª Couto Quintas. 
Relixión: Mª Carmen Pérez Bouzada (compartida) 
Pedagoxía Terap: Mª Carmen Seves Rodríguez (Aula Específica). 

Hortensia Peralba Penedo. 
Audic e  Ling: Isabel Ramos Arias. 
Orientadora: Verónica Mouriño Pérez 

Ánxela Jurschik Rodríguez (compartida) 
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Comisións deste Consello Escolar 

Representación  Nome Vixencia 

Consello Escolar    

Equipo Directivo:    

 Presidente:    Alfonso Lorenzo Vila. 30/06/2020 

 Xefa de Estudos:  Lucía Silva Busto. 30/06/2020 

 Secretaria:  Verónica Mouriño Pérez. 30/06/2020 

     

Representantes do profesorado: 

  Antonio Durán Coello. Nov/2020 

  Berta Castro González. Nov/2022 

  Alba Fernández Paz. Nov/2022 

  Adelaida Vanesa Silva Vicente Nov/2020 

  Dolores Suárez Dopazo Nov/2020 

Representantes de  nais/pais: 

  Mª Francia Vázquez González 
(ANPA) 

Nov/2020 

  Viviana Mariño Lago. Nov/2020 

  Montserrat Ucha Tejido Nov/2022 

Emma De Oliveira Dantas. Nov/2020 

Carlota Lomba Valtierra Nov/2022 

Persoal non docente: 

  José Benito Rodríguez Lomba. Nov/2022 

Representante do Concello: 

  Ana Cristina Martínez Souto  

Comisión Economica  

  Presidente Alfonso Lorenzo Vila 
  Secretaria Verónica Mouriño Pérez 
  Profesorado Adelaida Vanesa Silva Vicente 
  Pais Viviana Mariño Lago 
  
Comisión de Convivencia  

  Presidente Alfonso Lorenzo Vila 
  Vicepresidenta Lucía Silva Busto 
  Mestres Dolores Suárez Dopazo 
  Pais Montserrat Ucha Tejido 
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Órganos de coordinación 

  Persoal Non Docente José Benito Rodríguez Lomba 
  Xefa DO Verónica Mouriño Pérez 
  
Comisión de Biblioteca  

  Presidenta Lucía Silva Busto 
  Mestres Alba Fernández Paz 
  Pais Emma de Oliveira Dantas 

Equipo de Primeiro Nivel Equipo de Segundo Nivel 
Composición orgánica:  
Antonio Durán Coello Rosa Mª Fernández Carrera. 
Lara Mª Ferreira Hernández Adelaida Vanesa Silva Vicente 
Dolores Suárez Dopazo Dolores Suárez Dopazo 
Lucía Silva Busto Lucía Silva Busto 
Alfonso Lorenzo Vila Alfonso Lorenzo Vila 
Rosa Mª Couto Quintas. Rosa Mª Couto Quintas 
Hortensia Peralba Penedo Mª Carmen Pérez Bouzada 
Isabel Ramos Arias. Hortensia Peralba Penedo 
Verónica Mouriño Pérez Isabel Ramos Arias. 

Ánxela Jurschik Rodríguez Verónica Mouriño Pérez 

Mª Carmen Pérez Bouzada Ánxela Jurschik Rodríguez 

 
Composición operativa de 1º e 2º Nivel 
Coordinadora: Antonio Durán Coello 
 Lara Mª Ferreira Hernández 
 Rosa María Fernández Carrera 
 Adelaida Vanesa Silva Vicente 
 Dolores Suárez Dopazo 
 Alfonso Lorenzo Vila 
 Isabel Ramos Arias 
  
Equipo de Tercer Nivel Equipo de Cuarto Nivel 
Composición orgánica:  
Alba Fernández Paz Mª Carmen Lago Abalde 

Berta Castro González. Jéssica Rodríguez Piñeiro 

Dolores Suárez Dopazo Margarita Pérez Fernández 

Lucía Silva Busto Dolores Suárez Dopazo 

Alfonso Lorenzo Vila Lucía Silva Busto. 

Rosa Mª Couto Quintas Alfonso Lorenzo Vila. 
Mª Carmen Pérez Bouzada Rosa Mª Couto Quintas. 
Isabel Ramos Arias. Mª Carmen Pérez Bouzada. 
Verónica Mouriño Pérez Isabel Ramos Arias. 
Ánxela Jurschik Rodríguez Verónica Mouriño Pérez. 
Hortensia Peraba Penedo  Ánxela Jurschik Rodríguez. 
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Comisión de Coordinación Pedagóxica 

Presidente:   Alfonso Lorenzo Vila 

Xefa de Estudos:  Lucía Silva Busto 

Coordinadores: 

1º e 2º Nivel:  Antonio Durán Coello 

3º e 4º Nivel:   Jéssica Rodríguez Piñeiro 

5º e 6º Nivel:   Margarita Pérez Fernández 

E. D. L.G.:   Lara Mª Ferreria Hernández 

Biblioteca  Rosa Mª Couto Quintas 

Prof de de P.T:  Mª Carmen Seves Rodríguez 

                                        Hortensia Peralba Penedo 

 Hortensia Peralba Penedo 
 

Composición operativa de 3º e 4º Nivel 
Coordinadora: Jéssica Rodríguez Piñeiro 
 Mª Carmen Lago Abalde 
 Berta Castro González 
 Alba Fernández Paz 
 Hortensia Peralba Penedo 
 Rosa Couto Quintas 
 Verónica Mouriño Pérez 

Mª Carmen Pérez Bouzada 
Equipo de Quinto Nivel Equipo de Sexto Nivel 
Susana Fernández Gavín Mª Aida González Alonso 
Pilar Garcés Domínguez Montserrat Cancelas Álvarez 
Margarita Pérez Fernández Margarita Pérez Fernández 
Alfonso Lorenzo Vila Lucía Silva Busto 
Lucía Silva Busto Alfonso Lorenzo Vila 
Rosa Mª Couto Quintas Rosa Mª Couto Quintas 
Mª Carmen Pérez Bouzada Mª Carmen Pérez Bouzada 
Hortensia Peralba Penedo Hortensia Peralba Penedo 
Isabel Ramos Arias. Isabel Ramos Arias. 
Verónica Mouriño Pérez Verónica Mouriño Pérez 
Ánxela Jurschik Rodríguez Ánxela Jurschik Rodríguez 
Composición operativa de 5º e 6º Nivel 
Coordinadora Margarita Pérez Fernández 
 Mª Pilar Garcés Domínguez 
 Susana Fernández Gavín 
 Mª Aida González Alonso 
 Montserrat Cancelas Álvarez 
 Lucía Silva Busto 
 Mª Carmen Seves Rodríguez 
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Audición e L.:   Isabel Ramos Arias. 

Orientadora:   Verónica Mouriño Pérez. 

 

 Equipo de Dinamización e Normalización da Lingua Galega 
 

Coordinador:  Lara Mª Ferreria Hernández 

Compoñentes: 

Rosa Mº Fernández Carrera 

Antonio Durán Coello 

Susana Fernández Gavín 

Margarita Pérez Fernández 

    

Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares 
 

Coordinadora:  Adelaida Vanesa Silva Vicente 

Compoñentes: 

Berta Castro González. 

Mª Dolores Suárez Dopazo 

Pilar Garcés Domínguez. 

Carmen Pérez Bouzada. 

 

Departamento de Orientación 
Xefa de Dep:   Verónica Mouriño Pérez. 

Compoñentes: 

Orientadora:  Ánxela Jurschik Rodríguez  

1º e 2º Nivel: Antonio Durán Coello 

3º  e 4ºNivel: Jéssica Rodríguez Piñeiro 

5º e 6º  Nivel: Margarita Pérez Fernández 

Profe de de P.T:  Mª Carmen Seves Rodríguez (Aula Específica) 

                                        Hortensia Peralba Penedo 

Audición e L:   Isabel Ramos Arias. 
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Comisións e Dinamizacións 

Comisión de Avaliación Individualizada de 3º 

Director:   Alfonso Lorenzo Vila. 

Xefa de Estudios:  Lucía Silva Busto. 

Dep. Orientación:  Verónica Mouriño Pérez. 

Titores  3º:   Berta Castro González 

Alba Fernández Paz 

Comisión de Avaliación Individualizadade 6º 

Director:   Alfonso Lorenzo Vila. 

Xefa de Estudios:  Lucía Silva Busto. 

Dep. Orientación:  Verónica Mouriño Pérez. 

Titores  6º:    Mª Aida González Alonso 

   Montserrat Cancelas Álvarez 

Equipo de Biblioteca: 

Dinamizadora:   Rosa Mª Couto Quintas 

    Carmen Lago Abalde 

    Mª Aida González Alonso 

Isabel Ramos Arias   

Jéssica Rodríguez Piñeiro. 

Alba Fernández Paz 

Mª Carmen Seves Rodríguez 

Hortensia Peralba Penedo 

Montserrat Cancelas Álvarez 

   

Equipo Nós biblioteca   

Coordinadora:   Lucía Silva Busto. 

Compoñentes:   

Biblioteca:   Rosa Mª Couto Quintas     

     Alba Fernández Paz 

AA.CC:    Adelaida Vanesa Silva Vicente 

Normalización:  Lara Mª Ferreira Hernández 

     

Equipo TIC/EDIXGAL   
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Coordinador TIC:   Alfonso Lorenzo Vila. 
Coordinadora E-Dixgal:  Susana Fernández Gavín. 
Compoñentes:  Pilar Garcés Domínguez 
    Mª Aida Gonzáléz Alonso 
    Montserrat Cancelas Álvarez 
    Antonio Durán Coello 
    Rosa Mª Fernández Carrera 

8.-Plan de actuación dos órganos colexiados. 
O modelo de educación do noso centro implica a aportación coordinada de todos para 
conseguir os obxectivos propostos. As canles polos que se fai posible o funcionamento 
do Centro son: 

 

Os plans de actuación de todos estes órganos terán en conta: 

● Obxectivos xerais para o curso. 
● Accións en relación cos obxectivos. 
● Planificación e calendario das actividades a realizar . 
● Plan de seguimento e avaliación do programa. 
● A mellora do clima escolar. 
● A coordinación efectiva. 
● Programación de medidas organizativas. 
● Avaliación global do funcionamento do centro. 

Claustro de Profesores 
Tal como se recolle no art. 46 do D 374/96 do 17 de outubro: “O claustro de 

profesores é o órgano propio de participación destes no  goberno do centro e ten a 
responsabilidade de planificar, coordinar, decidir, se é  o caso, informar sobre todos os 
aspectos docentes del”.  
  Para un correcto funcionamento do centro ademais das funcións e 
obxectivos recollidos en dito decreto, como o equipo directivo propoñemos as seguintes 
accións: 

Claustro de 
Profesores

Equipo 
Directivo

Consello 
Escolar

Departamento 
de Orientación

Comisión de 
Coordinación 
Pedagóxica

Equipos 
didácticos

Equipo Nós 
Biblioteca
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● Manter as reunións precisas ao longo do curso, establecidas nun cronograma 
anual de reunións. 

● Realizar unha reunión informativa todos os martes na que se traten as novidades 
e propostas. 

● Empregar canles de comunicación variados: correo electrónico,  calendarios 
electrónicos  e taboleiros informativos. Neste curso realizaremos as 
convocatorias a través do portal Espazoabalar. 

● Fomentar e apoiar a participación do profesorado en grupos de traballo, 
proxectos de innovación, cursos de formación, etc. 

Planificación de actividades 
O claustro de profesores reunirase previa convocatoria do director, realizada cun 

mínimo de 48 horas de antelación. En dita convocatoria se recollerá a orde do día. No 
menor prazo posible a información dos temas a tratar estará ao dispor  de todos os 
membros. 

Da reunión do claustro levantará acta a Secretaria, e na mesma deberán 
contemplarse: os asistentes, a orde do día da reunión, o lugar e o tempo en que se 
celebrou, os puntos principais de deliberación e o contido dos acordos adoptados.  

Con relación aos acordos que haxa que adoptar, dentro do ámbito das 
competencias deste órgano, lémbrase que o voto de cada membro ten que ser 
afirmativo ou negativo, non podendo absterse en ningún caso.  

A acta da reunión será aprobada na seguinte sesión ordinaria. 

9.- Plan de actuación do Equipo directivo 
O Equipo Directivo está integrado polos mestres citados anteriormente. 
Este equipo directivo entende a súa labor como os responsables finais de que o servicio 
educativo sexa efectivo para os alumnos e as alumnas do centro. Esta responsabilidade 
enténdese tanto na xestión dos recursos humanos e materiais, como na comunicación 
directa cos demáis organismos da estructura da Consellería de Educación e do Concello 
de Tomiño, e tamén como na comunicación coas familias con fillos no centro. 

Entre as funcións que lles competen: 

• Director: 
o Representar oficialmente á administración educativa no centro. 
o Ostentar a representación do centro. 
o Dirixir e coordinar todas as actividades do centro. 
o Designar o equipo directivo. 
o Aprobar a PXA, agás nos aspectos con competencia directa do Claustro. 
o Executar os acordos dos órganos colexiados. 
o Cumprir e facer cumprir as leis. 
o Exercer a xefatura de todo o persoal adscrito ao centro. 
o Garantir o dereito de reunión. 

• Xefa de estudos: 
o Exercer, por delegación do director, a xefatura do persoal docente. 
o Coordinar e velar pola execución das actividades de carácter académico. 
o Coordinar as actividades dos coordinadores e dinamizadores. 
o Coordinar e orientar a acción dos titores. 
o Coordinar a actividade docente do centro. 
o Elaborar os horarios académicos do alumnado e profesorado. 
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o Facilitar a organización do alumnado e impulsar a súa participación. 
o Establecer os  mecanismos para corrixir ausencias imprevistas do 

profesorado. 

• Secretaria: 
o Ordenar o réxime administrativo do centro. 
o Actuar como secretaria dos órganos de goberno do centro. 
o Custodiar os libros e arquivos. 
o Expedir as certificacións. 
o Elaborar o anteproxecto de orzamento. 
o Ordenar o réxime económico do centro coas instrucións do director. 
o Velar polo mantemento do material do centro. 
o Informar sobre normativa, disposicións legais e asuntos de interese xeral 

ou profesional. 
 
O Equipo Directivo, independentemente dos necesarios e habituais contactos diarios, 
que poidan e deban producirse entre os seus membros, reunirase nos momentos da 
semana nos que non coincidan con funcións de carácter lectivo, segundo consideren 
necesario. 
Obxectivos  

o Dinamizar e actualizar os distintos aspectos do proxecto educativo do 
centro. 

o Favorecer a comunicación entre os distintos sectores 
o Colaborar e apoiar na realización do propio traballo 
o Apoiar a participación do profesorado en grupos… 
o Realizar unha correcta administración e inversión da economía do centro  
o Promover e acadar unha imaxe axeitada do centro 

Accións 
o Manter reunións semanais, distribuír o traballo e establecer prioridades  
o Realización dunha planilla de traballo coa súa correspondente 

temporalización, aberta ás posibles novidades que vaian xurdindo. 
o Levar as contas do centro actualizadas. 
o Coñecer as necesidades do centro, e actuar en función da máis rápida e 

mellor solución. 
o Manter contacto fluído cos distintos integrantes da comunidade 

educativa: ANPA, Concello, Xefatura Territorial, familias… 

Planificación de actividades: 

Actuarase sobre un calendario no que figuren as datas límite dos diferentes procesos e 
que marcará a “folla de ruta” do curso, procurando cumprir  en prazo tódolos 
procedementos. Para unha maior eficacia utilízase un calendario electrónico, accesible 
dende o colexio ou noutro lugar. 

Nos casos de acumulación de tarefas terase en conta uns criterios de prioridade 
baseados en: 

● En primeiro lugar prima a atención directa dos alumnos/as 
● En segundo lugar, a demanda do profesorado con relación á súa acción 

docente directa. 
● En terceiro lugar as outras cuestión, como as administrativas, 

organizativas e de atención diversa. 
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Seguimento e avaliación 
Para poder progresar, avanzar no noso traballo pretendemos avaliar a nosa 

actividade como equipo na que teremos en conta os seguintes aspectos de mellora: 

• Logros e melloras conseguidas pola nosa xestión 

• Valoración que se acade por parte da comunidade educativa sobre o 
colexio 

• Cumprimento de prazos nas xestións administrativas 

• Dinámica de traballo  
 

Consello escolar 

Obxectivos para un bo funcionamento: 
o Convocar reunión coa suficiente antelación. 
o Aportar a información necesaria. 
o Manter canles de comunicación con todos os representantes. 
o Apertura ás posibles suxerencias dos distintos sectores da comunidade 

educativa. 
Accións: 

● Preparación das reunións con antelación suficiente, para o que elaboraremos 
unha planilla anual de reunión (aberta ás posibles modificacións que poidan xurdir). 

● Envío da convocatoria da reunión coa súa correspondente orde do día. 
● Estableceremos  canles de comunicación que permitan un correcto 

desenvolvemento das actividades do centro, para poder coñecer as demandas, 
necesidades e suxerencias de toda a comunidade educativa. 

● Incorporación gradual destas convocatorias en calendarios electrónicos. 
● As reunións celebraranse en día e hora que posibiliten, na medida do posible, a 

asistencia de todos os membros, tendo en conta o principio xeral de horario de 
mañá nos meses de xuño e setembro, e horario de tarde nos outros meses. 

Planificación: 
Estableceranse no calendario xeral as posibles datas das reunións ordinarias, e irán 
incorporándose os asuntos a tratar, previamente á convocatoria oficial de cada 
xuntanza. 
Da reunión do Consello Escolar levantará acta a Secretaria, e na mesma deberán 
contemplarse: os asistentes, a orde do día da reunión, o lugar e o tempo en que se 
celebrou, incluíndo os puntos principais de deliberación e o contido dos acordos 
adoptados. Dita acta será aprobada nunha reunión posterior ordinaria. 
Plan de seguimento e avaliación: 
Valoraremos : 
Grao de información ao Consello sobre o funcionamento do centro 
Nivel de asistencia media e participación 
Funcionamento interno das súas comisións 

CCP 

A comisión de coordinación pedagóxica terá as seguintes competencias: 
● Elevar propostas ao claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración 

dos proxectos curriculares. 
● Velar para que a elaboración dos proxectos curriculares de etapa e o plan de 

acción titorial se realice conforme os criterios establecidos polo claustro. 
● Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do centro, os proxectos 
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curriculares de etapa e a programación xeral anual. 
● Establecer as directrices xerais para a elaboración das programacións didácticas 

dos equipos de ciclo e do plan de acción titorial, así como das adaptacións 
curriculares e dos programas de diversificación curricular incluídos no proxecto 
curricular. 

● Propoñer ao claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa 
aprobación. 

● Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de 
etapa. 

● Canalizar as necesidades de formación do profesorado cara ao centro de 
Formación Continuada do Profesorado. 

● Coordinar o calendario de avaliacións do curso. 
● Realizar, de ser o caso, a proposta ao xefe de estudios co fin de que se designe o 

responsable do equipo de actividades complementarias e extraescolares. 
● Propoñer os profesores que han de formar parte do equipo de normalización 

lingüística. 
A comisión de coordinación pedagóxica realizará unha sesión extraordinaria ao comezo 
do curso e outra ao finalizar este, así como cantas outras se consideren necesarias; das 
devanditas sesións levantará acta a secretaria da mesma co resumo do tratado. 
Neste curso tentaremos continuar coa revisión e renovación dos documentos do centro 
polo que a comisión de coordinación pedagóxica deseñará as directrices xerais para a 
súa elaboración e revisión, así como o calendario das actuación necesarias. 

Equipos Didácticos e equipo Nós Biblioteca 

Os equipos didácticos son os encargados de organizar e dinamizar a actividade 
pedagóxica do centro, coordinados polo grupo Nós Biblioteca, que dende a biblioteca 
do centro fará as propostas para levar adiante o traballo en base a un proxecto común 
do centro, sobre “E-Comedor”, ou todos os aspectos relacionados co comedor e a vida 
sana,   así como todas as actuacións que durante o calendario supoñan unha 
coordinación e integración de actividades. 
As reunións destes equipos faranse regularmente segundo calendario de Xefatura de 
Estudios, e tamén cando sexa necesario a proposta da súa coordinación. 

10.-Xornada escolar e horario do centro. 
Criterios para a súa elaboración 
Os horarios xerais do Centro foron elaborados a partir do contexto propio, condicionado 
pola lexislación educativa en relación co horario, polo transporte escolar combinado 
entre os distintos colexios de Tomiño, e pola decisión acordada no seu momento de 
establecer unha xornada lectiva continuada. 

Os criterios para a elaboración de horarios do profesorado están enclavados dentro do 
marco da normativa legal vixente e baseados nas seguintes premisas: 

Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado. 

Rendibilizar ao máximo o capital humano dispoñible, actualizando o potencial creativo 
do grupo de profesorado do centro. 

Facilitar iniciativas pedagóxicas que se tomen dende o Claustro. 

Consenso da proposta facilitando o contraste de pareceres e a concorrencia de 
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capacidades e esforzos. 

Distribución horaria do Profesorado 
         Os horarios académicos foron elaborados pola Xefatura de Estudios, segundo 
dispón o Decreto 374/96 e a Orde  do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican 
parcialmente as ordes do 1 de agosto de 1997, pola que se ditan instrucións para o 
desenvolvemento do Decreto  374/1996, polo que se aproba o regulamento orgánico 
das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria e se establece a 
súa organización e funcionamento, do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan 
determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de educación 
infantil, dos colexios de educación primaria e dos colexios de educación infantil e 
primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, e do 3 
de outubro de 2000, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 
7/1999, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas 
non universitarias. Tamén segundo o Decreto 105/2014 de 4 de setembro polo que se 
establece o curriculo de Educación Primaria na comunidade autónoma de Galicia en 
aplicación da nova LOMCE 

    Os horarios son entregados a cada profesor/a coas sesións fixas (E. Física, Música, 
Idioma, Relixión/Atención Educativa)  para que cada titor/a o complete, entregándollo, 
unha vez distribuídas as horas, á xefatura de estudios. Respectouse  o tempo que a lei 
vixente adxudica a cada área, establecendo o período de momento lector dentro da 
parrilla horaria. 

Neste caso encádranse nos cursos impares tres sesións na área de Lingua Galega e dúas 
en Lingua Castelá, sendo á inversa nos cursos pares. 

Distribución horaria do alumnado 
Os tempos de actividades lectivas,  lecer e momento lector, distribúense da seguinte 
maneira : 

Sesións Distribución horaria Tempo 

1ª De 9:40 a 10:30 horas. 50´ 

2ª De 10:30 a 11:20 horas. 50´ 

3ª De 11:20 a 12:10 50´ 

Tempo de lecer 12:10 a 12:40 30´ 

4ª Momento Lector 12:40 a 13:00 20’ 

5ª 13:00  a 13:50 50´ 

6ª 13:50 a 14:40 50 
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Horario dos grupos: 
1º A  1º B 

 lun mar mer xov ven   lun mar mer xov ven 

09:40/10:30 MAT MAT REL/V MAT CS  09:40/10:30 LG CS LC REL/V MAT 

10:30/11:20 ING CN LG LC LC  10:30/11:20 LC LC CN LG LC 

11:20/12:10 LC CS ING LG PLAS  11:20/12:10 MUS MAT CS MAT PLAS 

12:10/12:40 RECREO    

12:40/13:00 MOMENTO LECTOR    

13:00/13:50 MUS EF MAT CN LG  13:00/13:50 CN EF ING ING LG 

13:50/14:40 CS LG LC EF MAT  13:50/14:40 MAT LG MAT EF CS 

 

2º A  2º B 

 lun mar mer xov ven   lun mar mer xov ven 

09:40/10:30 LG MAT MAT LC REL/VA  09:40/10:30 PLAS REL/V LG MAT MAT 

10:30/11:20 MAT LC MUS CN LC  10:30/11:20 LC CS MAT CS CN 

11:20/12:10 CS CN REL/VAL MAT LG  11:20/12:10  CN LC LC LG 

12:10/12:40 RECREO  12:10/12:40 RECREO 

12:40/13:00 MOMENTO LECTOR  12:40/13:00 MOMENTO LECTOR 

13:00/13:50 ING LG CS EF PLAS  13:00/13:50 LG ING MUS EF MAT 

13:50/14:40 LC EF LG ING MAT  13:50/14:40 MAT EF REL/V LG LC 

 

3º A  3º B 

 lun mar mer xov ven   lun mar mer xov ven 

09:40/10:30 MAT MAT MAT MAT LG  09:40/10:30 LG LC MAT MAT ING 

10:30/11:20 MUS LC ING LC REL/V  10:30/11:20 CN REL/V CN MAT LG 

11:20/12:10 LC EF LC EF ING  11:20/12:10 LG EF LG EF CS 

12:10/12:40 RECREO  12:10/12:40 RECREO 

12:40/13:00 MOMENTO LECTOR  12:40/13:00 MOMENTO LECTOR 

13:00/13:50 CN LG LG CN CS  13:00/13:50 MAT CS LC CS LC 

13:50/14:40 ING CS CN LG PLAS  13:50/14:40 MUS ING ING LG PLAS 

 

4º A  4º B 

 lun mar mer xov ven   lun mar mer xov ven 

09:40/10:30 MAT MAT LC MAT LG  09:40/10:30 MAT LC MAT LC LG 

10:30/11:20 LC MUS LG LC ING  10:30/11:20 MAT LC MAT LC LG 

11:20/12:10 LG ING MAT ING REL/V  11:20/12:10 PLAS MUS ING ING CS 

12:10/12:40 RECREO  12:10/12:40 RECREO 

12:40/13:00 MOMENTO LECTOR  12:40/13:00 MOMENTO LECTOR 

13:00/13:50 CS CN CS LG LC  13:00/13:50 ING CN REL/V LG CN 

13:50/14:40 EF CN EF PLAS CN  13:50/14:40 EF CS EF LG CN 
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5º A  5º B 

 lun mar mer xov ven   lun mar mer xov ven 

09:40/10:30 MAT LC MAT LC ING  09:40/10:30 MAT LC MAT LC MAT 

10:30/11:20 MAT LC MAT LC CN  10:30/11:20 MAT LC ING LC MAT 

11:20/12:10 LG CN LG REL/V CS  11:20/12:10 LG ING CS LG CN 

12:10/12:40 RECREO  12:10/12:40 RECREO 

12:40/13:00 MOMENTO LECTOR  12:40/13:00 MOMENTO LECTOR 

13:00/13:50 EF ING EF MUS LG  13:00/13:50 EF REL/V EF CN  

13:50/14:40 LG CS ING MAT PLAS  13:50/14:40 ING LG CS PLAS  

 

6º A  6º B 

 lun mar mer xov ven   lun mar mer xov ven 

09:40/10:30 MAT ING MAT MAT MAT  09:40/10:30 MAT MAT MAT MAT MAT 

10:30/11:20 LC MAT LC CN CS  10:30/11:20 LC CN LC REL/VA MUS 

11:20/12:10 EF REL/V EF CN MUS  11:20/12:10 EF CN EF LC ING 

12:10/12:40 RECREO  12:10/12:40 RECREO 

12:40/13:00 MOMENTO LECTOR  12:40/13:00 MOMENTO LECTOR 

13:00/13:50 LG LG ING ING PLAS  13:00/13:50 LG LG CS CN PLAS 

13:50/14:40 CS CN CS LC LG  13:50/14:40 CS ING CS ING LG 

 

Horario de Aula Matinal, Comedor, Biblioteca e Actividades 
Extraescolares: 

● Horario da aula matinal é de 8:00  - 9:25. 

● Horario de comedor é de 14:40h a 15:30h. 

● A biblioteca do centro permanecerá aberta,  ademáis de durante o período lectivo 

(incluídos recreos),   todos os días lectivos de 16: 00h a 18:00h. Neste horario de tarde 

poderán acceder tódolos membros da comunidade educativa. 

● As actividades extraescolares do centro faranse, con carácter xeral, de luns a venres en 

horario de 16:00 a 18:00 h,  para garantir a presencia de profesorado. 

Horario do Profesorado 
 

Realízanse os horarios do profesorado segundo estipula a  Orde de 23 de xuño de 2011 
pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes, e na 
que se especifica que a xornada semanal será de trinta horas para actividades do centro 
con presencia no mesmo, tendo 25 delas  carácter lectivo, a razón de cinco horas diarias 
de luns a venres. 

Así pois,o horario de presencia no colexio do profesorado será  de 9:25h. a 14:40h., 
todos os días da semana, e os mércores de 9:00h. a 14:40h, adicando de 9:00 h a 9:40 h 
a atención a nais/pais/titores legais.    

Tamén os martes de 16:00h a 18:00h para a realización de reunións de profesorado, de 
equipos, CCP, claustros… 

          De maneira rotatoria, o profesorado permanecerá os demáis días lectivos de 16:00 
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a 18:00 horas para cubrir o horario de biblioteca e representación do centro durante o 
momento das actividades extraescolares. 

      

Horario de atención ao público 

LUNS A VENRES 

De 9:40 a 12:00 h 

 

Horario de titoría de pais/nais 

MÉRCORES 

De 9:00h a 9:40h 

 

Tamén os mestres poderán concertar outra cita noutro día e hora previamente 
consensuado coas familias, e sempre que se autorice dende Xefatura de Estudios, para 
favorecer a coordinación mutua. 

11.- Procedemento de vixiancia nos recreos 
CONDICIÓNS CLIMÁTICAS FAVORABLES (1 TIMBRE) 

 
Comezo recreo 

Ao sinal, o alumnado, a indicación do mestre, sairá ordenadamente do edificio escolar ao patio, 
evitando carreiras e alborto. 
Os mestres que estaban con eles, aseguraranse de acompañalos á saída, e de que os mestres de 
garda estén no patio (de non darse esta circustancia, deberán estar acompañándoos). 
Os mestres con garda de recreo deberán axilizar a súa saída. 
Os mestres de garda deberán abrir e cerrar as portas do edifico educativo (ver cadro abaixo). 
O alumnado só poderá permanecer no edificio educativo e administrativo, baixo a supervisión dun 
mestre. 

 
Durante o recreo 

Poderán dispoñer do material que para este fin se coloca no porche do vestiario masculino. 
Non existen campos ni material por curso, todos poden participar nos xogos e zonas que queiran. 
Se as pistas de herba están en malas condicións, só se utilizarán as de cemento. 
Se hai algún incidente no recreo, será acompañado por un mestre de vixiancia, e será atendido 
polo titor/a ou na súa ausencia por outro mestre (curas, chamadas, cambio roupa). 

 
Final recreo 

Os mestres aseguraranse de que o alumado recolla o material empregado. E colocaranse nas portas 
asegurándose de que non queda ningún alumno/a fóra. 
Logo dirixiranse á súa zona de control de retorno do alumnado ás aulas, segundo este cadro:                                                        

 

Zona vixiancia Porta/lugar  

Zona 1 Sur 

Zona 2 Sur 

Zona 3 Norte 

Zona 4 Norte 

Zona 5 Corredor central de abaixo. 

Zona 6 Planta superior. 

 

CHOIVA MODERADA (2 TIMBRES) 
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CHOIVA EXTREMA (3 TIMBRES) 

 

 

DEFINICIÓN DE ZONAS DE RECREO 

 

ZONA 1: Entrada e patio diante do comedor. Zona de pista de atletismo. 

 

ZONA 2: Zona entre colexio e ximnasio. 

 

ZONA 3: Zona traseira do ximnasio. 

 

ZONA 4: Zona de pistas deportivas e campo de voleibol. 

 
ZONA 5: biblioteca 

O alumnado permanecerá nos espazos cubertos. Non permitido o uso de material deportivo. 

Curso Zona Mestre 
1º e 2º Patio cuberto Sur Zona 2 Reforzado por Mari Seves 

3º curso Cuberto vestiario feminino Zona 4 

4º curso Cuberto vesitario masculino Zona 3 

5º e 6º curso Diante Secretaría Zona 1 

Recreo nas respectivas zonas dentro do edificio a cargo dos mestres adscritos a ese ciclo. Ratio de vixiancia: 1 mestre 
por cada 50 alumnos/as. Poderase rotar a vixiancia. Non se poderá correr nin cambiar de zona (só ir a Informática 
ou Biblioteca) 
Ciclo  Zona  Mestre asociado 

3º ciclo Zona 5º Carmen P  

Zona 6º Marga e Isabel 

2º ciclo Zona 3º e 4º Lola 

1º ciclo  1º curso zona de Música Rosa C 

2º curso zona de 1º ciclo Tensi 

PRIORIDADE DA BIBLIOTECA EN TEMPO DE RECREO 

LUNS MARTES MERCORES XOVES VENRES 

1º e 2º 3º 4º 5º 6º 

PRIORIDADE NA AULA DE INFORMÁTICA EN TEMPO DE RECREO 

EQUIPOS 2, 3 e 4:   Primeiro Equipos 8, 9 e 10: Terceiro Equipos 14, 15 e 16:  Quinto 

Equipos 5, 6 e 7:  Segundo Equipos 11, 12 e 13:  Cuarto Equipos 17, 18 e 19:  Sexto 
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Zona 6: informática 

 

 

GARDAS DE RECREOS 

 LUNS MARTES MÉRC XOVES VENRES  

Zona 1 Lara Vanesa Vanesa Vanesa  Lara  Zona 1 

Zona 2 Pili  Alba Pili Susana Susana Zona 2 

Zona 3 Jessica Carmen L Jessica 
Carmen 
L. 

Alba Zona 3 

Zona 4 Rosa C. Berta Antonio Berta Antonio Zona 4 

Z 5 (biblioteca) Aida Aida Aida Aida Aida 
Z 5 
(biblioteca) 

Zona 6 (inf) Vanesa Carmen 
P. 

Carmen 
P. 

Carmen 
P. 

Carmen 
P. 

Zona 6 (inf) 

Gardas de secretaría: 

Tódolos días haberá un mestre con garda na secretaría, agás que se precise para facer 
sustitucións no centro, para reforzar as labores de secretaría. 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

1º 1.- Marga 
2.- Rosa C 

1.- Vanesa 
2.- Aida 

1.- Rosa C. 
2.- Lola 

1.- Rosa C. 
2.- Lola 

1.- Susana 
2.- Berta 

2º 1.- Alba 
2.- Marga 

1.- Carmen 
L 
2.- Marga  

1.- Alba 
2.- Pili 

1.- Lola 
2.- Marga 

1.- Carmen 
L. 
2.- Montse 

3º 1.- Vanesa 
2.- Lara  

1.- Pili 
2.- Seves 

1.- 
Antonio 
2.- 
Jessica 

1.- Carmen 
L 
2.- 
Jessica 

1.- 
Antonio 
2.-  Alba 

Recreo  

ML 1.- Lola 
2.- Marga  

1.- Lola 
2.- Marga 

1.- Marga 
2.- Carmen 
P. 

1.- Carmen 
P 
2.- Marga 

1.- Carmen 
P.  
2.- Marga 

5º 
1.- 
Antonio 
2.- Rosa F 

1.- Vanesa 
2.- Susana 

1.- Lara 
2.-Vanesa 

1.- Susana 
2.- Aida 

1.- Carmen 
P 
2.- Marga 

6º 
1.- Pili 
2.- 
Jessica 

1.- Carmen 
P. 
2.- Berta 

1.- Berta 
2.- Susana 

1.- Montse 
2.- Pili 

1.- Carmen 
P. 
2.-  Tensi 
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12.-Programación e calendario das reunións dos órganos 
de goberno. 
Claustro 
Para garantir o funcionamento da actividade educativa do Centro o claustro reunirase para 
deliberar e tomar as decisións que lle corresponden durante o presente curso como mínimo nas 
seguintes ocasións: 

• En setembro, antes de comezo de curso para realizar a adscrición funcional. 

• En outubro, para informar a Programación Xeral Anual. 

• En xaneiro, para informar e valorar o primeiro trimestre do curso. 

• En abril, para informar e valorar o segundo trimestre do curso. 

• En xuño, para informar a Memoria Final de Curso. 

• Reunirase ademáis calquera outra ocasión que se precise. 

Como norma xeral, as sesións de Claustro realizaranse en xornada de martes entre as 16:00 e 
18:00 horas,  agás nos momentos de xornada laboral non lectiva, que se programarán pola 
mañá. 

Serán convocados coa antelación regulamentaria, a través da utilidade de XADE, e a súa 
asistencia por parte do profesorado é obrigatoria. 

Consello Escolar 
Reunirase tamén en tódalas ocasións que se precise, considerando as xuntanzas mínimas as 
seguintes: 

• Setembro: antes do comezo de curso para acordar aspectos de organización do 
comedor escolar.   

• Outubro:  para avaliar a Programación Xeral Anual 

• Xaneiro:  xuntanza para aprobar os informes da primeira avaliación e a memoria 
económica do ano anterior. 

• Marzo:  para aprobar o proxecto de presuposto para 2016 

• Abril: para aprobar o informe da segunda avaliación 

• Xuño:  para aprobar a Memoria Final de Curso 

• Poderase reunir tamén noutras ocasións, se é necesario. 

Convocarase preferentemente en xornada de martes pola tarde, durante o calendario lectivo, e 
en xornada de mañá nos períodos non lectivos. As convocatorias realizaranse utilizando a 
aplicación XADE, e en función da demanda de cada membro, se empregará tamén para a 
convocatoria e para a documentación que acompañe, o correo electrónico. 

  



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN – TOMIÑO.      PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2019-20 

30 
 

13.-Programación e calendario das reunións dos órganos 
de coordinación docente. 
Establecerase un protocolo de xuntanzas mensual , de maneira que cada un destes equipos teña 
unha reunión ao mes, o que non impedirá a realización de máis xuntanzas en caso necesario. 
Para a elaboración do calendario, aplicarase este criterio, aínda que poida sufrir modificacións 
concretas por axustes de calendario: 

Comisión de Coordinación Pedagóxica e Nós Biblioteca Primeiros martes do mes 

Equipos de Nivel Segundos martes do mes 

Equipo de Actividades Complementarias. Extraescolares e 
Equipo de Dinamización e Normalización Lingüística. 

Terceiros martes do mes 

Biblioteca  Cuartos martes do mes 

Departamento de Orientación. Primeiros mércores do mes 

 

Poderanse tamén programar nun martes xuntanzas de dous órganos diferentes axustando 
horarios. 

Tamén haberá programación de xuntanzas doutros órganos dinamizadores, como Tic, 
Actividades Deportivas, etc, contando coa disponibilidade temporal dos martes. 

14.-Participación do profesorado do centro en 
programas de innovación educativa. 

Dende o equipo directivo pretendemos promover e apoiar aquelas iniciativas 
que partan do profesorado e que teñan  por obxectivo mellorar e actualizar a nosa 
práctica docente e levar a cabo novas experiencias educativas ofertadas pola Consellería 
ou a iniciativa do profesorado. Todos eles atópanse vinculados directamente coa 
práctica na propia aula, enriquecendo a propia programación. 

Este curso solicitamos a participación  nas seguintes actividades: 

1.  Centro Plurilingüe, este é o noso primeiro ano. 

2. Plan PROXECTA en varios dos plans que se propoñen dende a Consellería. 

o PDC (Proxecto deportivo de Centro). Centros Activos e Saudables. 

(Xogade, Móvete +, camiña en bici á escola e Milla diaria) 

o Aliméntate Ben (Froitana escola, Ponlle as Pilas ao teu bocata e O sabor 

da aventura está no mar) 

o Proxecto Ríos 

o  

3. Contratos – Programa:  

o Participaremos nas seguintes actuacións: 

o Refórza-T. Modalidade de acompañamento fóra de horario lectivo 

o Mellora das competencias clave. 

o Iguála-T. 

o Con-vive. 



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN – TOMIÑO.      PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2019-20 

31 
 

o Inclúe-T 

o Mellora da calidade na xestión dos centros. 

4. O centro participa no programa “Introducción a Robótica educativa en primaria”. 

5. O centro participa na “Semana Stem” co alumnado de 5º de primaria. 

6. O centro solicitou participar  “Club de Ciencia”,  sen coñecer a resolución da 
convocatoria no momento de aprobar esta PXA. 

7. Continuamos incorporados ao proxecto Voz Natura. 

8. Continuamos por cuarto ano no PLAMBE. 

9. Continuamos por segundo ano na “Radio Escolar” 

Debemos salientar o compromiso do profesorado por mellorar a calidade educativa, a 
formación permanente, aspectos ambos que repercuten directamente  na atención ás 
diversas necesidades que poida presentar o alumnado ao longo da súa escolaridade no 
noso centro.  
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15.-Libros de texto para o presente curso 
Libros de texto 1º 

Área Editorial Colección ISBN 

Matemáticas Santillana Saber Hacer 978-84-680-4354-8 

Inglés Richmond Go! Activity book 1º 978-84-668-2960-1 

 

Libros de texto 2º 

Área Editorial Colección ISBN 

Lengua  Santillana 

Lengua + 

Tareas y destrezas 

comunicativas 

9788468040028 

Inglés Richmond Go! Activity Book 2º 9788466825948 

 

Libros de texto 3º 

Área 
 

Editorial Colección ISBN 

Ciencias da Natureza 3 Anaya Aprender é crecer 978-84-678-8568-2 

Lingua Galega 3 Anaya Aprender é crecer 978-84-678-8655-9 

Lengua Castellana 3 Anaya Aprender é crecer 978-84-678-7884-4 

Matemáticas 3 Anaya Aprender é crecer 978-84-678-8574-3 

Inglés Richmond 
Santillana 

Beep 3 Student´s 
Book 

978-84-668-1010-4 

Inglés Richmond 
Santillana 

Beep 3Activity 
Book 

978-84-668-1011-1 
 

 

Libros de texto 4º 

Área Editorial Colección ISBN 

Ciencias Sociais 4 Anaya Aprender é crecer 978-84-678-8021-2 

Ciencias da Natureza 4 Anaya Aprender é crecer 978-84-678-8017-5 

Lingua 4 Anaya Aprender é crecer 978-84-678-8013-7 

Lengua 4 Anaya Aprender es crecer 978-84-678-0650-0 

Matemáticas Anaya Aprender es crecer 978-84-678-7781-6 

Inglés Richmond Santillana Beep 4 Student´s Book 978-84-668-1422-5 

Inglés Richmond Santillana Beep 4 Activity Book 978-84-668-1458-4 

Quinto Nivel:EDIXGAL: non hai libros de texto 

Sexto Nivel:EDIXGAL: non hai libros de texto 
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16.-Programa anual de actividades complementarias e 
extraescolares 
1. Obxectivos 
O equipo de AACC  tentará neste curso acadar os seguintes obxectivos: 
 · Organizar actividades para a celebración das conmemoracións anuais máis significativas. 
· Programar , na medida do posible, actividades relacionadas co tema común para todo o centro,  

“E-Comedor ”. 
· Crear interese polas actividades artísticas, culturais e deportivas. 
· Programar visitas culturais encamiñadas a que o alumnado coñeza a contorna. 
· Fomentar a participación de toda a comunidade escolar nas actividades programadas. 
· Manter informada a toda a comunidade escolar das actividades que se celebran no centro. 

  2. Plan de actividades complementarias. 
Para acadar os obxectivos propostos programaranse as seguintes actividades: 

•  Celebración das distintas festas e conmemoracións: magosto, nadal, día da paz, 
entroido, día da muller, saída con todo o alumnado e festival fin de curso.  

• Tratarase de buscar e programar actividades (xogos, cancións, saídas, disfraces,….) 
relacionadas  co tema globalizador que se traballará no centro este curso  dende todos 
os equipos. 

  
Proposta de realización de actividades complementarias no curso 2019/20 
 

Celebración Data/s 
Equipo 
organizador 

Formato Dirixido 

Día Europeo 
do Deporte 

27/9/2019 EF 
No recreo e no momento 
lector xogos no patio 

Todo o alumnado 

Móllate polos 
ríos 

27/9/2019 
E outra data 
por 
determinar no 
curso    

EF 
3º ciclo 

Limpeza do tramo 
apadrinado do río Pego 

Alumnado de 5º e 
6º 

Festas de 
outono 

30/10/2019 
AACC 
Normalización 
EF 

Celebración durante a 
xornada dos seguintes actos: 

• Carreira  

• Xogos populares 

• Magosto 

As familias poden 
acudir a ver a 
carreira, despois as 
actividades serán 
exclusivas para o 
alumnado do centro 

Samaín 30/10/2019 
Todos 
 

Celebración do Samaín con 
cabazas 

Todos 

Mes da 
Biblioteca 
Día da 
biblioteca 

Outubro 
 
24 

Biblioteca 

Actividades diversas 
organizadas polo Equipo de 
Biblioteca- 
 

Dirixido ao 
alumnado do centro 
e ás familias. 

“Cociña con 
ciencia” 

 
Novembro 
 

Biblioteca 
Actividades diversas 
organizadas polo Equipo de 
Biblioteca- 

Todo o alumnado 
do centro. 

Nadal 
Venres 
20/12/2019 

AACC 
Normalización 
 

Festival de nadal 
protagonizado polo 
alumnado do centro 

Alumnado e 
familias 

Día da paz 
Xoves 
30/01/20 

AACC 
Normalización 
 

Acto conxunto no patio no 
momento lector. 

Alumnado 

“Aliméntate 
con arte” 

Xaneiro Biblioteca 
Actividades diversas 
organizadas polo equipo. 

Todo o alumnado 
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Celebración Data/s 
Equipo 
organizador 

Formato Dirixido 

Entroido 
Venres 
21/2/20 
 

AACC 
Normalización 
 

Celebración do entroido: 

• Certame gastronómico (1 
día) 

• Desfile polas rúas  

• Merenda no patio ou zona. 

Alumnado 
Pais durante o 
desfile 
CRA 

Proxecto 
 E-Comedor 

1º e 2º 
trimestre 

Nós Biblioteca 
que repartirá ao 
resto dos 
equipos  

Preparación da exposición 
temática na Aula da 
Natureza  ou por todo o 
centro. 

Alumnado e 
familias 

 
CumpleUncas 

Todos os 
meses 

Biblioteca 
Fotografía, agasallo para 
todos os que celebran o seu 
cumple. 

Todo o alumnado e 
mestres. 

Día Muller 6/3/2020 
AACC 
Normalización 

Celebración do día da muller. Alumnado  

 
“Teatro na 
cociña” 
 

Marzo Biblioteca 
Actividades variadas 
organizadas polo equipo 

Alumnado 

Mes do Libro Abril Biblioteca 
Actividades variadas 
organizadas polo equipo 

Alumnado 

Semana 
cultural 
 

14/5/20 
15/5/20  
 

Nós Biblioteca 
que repartirá ao 
resto dos 
equipos 

Charlas/visitas (14 /5/2020) 
a determinar 
Exposición si ou non. 
15/5/2020 Pequeno festival 
no que se recorda a 
homenaxeada (Ricardo 
Carballo). Festival no q cada 
curso expón o seu pais 
(danza, deporte …) 

Alumnado e 
Familias 

Turonia 6º  
4/6/20 
5/6/20 

EF 

Dúas xornadas completas co 
alumnado de 6º de primaria, 
con saídas conxunta cos 
colexios de Tomiño visitando 
distintos lugares do concello 
e pernoctando nun pavillón / 
ximnasio 

Alumnado de 6º 

Pequeturonía 

Xuño 1º ciclo EF 1º e 2º de primaria 
Alumnado do 1º 
cicilo 

Xuño  2º ciclo EF 3º e 4º de primaria Alumnado do 2 ciclo 

Xuño  3º ciclo EF 5º de primaria Alumnado de 5º 

Excursión 
todos xuntos 

Luns 
8/6/2020 
ou 
Venres  
12/6/20 

 
AACC 
Normalización 
 

Todo o centro alumnado 

Festival fin de 
curso 

19/6/20 
Tutoras 6º 
+AACC 

Festival con actuacións de 
todo o alumnado con 
especial protagonismo do 
alumnado de 6º de primaria 
e acto de despedida destes 
alumnos/as 

Alumnado e pais 
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3. Saídas culturais:  
 

CICLO/NIVEL SAÍDA 

1º curso 

Saída colectiva final de curso 

 

Saídas á contorna 

Vigo 

Tui 

A Guarda 

Pontevedra 

 

2º curso 

3º curso 

4º curso 

Vigo 

Tui 

Pontevedra 

Santiago 

Ponteareas 

Salvaterra 

A Guarda 

Baiona 

Portugal 

O Rosal 

Saídas á contorna 

5º curso 
Turonia de 5º 

Turonia de 6º cos colexios de 
Tomiño  

Pontevedra 

 

Saídas á contorna 

A Guarda 

Tui 

Vigo 

Santiago 

A Coruña 

6º curso 

Todo o colexio Pequeturonia 

 

Este plan queda aberto a calquera saída ou actividade que poida xurdir e que resulte de 
interese para o noso alumnado. 

4. Voz Natura. 
 “CON-CIENCIA NATURA” 

Coordinadora do Proxecto 

Rosa María Fernández Carrera 

 

Persoas implicadas no Proxecto 

Mª del Carmen Pérez Bouzada, Alfonso Lorenzo Vila e Vanesa Silva 

Vicente de forma directa na horta escolar, e o resto do profesorado na 

medida en que queira participar nas actividades propostas.  
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Entidades  implicadas no Proxecto 
Comunidade de Montes en Man Común da Parroquia de Tomiño e Concello de 

Tomiño mediante o seu programa de compostaxe  

INTRODUCCIÓN 

Dende fai moitos anos o CEP Pedro Caselles Beltrán ven de participar no proxecto 
Voz Natura da Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre a través das actividades do 
seu grupo ecolóxico, onde alumnado voluntario, nas horas do recreo, realizan as 
actividades proxectadas supervisadas pola coordinadora. A estas actividades hai que 
engadirlle as que fai cada curso coordinadas polo titor ou titora e outras que se fan en 
gran grupo chegando a participar nalgunhas a totalidade do Centro. 

Cara ao curso 2019/2020 imos continuar coas actividades que repetimos cada 
ano. Seguir coa nosa horta, onde produciremos e consumiremos os nosos produtos 
ecolóxicos; actividades que xiren arredor do noso monte para sensibilizar ó noso 
alumnado da importancia e valor das árbores e actividades destinadas a potenciar a 
reciclaxe de residuos. A novidade deste curso será o invernadoiro, durante o curso 
2018/2019 os traballos estiveron centrados na súa montaxe e preparación, cara o curso 
2019/2020 queremos dedicalo a actividade de investigación das plantas, poden ser 
actividades ideadas polos propios nenos e nenas do grupo ecolóxico, ou experimentos 
ideados por titoras e titores. Continuaremos tamén coa actividade, que comezou neste 
curso, de reciclaxe do lixo no noso colexio, facendo fincapé no re-aproveitamento dos 
restos orgánicos para fabricar compost e na concienciación do problema dos plásticos, 
por iso que decidimos nomear o proxecto como: 

“Con-ciencia natura” 

ACTIVIDADES PARA O CURSO 2019/2020 

Grupo ecolóxico 

Este grupo de voluntarios mantense no centro dende os inicios de Voz Natura. A 
través de carteis pídense voluntarios para formar parte deste grupo que realizará as 
actividades nos re creos e no momento lector dos mércores. Levarán a cabo diversas 
actividades, entre as que cabe destacar: 

 1.1 O Invernadoiro 

Este ano montaremos un invernadoiro, no que o grupo ecolóxico levará a cabo 
algún traballo-investigación, probablemente centrado en ornamentais, pero sen 
descartar outras cousas que vaian xurdindo. 

1.2 Horta 

Axudaran ao alumnado de 2º no traballo da horta. 

1.3 Limpeza do patio 

Batidas para a recollida do lixo do patio 

1.4 Recollida e compostaxe do lixo orgánico  

Nesta actividade o grupo tamén e ocupará de dar charlas aos distintos grupos 
para conciencialos e informalos sobre a recollida e separación de residuos, sobre todo 
orgánicos e plástico. 

2. A horta 

Para o curso 2019/2020 seguiremos adiante ca nosa horta ecolóxica, na que 
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sementaremos produtos de tempada, respectando as tradicións e usos da zona. Os 
traballos da horta realizaranos nenos e nenas do grupo ecolóxico e o alumnado 
completo de 2º curso. 

Escollemos tres produtos para cultivar: chícharos, patacas e leituga; pois o 
período de cultivo, coidado e colleita coincide coa duración do curso escolar, polo que 
o grupo da horta planta, colleita, cociña e come o que plantou. Como abono usaran 
compost procedente da nosa composteira do patio. 

O cultivo estrela será a pataca do cedo que sementaremos a poder ser en 
febreiro, facendo un seguimento do seu crecemento, e cando estean maduras, sacalas. 
Como son patacas novas o propio alumnado as estonará usando estropallos para logo 
fritilas e comelas. 

A horta estará a disposición dos grupos que queiran usala 
  

 3.Blog Voz Natura 

Seguiremos reflectindo no noso blog todas as actividades do proxecto Voz 
Natura:  

 http://blogs.voznatura.es/ceppedrocaselles/ 

 

Invernadoiro 

Este é un recurso que pretendemos estrear este ano, en principio aberto a todo 
o centro, nel desenrolaran o groso do seu traballo o Grupo Ecolóxico. 

En principio non barallamos dedicalo a horta, senón máis ben a ornamentais e 
investigación.  

 Uso, disfrute e aproveitamento da Biblioteca do centro. 
A biblioteca do centro enténdese como un recurso fundamental para a 

aprendizaxe. Este ano, logo da transformación física da biblioteca, sufrirá importantes 
modificación na súa configuración e tamén na xestión. 

O uso regular dos grupos de alumnos establecerase por reserva de espazos 
dentro dun calendario semanal.  Nos recreos abrirase a biblioteca para consulta, 
préstamo e devolución de libros, segundo un calendario semanal. 

Asimesmo estará aberta e operativa a biblioteca todas as tardes lectivas de 16:00 
a 18:00 horas, atendida polo profesor de garda. 

Todos os aspectos organizativos para este curso veñen reflexados no ANEXO I desta 
PXA. 

 Actividades deportivas. 
No fomento de prácticas deportivas e de relación cos centros deste concello e doutros 

limítrofes, participaremos no programa do deporte en idade escolar da Secretaría Xeral para o 
Deporte. Este programa denominado XOGADE (xogos galegos deportivos) está enmarcado no 
Plan Proxecta. O deporte escolar debe entenderse como un complemento ao desenvolvemento 
educativo da nena e do neno, garantindo o acceso universal dos mesmos, ao tempo que 
satisfaga as necesidades individuais de cada deportista. Baixo este prisma o Deporte Escolar 
estará orientado á educación integral dos nenos e nenas en condicións de igualdade, á 
consecución dunhas condicións físicas e uns hábitos deportivos que faciliten a continuidade no 
deporte, ao tempo que consolide hábitos de práctica de actividade físico deportiva que servirán 

para formar ao neno nun modelo de vida saudable. Este ano participaremos nalgunhas das 
modalidades dos dous bloques que integran o programa XOGADE : 

ACTIVIDADE DEPORTIVA- COMPETITIVA: Campo a través. Bádminton. Voleibol. Tenis de 
mesa. Balonmán. Dinamización Intercentros. Atletismo en pista. Xogos populares. Loita. Outras 

http://blogs.voznatura.es/ceppedrocaselles/
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actividades que poidan xurdir. 
O calendario e a organización destas competicións estase organizando, e depende da 

Agrupación Deportiva Baixo Miño, en coordinación co Servicio Provincial de Deportes. 

 

Faremos promocións de distintos deportes como: balonmán, baloncesto, voleibol etc... 
Asimesmo temos que explotar a disposición da pista de atletismo, e con ese obxectivo, 

continuamos no proxecto “A milla diaria”, polo que pretendemos animar a percorrer unha milla 
correndo ou andando todo o alumnado do centro e cada día. 

Neste curso haberá unha maior incidencia de participación do noso colexio na 

organización de actividades deportivas, xa que no mes de novembro realizaremos tres 
xornadas de atletismo para participación global de toda a nosa zona: será os días 14, 15 e 23 de 
novembro 

No fin de curso realizamos o “Turonia”, actividade deportiva de contacto coa natureza 
na que percorremos o entorno realizando distintas actividades. Os percorridos son distintos 
dependendo do ciclo, e cos alumnos/as de 6º convivimos dous días con outros centros de 
Tomiño, este ano coa intención de facer unha edición moi especial, xa que cumpliremos 20 anos. 
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17.-Plan de autoprotección. 
LOCALIZACION E EQUIPAMENTO DAS CAIXAS DE URXENCIAS 
O colexio dispón de dúas caixas de urxencias para a atención de pequenas urxencias, 
situadas en: 

• Ximnasio. 

• Recibidor do edificio administrativo. 

Estas caixas están equipadas con material básico para atención de pequenas urxencias 
e encargarase o equipo directivo do seu mantemento.  

A dotación das caixas compleméntase coa disposición de xeo ou bolsas de frío que se 
localizan en frigoríficos situados na sala de profesores e nas dependencias do comedor, 
no distribuidor central. 

CONTROL DE ACCESO AO CENTRO 
Dentro do horario escolar non se permite o acceso ao edificio escolar de persoas non 
autorizadas.  

No caso de ter que recoller algún neno, ou incidencias similares, a persoa que o requira 
acudirá a Secretaría a notificalo, e será algún profesor quen se encargue de facelo. 

Os proveedores do comedor escolar evitarán na medida do posible circular con 
vehículos polo recinto durante o período lectivo ou de actividades extraescolares, e 
accederán ao edificio pola porta de servicio de cociña. 

PROTECCIÓN DO ALUMNADO 
Os alumnos/as so poderán abandonar o centro escolar en horario lectivo co 
coñecemento do seu titor/a ou Xefe de Estudios, previa comunicación dos titores legais 
e sairán sempre acompañados dun familiar ou persoa debidamente identificada, que 
deberá cubrir un impreso de constancia desta saída. 

Non se permite o reparto ou venda de calquera tipo de material alleo ao centro no 
recinto escolar ou na súa proximidade. 

No caso de accidente dun alumno avisarase á familia, que se fará cargo do mesmo. En 
caso de urxencia, ou cando a familia non puidera ser localizada, actuarase 
consecuentemente, e contando coas indicacións do servizo telefónico de urxencias. 

Caso especial é o do alumnado rexistrado na ALERTA ESCOLAR, cun procedemento de 
actuación, polas características da gravedade, de execución por parte do profesor con 
quen ocorrera o accidente ou crise,  inmediato segundo indicacións de profesional 
médico por teléfono a través do 061. 

Por este motivo, o alumnado que conste no programa, será específicamente 
identificado por todo o profesorado do centro, e no seu caso, a medicación que deba 
dispoñerse no centro, estará nun lugar coñecidos por todos,  e con identificación 
inequívoca.  Este medicamento será aplicado por indicación telefónica médica. 

Todos os casos de intolerancias ou alerxias alimentarias, dadas as características do noso 
colexio, con servicio de comedor, serán tratadas de maneira que se elimine o risco de 
proporcionar alimentos inadecuados aos alumnos afectados: información e 
identificación con fotografía para o persoal de cociña, coidadoras e profesores 
responsables do comedor.  Ubicación en lugares específicos do comedor que faciliten a 
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localización dos alumnos dun modo concentrado.  Todos estes menús serán  aplicados 
previos informes médicos, necesarios nestes casos. 

SISTEMAS DE SEGURIDADE 
O colexio conta cos seguintes recursos en materia de seguridades: 

• Peche do recinto. Actualmente dispoñemos dun sistema de apertura e peche con 
porteiro electrónico no acceso de vehículos. 

•  Enreixado parcial do edifico administrativo e na aula de informatica 

• Sistema de alarma que cubre algunhas dependencias do edificio escolar e 
administrativo. 

• Plan de evacuación do edificio principal. 

• Extintores situados en: 

▪ Entrada do edificio administrativo 

▪ Porta de acceso Sur 

▪ Porta de acceso Norte 

▪ Zona de 1º Ciclo 

▪ Entrada comedor 

▪ Cociña 

▪ Caldeira de calefacción 

▪ Zona de 6º nivel 

▪ Corredor central 

▪ Aula de informática 

▪ Zona fronte aula 202 

▪ Dous extintores no ximnasio 

▪ Inmediacións do depósito de propano  

APERTURA E PECHE DO RECINTO 
Tendo en conta que parte do recinto escolar funciona como espazo compartido por colexio e 

uso público, esta parte permanecerá pechada ao exterior e aberta ao interior, formando así un 

recinto único con acceso polos portais 1, 2 e 3 de acceso ao colexio, durante o período lectivo, 

e momentos anteriores:  dende as 8:30 horas ata as 14:40h. 

A partir desa hora, pecharase o recinto exclusivo e abrirase o espazo compartido, 

pemanecendo así ata o seguinte día lectivo ás 8:30 horas.  

Esta rutina non impide modificar o peche ou apertura destes recintos en función de 

actividades puntuais do colexio ou programadas para outro horario distinto,  dado que a 

preferencia de uso sempre é para o colexio. 

O Concello é responsable de que cumpla este horario de apertura e peche, asegurándose 

dende a Dirección do centro a seguridade do alumnado en todo momento. 

Saídas do recinto por parte do alumnado, cando non son para abandonar o recinto en 

compañía dos seus responsables,  excepcionalmente poden autorizarse para recoller balóns ou 
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outros obxectos similares na zona próxima ao mesmo. Neste caso sempre baixo a supevisión 

dun profesor e utilizando o portal máis próximo. 

PLAN DE EVACUACIÓN 
Desaloxo do centro: 

No caso de urxencia grave procederase ao desaloxo do centro, observando as seguintes 
instruccións: 

PARA O PROFESORADO 

A persoa que se decate da causa de urxencia realizará as seguintes accións: 

1) Avisará ao profesorado sen actividade lectiva 

2) Abrirá ou mandará abrir as portas de acceso ao edificio escolar. 

3) Dará o sinal de alarma (tocando o timbre existente para tal fin de forma continuada 
e por espacio de tempo suficiente para que se perciba en todas as aulas). No caso 
de falta de suministro eléctrico, tocará insistentemente un silbato polos corredores 
do edificio escolar. 

4) Abrirá o portal de vehículos. 

5) Finalmente cortará o suministro eléctrico totalmente no cadro xeral. 

Se o motivo da alarma non supón risco inmediato, evitarase o uso do timbre, avisando 
aula por aula e saíndo ordenadamente. 

No piso superior os profesores que se atopen nas aulas 219, 216 e 210 actuarán de 
coordinadores, controlando: 

O da aula219, a saída pola porta Sur 

O da aula 216 a saída pola porta Norte 

O da aula 210, saída pola porta Norte 

 

Na planta baixa serán coordinadores os profesores que se atopen nas aulas 102 e 106, 
controlando: 

O da aula 102, a saída pola porta Sur,  desde o corredor central 

O da aula 106, a saída pola porta Norte, desde o corredor central. 

Os coordinadores sacarán aos alumnos da aula antes de dirixirse ao seu posto, que será 
en todos os casos o corredor central das plantas respectivas 

Se no momento da alarma, algún coordinador non estivese na súa aula, farase cargo da 
coordinación da saída un profesor da zona. 

Se a alarma ocorre no momento de cambio de aula, cada profesor volverá á aula da que 
saíu. 

Os profesores acompañarán aos alumnos fóra do edificio escolar, asegurándose de que 
non quede dentro ningún dos seus alumnos . En cada zona, o profesor do último grupo 
evacuado encargarase de revisar a totalidade das dependencias desa zona, incluídos 
baños. Para unha maior seguridade, establécese a aula máis alonxada da saída como a 
queten que realizar esta función: zona de sexto: 6º B, zona de 5º: A, zona de 3º/4º: 4º 
A, zona de 1º/2º: 2º A, zona PT/música: PT cole. 
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Os profesores que teñan na súa aula algún alumno con deficiencias motoras ou 
psíquicas, prestarán especial atención a este alumno/a no proceso de evacuación. O 
coidador colaborará especialmente nesta tarefa. 

Os profesores que nese momento non teñen clase, incorporaranse inmediatamente ás 
tarefas de evacuación, asegurándose de que esta sexa eficaz e completa. 

Isto será aplicable a calquera profesional adulto que nese momento se atope nas 
instalacións do colexio. 

 

PARA O PERSOAL DE COCIÑA 
O persoal de cociña sairá pola porta utilizable máis próxima.  Antes de saír, e se é posible, 
pecharán a chave do gas. 

PARA O ALUMNADO 

Ao escoitar o sinal de alarma deixará as súas tarefas e colocaranse en filas para saír. 

Cando o mestre o indique, sairán da aula de forma ordenada,  sen correr e sen deterse. 

Unha vez fóra do edificio escolar dirixiranse aos campos de xogo, quedando 
terminantemente prohibido permanecer nas proximidades dos edificios 

ORDE DE SAÍDA 

Para proceder ao desaloxo do edifico sairase na orde e polas portas que a continuación 
se relacionan: 

PLANTA BAIXA:    Porta Sur:   aulas 101, 102, 103 e biblioteca 

  Porta Norte:  aulas 104, 105, 106, 107 e radio 

PLANTA ALTA:       Porta Sur:  aulas 219,218,217,211, 214,202,201, 

  Porta Norte:  aulas 216, 213,212,210,209,208,207 e 206, informática 
(211) e AL (214). 

ALARMA NO MOMENTO DA COMIDA 
No caso de que a alarma se producira no momento da comida, as nais colaboradoras, 
xunto cos profesores presentes, abrirán as portas exteriores e coordinarán a saída do 
comedor A  polos dous accesos do mesmo, e o comedor B pola porta de servicio, 
repartindo aos alumnos segundo as mesas nas que están colocados, prestando especial 
atención ao alumnado con dificultades. 

NO XIMNASIO 
O sinal de alarma pode non ser escoitado no ximnasio.   Se a causa da alarma afecta a 
este edificio, irá un profesor a dar o aviso. Noutro caso non se considerará zona afectada 
pola emerxencia. 

A saída do ximnasio farase polas portas laterais que estarán abertas. 

PRÁCTICA DE EVACUACIÓN 
Para asegurar a maior eficacia na aplicación deste plan de emerxencia, realizarase  neste 
primeiro trimestre un simulacro de evacuación. 
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18.-Plan de organización e coordinación das tarefas do 
persoal non docente. 
 

A relación do persoal non docente no CEP Pedro Caselles Beltrán é a que se recolle a 
continuación: 

1) Persoal de cociña: 

• Cociñeiro :  Diego Aboal De Castro 

• Dous axudantes de cociña:  José Ramón Romero Cruz e José Benito Rodríguez 
Lomba 

2) Persoal de limpeza: 

• Dúas limpadoras en horario 7 horas (persoal contratado polo Concello). 
Circunstancialmente estas limpiadoras son reemplazadas en ocasións por 
persoal de empresa privada, contratada polo concello. 

3) Persoal coidador: 

• Coidador:  José Javier Trigo Amado 

 

O persoal de cociña é dependente da Consellería de C. Educación e O.U., e por tanto, 
sometido ao control, organización e xestión da dirección do centro. 

O seu horario laboral é de 37,5 horas semanais,  establecido como se indica  no apartado 
de comedor escolar, de tal forma que pode prestarse este servicio con plena garantía. 

Con relación ao persoal de limpeza, é responsabilidade do Concello a limpeza do 
Colexio,agás a cociña e comedor,  así como a designación das persoas que forman parte 
do persoal de limpeza e a organización e función das mesmas. 

Os traballos de limpeza están condicionados polos horarios de funcionamento do 
colexio, tanto de actividade lectiva ordinaria como extraescolar. O persoal de limpeza 
actualmente presta o seu servizo polas tardes, agás o persoal que fai o mantemento do 
patio, que o fai durante a xornada lectiva. 

Continuamos coa nosa demanda de redistribuir os horarios das limpadoras dun xeito 
que posibilite o seu traballo tamén dentro do horario lectivo, para conseguir así unha 
mellor limpeza de baños e vestiarios nas últimas sesións lectivas da xornada.  

No que se refire ao coidador, a súa disposición está determinada pola necesidade de 
atención a alumnado específico que está matriculado no centro. 

Dada a súa disponibilidade, poderá prestar servicios de colaboración ao resto do 
alumnado do colexio en tanto cumpla coas súas funcións específica. 

A súa xornada laboral de 37,5 horas semanais estará asociada ao horario de 
permanencia no centro dos alumnos afectados:   de 9:25 a 15:30 horas. 
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19.- Horario de atención ao público 
Horario de atención ao público 

LUNS A VENRES 

De 9:40 a 12:00 h 

 

Horario de titoría de pais/nais 

MÉRCORES 

De 9:00h a 9:40 h 

 

Tamén os mestres poderán concertar outra cita noutro día e hora previamente 
consensuado coas familias, para favorecer a coordinación mutua. 

20. Plan para a potenciación e organización das relacións 
da comunidade coa familia 
A familia e a escola temos funcións sociais diferentes, pero ao mesmo tempo 
complementarias. Debemos unir os nosos esforzos para lograr superar as dificultades  
que se nos presentan, porque en última instancia a nosa razón de ser son os alumnos/as, 
o obxectivo da nosa tarefa educativa. 

Polo tanto debemos aprender a vivir en comunidade respetándonos mutuamente e 
respetando as necesidades afectivas, cognitivas e sociais de todos os membros da 
comunidade educativa. 

 

É esencial que pais e profesores nos poñamos de acordo sobre como facer efectiva esta 
participación da familia nos centros, de xeito que as nosas relacións sexan de axuda 
mutua e se poida facer frente aos desafíos que  nos presenta este mundo en contínuo 
cambio, o que vai repercutir de forma moi positiva na educación dos nenos. 

Dende o centro debemos favorecer esta relación entre a comunidade educativa do 
seguinte xeito:         

1) Facilitar o encontro entre pais  e profesores a través de xuntanzas semanais: cada 
familia, ou ben por iniciativa propia ou por petición do titor/a ou calquer outro 
mestre/a, pode manter unha reunión individual co mestre/a que o solicite; sempre 
concertando por anticipado a cita. 

2) Xuntanza colectiva a principio de curso. Estas reunións son grupais nas que se 
reúnen as familias por niveis, e faise unha presentación do profesorado e despois 
os titores encárganse de explicar distintos puntos necesarios para o 
desenvolvemento integral do alumno/a. 
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3) Traballo conxunto en diversas actividades programadas desde o centro: 

a) Participación nas actividades extraescolares ofertadas,  e facilidades dende o 
equipo directo á ANPA que as organiza para o seu correcto desenvolvemento. 

b) Os pais están invitados a formar parte desde ámbito concreto, informando e 
colaborando non só na organización destas actividades desde a ANPA, senón 
tamén podendo participar en actividades deseñadas concretamente para eles. 

4) Proporcionar ás familias información puntual en torno a aspectos da vida escolar 
que poidan afectar directamente aos seus fillos. 

5) Sensibilizar ás familias diante da a importancia de formar parte do Consello Escolar 
do centro. 

6) Establecemento dun sistema de comunicación vía notificación escrita tanto para 
mandar como para enviar información. Reforzo con comunicacións vía 
EspazoAbalar. 

7) Invitar aos pais a participar na vida do centro e nos proxectos que nel se 
desenvolven a través da petición de información, de material, e incluso de 
aportacións persoais propias. 

8) Colaboración en tarefas escolares a través de actividades e proxectos para facer 
nas casas. 

9) Outro eido da participación radica na nosa tarefa de favorecer cada curso 
académico as relacións con outros organismos, institucións, centros, e, sobre todo, 
co Concello, a Admón. Educativa e cos centros educativos da zona ao fin de realizar 
actividades conxuntas. 

10) Mantemento actualizado dos nosos sitios web que informan e permiten tamén 
participar aos membros da comunidade educativa. 
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21. Plan de transporte escolar 
Transporte regular 
O centro conta con 5 liñas de transporte segundo a organización establecida pola 
Xefatura Territorial de Educación, que cubren a zona educativa propia. 

O servicio é prestado polas seguintes empresas: 

• Liña 1 (Vilachán-Vilar-Salgosa)  Empresa Suárez Araújo 

• Liña 2 ( Forcadela-Vilar de Matos-Empalme-Estás) Empresa Suárez Araújo 

• Liña 3 (San Benito, Forcadela)  Empresa Suárez Araújo 

• Liña 4 (Rexidouro-Seixo-Solleiro) Empresa Pérez Lamas 

• Liña 5 (República Arxentina- Camiño Novo- A Pedra- Barro- Hospital- Solleiro) 
Autocares Barros 

Todas as liñas de transporte contan con coidadora que acompañará aos alumnos ata o 
portal do recinto escolar, lugar no que serán recibidos por un profesor/a,  e de forma 
análoga no momento do transporte de retorno, logo do comedor escolar. 

O dereito ao uso do transporte escolar ven determinado pola normativa da Consellería 
que establece as zonas de  escolarización e a cobertura de distancias para facer accesible 
o servicio educativo á totalidade do alumnado que o precise. 

Transporte para actividades complementarias 
Outra modalidade de transporte é a que deriva das actividades complementarias. 

Neste caso non existe financiamento da Administración, e por tanto, dende os equipos 
de ciclos se terá en conta esta circunstancias á hora de programar saídas, dado o elevado 
prezo que supón este servicio. 

Transporte para o deporte escolar 
Caso aparte é o do transporte para as actividades deportivas do programa XOGADE, no 
que se financia este transporte e se benefician tódolos alumnos do noso centro que 
participen nalgunha das modalidades deportivas nas que nos inscribamos. 
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22. Organización do comedor 
O comedor do noso centro é de xestión directa. Este ano están concedidas prazas 
suficientes para atender a demanda de todo o alumnado, se o solicitara.  Están cubertas 
por 188 alumnos/as e 10 mestres que fan uso do mesmo.  

A mestra encargada do comedor é Rosa Mª Fernández Carrera. 

 O comedor escolar está situado na pranta baixa e conta con dous espazos: un comedor 
máis pequeno con 8 mesas, e outro grande no que hai 15 mesas.  Ademáis conta cun 
espazo máis pequeno onde comen os mestres/as e as coidadoras. Tamén conta cunha 
cociña, separada doutro espazo destinado a zona de lavado, e outro pequeno cuarto con 
lavadora e onde se gardan os obxectos de limpeza. Dispón de suficiente mobiliario, 
alacenas, fregadeiros, encimeira de aceiro, fornos,neveira, cámara frigorífica, etc. No 
verán realizáronse pequenas melloras no espazo de fregadeiros. Nestes momentos sería 
conveniente renovar o lavaplatos, que ten xa moito uso e presenta frecuentes averías.  
Sería desexable tamén conseguir un espazo máis diáfano na zona de cociña eliminando 
o tabique que separa zona de cociña e zona de office. Isto último nun contexto de 
mellora global deste recinto, previo informe técnico. 

 Dispón ademais de suficiente luz natural, con amplos ventanais, tendo os aseos e 
retretes ao carón do comedor.   

O comedor escolar, ademais de contribuír á organización da vida familiar, pódese 
considerar un servizo educativo que ofrece o Colexio. 

   O comedor escolar debe proporcionar a consolidación duns hábitos de saúde e hixiene 
que os  usuarios deste servizo desenvolven no seu ámbito familiar. Tamén debe permitir 
traballar outros valores como son a solidariedade, a cooperación e a tolerancia. 

        O comedor escolar deberá cumprir as esixencias establecidas na lexislación vixente 
en materia de seguridade alimentaria e en concreto o Regulamento CE 852/2004, do 29 
de abril, relativo á hixiene dos produtos alimenticios, o Real Decreto 3484/2000, de 29 
de decembro,  polo que se establece as normas de hixiene para a elaboración,  
distribución e comercio de comidas preparadas, e o Real Decreto 202/2000, do 11 de 
febreiro, polo que se regulan as normas relativas aos manipuladores de alimentos. 

   Por todo iso fíxanse unha serie de obxectivos e normas que marquen as actuacións de 
todos aqueles que interveñen no servizo do Comedor Escolar. 

Obxectivos 
          Os obxectivos que se establecen e que se cumplirán durante o servizo, na sala do 
comedor, son os seguintes: 

a) Garantir unha dieta que favoreza a saúde.   
b)  Promover e desenvolver hábitos alimentarios saudables: comer de todo, 

mastigar ben e correctamente e rematar a comida servida. 
c)  Inculcar hábitos de hixiene persoal: lavado de mans,  e cepillado dental na 

medida do posible. 
d)  Inculcar hábitos e bos modais na mesa: posturas, uso correcto dos 

cubertos... 
e)  Fomentar a colaboración e boas relacións entre os compañeiros de mesa e 

persoal do comedor. O alumnado de 6º colaborará de maneira explícita e 
organizada, nas tarefas de acompañar aos demáis alumnos na saída do 
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horario lectivo ata o comedor pasando polo lavado de mans. 

f) Aprender a poñer unha mesa e servir a comida de forma correcta: o 
alumnado de 6º, 5º, 4º, 3º  e ocasionalmente os demáis serán encargados 
de forma rotatoria de poñer a mesa en momentos previos (antes de entrar 
e/ou no recreo) e de servir como camareiros na súa mesa aos demáis 
compañeiros. 

Horarios do servizo do comedor 
O persoal de cociña comeza a súa xornada laboral ás 10: 00 horas,  e desempeñarán as 
súas funcións ata as 17:30 horas. 

As nais colaboradoras acuden ao centro ás 13:45 horas, para comer e comezar a súa 
colaboración dende as 14:40 ata 15:30 horas, e organizándose logo para colaborar coa 
ANPA e cos profesores encargados do comedor para atender aos nenos que se quedan 
ás actividades de tarde ata as 16:00 horas. 

O horario do comedor para o alumnado estenderase  das 14:40 horas ás 15:30 horas. 
No horario de comedor os alumnos/as estarán baixo a tutela dos coidadores de comedor 
e os encargados que serán os seus responsables. 

Ao rematar o comedor: 

O alumnado será acompañado polas coidadoras aos respectivos autobuses; se algún 
neno/a non fóra ese día no autobús a familia deberá avisar ao colexio chamando por 
teléfono, ou directamente na Secretaría, e será rexistrado o aviso   

 Os alumnos deberán ser recollidos polo pai/nai/titor legal, salvo: 

• Autorización expresa do pai/nai/titor legal, para ser recollidos por outra persoa 

• autorización expresa do pai/nai/titor legal, para que o neno/a abandone só o colexio 

(alumnado de 5º ou 6º). 

• Que o neno quede no colexio a realizar actividades extraescolares   

No tempo que queda entre que acaba o comedor e se inician as actividades 
extraescolares, os alumnos/as serán atendidos voluntariamente por profesorado do 
centro. 

Límite de prazas e solicitudes de inscrición. 
Admitiuse ao servizo de comedor todos os alumnos matriculados no centro que así o 
solicitaron, ademais dos mestres. 

Este curso escolar o números de prazas asignadas eran de 241: actualmente están 
cubertas 187 por alumnos e 16 por persoal de servicio, colaboradoras, intendentes e 
profesorado do centro que aboa este servicio. 

A inscrición ao servizo do comedor ten carácter anual e formalízase unha vez que saia a 
convocatoria. 

Persoal colaborador. 
O persoal de  vixilancia do servizo de comedor foi seleccionado segundo a normativa 
vixente,  e o baremo acordado no centro. O prazo para presentar a solicitude para 
colaborador/a do comedor estivo aberto ata o 30 de Setembro.  

Ata ese día o comedor funcionou con colaboradoras seleccionadas provisionalmente. 
Unha vez finalizado ese prazo de presentación de solicitudes, foron baremadas e 
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seleccionadas segundo a puntuación obtida. Dende o día 1 de Outubro, xa se 
incorporaron con normalidade. 

A función destas persoas é colaborar no desenvolvemento deste servizo axudando á 
intendente para facilitar a distribución de alimentos, organización das mesas, 
colaboración nas dificultades, corrección de pequenas condutas impropias, etc. 

As familias. 
Os pais/nais/titores legais de alumnos/ás que se acollan ao servizo de comedor: 

1. Comprométense a aboar -no seu caso- o importe correspondente á cuota diaria 
deste servizo, no seu caso,  antes do día 20 de cada mes, que este curso supón 
tres tramos: 1 euro, 2,50 e 4,50. 

2. Deberán recoller puntualmente aos seus fillos á saída de comedor cando estes 
non son transportados. 

3. Poderán realizar, con carácter voluntario, aportacións económicas que irían 
destinadas á mellora deste servicio. 

4.  Serán informadas mensualmente dos menús de cada día a través dun calendario 
en papel impreso, e tamén publicado na web do centro.   

5. Deberán avisar en secretaría cunha antelación dun día,  no caso de que o 
alumno/a non vaia facer uso do comedor. 

Persoal do comedor. 
Intendencia: 

• Director:  Alfonso Lorenzo Vila 

• Intendente:  Rosa Mª Fernández Carrera 

Cociñeiros: 

• Diego Aboal De Castro 

• José Benito Rodríguez Lomba 

• José Ramón Romero Cruz   
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Nais colaboradoras: 

 Nome 

1 Lorena Pérez Diz 

2 Mª Lourdes González 

3 Ana Garrido Fontán 

4 Cristina Carrera Álvarez 

5 Rita Expósito Da Silva 

6 Ana Belén Alfonso Vázquez 

7 Mª Isabel Domínguez Do Rego 

(xa colaboraron o ano pasado) 

8 Emma de Oliveira Dantas 

9 Mª Francia Vázquez González 

10 Viviana Mariño Lago 

11 Sandra Ramos Rodríguez 

 

AXENDA COMEDOR 

Empregaremos  unha axenda de comedor na que trimestralmente os encargados de 
comedor transmitirán información ás familias sobre: normas, conducta e hábitos 
alimenticios e deberán vir asinadas polas familias. Tamén incluiremos un apartado no 
que poidamos anotar diariamente incidencias no comportamento. Pretendemos así 
mellorar o comportamento no uso do comedor entendéndoo como un momento 
educativo máis para os alumnos. 

Empregaremos tamén un control de puntos por mesas, que irán sumando ou restando 
diariamente para acadar obxectivos colectivamente. 
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23.Plan de utilización das instalacións do centro 
O centro ten como finalidade principal o uso para a actividade docente da súa propia 
natureza. 

Pero tamén hai outras situacións de posible utilización das instalacións: 

1. Actividades promovidas pola ANPA:  son as que programa esta entidade a 
comezos de curso e que serven para prestar un servizo complementario ao 
alumnado do centro fóra do horario lectivo, e integrado na Programación Xeral 
Anual do mesmo. 

Nestas actividades poderán participar tódolos alumnos/as do centro que o 
desexen.  

Para facilitar estas actividades o colexio facilitará as instalacións necesarias, e así 
mesmo un local que a ANPA poida utilizar no desenvolvemento do seu traballo. 

2. Poderán utilizarse tamén as nosas instalacións en actividades ou iniciativas 
promovidas dende a Consellería ou dende o Concello con finalidades educativas 
ou análogas, sempre que non supoñan deterioro das instalacións, gasto 
extraordinario da nosa conta ou interferencia co horario lectivo ou o 
programado dende o centro, e seguindo os procedementos de autorización e 
comunicación establecidos pola lexislación. 

3. Outras utilizacións quedarán sometidas a decisión do Director, do Consello 
Escolar e/ou do Xefe Territorial de Educación,  segundo a súa natureza. 

4. A parte do recinto escolar que comprende as pistas deportivas manterá un uso 
compartido e tanto non se incumplan os compromisos do acordo entre 
Consellería e Concello. Garantirase o seu bo estado de conservación e tamén a 
súa reserva exclusiva para o centro  na totalidade do horario escolar ou cando se 
programe calquera outra actividade extraescolar do centro que requira a 
disposición destes espazos. 
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24.Plan de actividades propostas extraescolares Anpa / 
Concello/ Deputación 
 

No presente curso escolar a ANPA Mosteiro do noso centro,  en colaboración co Concello 
de Tomiño e coa Deputación Provincial de Pontevedra, pon en marcha as seguintes 
actividades: 

ACTIVIDADE REGULAR 
Quen 

organiza DIA HORARIO INSTALACIÓNS 

Aula Matinal Anpa Toda a semana 8:00 a 9:25 No centro 

INGLÉS 
Anpa 

 

LUNS 3º 4º 6º 

MÉRCORES 1º2º5º 

16:00 – 17:30 

16:00 – 17:30 

NO CENTRO 

 DIVER-TALLER CIENCIA Anpa LUNS 16:00 – 17:00 NO CENTRO 

ZUMBA Concello MARTES 

16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 

NO CENTRO 

INFORMÁTICA Anpa MARTES 16:00-17:00 NO  CENTRO 

BÁDMINTON 
Anpa 

 

MÉRCORES 17:30 – 18:30 
PAVILLÓN A 

CARBALLA 

MULTIDEPORTE  Concello XOVES 

16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 

NO CENTRO 

COSTURA CREATIVA Anpa XOVES 16:00-17:00 NO CENTRO 

XIMNASIA RÍTMICA Anpa XOVES 16:30 – 17:30 XIMNASIO IES 

DEBUXO E PINTURA Anpa VENRES 16:00 – 17:30 NO CENTRO 

TENIS Anpa VENRES 16:30 -17:30 
PAVILLÓN A 

CARBALLA 

KUNG -FU Anpa VENRES 16:00 -16:50 NO CENTRO 

PATINAXE* 
Deputación 

 

XOVES 16:00 – 17:40 
PAVILLÓN A 

CARBALLA 

BALONMÁN* Deputación. XOVES 16:10 – 17:10 

PAVILLÓN DE  

BARRANTES 

 

ACTIVIDADES 

PUNTUAIS 
Quen 

organiza 
Día Horario Instalacións 
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Circuíto de seguridade 

Vial 
Anpa coa 

DXT 

Data a establecer  

durante o curso 
Escolar No centro 

Papá Noel Anpa 21/12/2018 Escolar No centro 

Xornadas artísticas de 

pintura eurocidade 
Anpa/ 

Concello 
3/10 8/10 de 2019 Escolar 

En Vilanova da 

Cerveira 

Actuación na semana 

Cultural Anpa 

Data a establecer  

durante o curso 

 

Escolar No centro 

Xornada de portas 

abertas con actividades 

de toda a oferta do 

curso 

Anpas 

Data a establecer 

(na semana final de 

curso) 

16:00 a 18:00 h No centro 

Festa de fin de curso Anpa 

Data a establecer 

(na semana final de 

curso) 

Extraescolar No centro 

Excursión de 6º de 

primaria Anpa 
Semana 23 ao 27 de 

xuño 2020 

Fóra do 

período lectivo 

Campamento      

Vilanova de 

Arousa 

OUTRAS INICIATIVAS QUEN CANDO HORARIO ONDE 

Oferta de chándal, 

conxunto corto do 

colexio e chuvasqueiro 
Anpa Inicio de Curso Escolar No centro 

 

(*) Funcionamento supeditado á demanda 

Tal como se reflexa na táboa, todas as actividades regulares realizadas no centro,  agás aula 
matinal, terán que ser en horario de 16:00 a 18:00 horas, por ser o tramo horario con 
profesorado do centro en funcións de autoridade  sobre o colexio. 

Por outra parte, a ANPA encárgase da custodia dos nenos e nenas que se quedan á saída do 
comedor para comezar as actividade de tarde ata as 16:00 horas, momento en que abre a 
biblioteca. 

25.Plan de Introdución das TIC 
Mellora  de equipamentos 
A implementación das TIC no centro é un proceso gradual que se ven desenvolvendo no noso 
colexio nas distintas etapas da súa historia. 

Dende o curso 2010/11 somos centro ABALAR, o que supuxo unha transformación na 
metodoloxía de traballo nos niveis 5º e 6º.  
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Asemade, continuamos por cuarto ano como centro EDIXGAL, o que significará o salto definitivo 
na metodoloxía de traballo para estes alumnos e mestres. Tamén continuamos no programa de 
introducción á robótica educativa nos centros de Infantil e Primaria. 

Paralelamente, e seguindo o propósito de facilitar recursos informáticos á totalidade do 
alumnado do centro, deseñamos un programa de actuación cos equipos abalar antiguos, que 
dan posibilidade ao alumnado non EDIXGAL para manexar ultraportátiles nalgúns momentos da 
xornada escolar. 

Os obxectivos formulados a nivel de equipamento para o presente curso son: 

1. Mellorar o equipamento básico de ordenador, proxector e pizarra dixital nas titorías de 
todo o centro, nos cursos de 1º a 4º 

2. Manter activa e dinámica a aula de informática, entendida como unha extensión da 
biblioteca do centro, con recursos tamén en soporte papel, e habilitando espazo para 
traballar en equipos. 

Para conseguir estes obxectivos, se procederá do seguinte xeito: 

1. Mantemento por parte propia no que se poida e con servizos profesionais contratados 
cando sexa necesario, do equipamento informático non ABALAR. 

2. Solicitude de renovación de equipamento tic: ordenadores, tablets, pizarras dixitais... 

3. Creación e busca de recursos TIC que fagan posible unha optimización pedagóxica deste 
equipamento. 

4. Esforzo orzamentario propio para a compra de equipos, dentro dos límites legais e 
posibilidades económicas. 

Equipo TIC 
 

COORDINACIÓN: 

Alfonso Lorenzo Vila 
Susana Fernández Gavín (EDIXGAL) 
MEMBROS: 
Antonio Durán Coello, Alfonso Lorenzo Vila, Susana Fernández Gabín, Mª Pilar Garcés 
Domínguez,  Mª Aida González Alonso, Montserrat Cancelas Alvarez, e Rosa Mª Fernández 
Carrera. 
Equipamento disponible: 
Como somos un centro EDIXGAL cada neno e nena de 5º e 6º curso conta co seu propio 
ordenador na aula. O servicio técnico destes equipos e levado directamente pola Xunta. 
Cada aula do centro conta nestes momentos cun proxector e un ordenador para uso de 
profesores e alumnos. 
Na biblioteca temos tamén tres ordenadores para uso do alumnado baixo supervisión dun 
mestre e outro para o rexistro dos préstamos. 
Na sala de profesores temos catro para uso do claustro. 
Na aula de informática temos 20 equipos para utilización polo alumnado 
Os encargados de velar polos pequenos arranxos dos equipos serán, dentro das posibilidades, 
os membros do equipo TIC. Os arranxos máis importantes levaraos a cabo unha empresa 
contratada para tal fin. 
Dinamización: 
A dinamización das TICS no centro está a ofrecer cada ano máis espazos concretos, e partindo 
da premisa de que todos os mestres teñen acceso á creación e publicación de novas, 
comentarios, contidos, etc nos espaazos web do centro, contamos cun grupo de mestres que 



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN – TOMIÑO.      PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2019-20 

55 
 

levan unha maior actividade: Rosa Mª Fernández Carrera, Antonio Durán Coello e Alfonso 
Lorenzo que se ocuparán de: 

• Actualización da páxina web oficial do colexio e do facebook con todas as 
actividades extraordinarias que se realizan no centro e coas novas que se queiran 
facer chegar aos pais.  

• Actualización e publicitación dos blogs do centro. 

• Subida e publicación das fotos no álbum picasa. 

• Montaxe e subida de videos de actividades e festivales ao youtube ou 
plataformas similares. 

26.Plan xeral de avaliación do centro 
A avaliación do centro, que se reflectirá na memoria final de curso, pretende determinar 
o nivel de calidade das actividades educativas postas en marcha así como os resultados 
que das mesmas se derivan. A calidade implicará que os recursos disponibles, os 
procesos seguidos e os efectos acadados, oferten unha resposta que sexa coherente coa 
presente programación. 

Dende unha perspectiva global e integradora podemos sinalar como elementos da 
avaliación: 

• A organización do centro. 

• Grao de motivación e satisfacción do profesorado. 

• Clima de convivencia escolar. 

• Os recursos humanos, materiais e económicos disponibles. 

• A implicación e participación do alumnado. 

• A relación do centro coas familias. 

• Os procesos de ensinanza-aprendizaxe. 

• Os resultados acadados polos membros da comunidade educativa. 

Como dirección do centro é a nosa obriga levar adiante todo o exposto nesta PXA, e 
asimesmo, atender as propostas de modificación que se poidan propor para adecuala á 
realidade. 

Así pois, cara á avaliación do centro, teremos en conta: 

• Disponibilidade e facilidade para que os membros da comunidade educativa 
poidan presentar queixas, suxestións, reclamacións, etc sobre o funcionamento 
dos distintos aspectos do centro. 

• Flexibilidade para adaptar as actividades na liña da eficacia e coherencia, sempre 
que se considere conveniente. 

• Redacción,  ao final de curso, das memorias dos diferentes equipos nas que se 
terá en conta esta Programación, a súa consecución, as dificultades, e as medidas 
propostas para o seguinte curso. 

Todo isto supón  un seguimento ao longo do curso do grao de consecución dos 
obxectivos e actividades plantexadas nesta PXA e proceder, se é preciso, a recondución 
e modificación dalgún aspecto da mesma.  
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Este seguimento farase por medio da CCP que acadará a información necesaria do 
profesorado e doutros membros da comunidade educativa do centro e elaborará un 
informe propoñendo, se fora preciso, os reaxustes necesarios. 

Tamén se terá en conta, como documento principal de traballo para a próxima PXA, a 
memoria final de curso, xa que reflexa o nivel de consecución de obxectivos e as 
propostas de cambios. 
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Anexo I. Plan Anual de Lectura 

1.Obxectivos 

Baseándonos no proxecto lector do centro e atendendo ao contexto os obxectivos son 
os seguintes:  
•Fomentar estratexias para mellorar a comprensión lectora do alumnado.  
•Estimular os hábitos de lectura e escritura. 
•Elaborar e poñer en práctica distintas actividades educativas. 
•Integrar as TIC nos procesos de lectura, escritura e busca de información. 
•Buscar estratexias para acadar unha maior e máis efectiva colaboración coas familias e 
o entorno no ámbito da lectura e escritura. 
•Integrar a biblioteca como centro de recursos ao servizo da comunidade escolar 

2.Organización de espazos e tempos para a lectura. 

Momento Lector: Serán sesións diarias de 25 minutos (de 12:35 a 13:00 horas), de forma 
simultánea para todos os cursos e grupos. 
Animación á lectura: de forma rotatoria os distintos grupos acudirán á biblioteca no 
momento  lector para realizar actividades de formación de usuarios e outras específicas 
de animación. 

3.Liñas de actuación prioritarias en relación co papel da biblioteca escolar no centro. 

ORGANIZACIÓN E XESTIÓN 
•Horario de apertura da biblioteca durante todos os recreos,a partir do mes de outubro, 
de forma que sempre estea atendida por un profesor de garda e un equipo de alumnos 
e alumnas colaboradores. 
•O equipo realizará reunións periódicas coordinándose coa xefatura de estudios, para 
levar a cabo as actividades programadas. 
-A adquisición de fondos, que buscará o equilibrio da colección entre fondos 
documentais e literatura de ficción atendendo a demanda de profesorado e alumnado 
e o desenvolvemento do currículo e tendo presente o papel da biblioteca como 
compensadora de desigualdades sociais.  
- Priorizar a adquisición de material en galego, de inglés ( somos centro plurilíngüe), de 
libros relacionadosco proxecto deste curso. 
•Completar e corrixir os erros que se detecten co fin de axilizar a localización e 
utilización dos fondos. 
•Facilitar a todo o alumnado, profesorado, aulas e nais e pais un carné de usuario. 
DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN DOS RECURSOS DA BIBLIOTECA 
•O equipo de biblioteca tentará o intercambio de información entre os diferentes 
equipos do centro para favorecer a comunicación e a difusión das actividades realizadas. 
Realizarase a través do equipo “ Nos biblioteca” e das diferentes reunións dos martes. 
•Prestaremos especial apoio aos proxectos do centro que teñan que ver co currículo, 
proporcionando apoio material, de recursos ou espazos así como a adquisición de 
fondos. 
•O blog da biblioteca difundirá as experiencias que se leven a cabo no centro así como 
os traballos directamente desenvolvidos dende a biblioteca e as colaboracións puntuais 
de alumnos e profesores. Así mesmo manterá informada á comunidade educativa das 
novidades en canto a adquisición de fondos.  
•Publicitaremos as novidades no andel adicado ás mesmas no corredor da biblioteca. 
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•Procuraremos que cada especialista aporte recursos didácticos, experiencias, 
suxestións de adquisicións, enlaces de interese, aplicacións, etc. 
•Utilizaremos a mascota do centro como recurso de dinamización e promoción dos 
recursos da biblioteca: correspondencia cos usuarios, elaboración de marcapáxinas, 
carteis, identificadores para os encargados... 
•Fomentarase a participación en proxectos e outras actividades que teñan especial 
relación coa formación de usuarios e a educación documental.  
•Favorecerase e a formación dos compoñentes do equipo de biblioteca que promovan 
e melloren a calidade das prácticas educativas. 

• Introducir a robótica educativa en 5º e 6º. 
FORMACIÓN DE USUARIOS 
A formación de usuarios do alumnado realizarase dentro do plan de animación á lectura( 
especialmente no mes de outubro). 
FOMENTO DA LECTURA E DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO LECTOR 
DO CENTRO 
•Participar cos diferentes equipos na organización de actividades aportando os recursos 
necesarios e centralizando a información. 
•Prestar especial atención aos cursos que requiran axuda no desenvolvemento do seu 
itinerario lector, asesorando sobre títulos, proxectos e/ou actividades complementarias, 
e facilitando a adquisición dos diversos materiais necesarios para levalo a cabo. 
•Elaborar guías de lectura buscando a colaboración dos diferentes cursos e as 
recomendacións de mestres e alumnado. 
•Complementar e apoiar tanto con recursos, orzamento ou espazos a aqueles cursos 
nos que se leven a cabo proxectos documentais. 
•Promover que os mesmos usuarios da biblioteca escolar sexan dinamizadores activos, 
escoitando as súas propostas e suxerencias, cedéndolles protagonismo para que 
organicen sesión de animación, clubes de lectura, apadriñamentos lectores...  
•Promover a existencia de distintos obradoiros ou concursos: escritura creativa, 
ortografía,concursos mensuais relacionados coas distintas actividades que se 
desenvolverán na biblioteca, … 
•Promover sesións de cine na biblioteca  
•Visita ao centro dalgún autor ou ilustrador, contacontos, autores ou expertos. 

4.Seccións (bibliotecas de aula ou departamento). 

As seccións-extensións da biblioteca no centro son: aula de informática (aberta todos 
oo recreos para o alumnado) e aula de radio e televisión escolar (posta en marcha 
durante este curso). Ademais cada aula poderá contar coa súa biblioteca de aula, e 
poderá ser actualizada frecuentemente con fondos da biblioteca “central”. Cada titoría 
dispón dun carné que lle permitirá coller en préstamo 30 libros durante un mes. 

5.Rutinas de lectura. Actividades sistemáticas: 

o Actividades na hora da biblioteca ou na Hora de ler 
o Actividades de lectura compartida (apadriñamentos lectores, lectura en 
parella....) 
•Animación á lectura na biblioteca. 
Actividades 
Antes da lectura:  
- Activación dos coñecementos previos: imaxes, lámina de portada, títeres... 
- Observación, descrición, comprensión.  



CEP PEDRO CASELLES BELTRÁN – TOMIÑO.      PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2019-20 

59 
 

- Conversación sobre as imaxes, lámina de portada... 
- Conversación sobre a contraportada.  
- Conversación sobre o libro.  
- Formulación de hipóteses sobre o contido.  
- Identificación de propósitos e focalización da atención sobre a lectura.  
Durante a lectura: 
- Comprensión do que se está lendo ou escoitando.  
- Realización de novas predicións sobre a lectura. 
- Revisión das ideas principais de cada capítulo.  
- Relacionar a nova información cos coñecementos previos.  
Despois da lectura: 
- Resumir as ideas principais de toda a historia e chegar á mensaxe que nos 
quere transmitir o texto.  
- Analizar os obxectivos e predicións axeitados. 
-Comprensión literal:  
-Datos do texto.  
-Recoñecemento de personaxes.  
-Relacionar o lugar cos sucesos acontecidos.  
-Ordenar temporalmente os sucesos.  
-Comprensión estrutural. 
-Diferenciar diálogo de narración. 
-Diferenciar idea principal de secundarias.  
-Comprensión interpretativa:  
-Deducir información que non aparece no texto. 
-Comprensión crítica: Poñerse no lugar do autor/a e intentar ver as intencións coas que 
escribiu o libro 
6.Recursos humanos 
Profesores das aulas correspondentes, profesores especialistas, membros do equipo de 
biblioteca na animación á lectura. 
7.Itinerarios lectores 
1º  de PRIMARIA: 
Galego 
“A VACA MARUXA ESQUÍA EN VALBUXA” 
Colección Tucán Azul. Autora: Herminia Mas 
ISBN: 978-84-96352-59-9 
 
Castelán  
LA BRUJA QUE NO SABÍA REÍR. 
 Colección Tucán Azul. Autora: Herminia Mas 
ISBN: 978-84-236-7537-1 
 
2º  de PRIMARIA: 
Galego 
“A MAXIA DOS TRASNOS” 
Edicións BAÍA. Autora: Blanca Castillo 
ISBN: 978-849-612-842-2 
 
Castelán 
LA ESTRELLA VIAJERA 
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Autor. Rafael Ordóñez Cuadrado 
ISBN: 84-204-6765-0 
 
3º  de PRIMARIA: 
Galego 
“Lolo anda en bicicleta”  
Carlos Casares. Ed. Árbore- Galaxia. 
 
Castelán 
“El pequeño vampiro”  
Ángela Sommer- Bodenburg. Ed.Lo que leo 
 
4º de PRIMARIA: 
Galego 
“Mar adiante”  
Mª Victoria Moreno. Ed. Xerais. 
ISBN: 978-84- 9914-007-0 
 
Castelán  
“Caballero Superhéroe” 
Ana Alonso. Ed. Anaya. 
ISBN: 978-84- 698-3395-7 
 
5º de PRIMARIA: 
Galego 
“A lagoa das nenas mudas”. 
Fina Casalderrey. Edit. Xerais. 
 
Castelán 
“Terror en Winnipeg”. 
Eric Wilson. Edit. Sm. Barco de Vapor. 
 
6º de PRIMARIA: 
Galego 
"A Señorita Bubble" 
Ledicia Costas. Edit. Xerais. 
 
Castelán 
 "Wonder. La lección de August” 
R.J. Palacio. Edit. Nube de Tinta. 
 

8.Actividades programadas e temporizadas: 
Actividades puntuais: obradoiros, exposicións, concursos, encontros con 
autores, celebracións (Día da Biblioteca Escolar, Día do Libro Infantil, Día do 
Libro, Día da Paz, 8 de Marzo, Semana da prensa, Día das Letras Galegas, 
Día do Medio Ambiente…) 
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SETEMBRO 
Organización da 
biblioteca. 
Cumpleuncas 

OUTUBRO 
Animación a Lectura 
nos Momentos 
lectores 
“Mes da Biblioteca” 
Cumpleuncas 
Robótica escolar en 5º 
e 6º 

NOVEMBRO 
Animación a Lectura 
nos Momentos 
lectores 
“Cociña con ciencia” 
Cumpleuncas 
Robótica escolar en 5º 
e 6º 

DECEMBRO 
Animación a Lectura 
nos Momentos 
lectores 
Cumpleuncas 
Robótica escolar en 5º 
e 6º 
 

XANEIRO 
Animación a Lectura 
nos Momentos 
lectores 
“Aliméntate con arte”) 
Cumpleuncas 
Robótica escolar en 5º 
e 6º 

FEBREIRO 
Animación a Lectura 
nos Momentos 
lectores 
Cumpleuncas 
Robótica escolar en 5º 
e 6º 

MARZO 
Animación a Lectura 
nos Momentos 
lectores 
“ Teatro na cociña” 
Cumpleuncas 
Robótica escolar en 5º 
e 6º 

ABRIL 
Animación a Lectura 
nos Momentos 
lectores 
“Mes do libro” 
Día 23:“Día do libro” 
Cumpleuncas 
Robótica escolar en 5º 
e 6º 

MAIO 
Animación a Lectura 
nos Momentos 
lectores 
Mes de “As letras na 
biblio” 
Cumpleuncas 
Robótica escolar en 5º 
e 6º 

XUÑO 
Animación a Lectura 
nos Momentos 
lectores 
Cumpleuncas 
Organización da 
bilioteca 
 

 
9.Ler en familia. Actividades para a implicación das familias. 
Ademais o calendario de actividades previstas en relación coa biblioteca e o fomento da 
lectura é aberto, e poderanse introducir tantas outras actividades ao longo do curso que 
se consideren interesantes para o alumnado. 
Para a implicación das familias, dentro do Plan Anual de Lectura plantexamos a 
participación das familias na actividade de lectura compartida entre nais-pais e 
alumnado.  
 

10.Seguimento e avaliación 

O seguimento e avaliación permite a valoración do grao de consecución dos obxectivos 
propostos, das actuacións que se están levando a cabo e dos recursos e medios 
empregados así como a realización de propostas de mellora. Para iso establécense os 
seguintes criterios e instrumentos de avaliación:  

Criterios de avaliación:  
- Aumento do hábito da lectura.  
- Aumento no uso dos fondos da biblioteca.  
- Mellora da competencia comunicativa.  
Instrumentos de avaliación:  
- Instrumentos propios de cada materia para a avaliación da competencia 
lectora.  
- Participación nas actividades de animación á lectura e grao de profundización 
e consecución das mesmas.  
- Rexistro de préstamos de fondos da biblioteca.  
As conclusións da avaliación final, así como as propostas de mellora, incluiranse ao 
finalizar cada curso escolar na memoria anual do centro, servindo como referente para 
a revisión das actuacións ao inicio do curso seguinte. 
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Anexo II. ADDENDA DO PROXECTO LINGÜÍSTICO PARA O 
CURSO 2019/2020 

 

 Seguindo o decreto 79/2010 do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 
non universitario de Galicia, di no seu artigo 14º.4 que anualmente elabórase unha 
adenda do proxecto lingüístico no cal consten a información e valoración dos 
programas de actividades para o fomento e dinamización da lingua galega realizados 
polo centro educativo no curso anterior e información do que se vai a desenvolver no 
curso seguinte. 

 

1. Equipo de dinamización da lingua galega. Constitución. 

Os membros que forman parte do equipo de dinamización da lingua galega 
para o presente curso son: 

• Lara Mª Ferreira Hernández (Coordinadora do equipo) 

• Antonio Durán Coello  

• Rosa Mª Fernández Carrera 

• Margarita Pérez Fernández 

• Susana Fernández Gavín 

2. Información e valoración dos programas e actividades para o fomento e 
dinamización da lingua galega realizados no curso anterior (2018-2019) 

Leváronse a cabo diferentes actuacións e actividades encamiñadas cara a unha 
real e efectiva dinamización da nosa lingua. 

 

2.1.- Actividades dirixidas a potenciar o uso da lingua galega 
 
Todas estas actividades foron dirixidas a potenciar e darlle un pulo 

significativo  a visibilidade do galego nunha adquisición dunha competencia 
práctica e a confirmación de actitudes positivas cara ó idioma. 

 
2.1.1- Aspectos visuais e documentais do centro 
 

• Están en galego todo tipo de carteis, letreiros, avisos... 
• Potenciouse e dinamizouse a páxina web do colexio e os distintos enlaces, en 

galego. Continúase co blog do Equipo de Normalización Lingüística. 
 
 

2.1.2- Usos lingüísticos cotiáns orais 
 

• Emprego, maioritariamente, da lingua galega por parte do profesorado nas 
conversas que tiveron coas familias, co alumnado e co persoal non docente, da 
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mesma forma que nas actividades e actos que organizou o centro. 

• Fomentouse o emprego da lingua galega como lingua de uso normal entre o 
alumnado nas súas relacións co centro e compañeiros. 
 

2.1.3- Fomento xeral do uso do galego 
 

• Afianzouse o emprego das Tics, promovendo a súa identificación co uso do 
galego. Publicación de actividades interactivas no blog para Samaín e as Letras 
Galegas. 

• Fomentouse, a través de xogos e outras actividades lúdicas (Outono cultural) o 
uso da lingua galega nas actividades informais do alumnado. 

• Potenciouse a edición da revista escolar Leilía como canle de expresión en 
galego. 

• Celebración do Samaín coa exposición de cabazas e disfraces dos nenos/as de 
todo o cole e decoración por parte dos nenos e nenas de 1º  e 2º.  

• O alumnado estivo en contacto coa realidade, mediante a realización de visitas 
socioculturais e didácticas, que lle permitiu afondar no coñecemento e 
presenza da lingua de Galicia hoxe. 

• Participación do alumnado na recuperación e/ou fomento da cultura popular, 
refráns, adiviñas, xogos (Outono cultural). 

• Celebración de festas populares; Magosto e Entroido. As actividades destas 
festas foron sempre interdisciplinares, en colaboración co equipo de 
actividades complementarias. Os xogos de outono, en colaboración co equipo 
de educción física. 

• Fomentouse e potenciouse o uso e lectura de libros en galego. 

• Celebración de datas significativas : Día do Libro, Día da Paz e Semana das 
Letras Galegas. 

• Contacontos de Ce Orquestra Pantasma, que asistiu como peche a nosa 
Semana Cultural, grazas á colaboración da nosa ANPA; que contribuíu ao 
enriquecemento da nosa cultura galega. 

• Emisión de programas da Radio Escolar nas distintas conmemoracións 
celebradas no curso: Magosto, Nadal,  Entroido…  

• Correspondencia dos nenos de 4º A e B con nenos e nenas de 3º, 4º,5º e 6º de 
Primaria do CEIP de Tebra. Escribíronse por carta e intercambiáronse traballos. 

2.2.- Actividades propias do proxecto 
 
 

2.2.1- Nadal 
 

Decorado dos corredoiros, en colaboración coas familias, con adornos en forma 
de agasallo. 
Festival de Nadal. As presentacións xiraron ao redor da temática PAÍSES E 
CULTURAS (dramatizacións, coreografías, percusión…)  

 
2.2.2- Día da Paz 
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Celebración do día da Paz, na que os nenos e nenas de todo centro colorearon 
as bandeiras dos países do proxecto e a palabra PAZ nos diferentes idiomas dos 
países traballados e despois as pegaron na palabra PAZ. 

 
2.2.3- Día do Libro. 

 
Celebración do día do Libro, en colaboración co equipo de biblioteca; por 

parellas os nenos e nenas dos cursos altos lían cos nenos/as de cursos máis 
baixos no Momento Lector (parellas lectoras). 

  
2.2.4- Semana das Letras Galegas e actividades do proxecto PAÍSES E 

CULTURAS 
 
Arredor do día das Letras Galegas o EDLG organiza unha semana de 

exposicións, traballos e conferencias, todas elas en galego:  
 

• Carteis na porta principal do centro sobre a vida e obra do autor homenaxeado. 

• Unidades temáticas para o estudo da obra do autor homenaxeado adaptados a 
cada nivel educativo. 

• Aproveitamento diario do momento lector para coñecer a obra de Antón 
Fraguas. 

• Dramatización e baile, cos nenos e nenas de 1º e 2º nivel relacionado coa vida 
do autor homenaxeado. 
 

• Xornada de portas abertas para a comunidade educativa. O alumnado expuxo 
os traballos sobre a temática de PAÍSES E CULTURAS ante ás familias que 
acudiron á cita. 

• Ambientación dos corredoiros con stands dos diferentes países. 

 

2.2.5- Revista Leilía 
 
Como cada curso, publicación da revista escolar integramente en galego. 

Participa todo o centro e vai pola publicación nº26. 
 

 
2.3.- Actividades interdisciplinais 

 
2.3.1.- Turonia  
 
En colaboración co Equipo de Educación Física. Son actividades que 

reforzan o coñecemento da contorna natural, social e histórica de Tomiño, 
mediante unha camiñata e convivencia, empregando sempre o galego como 
lingua vehicular do alumnado e do profesorado ; coñecendo a dimensión cultural, 
paisaxística, etnógráfica e natural da zona. E engadindo a todo esto, o fomento 
da convivencia entre alumnado de 6º curso de primaria e profesorado dos 
centros de ensino da zona. Este ano fíxose parte da ruta en bicicleta e 
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organizáronse xogos de orientación.  
O resto de cursos do colexio realizaron as seguintes saídas de 

PEQUETURONIA: 1º e 2º (Muíños da Regueira), 3º e 4º(Visita ó río da Pedra) e, 
por último, 5º(Visita ós muíños do Porto de Vilameán). 

 
 
2.3.2.- Grupo ecolóxico 
 
Baixo este nome atópase a actividade subvencionada pola Fundación 

Santiago Rey Fernández- Latorre Voz Natura. O centro publica o seu blogue e fai 
todas as propostas en galego. Xira en torno a horta escolar e a protección do 
medio ambiente. 

 
2.3.3.- A Semana da Árbore 
Plantación na zona do Xibao de frutais autóctonos. 
 
2.3.4.- Outono cultural 
 

Celebración dunha carreira; co lema Carreira polo Caselles, de xogos populares 
e degustación de castañas. 

2.3.5.- Entroido 
 

Celebración do certame gastronómico, coa colaboración das familias. Entrega 
dunha chapa (con motivo dos Países), como agasallo,  para os nenos e nenas 
que participaron. 
Celebración do Entroido con disfraces relacionados coa temática de Países e 
Culturas e desfile polas rúas. 

 
2.3.6.- Outras 

• Celebración do Festival de Fin de curso coa despedida dos alumnos e alumnas 
de 6º con actuacións variadas de todos os cursos ou niveis da Primaria. 

• Celebración do día internacional da muller traballadora, cunha exposición 
sobre mulleres destacadas dos diferentes países. 

• Arquivo de todo o material bibliográfico e audiovisual relacionado coa lingua 
galega e a súa dinamización. 

• Participación en todas as actividades ofrecidas por outras institucións que 
fomentan o uso do galego, como a Concellería de Cultura e Normalización 
Lingüística do Concello de Tomiño, Editoriais, Garda Civil, Seprona, etc., 
visionado de vídeos e Dvds, contacontos, charlas, experiencias científicas, 
coñecemento de tradicións orais... 

• Mantemento e dinamización dos diferentes blogues. 

 
3. Valoración dos obxectivos. 

A valoración que levou a cabo o EDLG, unha vez rematadas as actividades, en 
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liñas xerais, é positiva. Destacamos a coordinación e o clima de traballo que se 
respirou entre o equipo de dinamización da Lingua Galega e o Equipo de 
Actividades Complementarias e Extraescolares para a posta en marcha das 
actividades contempladas para ambos equipos, dentro da PXA. 
Faremos fincapé no emprego da contorna, un aumento na participación de 
lectura en lingua galega, o incremento do galego como lingua vehicular, levando 
todo isto a un reforzamento na aprendizaxe do uso do galego noutros contextos, 
espazos e situacións. Isto pode estar beneficiado coa renovación da nosa 
biblioteca escolar, tanto de fondo bibliográfico como de espazos, mobiliarios e 
recursos (aumento de ordenadores e acceso á información cunha rede máis 
potente). 
A variedade das actividades, a participación do alumnado e profesorado, das 
familias, os materiais elaborados e as colaboracións externas ao centro (concello, 
asociacións diversas...) foron amplas como para acadar, en liñas xerais, os 
obxectivos propostos. 

 
 

4. Conclusións e actuacións de mellora. 

Como conclusión, é evidente que o uso do galego non é maioritario nas relacións 
humanas, asi, por parte do profesorado, das familias e, sobre todo, do alumnado. 
Debemos pois, favorecer que o galego sexa máis lingua habitual na relación de 
convivencia, sen impedir que a linguaxe de cada momento sexa unha escolla 
persoal de cadaquen. 
Dende o EDLG somos conscientes de aglutinar esforzos que sirvan efectivamente 
para satisfacer esta demanda social e acadar que os galegos de toda condición 
sigan instalados e vivindo na lingua propia, orgullosos e responsables do 
valiosísimo patrimonio do que somos depositarios. 
 

5. Actividades que se van a desenvolver no curso 2019-2020. 

É preciso propoñer liñas de actuacións ,coa conseguinte creación de 
actividades, de xeito que sexan positivas e estean enfocadas a unha valoración 
positiva do uso da lingua galega entre todos os membros da comunidade 
educativa. 

Estas actividades irán dirixidas a potenciar e darlle visibilidade ao galego, co 
impulso e coa conseguinte adquisición dunha competencia práctica do idioma e 
conformación de actitudes positivas cara ó noso idioma galego. 

Trátase de acadar unha visibilidade permanente da lingua galega no centro, 
facendo dela unha lingua próxima, tanto nas aulas como fóra delas. 

Por último, dicir que o proxecto de fomento do uso do galego que se vai 
desenvolver estará relacionado co temática anual de centro, proposta que 
xurdiu dentro do equipo NÓS BIBLIOTECA; e que foi votado por todo o claustro 
como o elixido, ó que lle daremos un título: E-COMEDOR. Co cal este centro de 
interese fará alusión ao reciclaxe, alimentación sana, normas de comedor…. 

ACTIVIDADES XERAIS 
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• Seguir tendo en galego todo tipo de carteis, letreiros, avisos... que se fan, se 
publican ou se mandan dende o noso centro. 

• Potenciar e dinamizar a páxina web do centro, a páxina de facebook e os 
blogues de centro; dinamizados polos distintos equipos de coordinación 
docente (Equipo de dinamización da Lingua Galega, de TICs, de Biblioteca e de 
Actividades Complementarias e Extraescolares). Asimesmo, difundirase as 
actividades propias do proxecto do EDLG para o fomento e o uso do galego 

• Seguir afianzando o emprego das TiCs, promovendo a súa identificación co uso 
do galego. 

• Seguir a potenciar a edición da revista escolar Leilía, en colaboración co equipo 
de Biblioteca. 

• Emprego da lingua galega por parte do profesorado nas conversas que teñan 
coas familias, co alumnado e co persoal non docente, da mesma forma que nas 
actividades e actos que organice o centro. 

• Potenciar e fomentar o emprego da lingua galega como lingua de uso normal 
entre o alumnado nas súas relacións co centro, compañeiros e amigos. 

• Fomentar, a través de xogos e outras actividades lúdicas, o uso da lingua galega 
nas actividades informais do alumnado. 

• Poñer ao alumnado en contacto coa realidade, mediante a realización de visitas 
de carácter didáctico que lles permita coñecer a presenza da lingua de Galicia 
de hoxe. 

• Recuperación e/ou fomento da cultura popular: refráns, adiviñas, xogos 
(Outono cultural),oficios, construcións... coa participación do alumnado. 

• Fomentar e potenciar o uso e lectura de libros e revistas en galego, tanto na 
biblioteca de centro como de aula. 

• Fomentar dende o centro a participación en programas e actividades 
promovidas polas diferentes entidades e/ou institucións, nas que a lingua 
galega sexa o vehículo normal de comunicación. 

• Colaborar co Equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares na 
preparación das actividades propias da programación xeral anual e que 
organizamos en común ambos equipos; seguindo a mesma liña de traballo que 
o curso pasado. 

 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

Festa de Outono Celebración carreira na pista de 

atletismo , xogos populares (que 

teñan como fío conductor a temática 

do comedor, alimentos, reciclaxe… 

nos medallóns) e magosto. 

Samaín Ambientación, decorado, contos de 

medo, disfraces . 
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Nadal Colaboración das familias para o 

decorado nos corredoiros. 

Actuacións Festival de Nadal, na que 

se poderá facer alusión á propia festa 

e/ou a temática anual. 

Día da Paz Acto conxunto no patio e/ou ximnasio 

Entroido Certame Gastronómico. Agasallo pola 

colaboración das familias, a poder ser 

relacionado coa temática. 

Desfile de Entroido relacionado coa 

temática. 

Dia internacional da Muller 

Traballadora 

Celebración do Día da Muller. 

Actividades relacionadas coa 

Biblioteca 

Dia de Rosalia, Mes do libro e as 

relacionadas co tema anual. 

Semana Cultural. Aula da Natureza 

Actividades propias do proxecto 

Visita – Charlas 

 Preparación da exposicións. 

Pequeno festival homenaxeando a 

Ricardo Carballo. 

Autor homenaxeado das Letras 

Galegas 

 

Traballos e acto do día das Letras 

Galegas. 

Festival Fin de Curso Actuacións. Os de 6º curso ten maior 

protagonismo. 

Radio Escolar Programas relacionados coa temática. 

Correspondencia de cartas con outro 

CEIP (CEIP Plurilingüe de Tebra) 

Traballo de expresión escrita(cartas) e 

oral(vía Skype). A maiores, traballo 

colaborativo para a elaboración de 

traballos dos nen@s para o 

intercambio de material 

Turonia e Pequeturonia 

Excursión fin de curso 

Convivencia e saídas polo noso 

contorno. 

Grupo Ecolóxico. Voz Natura Actividades na que os nenos e nenas 

do grupo ecolóxico dedícanse ó 

traballo do xardín, da horta,campaña 

contra o plástico… 

Terán cabida as seguintes propostas, puidendo ser modificadas ou anuladas por 
outras que vaian xurdindo dende os distintos equipos de coordinación docente 
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do centro. (Equipos TICs, Biblioteca, Normalización e dinamización da lingua 
galega e Actividades Complementarias e Extraescolares) 

No proxecto de fomento do uso galego e na súa correspondente memoria 
estarán máis detalladas as actividades. Asimesmo, farase unha valoración das 
actividades realizadas e, se é o caso, das non realizadas. 

6. Obxectivos xerais para o vindeiro curso escolar 2019-2020. 

➢   Seguir a traballar na liña metodolóxica empregada  para o  proxecto. 

➢   Favorecer e potenciar o emprego da oralidade da lingua galega no centro. 

➢   Deseñar o proxecto do fomento do uso do galego canto antes, para que todo 
o profesorado, e moi en particular os titores, inclúan dentro das súas 
programacións as actividades que nel se propoñan. 

➢   Colaborar e traballar, en coxunto, cos Equipos TICs, Biblioteca e Actividades 
Complementarias e Extraescolares co fin de levar a cabo as actividades 
programadas e deseñadas. 

➢   Implicar a tódolos membros da Comunidade escolar neste novo proxecto 
para unha vez máis aproveitar todo o seu saber e experiencia como 
enriquecemento do proceso de ensinanza- aprendizaxe. 
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Anexo III: Concreción anual do Plan Xeral de Atención á 
Diversidade 

Actuacións do centro 

1.Tomar decisións  e adoptar 
as medidas que optimicen a 
acción educativa, respondan 
ás necesidades do alumnado e 
contribuían á consecución das 
competencias e dos obxectivos 
das diferentes etapas 

- Os titores/as adoptaran medidas concretas nas aulas segundo o caso (traballo por 
grupo; dándolle máis tempo, …). 
- Os titores faran Reforzos dentro da aula. 
- Aplicarase un Plan específico de reforzo e recuperación para 5 alumnos repetidores 
(D105/2014, art. 13.1)  
- As mestras especialistas de PT e AL aplicaran reforzos específicos segundo a 
programación que será revisada en cada proceso de avaliación. A acción da mestra de 
AL desenvolverase todos os días, xa que temos aula específica,  para un total de 30 
alumnos/as 
- A mestra de Pedagoxía Terapéutica da aula específica atenderá 2 alumnos/as que 
acuden a dita aula. 
- A mestre de PT do centro atenderá a 27 alumnos/as 
- Actualmente hai 3 Adaptacións Curriculares de primaria.  

2. Deseñar e por en práctica 
accións preventivas e de 
detección temperá, garantindo 
un tratamento educativo 
personalizado e adaptado á 
realidade de cada alumna/o 

- No DO realizarase unha avaliación inicial de necesidades específicas en Audición e 
Linguaxe/pedagoxía terapéutica para darlle prioridade as actuacións neste campo, dada 
a limitación horaria das mestras,  
-  A mestra de Inglés do primeiro ciclo, realizará apoio nas aulas de 1ºA (cinco hora a 
semana),  por ter dispoñibilidade horaria 
- A mestra de inglés do segundo ciclo, realizará apoio as aulas de  4ºB e 5ºB (dúas horas 
a semana en cada aula) e 5º A (tres horas a semana) 
- A mestra de música realizará apoio a aula de 1ºA tres horas a semana. 
- Realizarase unha acción específica no Tránsito de infantil a primaria e de primaria a 
secundaria (reunións orientadores, visitas nenos/as ao centro de primaria e ao IES 
segundo o caso, visita dos novos pais ao centro, reunión do profesorado dos das distintas 
etapas…). 
- Pasaráselle un sociograma ao alumnado de todo o centro para previr alumnos con 
aillamento, ou malas relacións sociais. 
- Avaliarase a comprensión lectora de todo o alumnado. (de 1º a 6º dúas veces para ver 
a progresión despois das pautas e textos nas aulas). 
- Avaliarase co BadyG, de maneira grupal, aos cursos de 2º, 4º e 6º de EP. Estes últimos 
serán enviados ao IES. 
- A aula de 5ºB estará tódolos días nas últimas horas reforzada con dúas persoas en 
todo o horario. 
- A aula de 1ºB estará reforzada reforzada con dúas persoas  17 horas semanais 
- Na aula específica de educación especial  farase todo o traballo adaptado a o alumnado 

3. Concretar e desenvolver os 
principios de atención a 
diversidade nas decisións de 
carácter pedagóxico, 
organizativo e de xestión do 
centro. 

Na necesidade de optimizar os recursos humanos na atención a diversidade tomáranse 
as seguintes iniciativas: 
- Dárlle prioridade os apoios nos cursos inferiores. 
- Facilitar que este profesorado realice apoios dentro da aula e de forma colectiva.  
- Nas programacións dos distintos niveis contemplarase as distintas estratexias 
concretas para atender a diversidade en cada grupo. 
- Dentro da CCP  realizar propostas organizativas para facilitar a concreción das medidas 
de atención a diversidade, así decidiuse organizar colectivamente as reunións e do 
traballo entre os cursos co formato dos antigos ciclos 
- Reunións de niveis, e entre niveis: 1º con 2º, 3º con 4º, 5º con 6º. 
- Nos procesos de avaliación revisar as competencias e obxectivos non superados en 
algúns alumnos/as. 
- Revisar expedientes de alumnado para recomendar Becas ACNEAE, Adaptacións 
Curriculares, Reforzos ou PROA fóra do horario lectivo  
- Cumprimentar o DRDadi e DRDorienta, nas datas establecidas. 

4. Desenvolver medidas e 
actuacións de tipo curricular, 
relacional e organizativo para 
promover a convivencia, a non 
discriminación e o respeto 
polas diferenzas. 

- Desenvolver o Plan Xeral de Atención a Diversidade. 
- Desenvolver o Plan de Convivencia. 
- Exemplos dentro do Plan de convivencia: 
       - Escoita/fala… 
       - Mediadores de patio. 
       - Aula de convivencia inclusiva 
       - Desenvolver o programa de Habilidades Sociais. 
       - Accións concretas nas festas de outono: convidar a participar ás familias e 
aprender a xestionar/convivir grupos de distintas idades. 
       - Accións concretas no comedor escolar, caderno de comedor… 
       - Accións concretas nas Xornada da obradoiros, aprender a xestionar grupos con 
membros de distintas idades. 
- Protocolo de Prevención, detección do tratamento do acoso escolar e ciberacoso. 
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- Desenvolver os protocolos necesarios: TDAH, suicidio, ...  

5. Optimizar a organización 
dos recursos do centro para 
atender e dar resposta ás 
necesidades de todo o 
alumnado, en particular de 
aquel con ACNEAE. 

- Titores. 
- Mestras de PT e AL. 
- Profesorado con dispoñibilidade horaria.  
- Organizarase os horarios de tal forma que a concentración horaria dos titores lle permita 
realizar unha acción curricular máis individualizada. 
- Cun alumno da aula específica en 5º de primaria. Os horarios desta aula fóron  
enfocados ao alumno con necesidades estando en todo momento 2 persoas Titora e 
especialista de PT, AL ou coidador. 
- Cun alumno da aula de 1º debido as súas necesidades favorecerase na medida do 
posible que dúas persoas a titora e profesorado con dispoñibilidade horaria a parte de 
especialistas de PT, AL ou coidador. 
- Os horarios das mestras especialistas de PT e AL serán os máis densos posibles dentro 
da lei. 
-Utilizarase en algúns casos dispoñibilidade horaria de mestres para realizar apoios 
dentro da aula. 

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

- Dende a xefatura de estudios facilitarase formularios, resumos de lei, actas.., por 
exemplo control e rexistro das reunións de titoría, facilitar horas dispoñibles dentro de 
horario lectivo para reunións coas familias.  
- Realizaranse reunións grupais coas familias de presentación de todo o profesorado ao 
inicio de curso. 
-  Realizaranse reunións individuais a lo menos unha vez ao trimestre do titor/a, os 
mércores de 9:00 a 9:40 h 
-   Realizaranse atención individual da orientadora, con reunións individuais coas 
familias. 
- Realizaranse atención individual do equipo directivo, con reunións individuais coas 
familias. 
-  Efectuáranse chamadas telefónicas ás familias, por parte dos profesores titores, 
especialistas, orientadora, equipo directivo sempre que sexa preciso. 
- Efectuáranse chamadas telefónicas e reunións coa educadora familiar do concello tanto 
a orientadora como o equipo directivo. 
- Tránsito fluído de información a través da Axenda Escolar.  
- Para informar dos diferentes acontecementos do centro enviaranse Circulares 
informativas e reunións as familias. 
- As familias tamén poden, informarse dos distintos eventos do centro a través da Páxina 
web do centro, onde se colgaran os vídeos de actuacións, documentacións da matrícula, 
menús comedor, etc. e a través do Facebook. 

7. Promover a implicación das 
nais/pais no proceso 
educativo. 

- Os pais estaran presentes en todo o proceso educativo como se recolle en tódalas 
actividades reseñadas no punto anterior. Estando representados no centro a través da 
Anpa Mosteiro e con representantes no Consello Escolar. 

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

- Os/as docentes poderan apuntarse a Cursos de formación do profesorado 
- Este curso os Plans Proxectas do centro son: Aliméntate ben, proxecto ríos, Programa 
Deportivo de Centro. 
- Dende Febreiro ata o 15 de xuño no centro estaremos inmersos nos Contratos – 
programa, coa actuación de Reforzo, Orientación e Apoio (PROA), con dous docentes 
externos compartidos co IES de Tomiño   
- Seguimos sendo Centro Abalar, polo que as aulas de 5º e 6º contan con ordenadores 
para cada alumno/a. 
- Centro EDIXGAL en 5º e 6º de primaria. 
- Este curso continuamos no PLAMBE, polo que a Biblioteca seguimos transformando a 
biblioteca no aspecto físico como organizativo, sendo o equipo Nós Biblioteca o órgano 
de coordinación que dinamiza os diferentes equipos. E continuamos no programa “Radio 
na Biblio” 
- Este curso é o noso primeiro ano como centro Plurilingüe. 
-Este ano traballaranse dende todo o centro o proxecto “E-Comedor”. 

9. Adoptar, outras actuacións 
que favorezan a atención á 
diversidade do alumnado, 
contando, cando proceda, coa 
correspondente autorización. 

- Colaboración con servizos externos como pode ser Servizos Sociais do Concello, 
Servizo de familia e menores, Servizos médicos, etc. 
- Formación específica sobre temas de necesidades educativas, co Equipo de 
Orientación Específico e Inspección Educativa. 
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Anexo IV: Concreción anual do plan de convivencia 
Seguindo O Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 
30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de 
convivencia escolar, a concreción anual para este curso 2019/2020 será a seguinte: 

✓ Aula de convivencia inclusiva: a aula de convivencia inclusive é un recurso do 
centro para facilitar a reflexión do alumnado que impide gravemente o normal 
desenvolvemento do grupo- clase. Neste espazo, o profesorado axuda ao 
alumnado para que se analice as súas condutas disruptivas e se comprometa ao 
cambio. Así tamén, o alumnado que polas repetidas condutas contrarias ás 
normas fora obxecto de privación temporal do dereito de asistencia a clase, pode 
ser atendido nesta aula, combinando os traballos propiamente curriculares e 
traballos de modificación de conduta. A derivación e funcinamento desta aula, 
queda recollido no Plan de Convivencia do centro.  

✓ Mediadores de patio: no centro existe a figura dos alumnos/as mediadores de 
patio que durante o recreo axudan ao resto de alumnado a mediar nos conflictos. 

✓ Guardiáns de patio: estos alumnos/as axudarán aos mediadores de patio a 
identificar posibles conflictos. 

✓ Rincón escoita- fala: onde os mediadores acompañan a outros alumnos a chegar 
a acordos. Hai un asiento para solo falar e outro para solo escoitar. Se van 
intercambiando nos asentos para poder escoitar, falar e chegar a un acordó 
común. 

✓ Encargados fila comedor: os alumnos/as de 6º de EP serán os encargados de 
supervisar as filas para ir ao comedor, prestando especial atención a que non se 
produzan conflictos e cumpran as normas. 

✓ Camareiros de comedor: os alumnos/as de 6º de EP  axudarán a servir no 
comedor, mantendo unha bo clima. 

✓ Sociagramas: cada 2 anos o Departamento de Orientación valora a convivencia 
de todas as aulas a través dun sociagrama cuxos resultados sirven para facer 
propostas de actividades de convivencia así como para aplicar o plan de 
habilidades sociais. Levarase a cabo no mes de outubro. 

✓ Plan de habilidades sociais: o centro conta cun Plan de Habilidades Sociais 
elaborado polo Departamento de Orientación aprobado no curso 2017/2018. 

✓ Material convivencia: Ao longo do curso, o Departamento de Orientación 
adquirirá o material necesario para traballar a convivencia. 

✓ Reflexión do alumnado: no día a día hai momentos de reflexión co alumnado 
que ten algún conflicto. O que se pretende conseguir é que, coa axuda do mestre, 
se poñan de acordo sobre o que aconteceu entre eles/as, reflexionen e se 
comprometan a cambiar a súa conduta. 

✓ A xunta dos nenos: os/as delegados/as de cada aula se reunirán coa xefa de 
estudos para tomar decisións en determinados aspectos do centro. 

✓ Plan director: pendente de decidir as charlas a solicitar. 
✓ Plan Proxecta: no presente curso o centro participará nos programas aliméntate 

ben con ponlle as pilas ao teu bocata e froita na escola, ríos e proxecto deportivo 
de centro.  

✓ Contratos programa: solicítase o programa Mellora da convivencia e promoción 
da igualdade nos centros. 

✓ Turonia, deportiva- cultural: todo o alumnado do centro compartirá unha 
xornada de convivencia no que salen a camiñar polos arredores do concello. Por 
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outro lado o alumnado de 6º de educación primaria compartirá no mes de xuño( 
datas por determinar) xunto co alumnado de 6º de EP de todos os centros do 
concello de Tomiño, unha xornada de dous días de convivencia no que realizarán 
deportes e actividades culturais.  

Anexo V: Actuacións programadas no Plan Proxecta, 
Contratos Programa e Plan Director 
Plan PROXECTA en varios dos plans que se propoñen dende a Consellería. 

• PDC (Proxecto deportivo de Centro). Centros Activos e Saudables. 

(Xogade, Móvete +, camiña en bici á escola e Milla diaria) 

• Aliméntate Ben (Froita na escola, Ponlle as Pilas ao teu bocata e O 

sabor da aventura está no mar) 

• Proxecto Ríos 

Contratos Programa 

Participaremos nas seguintes actuacións: 

• Refórza-T. Modalidade de acompañamento fóra de horario lectivo 

• Mellora das competencias clave. 

• Iguála-T. 

• Con-vive. 

• Inclúe-T 

• Mellora da calidade na xestión dos centros. 

 

Plan Director: 

• Para 5º de primaria: Novas Tecnoloxías 

• Para 6º de primaria: Acoso escolar 
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Anexo VI: Plan de actuación do Departamento de 
orientación no curso 2019/2020 

Neste curso  2019/2020 o Departamento de Orientación do CEP Pedro Caselles Beltrán de 

(Tomiño) estará composto por:  

• Coordinador do equipo do 1º ciclo: Antonio Durán Coello 

• Coordinadora do equipo do 2º ciclo: Jessica Rodríguez Piñeiro 

• Coordinador do equipo do 3ºciclo : Margarita Pérez Fernández 

• Profesora de especialista Pedagoxía Terapéutica: Hortensia Peralba Penedo 

• Profesora especialista Pedagoxía Terapéutica da aula específica: Mª Carmen Seves 
Rodríguez 

• Profesora de especialista Audición e Linguaxe: Isabel Ramos Arias 

• Orientadora: Ánxela Jurschik Rodríguez, substituída por Ángela Monteiro Da 
Conçeicao 

• Xefa do departamento : Verónica Mouriño Pérez 
 

O Departamento de Orientación reunirase mensualmente,  o primeiro mércores de casa 

mes,  (de 09:00 a 09: 25). Celebraranse reunións trimestrais cós centros adscritos para coordinar 

as distintas actuacións e ademáis para organizar o tránsito entre Infantil e primaria e o tránsito 

entre Primaria e Secundaria. 

Neste curso escolar  contase como novidade cun aula Específica de atención de 

necesidades, nesta aula acude alumnado con réxime de escolarización combinada: 

• 1 alumno acude  15 horas a semana 

• 1 alumna acude os xoves e venres. 

O alumnado do centro será atendido por parte da mestra de pedagoxía terapéutica: 

A maior parte dos reforzos van ser dentro da aula ou combinando dentro e fóra. 

• 27 Alumnos/as de Reforzo Educativo. 
- 1º nivel: 1 alumno/a con adaptación curricular. 

- 2º nivel: 6 alumnos/as   unha con adaptación curricular 

- 3º nivel: 9 alumnos/as 

- 4º nivel: 1 alumno/a  

- 5º nivel: 1 alumno/a con adaptación curricular. 

- 6º nivel: 9 alumnos/as dous con adaptación curricular. 

A mestra de aula Arco da vella, atenderá a mesma de luns a venres.   

• 2 alumnos/as con Adaptación curricular  
- 15 horas semanais 1 alumno matriculado no centro. 
- Xoves e venres. 1 alumna matriculada  noutro centro. 

A distribución horaria farase segundo as necesidades dos alumnos e alumnas dando prioridade 

ás adaptacións curriculares e ao alumnado de primeiro e segundo nivel. 

Por parte da mestra de Audición e Linguaxe, os alumnos atendidos serán: 

• 30 alumnos/as 
- 1º Nivel: 9 alumnos/as con importantes trastornos da linguaxe (dislalias). 
- 2º Nivel: 9 alumnos/as con importantes trastornos da linguaxe (dislalias)  
- 3º nivel: 6 alumnos/as con importantes trastornos da linguaxe (dislalias) 
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- 4º nivel: 4 alumnos dos cales 1 alumno cun retraso na adquisición  da fala e da 
linguaxe, outro alumno cun trastorno no seu neurodesenvolvemento conxénito,  e os 
demais trastornos da linguaxe (dislalias e disfemia) 

- 2 alumnos aula específica. 
 
Obxectivos prioritarios para este curso: 

1. Participar no deseño e desenvolvemento de medidas de atención á diversidade que optimicen 

a atención educativa proporcionada ao alumnado. 

2. Contribuír á identificación e detección temperá das dificultades ou problemas de 

desenvolvemento e aprendizaxe e potenciar a posta en marcha de medidas e accións de carácter 

preventivo. 

3. Promover a comunicación, colaboración e coordinación coas familias, potenciando a súa 

implicación no proceso educativo dos seus fillos e na vida do centro. 

4. Establecer canles de comunicación e coordinar actuacións cos diferentes servizos e 

institucións. 

5. Facilitarlle á comunidade educativa os apoios e o asesoramento necesarios para favorecer o 

desenvolvemento persoal, social e cognitivo dos alumnos e axudarlles a enfrontar 

adecuadamente os momentos escolares decisivos ou de maior dificultade. 

6. Asesorar e apoiar ao conxunto da comunidade educativa e aos órganos de goberno do 

colexio en particular, para impulsar o desenvolvemento do centro educativo en todos os 

ámbitos. 

7. Proporcionar apoio psicopedagóxico ao alumnado e deseñar, desenvolver e avaliar programas 

específicos de intervención. 

8.- Favorecer a convivencia no centro educativo 

Actuacións e temporación: 
 ACTUACIÓNS RESPONSABLES DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN 

01 
Asesoramento á Comunidade 
Educativa 

Orientadoras Comunidade educativa Todo o curso 

02 
Proposta de adquisición de material 
do Departamento 

Orientadoras Dirección Todo o curso 

03 
Asesoramentona realización e 
seguimento das ACS 

Orientadoras 
Equipos docentes, 
profesorado de apoio, 
xefatura de estudos 

Todo o curso 

04 Asesoramento Xeral na acción titorial Orientadoras Profesorado Todo o curso 

05 
Asesoramento e colaboración na 
elaboración/revisión dos documentos 
do centro 

Orientadoras 
Claustro – Equipo 
directivo 

Todo o curso 

06 
Actuacións promotoras de 
convivencia 

Departamento de 
Orientación 

Comunidade educativa Todo o curso 

07 
Participación en reunións cos 
diferentes orientadores de Tomiño 

Orientadoras Orientadores 
Durante todo o curso 
aolomentos unha vez 
ao trimestre 

08 Participación en reunións co inspector Orientadoras  inspección 
Todo o curso  
Cando o solicite 

09 Participación nas sesións de avaliación 
Orientadoras e profesorado 
de PT e AL 

Equipos docentes 
Ao remate de cada 
trimestre. 

10 Reunións mensuais do Departamento 
Departamento de 
Orientación 

Membros do DO 
primer mércores de 
mes de 09:00 – 09:25 
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11 
Reunións mensuais orientadoras con 
PT y AL 

Orientadoras PT y AL Membros do DO 
Último mércores de 
cada mes de 9:00 a 
9:25 

12 
Realización de avaliacións 
psicopedagógicas, ditames e 
informes. 

Orientadoras 
Demandantes, equipos 
docentes, alumnado e 
familias. 

Todo o curso. 

13 Realización de informes. Orientadoras 
Demandantes 
menores, AASS, 
Xulgado e outros 

Todo o curso. 

14 Revisión do Plan de Orientación (PO) Orientadoras 
Claustro – Consello 
escolar. 

Primeiro trimestre 

15 
Introducción de novas actuacións no 
Plan de convivencia 

Departamento de 
Orientación 

Claustro – Consello 
escolar. 

Primeiro trimestre 

16 
Revisión do Plan Xeral de Atencións A 
Diversidade (PXAD) 

Departamento de 
Orientación 

Claustro – Consello 
escolar. 

Primeiro trimestre 

17 
Proposta de organización dos apoios 
do profesorado de PT e AL 

Orientadora e profesorado 
de PT e AL 

Titores do ACNEAE Setembro 

18 
Redacción da proposta definitiva dos 
servizos de apoio 

Orientadoras Xefatura de estudios Setembro 

19 
Elaborar informes para as axudas de 
alumnado ACNEAE 

Orientadoras Comunidade educativa setembro 

20 
Facer inventario da relación de 
materiais que hay no departamento 

Orientadoras Comunidade educativa setembro 

21 

Rexistro fonolóxico ós alumnos con 
apoio do curso pasado, e unha proba 
grupal aos nenos de 1º para valorar a 
necesidade de facer proba individual. 

AL 
Alumnado de 1º e 
alumnado con apoio 

setembro 

22 
Elaboración e aprobación do Plan 
Anual de Actividades do 
Departamento 

Orientadoras 
DO, Claustro, consello 
escolar 

Setembro /Outubro 

23 Avaliación da comprensión lectora Orientadoras  
Alumnado de 1º a 6º 
de primaria 

Outubro-  novembro 
/marzo 
Maio 

24 
Realización dunha exploración 
psicopedagógica coa totalidade do 
alumnado de 4º de primaria 

Orientadoras 
Alumnado de 4º de 
primaria 

Novembro 

25 Cubrir a aplicación DRD e Dradi Orientadoras  Consellería Decembro e xuño 

26 
Realización dunha exploración 
psicopedagógica coa totalidade do 
alumnado de 6º de primaria 

Orientadoras 
Alumnado de 6º de 
primaria 

Xaneiro - Febreiro 

27 
Realización dunha exploración 
psicopedagógica coa totalidade do 
alumnado de 2º de primaria 

Orientadoras 
Alumnado de 2º de 
primaria 

Abril - Maio 

28 Transito infantil - primaria  
Orientadora – Futuras 
titoras de 1º 

Alumnado e familias 
de 1º 

3º trimestre 

29 Transito primaria - Secundaria Orientadora – titoras de 6º 
Alumnado e familias 
de 6º 

3º trimestre 

30 

Revisión dos informes para o 
alumnado obxecto de RE e/ou de 
apoio e establecemento do 
procedemento a seguir na súa 
cumprimentación 

Departamento de 
Orientación 

Profesorado titor e 
profesorado de apoio 

Maio - Xuño 

31 
Avaliación do Plan Anual de 
actividades do departamento 

Departamento de 
Orientación 

Membros do DO Maio - Xuño 

32 
 

Avaliación do PO: PXAD, PAT 
Departamento de 
Orientación 

Membros do DO Maio - Xuño 

33 

Elaboración dos informes do 
alumnado que remata a educación 
primaria e 
foiobxectodalgunhaavaliación 
psicopedagógica. 

Orientadoras 
Xefe de estudios, 
Orientadora do IES de 
Tomiño 

Xuño 

34 
Redacción da memoria do 
Departamento de Orientación 

Orientadoras 
DO, Claustro e 
Consello escolar 

Xuño 
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