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1. PLAN PROXECTA 

Este Centro solicitou a participación no Plan Proxecta que propón a Consellería de Cultura, 

Educación e Universidade en colaboración con distintos organismos da administración autonómica. 

Este plan está dirixido a fomentar a innovación educativa nos centros públicos a través de 

programas que desenvolvan de xeito paralelo as competencias básicas e a educación en valores.  

Este curso imos participar en dúas liñas:  

 PROXECTOS DE VIDA ACTIVA E DEPORTIVA. - PROXECTO DEPORTIVO DE 

CENTRO.  

 TÍTULO: Camiño activo 

 OBXECTIVOS 

 Sensibilizar á comunidade educativa da importancia de adquirir hábitos saudables 

relacionados coa actividade física. 

 Adquirir por parte dos alumnos coñecementos para unha práctica saudable deportiva. 

 Adquirir por parte dos pais e nais así como dos alumnos coñecementos básicos sobre 

nutrición. 

 Ofrecer unha oferta atractiva e variada aos alumnos. 

 Ofrecer ao alumnado a posibilidade de realizar actividade física a un custo alcanzable 

e preto da súa vivenda habitual. 

 Maximizar as instalacións e os recursos do centro. 

 Potenciar as relacións entre as familias, alumnos e centro escolar. 

 Mellorar e incrementar a participación co ANPA no Proxecto Educativo de Centro. 

 Paliar os efectos nocivos da vida sedentaria e do uso excesivo de aparellos 

tecnolóxicos entre os mozos. 

 Fomento das relacións sociais entre os alumnos. 

 Mellora da integración dos novos alumnos no centro. 

 Adquisición de hábitos e valores que desenvolvan condutas de respecto e tolerancia 

así como a asunción de normas a través do deporte. 
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 ORGANIZACIÓN  

O coordinador do proxecto será Manuel Losada González, profesor de educación física con 

praza definitiva, que imparte clase nos grupos de 4º, 5º e 6º de primaria e 6º de educación 

infantil. Miguel Varela Pereira, o outro integrante do departamento de educación física de 

educación primaria desenvolveu conxuntamente o proxecto. Tamén é ten praza definitiva no 

centro e imparte clase nos grupos de 1º, 2º e 3º de primaria e 4º e 5º de educación infantil. O 

traballo levará a cabo de maneira coordinada entre os dous mestres a través de reunións 

presenciais de forma semanal e comunicación continua a través de correo ou vía telefónica. 

As actividades que levarán a cabo durante o curso lectivo serán as seguintes: 

1. DESDE O CENTRO: 

A). En horario lectivo: 

 Educación física: aumentar o tempo de práctica motriz en clase de educación física 

(metodoloxía, selección de tarefas...). 

 DAFIS: levará a cabo o protocolo DAFIS a todo o alumnado de primaria durante o 

primeiro trimestre. 

 Recreos activos: buscarase desenvolver unha formulación para dinamizar os recreos, 

co obxectivo de aumentar o tempo de actividade física, establecer hábitos saudables e 

mellorar a súa condición física mediante a cesión de material de E. F. e práctica de 

xogos populares. 

 Servizo madrugadores: promoción de hábitos alimenticios saudables. 

Conferencias/Charlas: hábitos alimenticios saudables e outra charla sobre a hixiene 

postural , clubs deportivos... 

 Hábitos alimenticios saudables: Realización dun calendario de merendas co fin de que 

sexan sas, equilibradas. Exposición no taboleiro de anuncios da entrada dunha serie 

de infografías relacionadas coa alimentación equilibrada e concienciación sobre o 

abuso no consumo de azucres libres e produtos ultra procesados. 

B). Fóra do horario lectivo: 

Programas de promoción de vida activa: Camiña/ en bicicleta á escola. Desde a área de 

educación física instarase os alumnos a vir ao colexio camiñando ou en bicicleta. 
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Programas de actividades de sensibilización das familias: charlas sobre alimentación 

saudable. 

 

2. FÓRA DO CENTRO: 

 Asistencia a parques recreativos de actividades no tempo libre. 

 CaMiño activo: compromiso co alumnado de aumento do exercicio físico no seu tempo 

libre. 

 

 AVALIACIÓN  

En relación aos momentos de avaliación distinguiremos 3 momentos principalmente: 

1. Avaliación inicial 

Avaliaremos o estado de todos os elementos da comunidade educativa, especialmente o do 

alumnado, e do centro en si en relación aos obxectivos que buscamos conseguir. 

2. Avaliación continua 

Ao longo do curso irase valorando se as actividades, charlas e propostas iniciais vanse 

cumprindo e se necesitan modificarse 

3. Avaliación final 

Realizarase co obxectivo de valorar o grao de consecución dos obxectivos propostos. 

Métodos ou instrumentos de avaliación: Realización, en todos os niveis de educación 

primaria, das probas que compoñen o protocolo DAFIS ao comezo do curso para avaliar a 

súa condición física. Por outra banda, realizaranse entrevistas individuais e grupais ao 

alumnado para saber se aumentaron a cantidade de tempo que realizando actividade física 

sendo a valoración moi positiva.  
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 APRENDO PROGRAMANDO.  

 TÍTULO: Coñecendo o camiño inglés 

 OBXECTIVOS 

O obxectivo é facer que a programación sexa o medio polo que se leva a cabo o proceso de 

aprendizaxe, que debe estar caracterizado por ter a maior autonomía posible permitindo o 

desenvolvemento da capacidade creativa do alumnado. 

O noso centro elaborará un proxecto para dar a coñecer o Camiño Inglés, dado que o 

concello de Miño atópase na ruta de dito camiño. Os principais obxectivos son: 

 Destacar a riqueza cultural, natural e humana en torno ao Camiño de Inglés. 

 Fomentar o coñecemento do patrimonio relacionado co Camiño de Inglés. 

 Visualizar a influencia do Xacobeo no turismo, economía etc. de Miño. 

 Analizar as particularidades que rodean o Xacobeo 2021 na situación actual.  

PARA O ALUMNADO 

 Entender o pensamento lóxico e os fundamentos da programación. 

 Desenvolver métodos para solucionar problemas de xeito sistemático, metódico e 

ordenado. 

 Desenvolver o hábito de autoavaliar e coavaliar o seu traballo e establecer 

modificacións para melloralo. 

 Ter a posibilidade de obter resultados complexos a partir de ideas simples. 

 Traballar de forma autónoma e ao seu ritmo, en función das súas capacidades e 

intereses. 

 Aprender a realizar traballo colaborativo a través do intercambio de coñecemento.  
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PARA O PROFESORADO 

 Introducir a programación como recurso na aula para a mellora da capacidade do 

alumnado nos temas que se van tratar. 

 Ofrecer flexibilidade para crear leccións conceptuais de xeito visual, que axuden na 

comprensión de conceptos. 

 Crear xogos, cuestionarios e titoriais para interactuar co estudante. 

 

PARA O RESTO DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 Avanzar na comprensión da efectividade e o deseño das TIC para mellorar o 

aprendizaxe nos centros educativos. 

 Ampliar as oportunidades de entrar no mundo do deseño e desenvolvemento de 

aplicacións grazas ás novas tecnoloxías. 

 

 ORGANIZACIÓN 

O alumnado organizarase en grupos de traballo e cada un deles encargarase de buscar á 

infomación de cada unha das etapas nas que se divide o Camiño inglés, máis tarde faremos 

unha posta en común dos datos recollidos e o o alumnado deberá idear un videoxogo ou 

unha animación con Scratch que sirva para dar a coñecer o camiño inglés.Todo isto baixo 

a supervisión do profesorado, quen guiará o alumnado na realización do seu proxecto e na 

adquisición de coñecementos. 

Nunha proposta de traballo con programación pode mesturarse o traballo en papel (analizar 

o problema e deseñar o algoritmo, división en pasos ou subtarefas...) e o traballo en 

pantalla (escribir o código, depurar o programa). 

En determinados momentos pódese propoñer exercicios para deseñar o algoritmo de 

solución como fin en si mesmo, non como medio para chegar a un fin. Deste xeito, o 

alumnado pon o foco de atención da súa aprendizaxe no proceso e non nas solucións, 

metodoloxía fundamental cando se traballa con problemas e proxectos abertos, con 

múltiples solucións válidas. Esta fase corresponde co proceso de traballo habitual na aula 
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e é unha recomendación xenérica de alto valor educativo, aínda que non se vaia programar 

código. 

Importante!: isto non implica que sexa necesario facelo así sempre. Moitos programas 

interesantes xurdirán mediante un método de exploración e creación non pautado 

(estratexia heurística). 

 

 AVALIACIÓN  

O proxecto final será un videoxogo, historia interactiva, relato ou calquera outro produto 

desenvolto coa ferramenta Scratch e que permita dar a coñecer a ruta do camiño Inglés. 

 

2. PLAN DE MELLORA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 

As liñas prioritarias de actuación para o curso 2020-2021 estarán marcadas pola continuidade, xa 

que se levan varios cursos traballando arreo para que a biblioteca sexa unha referencia para toda 

a comunidade escolar, non só como espazo de traballo senón tamén de encontro e intercambio. 

Hoxe toda a comunidade escolar está implicada na realización das actividades propostas arredor 

da lecto-escritura, a busca de información, a utilización das TICs e as diferentes celebracións; hai 

unha dinámica de traballo asumida na que a biblioteca é motor de arranque, pero tamén motor 

auxiliar, xa que a colaboración entre os distintos grupos de traballo (Actividades Extraescolares, 

Dinamización da Lingua Galega, TICs e Biblioteca), os ciclos e departamentos é continua.  

A biblioteca está integrada dun xeito ou doutro nas actividades diarias de Infantil, Primaria e 

Secundaria, polo que se seguirá traballando para mellorar a oferta de recursos e servizos. A xestión 

e a dinamización serán os eixos arredor dos cales xirarán as actividades.  

Realizará o traballo de coordinación da Biblioteca a profesora Carmen Presedo Díaz.  

Ademais, vinculado á Biblioteca, desenvólvense outros programas:  

 Continuaremos co desenvolvemento do proxecto Biblioteca Creativa que estará 

coordinado pola profesora Verónica Boutureira Cernadas. Inclúense neste proxecto os 

Escornabots, impresión 3D e todo o relacionado con STEAM, como o espazo creativo.  
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 Por quinto ano desenvolveremos o proxecto de VOLUNTARIADO DE LECTURA, dentro do 

programa de Bibliotecas Solidarias en colaboración co EDLG. 

 Continuamos co programa Bibliotecas Escolares Inclusivas. 

 

 

3. PROGRAMA DE INTRODUCIÓN DA ROBÓTICA EN PRIMARIA 

Continuamos por terceiro curso, co programa de Introdución da Robótica en Primaria. Desta forma 

o alumnado de 6º desenvolverán como materia de Libre Configuración a Robótica. O programa está 

coordinado pola profesora Isabel Espiñeira Suárez.  

 

4. PROGRAMA E-DIXGAL 

Continuamos no programa E-DIXGAL que aplicaremos nos cursos de 5º e 6º de Primaria, en todas 

as materias, e en 1º e 2º da ESO, nas materias de Lingua Castelá, Inglés, Matemáticas, Ciencias 

Naturais, Ciencias Sociais, Valores éticos e Educación Física. O programa está coordinado pola 

profesora Pilar Montero Ibáñez.  

 

5. PLAN DIRECTOR PARA A CONVIVENCIA E A MELLORA DA SEGURIADE NOS 

CENTROS EDUCATIVOS E OS SEUS CONTORNOS 

Un curso máis participaremos neste programa desenvolto pola Garda Civil como complemento aos 

obradoiros que se desenvolverán nas titorías:  

 Educación Primaria: 5º e 6º curso: Plan Director para a convivencia e a mellora da 

seguridade nos centros educativos e os seus contornos. Tema: adiccións.  

 Educación Secundaria: Todos os cursos: Plan Director para a convivencia e a mellora da 

seguridade nos centros educativos e os seus contornos. 1º e 2º, tema acoso escolar. 3º e 

4º, tema drogas e alcohol.  

 

6. OBRADOIROS A TRAVÉS DAS TITORÍAS 

Ademais, a través das titorías, trataremos de desenvolver os obradoiros que a pandemia permita.  
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Educacion Primaria 

 1º : Xadrez 

 5º e 6º: Obradoiro contra a violencia de xénero. 

Educación Secundaria: 

 1º a 4ºcurso: Obradoiros contra a violencia de xénero. 

 

 

 7. INICIATIVA ARCO 

O noso centro solicitou a participación na Iniciativa ARCO que propón a Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para a posta en marcha de accións 

de Apoio, Reforzo de Competencias e Orientación. Durante o presente curso concedéronnos as 

tres liñas: 

- Liña 1: dirixida ao alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. Neste caso solicitamos 

un docente a media xornada da especialidade de Pedagoxía Terapeútica. 

- Liña 2: dirixida ao alumnado de 1º de ESO. Neste caso solicitamos un docente a media 

xornada da especialidade de Pedagoxía Terapeútica para que poida apoiar en todas as 

materias e finalmente concedéronnos un docente da especialidade antes mencionada a 

tempo completo. 

- Liña 3, dirixida ao alumnado de 4º de ESO. Neste caso solicitamos o apoio e reforzo no 

ámbito sociolingüístico, polo que solicitamos un docente a media xornada da especialidade 

de Xeografía e Historia para apoiar no ámbito sociolingüístico. Finalmente contamos cun 

docente da especialidade solicitada a tempo completo. 

Os obxectivos desta iniciativa son: 

1. Apoiar o alumnado para a mellora do rendemento académico. 

2. Mellorar o éxito escolar e previr o abandono educativo temperá do alumnado que cursa as 

ensinanzas obrigatorias. 

3. Xerar un clima de aprendizaxe que favoreza o traballo en equipo, cooperativo e/ou por 

proxectos. 
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4. Diminuír as barreiras de aprendizaxe que dificultan superar e acadar os obxectivos do seu 

nivel educativo. 

5. Xerar contornas de aprendizaxe que favorezan a interacción, o traballo colaborativo e a 

aplicación de metodoloxías participativas que melloren o desenvolvemento das 

competencias clave do alumnado. 

 ORGANIZACIÓN  

Liña 1: 

A docente apoiará a un total de 23 estudantes, 5 de 4ºA, 4 de 4ºB, 5 de 5ºA, 5 de 5ºB, 1 de 

6ºA e 3 de 6ºB. Estará nas seguintes horas e materias segundo os grupos: 

4º A: 

Ciencias Naturais: luns de 9:50 a 10:40. 

Lingua Galega: mércores de 10:40 a 11:30. 

4º B: 

Matemáticas: mércores de 9:50 a10:40. 

Lingua Castelá: xoves de 10:40 a 11:30. 

5º A: 

Ciencias Sociais: luns de 13:10 a 14:00. 

Matemáticas: xoves de 9:50 a 10:40. 

5º B: 

Lingua Castelá: luns de 10:40 a 11:30. 

Matemáticas: mércores de 9:00 a 9:50. 

6º A: 

Matemáticas: mércores de 13:10 a 14:00 e xoves de 9:00 a 9:50. 
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6º B: 

Matemáticas: luns de 9:00 a 9:50 e mércores de 11:30 a 12:20. 

Liña 2: 

A docente apoiará a un total de 16 persoas: 5 en 1ºA, 6 en 1ºB e 5 en 1ºC. Este alumnado 

cumpre os requisitos estabrecidos na convocatoria. As materias na que axudará ao 

alumnado son Matemáticas, Lingua Castelá, Lingua Galega e Xeografía e Historia. 

1º ESO A: 

Matemáticas: martes de 12:30 a 13:15; xoves de 9:00 a 9:45. 

Lingua Castelá: martes de 13:15 a 14:00. 

Lingua Galega (exención Francés): luns de 11:05 a 12:00; xoves de 11:45 a 12:30.  

Xeografía e Historia: luns de 9:55 a 10:50. 

1º ESO B: 

Matemáticas: luns de 13:10 a 14:00; xoves de 9:45 a 10:30. 

Lingua Castelá: venres de 12:30 a 13:15. 

Lingua Galega: mércores de 12:00 a 12:55. 

Lingua Galega (exención Francés): martes de 11:45 a 12:30; venres de 9:00 a 9:45.  

Xeografía e Historia: venres de 11:45 a 12:30. 

1º ESO C: 

Matemáticas: luns de 12:00 a 12:55; xoves de 12:30 a 13:15; venres de 10:30 a 

11:15. 

Lingua Castelá: mércores de 16:10 a 17:00. 

Lingua Galega (exención Francés): mércores de 17:00 a 17:50; venres de 9:45 a 

10:30.  
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Xeografía e Historia: luns de 9:00 a 9:55.  

 

Liña 3: 

O docente apoiará un total de doce persoas de 4º de ESO que cumpren os requisitos 

establecidos na convocatoria no horario das materias de Lingua Castelá, Lingua Galega e 

Xeografía e Historia, e completará o seu horario apoiando a grupos de 1º de ESO en 

Xeografía e Historia e Lingua Galega, coa seguinte distribución horaria segundo o grupo: 

4º ESO A: 

Lingua Castelá: martes de 11:45 a 12:30; mércores de 13:10 a 14:00. 

Lingua Galega: luns de 9:55 a 10:50; venres de 13:15 a 14:00. 

Xeografía e Historia: luns de 9:00 a 9:55; mércores de 11:05 a 12:00; xoves de 11:45 

a 12:30. 

4º ESO B: 

Lingua Castelá: luns de 11:05 a 12:00; xoves de 13:15 a 14:00. 

Lingua Galega: mércores de 16:10 a 17:00; venres de 10:30 a 11:15. 

Xeografía e Historia: martes de 12:30 a 13:15; mércores de 12:00 a 12:55; venres de 

11:45 a 12:30. 

1º ESO A: 

Xeografía e Historia: martes de 9:45 a 10:30; xoves de 12:30 a 13:15. 

1º ESO B: 

Lingua Galega: xoves de 9:00 a 9:45. 

Xeografía e Historia: martes de 9:00 a 9:45. 

1º ESO C: 
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Xeografía e Historia: martes de 13:15 a 14:00. 

Lingua Galega: xoves de 9:45 a 10:30. 

En todas as liñas, o traballo do docente será desenvolvido dentro da aula co resto do alumnado e 

mentres a persoa que imparte as materias que apoia está exercendo a súa tarefa docente. 

 AVALIACIÓN  

Utilizaranse diferentes medios e instrumentos para avaliar e valorar o desenvolvemento da iniciativa 

e a consecución dos obxectivos propostos:  

 Observación de resultados empregando como indicadores a mellora da competencia 

no ámbito socio-lingüístico e a porcentaxe de alumnado beneficiario da iniciativa que 

aproba as materias obxecto do reforzo na avaliación final. 

 Enquisas para determinar o grao de satisfación do alumnado e das familias sobre o 

traballo desenvolto, así como o grao de satisfación do centro educativo e docentes.  

 


