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DOCUMENTO Nº 1 PLAN ANUAL 

 

 

 

PRINCIPAIS OBXECTIVOS PARA O CURSO 2021/2022. 
 

 Dentro do marco único dos “contratos-programa”, no que se refire a programas de 

éxito educativo, o centro contará este ano co programa RECUPERAT, e, dentro do 

mesmo, coas liñas ARCO (ata finais do primeiro trimestre) e PROA+. 

Este programa está pendente de aprobación por parte da Consellería de Educación. 

 Consolidar as Seccións Bilingües que se desenvolverán este curso en 3º de ESO na 

área de Educación Plástica e Visual e na área de Música. 

 Elaborar e dinamizar o Plan Dixital de Centro. 

 Revisar e mellorar na medida do posible a aplicación do Proxecto Lector nas aulas. 

 Desenvolver e afianzar o Proxecto de Comunicación de Centro. 

 Crear un equipo de apoio á biblioteca, segundo as instrucións do 1 de setembro de 

2021 referidas á organización e funcionamento das bibliotecas escolares, sempre 

atendendo ao Protocolo de Adaptación á Covid19 do centro. 

 Continuar co desenvolvemento e aplicación do Proxecto Lingüístico. 

 Actualizar e desenvolver o Plan de Convivencia Escolar no marco da actual Lei de 

Convivencia e Participación. 

 Optimizar as medidas de atención á diversidade, priorizando a prevención e 

atención temperá. 

 Desenvolver o protocolo de actuación nos casos de absentismo escolar, en 

colaboración con outras institucións de carácter social e educativo. 

 Mellorar a acollida do alumnado procedente do estranxeiro. 

 Dinamizar a colaboración coa A. N. P.A. 

 Dinamizar o funcionamento da Xunta de Delegados e a participación do alumnado 

no Consello Escolar. 

 Impulsar o labor titorial. 

 Impulsar as Actividades Complementarias e Extraescolares, atendendo ao 

Protocolo de Protección Covid19 do centro. 

 Impulsar as relacións do centro coas institucións do seu contorno. 

 Xestionar ante o Concello e a Consellería a mellora das instalacións do centro.  

 Continuar informatizando o Inventario Xeral do centro. 

 Implicar ao profesorado en proxectos de innovación e calidade educativa. 

 Desenvolver e actualizar, se procede, o Plan de Autoprotección do centro e dalo a 

coñecer á comunidade educativa. 

 Aplicar o Plan de Saúde co obxectivo de coñecer as patoloxías dos alumnos 

susceptibles de ter en conta, tanto na aula coma en saídas ó exterior, etc. 

 Proxecto Edixgal: Continuación do proxecto durante este curso 2021-22 en 5º-6º 

nivel de Educación Primaria e en toda a etapa de Educación Secundaria.  

 Desenvolver paulatinamente tódolos aspectos recollidos no Plan de Mellora para 

conseguir que o centro se organice e xestione do xeito máis adecuado. 

 Desenvolver o Plan Deportivo de Centro. 

 Participar no convenio das Universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A 

Coruña na fase de prácticum dos Mestrados en Profesorado de Secundaria. 

 Continuar dentro do PFPP con formación para o profesorado do centro en relación 
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aos seus centros de interese, incluíndo unha liña de internacionalización do centro, 

relacionada cos proxectos Erasmus+ elaborados en colaboración co CFR de Ferrol 

e a Xunta de Galicia. 

 Actualizar o plan de adaptación á Covid 19 para este curso 21-22. 

  

MEDIDAS A DESENVOLVER PARA A SÚA CONSECUCIÓN. 
 

 Potenciar a coordinación docente, establecendo estratexias comúns de actuación 

nos diferentes Ciclos/Niveis e Departamentos. 

 Traballar en equipo desde os diferentes órganos do centro: equipo directivo, 

equipos de ciclos /niveis educativos, Departamentos, CCP,  para renovar os 

documentos oficiais do centro e adaptalos á realidade actual. 

 Aproveitar o persoal docente para facer apoios educativos.  

 Dar continuidade aos Contratos Programa, agora programa ARCO. 

 Dar continuidade e potenciar as Seccións Bilingües. 

 Potenciar a implicación do alumnado no funcionamento do centro, a través da 

Xunta de Delegados e os seus representantes no Consello Escolar. 

 Impulsar e apoiar o labor titorial en favor da convivencia. 

 Reunirse periodicamente cos responsables municipais. 

 Manter contacto periódico cos responsables da A.N.P.A 

 Seguir mantendo comunicación con Protección Civil, para un bo desenvolvemento 

do Plan de Autoprotección de Centro. 

 Buscar e elaborar novas actividades para o mellor aproveitamento das TICs. 

 Crear  varios grupos de traballo, en relación á continuación dos programas 

internacionais Erasmus+ nos que participa o centro en colaboración co CFR de 

Ferrol e a Xunta de Galicia. 

- De acordo coa LOMCE, as materias de libre configuración do centro que se 

ofertaban nos cursos de 4º e 6º de E.P. e 1º da E.S.O. quedan canceladas e pasará a 

realizarse un reforzo educativo no seu lugar, atendendo ao protocolo Covid19 do 

centro. 

 

RECURSOS PREVISTOS PARA O EFECTO 

 

 Recursos humanos do centro: profesorado, alumnado, ANPA. 

 Recursos humanos externos:, persoal do Concello, monitores de diversas 

actividades etc. 

 Recursos TICs: aulas Abalar, aulas Edixgal, aulas de Informática do Centro, aula 

de audiovisuais. 

 Saídas do centro. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 

 

TEMAS A TRATAR E DATA DAS SESIÓNS: 

 

ASUNTO DATA PREVISTA 

Aprobación lista usuarios do Comedor 

Escolar para o curso 2021/2022 

SETEMBRO 2021 

Aprobación da Programación Xeral Anual 

do curso 2021/22 

OUTUBRO 2021 

Proceso de eleccións ao Consello Escolar 1º TRIMESTRE 
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Información do seguimento da PXA TRIMESTRAL 

Informe do estado de contas e balance 

económico 2021 

ANTES DO 31 DE XANEIRO DE 2022 

Aprobación do presuposto anual 2022 2º TRIMESTRE 

Revisión e avaliación do PEC e NOF DURANTE O CURSO 2021/22 

Aprobación da memoria Anual do curso 

2021/22 

ANTES DO 30 DE XUÑO DE 2022 

 

 

TEMAS SEN DATA PREVIA: 
 

- Decidir sobre a admisión de alumnos, con suxeición ao establecido na lexislación 

vixente. 

- Informar dos conflitos de acordo coas normas que regulan os dereitos e deberes 

dos alumnos e alumnas. 

- Aprobación de uso das instalacións do centro por asociacións alleas ao mesmo. 

- Aprobación das saídas e excursións fóra da PXA que propoñan os equipos de 

profesores ó longo do curso. 

- Revisar os aspectos da avaliación do Centro. 

- Xestionar ante o Concello a execución das obras de mantemento e mellora das 

instalacións do Centro que están pendentes. 

- Modificacións do Protocolo de Adaptación á Covid19 do dentro, atendendo a 

novas situacións ou instrucións. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN DO CLAUSTRO 

 

TEMAS A TRATAR E DATAS PREVISTAS: 

 

ASUNTO DATA PREVISTA 

Presentación de horarios do novo curso 

2021/22 

SETEMBRO 2021 

Organización do curso 2021/22 segundo a 

normativa vixente 

SETEMBRO 2021 

Adscrición funcional do profesorado de 

Infantil/Primaria e Secundaria 

SETEMBRO 2021 

Elaboración da Programación Xeral Anual SETEMBRO 2021 

Calendario de reunións: niveis/ciclos, 

departamentos, equipos/coordinacións... 

SETEMBRO 2021 

Presentación da Programación Xeral 

Anual 

OUTUBRO 2021 

Revisión e avaliación do PEC e NOF AO LONGO DO CURSO 

Seguimento dos plans: lector, TIC, 

lingüístico e convivencia escolar 

AO LONGO DO CURSO 

Seguimento da Programación Xeral Anual AO LONGO DO CURSO 

Seguimento e/ou modificación do 

Protocolo de Adaptación á Covid19 do 

centro. 

 

AO LONGO DO CURSO 

Información do estado de contas e balance 

económico 2021 

XANEIRO 2022 

Presentación do orzamento para o ano 2º TRIMESTRE 



 

6 

 

2022 

Elaboración e presentación da Memoria 

Anual do Curso 2021/22 

XUÑO 2022 
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DOCUMENTO Nº 2 HORARIO XERAL DO CENTRO 

 

 

- A actividade escolar desenvolverase segundo o calendario establecido pola 

Consellería de Educación para o presente curso 2021-22 ( Orde do 20 de  xuño de 

2018). 

 

 Para o presente curso solicitamos como día non lectivo o 16 de maio de 2022. 

 

 A Educación Infantil e Primaria terá horario lectivo de 9 a 14 horas. 

 

 Os horarios das especialidades de primaria e infantil queda reflectido nos horarios 

dos mestres e das aulas. 

 

 A distribución horaria de Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica e Apoios 

poderán ser revisados e modificados segundo as necesidades que vaian xurdindo ao 

longo do curso. 

 

HORARIO DA ESO 

 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

08:55 a 09:45 

 

X X X X X 

09:45 a 10:30 X X X X X 

10:30 a 11:15 X X X X X 

11:15 a 12:05 X X X X X 

      

12:25 a 13:15 X X X X X 

13:15 a 14:00 X X X X X 

 

16:30 a 17:20 X     

17:20 a 18:10 X     

 

 O horario de permanencia no Centro do profesorado faise coincidir coa realización 

das actividades extraescolares organizadas pola ANPA. Se algunha destas 

actividades se realizase fóra deste horario, a ANPA terá que responsabilizarse das 

instalacións escolares e da súa utilización. 

Durante este curso, por mor da emerxencia sanitaria que se está a vivir, a ANPA 

non organizará actividades extraescolares para o alumnado. 

 

 En virtude da orde  23 de xullo de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do 

persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na lei 

orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, reflíctense nos horarios do 

profesorado de primaria e secundaria os tempos de atención á chegada e saída do 

alumnado transportado, (De 8.40 a 8.55 e de 14:00 a 14:05) en Secundaria e (De 

8.45 a 9.00 e de 14:00 a 14:05) en Primaria.  

 En relación ao protocolo de adaptación á Covid19 do centro, durante este curso, as 

entradas e saídas faranse escalonadas, dende as 08:45 ata as 09:05 horas. 
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O profesorado encargado da aula a 1ª hora, terá que estar na mesma ás 08:45 para 

recibir ao alumnado e realizar a toma de temperatura. 

O resto de profesorado estará nos corredores e diferentes entradas do centro, 

supervisando as distancias entre alumnado. 

 

 

 

 

 DATA HORA 

Comisión de  

Coordinación Pedagóxica 
O terceiro martes de cada mes 16:30 a 18:30 

 

Visitas de pais/nais 

Infantil e Primaria 
Todos os mércores 16:30 a 17:30 

 

Coordinación 

 de niveis e ciclos 

e outras reunións 

Todos os mércores 

 
17:30 a 18:30 

 

Visitas de pais/nais  

Educación Secundaria 

Unha hora á semana asignada por 

cada profesor 
 

 

 

 

Dende o equipo directivo, recoméndase que todas estas reunións se realicen de xeito 

telemático para evitar a aglomeración de persoal docente, alumnado e familias dentro do 

edificio, a excepción das que se consideren de extrema urxencia ou necesidade según o 

Protocolo de Adaptación á Covid19 do centro. 
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DOCUMENTO Nº 3 ORGANIZACIÓN DOS SERVIZOS 

COMPLEMENTARIOS 

 

 

TRANSPORTE ESCOLAR 
 

 

NÚMERO EMPRESA LIÑA 

1 Monbus Praza Álvaro Paradela – Cornido 

2 Autos Camilo Chalé de Cabezas – O Ponto / O Feal  

3 Autos Camilo Camiño do Pino – O Couto 

4 Autos Camilo Freixeiro / O Pote – Souto Vizoso (64) 

5-6 Monbus 
Vimbieiro– Rúa García Morato- Amenadás- 

Ferretería Metro 

7 Autos Rivas Estrada do Feal – O Carballo (Sedes) 

8 Monbus O Val 

9 Autos Camilo Galerías Layme- Souto Vizoso (4) 

10 Monbus Castro – San Mateo 

11 Monbus A Carreira – Pedroso 

13 Autos Camilo Estrada de Castela (Froiz) 

 

O servizo comezou a funcionar o día 9 de setembro e, na actualidade contamos cun 

número total de 471 alumnos que utilizan o transporte.  
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COMEDOR ESCOLAR 
 

Durante o presente curso 2021-2022 o servizo de Comedor Escolar (comidas) seguirá a ser 

xestionado polo centro. O servizo de almorzos retomarase durante este curso e seguirá a 

ser xestionado pola ANPA do centro. 

Scolarest é a nova empresa de cátering que se ocupa do comedor do Feal dende o curso 

2019-2020. 

Os horarios de apertura e peche quedan como segue: 

Comidas.  De 14.00 a 16.00.  

Atendendo ao Protocolo de Adaptación da Covid19 do cento, realizaranse dúas quendas de 

servizo de comedor para garantir unha maior prevención e medidas hixiénicas entre os 

usuarios/as dos mesmas. 

Dende a Dirección do Centro velarase para que a prestación deste importante servizo se 

realice nas mellores condicións posibles, para o cal colaborarase activamente coa empresa 

de cátering e os seus monitores . 
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DOCUMENTO Nº 4 
RESUMO DO DOCUMENTO ORGANIZATIVO DO 

CENTRO 

 

 

UNIDADES EN FUNCIONAMENTO  

 

 

No C. P. I. do Feal de Narón funcionan durante o curso 2021-22 as seguintes unidades: 

 

 UNIDADES CREADAS UNIDADES EN FUNCIONAMENTO 

INFANTIL 3 4 

PRIMARIA 12 14 

E. S. O. 12 12 

 

INFRAESTRUTURA 

 

EDIFICIOS AULAS OUTRAS DEPENDENCIAS 

O FEAL 

- Infantil (4) 

- Primaria (14) 

- E. S. O. (12) 

- Pedagoxía Terapéutica (3) 

- Audición e Linguaxe (1) 

- Música (2) 

- Inglés (1) 

- Aula de Educación 

Plástica e Visual (1) 

 

- Conserxería 

- Secretaría 

- Sala de Profesores 

- Laboratorio 

-  Aula de Tecnoloxía  

- Aula de Informática (2) 

Ximnasios (2) 

- Biblioteca (2) 

- Despacho dirección e 

xefatura de estudos. 

- Despacho orientación 

pedagóxica. 

- Comedor escolar 

 

UNIDADES DE FREIXEIRO - Infantil de 3/4/5 anos (1) -     Aula de usos múltiples(3) 

Este curso, a aula de educación Infantil situada a dous quilómetros do centro, non estará activa 

por mor da baixa matrícula deste curso. 

As tres solicitudes recibidas para esa aula, recibirán cabida nas aulas respectivas do edificio 

principal. 
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DISTRIBUCIÓN DO ALUMNADO: 

 

Os cadros seguintes recollen o número de alumnos e alumnas matriculados no 

Centro no presente curso e o seu agrupamento en ciclos, cursos e grupos de aula.  

 

 

I 

N 

F 

A 

N 

T 

I 

L 

Infantil - O Feal Infantil - Freixeiro 

TOTAIS Grupos Alumnos 

e alumnas 

Grupos Alumnos 

e alumnas 

3 anos 25 3 anos 0 25 

4 anos 25 4 anos 0 25 

5 anos 19 5 anos 0 19 

5 anos B 10   10 

TOTAL    79 

 

 

P 

R 

I 

M 

A 

R 

I 

A 

1º/2º NIVEL 3º/4º NIVEL 3º CICLO 

TOTAIS Grupos Alumnos 

e alumnas  

Grupos Alumnos 

e alumnas 

Grupos Alumnos 

e alumnas 

1º A 21 3º A 23 5º A 25 69 

1º B 20 3º B 25 5º B 25 70 

2ºA 16   5ºC 24 40 

2ºB 18 4ºA 23 6º A 25 66 

  4º B 24 6º B 25 49 

    6º C 25 25 

        

 TOTAIS 319 

 

 

 

S 

E 

C 

U 

N 

D 

A 

R 

I 

A 

1º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 4º CURSO TOTAIS 

Grupos Alumnos 

e 

alumnas 

Grupos Alumnos 

e 

alumnas 

Grupos Alumnos 

e 

alumnas 

Grupos Alumnos 

e 

alumnas 

 

1º A 22 2º A 20 3º A 23 4º A 25 

1º B 22 2º B 20 3º B  25 4º B  26 

1º C 21 2º C 20 3º C 24   

  2º D 20     

3 65 4 80 3 72 2 51 268 

 

TOTAL DE ALUMNOS E ALUMNAS NO CURSO 2021-22 666 
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PROFESORADO 

Titorías: 

 

INFANTIL  

3 anos Mª del Carmen Caruncho Prado 

4 anos Paula Neira Somoza 

5 anos Julia Vázquez-Gundín Paz 

Aula 5 anos Sandra Míguez Fabal 

Apoio Vanesa Espiño Fuentes 

PRIMARIA Titores/as 

1º A Mónica Martínez Fernández 

1º B Laura Rodríguez Gómez 

2º A Mª Yolanda Valencia García 

2º B Miriam Iglesias Fernández 

3º A Paula María Sobrino Sánchez 

3º B Aurora Sandra Caneiro del Pulgar 

4º A Mª Yolanda Castro González 

4º B Mª del Carmen Balado Carballo 

5º A Alfonso José Dopico Caneiro 

5º B Manuel Ángel López Sánchez 

5ºC Roberto Saavedra Casas 

6º A María Espasandín Martínez 

6º B Luis Javier Fontao Barro 

6ºC Mª Matilde Alvariño Soto 

PRIMARIA Especialistas 

Audición e Linguaxe Mª Luisa Fernández Méndez 

Educación Física Luis Ángel Rodríguez Rodríguez (1º/2º/3º/4º/ 6º Educación Infantil) 

Educación Física Juan Carlos Bedia Vidal (5º e 6º) 

Educación Física Manuel Lamoso Oliver (5º Educación Infantil) 

Inglés Montserrat Fernández Carballeira (2º/3ºA/4º) 

Inglés Mª Mercedes Ruíz Lamas (5º e 6º de Educación Primaria) 

Inglés 
Norberto Leivas Rodríguez (Educación Infantil/1º/3ºB) 

 

Música Manuel Lamoso Oliver 

Pedagoxía Terapéutica Marina Yolanda Martínez Rodríguez/ Ariana Pena Fernández 

Relixión 
Mercedes Rodríguez Muíños/Mª José Grandío López/Luisa De 

Marillac Sánchez López 
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Departamento Xefe/a Outros membros 

Educación Plástica 

e Audiovisual 
Sonia Mª Álvarez Fernández  

Bioloxía e 

Xeoloxía 

Silvia Méndez Alonso 

(Francisco Domínguez 

González) 

Emma Sandá Gómez 

Educación Física Víctor Novo Carballeira Julián Otero Pérez 

Física e Química Isabel Guerreiro Paz  

Francés Montserrat Lorenzo Romeu Miguel Ángel Fernández García 

Inglés 

 

Mª José Vázquez Núñez 

 

Mª Rosario Castro Casás 

Lingua Castelá Raquel Paz Rodríguez Mª del Mar González Veiga 

Lingua Galega Concepción Parada González Rosalía Ferreiro García 

Matemáticas Mª Josefa Campos Díaz 

Cristina Meitín Santamaría 

Laura Aneiros Pardo 

Mª Noelia González Naveiras 

 

Música Oliver Acosta Vigo  

Relixión Católica 
Luisa de Marillac Sánchez 

López 
 

Tecnoloxía Ángel Carrera Pérez  

Xeografía e 

Historia 
Manuela Santalla López Mª Dolores Beceiro Rifón 

Orientación Irene Fernández Faraldo 

Marina Yolanda Martínez 

Rodríguez 

Ana Nieves Cortizas Díaz 

Mª Luisa Fernández Méndez 

Paula Neira Somoza 

Juan Carlos Bedia Vidal 

Ariana Pena Fernández 

Latín 
Miguel Ángel Fernández 

García 
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COORDINACIÓNS INFANTIL E PRIMARIA 

NIVEL COORDINADOR/A 

Educación Infantil Julia Vázquez-Gundín Paz 

1º Primaria Laura Rodríguez Gómez 

2º Primaria Miriam Iglesias Fernández 

3º Primaria Aurora Sandra Caneiro del Pulgar 

4º Primaria Mª Yolanda Castro González 

5º Primaria Roberto Saavedra Casas 

6º Primaria Mª Matilde Alvariño Soto 

SECUNDARIA 

Grupos Titores/as Especialidade 

1ºA Julián Otero Pérez Educación Física 

1ºB Mª Noelia González Naveiras Matemáticas 

1ºC Cristina Meitín Santamaría Matemáticas 

2ºA Mª José Vázquez Núñez Inglés 

2ºB Oliver Acosta Vigo Música 

2ºC Emma Sandá Gómez Bioloxía e Xeoloxía 

2ºD Montserrat Lorenzo Romeu Francés 

3ºA Mª Rosario Castro Casás Inglés 

3ºB Rosalía Ferreiro García Lingua Galega 

3ºC Sonia Mª Álvarez Fernández Educación Plástica e Visual 

4º A Concepción Parada González Lingua Galega 

4ºB Mª del Mar González Veiga L. Castelá 

 Sen Titoría Especialidade 

Mª Dolores Beceiro Rifón Xeografía e Historia 

Mª Josefa Campos Díaz Matemáticas 

Ángel Carrera Pérez Tecnoloxía 

Ana Nieves Cortizas Díaz PT 

Isabel Guerreiro Paz Física e Química 

Silvia Méndez Alonso 

(Francisco Domínguez González) 

Bioloxía e Xeoloxía 

Víctor Manuel Novo Carballeira Educación Física 

Raquel Paz Rodríguez L. Castelá 

Luisa de Marillac Sánchez López Relixión 

Manuela Santalla López Xeografía e Historia 

Mª José Vázquez Núñez Inglés 

Laura Aneiros Pardo Matemáticas 

 Irene Fernández Faraldo Orientación 

Miguel Ángel Fernández García Latín 
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CICLO Coordinador/a Profesores/as adscritos/as 

Educación Infantil Julia Vázquez-Gundín Paz 

Vanesa Espiño Fuentes 

Paula Neira Somoza 

Julia Vázquez-Gundín Paz 

Sandra Míguez Fabal 

Manuel Lamoso Oliver 

1º Nivel de 

Educación Primaria 
Laura Rodríguez Gómez 

Luisa Fernández Méndez 

Ariana Pena Fernández 

Mónica Martínez Fernández 

Norberto Leivas Rodríguez 

2º Nivel de 

Educación Primaria 
Miriam Iglesias Fernández 

Marina Yolanda Martínez Rodríguez 

Mª Yolanda Valencia García 

3º Nivel de 

Educación Primaria 

Aurora Sandra Caneiro del 

Pulgar 

Montserrat Fernández Carballeira 

Paula Sobrino Sánchez 

4º Nivel de 

Educación Primaria 
Yolanda Castro González 

Luis Ángel Rodríguez Rodríguez 

Mercedes Rodríguez Muíños 

Mª Carmen Balado Carballo 

5º Nivel de 

Educación Primaria 
Roberto Saavedra Casas 

Juan Carlos Bedia Vidal 

Alfonso José Dopico Caneiro 

Manuel Ángel López Sánchez 

6º Nivel de 

Educación Primaria 
Mª Matilde Alvariño Soto 

Mª Mercedes Ruíz Lamas 

Luis Javier Fontao Barro 

María Espasandín Martínez 
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EQUIPO COORDINADOR MEMBROS 

 

 

Dinamización de novas 

tecnoloxías da 

información e 

comunicación 

 

 

 

Ángel Carrera Pérez 

Luis Javier Fontao Barro 

Manuel Lamoso Oliver 

Julia Vázquez-Gundín Paz 

Norberto Leivas Rodríguez 

 

 

Dinamización da 

Biblioteca Escolar 

 

 

 

Mª del Carmen Balado 

Carballo 

 

Ariana Pena Fernández 

Miriam Iglesias Fernández 

Paula Sobrino Sánchez 

Luis Ángel Rodríguez 

Rodríguez 

Roberto Saavedra Casas 

Mª Mercedes Ruíz Lamas 

Sandra Míguez Fabal 

 

 

Dinamización da Lingua 

Galega 

 

 

Manuel Ángel López 

Sánchez 

Laura Rodríguez Gómez 

Marina Yolanda Martínez 

Rodríguez 

Aurora Sandra Caneiro del 

Pulgar 

Mercedes Rodríguez 

Muíños 

Mª Matilde Alvariño Soto 

Vanesa Espiño Fuentes 

 

 

Dinamización de 

Convivencia Escolar 

 

Irene Fernández Faraldo 

 

 

Juan Carlos Bedia Vidal 

Paula Neira Somoza 

Coordinación dos 

Contrato Programa. 

ARCO 

 

Nieves Cortizas Díaz 

 

Coordinación Edixgal Alfonso José Dopico 

Caneiro 

 

 

 

Coordinación de 

actividades 

complementarias e 

extraescolares 

 

 

 

 

Mónica Martínez 

Fernández 

Montserrat Fernández 

Carballeira 

Yolanda Valencia García 

Mª Yolanda Castro 

González 

Alfonso José Dopico 

Caneiro 

Carmen Caruncho Prado 

María Espasandín Martínez 

 

Coordinación Seccións 

Bilingües 

Mª José Vázquez Núñez Mº del Rosario Castro 

Casás 

Coordinación auxiliar de 

conversa 

Mª José Vázquez Núñez - 
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ÓRGANOS UNIPERSOAIS E COLEXIADOS 
 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

Director....................................................................... Juan Carlos Bedia Vidal 

Xefe de Estudos de Infantil e Primaria....................... Paula Neira Somoza 

Xefa de Estudos de Secundaria .................................. Nieves Cortizas Díaz 

Secretaria .................................................................... Montserrat Fernández Carballeira 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

 

JUAN CARLOS BEDIA VIDAL .............................. (Director) 

IRENE FERNÁNDEZ FARALDO ........................... (Orientadora) 

PAULA NEIRA SOMOZA ....................................... (Xefe de Estudos de Infantil e 

Primaria) 

ANA NIEVES CORTIZAS DÍAZ ............................. (Xefa de Estudos de Secundaria) 

MANUEL ÁNGEL LÓPEZ SÁNCHEZ ................... (Coordinador do Equipo de 

Dinamización da Lingua Galega) 

JULIA VÁZQUEZ-GUNDÍN PAZ ........................... (Coordinadora de Educación Infantil) 

XEFES DE DEPARTAMENTO ................................ (Xefes de Departamento de 

Secundaria) 

MARINA YOLANDA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ . (Pedagoxía Terapéutica) 

Mª LUISA FERNÁNDEZ MÉNDEZ ........................ (Audición e Linguaxe) 

 

Á espera de desenvolvemento normativo da LOMCE, poderán integrarse nesta CCP, os 

coordinadores/as de nivel: 

 

LAURA RODRÍGUEZ GÓMEZ..................................................1º Educación Primaria 

MIRIAM IGLESIAS FERNÁNDEZ............................................2º Educación Primaria 

AURORA SANDRA CANEIRO DEL PULGAR........................3º Educación Primaria 

YOLANDA CASTRO GONZÁLEZ............................................4º Educación Primaria 

ROBERTO SAAVEDRA CASAS................................................5º Educación Primaria 

Mª MATILDE ALVARIÑO SOTO...............................................6º Educación Primaria. 

 

CONSELLO ESCOLAR 

 

Equipo Directivo: 
Director/Presidente: Juan Carlos Bedia Vidal 

Xefe de estudos de Infantil e Primaria: Paula Neira Somoza 

Xefa de estudos de Secundaria: Ana Nieves Cortizas Díaz 

Secretaria: Montserrat Fernández Carballeira 

 

Representantes do Profesorado: 
Alfonso José Dopico Caneiro 

Vanesa Espiño Fuentes 

Mª del Mar González Veiga 

Montserrat Lorenzo Romeu 

Sandra Míguez Fabal 
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Representantes das Nais e Pais de alumnos/as: 
Mª Elena Silvar Carneiro 

 

 

Representante da Asociación de Nais e Pais de alumnos/as: 
Antonio Montenegro Rey 

 

Representantes dos Alumnos/as: 

 

Representante do Persoal Non Docente: 
Andrea Mauriz Caínzos 

 

Representante do Concello: 
Mª del Mar Blanco Roca 

 

ORGANIZACIÓN ATENCIÓN Á DIVERSIDADE: MEDIDAS DE APOIO 

EDUCATIVO. 

CURSO 2021-2022 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

1. “CONTRATOS-PROGRAMA RECUPÉRA-T”, nas liñas ARCO (para 4º e 5º 

de educación primaria e 1º, 2º e 3º da ESO durante o primeiro trimestre) e PROA+ 

(para 6º de primaria e, no seu caso, 4º da ESO). 

2. PROGRAMA DE REFORZO, para o alumnado de 1º e 2º de ESO con 

dificultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular na área de lingua,  

con exención da 2ª lingua estranxeira. 

3. PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIAIS, para o alumnado con desaxustes 

condutuais (aula de convivencia). 

4. MEDIDAS DE APOIO ESPECÍFICO, para a alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo, con medidas de reforzo educativo e/ou adaptación 

curricular significativa: 

 

ALUMNADO CON DOTACIÓN/PREVISIÓN DE RECURSOS PERSOAIS 

EXTRAORDINARIOS* 

 

 PT/AL PRIMARIA 

(PT1+PT2+AL) 

ARCO PT SECUNDARIA 

(PT1+PT2) 

AC 

E. INFANTIL 1    

1º PRIMARIA 14    

2º PRIMARIA 4   1 

3º PRIMARIA 2   1 

4º PRIMARIA 1 8  1 

5º PRIMARIA 0 13   
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6º PRIMARIA 8   8 

TOTAL 30 21  11 

1º ESO   9 4 

2º ESO   11 4 

3º ESO   5 2 

4º ESO   1 1 

TOTAL   26 11 

 

 

TOTAL PT PRIMARIA PT ESO AC (PR+ESO) 

30 26 22 

 

 

*Esta táboa está en continuo cambio debido ás incorporacións que se van facendo ao 

longo do curso. Pode sufrir modificacións en previsión da adxudicación de docentes co 

programa PROA+. 

 

COORDINACIÓN PRACTICUM DOS MESTRADOS EN PROFESORADO DE 

SECUNDARIA 

 

Un dos obxectivos do Centro é continuar coa colaboración nas Universidades de Santiago 

de Compostela, A Coruña e Vigo, na participación da fase práctica do mestrado en 

Profesorado de Secundaria. Trátase de que o profesorado que así o desexe comparta o seu 

traballo diario cos alumnos das Universidades. Con este convenio o Centro pretende servir 

de apoio á Universidade así  como ao alumnado que o precise.  

 

SECCIÓN BILINGÜE 

 

Durante este curso 2021/22 haberá unha Sección Bilingüe na materia de Educación 

Plástica e Visual para un grupo de alumnado de 3º de ESO e outra Sección Bilingüe na 

materia de Educación Musical en 3º da ESO. 

Os profesores participantes son: 

Sección de 3º de Plástica: Sonia Álvarez Fernández, profesora de Debuxo, como CLIL, 

Mª José Vázquez Núñez, profesora de Lingua Inglesa, como Profesora Coordinadora da 

sección de 3º de ESO. 

Sección de 3º de Educación Musical: Oliver Acosta Vigo, profesor de música, como 

CLIL, Mª Rosario Castro Casás, profesora de Lingua Inglesa, como Profesora 

Coordinadora de 3º de ESO. 
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DOCUMENTO Nº 5 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E 

EXTRAESCOLARES 

 

1.-ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO CONCELLO 

 

a) COMPLEMENTARIAS 
 

 Educación para a saúde: 
- Obradoiros de nutrición saudable. 

- Prevención de condutas aditivas. 

- Obradoiro de habilidades sociais. 

- Obradoiro de riscos das novas tecnoloxías da información e a comunicación(TIC) e 

prevención de condutas aditivas orientados aos espazos de educación familia. 

- Educación afectivo-sexual. 

- Asesoría sexualidade. 

- Obradoiro de sensibilización sobre a violencia sexual. 

  Destinatarios:  Alumnado de Secundaria e Primaria. 

 

 Certame Intercentros de Narón. 
 Obxectivos:  Promover o uso da Lingua Galega.  

 Destinatarios:  Todo o alumnado do Centro. 

 

 

 Mostra de Teatro. 
 Obxectivos:  Promover o interese polo teatro. 

 Destinatarios:  Todo o alumnado do Centro. 

 

 

 Animación á lectura. 
 Obxectivos:                Fomentar a curiosidade pola lectura. 

 Actividades: Visita á biblioteca municipal + obradoiro.   

 Destinatarios:  Todo o alumnado do centro. 

 

 Educación Viaria. 
 Obxectivos:                 Coñecer as normas de circulación. 

 Destinatarios:  Alumnado de Ed. Infantil e Ed. Primaria.  

 

- Programa Natación Escolar. 

 

 Obxectivos:               Iniciación e perfeccionamento da natación 

 Destinatarios:            4º Curso de Educación Primaria. 

 

- Obradoiros Samaín e Esfolla. 

 

 Obxectivos:                Achegar ao alumnado ás tradicións culturais galegas 

 Destinatarios:              Esfolla (3º Ciclo) e Samaín (2º Ciclo) 
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- Obradoiro de sensibilización coas enerxías renovables: Enerxía solar. 

- Obradoiro de consumo enerxético responsable. 

 

- Coñecemento do entorno: 

-Visita ao edificio do Concello. 

-Visita guiada á axencia de lectura municipal da Gándara. 

-Visita guiada á biblioteca municipal+axencia de lectura municipal da Gándara. 

- Visita ao Pazo da Cultura. 

-Visita ás instalacións do SPEIS (Servizo de prevención, extinción de incendios e 

salvamento do Concello de Narón) 

 

- Educación para a cidadanía e interxeracional: 

-Confección dun mural no centro de ensino: Graffitti e outras técnicas. 

-Visita ás instalacións do centro de recursos solidarios de Narón+obradoiro. 

 

- Educación para a igualdade: 

- Obradoiro de sensibilización sobre micromachismos. 

- Obradoiros de coeducación. 

- Obradoiros de corresponsabilidade. 

- Marcha ciclista contra a violencia de xénero. 

 

- Convenio PTIDR Aldea Nova/Río Xuvia 

- Escola no Camiño (Obradoiros e actividades relacionadas co Camiño de Santiago e o 

próximo ano Xacobeo) 

 

Dende o Equipo Directivo, e atendendo á situación sanitaria actual e ao Protocolo de 

Adaptación á Covid19 do centro, decidíuse retomar algunha destas actividades 

complementarias, sempre co apoio e conformidade do claustro de profesores e, 

atendendo á situación epidemiolóxica do momento. 

 

b) EXTRAESCOLARES 
 

 Obradoiro iniciación á lingua inglesa (Infantil e Primaria) 

 Obradoiro de programación e robótica (8-10 anos) 

 Obradoiro de programación e robótica (11-14 anos) 

 Reforzatic ( Primaria) 

 Escolas de familia (nais e pais a partir de 18 anos) 

 

O Padroado de Cultura oferta as seguintes actividades: 

 

 Danza tradicional (a partir de 5 anos) 

 Canto e pandeireta (a partir de 5 anos) 

 Gaita (a partir de 6 anos) 

 Percusión tradicional (a partir de 6 anos) 

 Zanfona (a partir de 8 anos) 

 Acordeón (a partir de 8 anos) 

 O recuncho dos pequechos (3 e 4 anos) 

 Debuxo: (a partir de 6 anos) 

 Teatro: (a partir de 4 anos) 

 Bailes de salón: (a partir de 4 anos) 
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2.- ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLA A.N.P.A. “O Buxato” 

 

Durante este curso, por mor da situación sanitaria que se está a vivir, a ANPA non 

organizará actividades extraescolares. 

 

 

3.-ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO CENTRO. 

 

A) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

ORGANIZADAS POLO CENTRO. 

 

ACTIVIDADE DATA 

Magosto Novembro 

Samaín e Esfolla Outubro-Novembro 

Actividades fin do 1º trimestre Decembro 

Día da Paz Xaneiro 

Día de San Valentín (concurso de 

declaracións de amor) 

Febreiro 

Actividades de Entroido Febreiro 

Día do Libro Abril 

Letras Galegas Maio 

Festival de fin de curso Xuño 

Plan deportivo de centro (PROXECTA) Durante o curso escolar 

Xornada deportiva (Carreira do Feal) Última semana de curso 

Mobilidade formación de profesorado 

(Erasmus +) 

Durante o curso 

 

 

Estas actividades, reflectidas no calendario escolar 2021-2022, realizaranse, ou non, 

sempre atendendo á situación epidemiolóxica dese momento. 

 

 

B) ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLOS CICLOS E DEPARTAMENTOS. 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL  E. S. O. 

 

Debido a alerta sanitaria, as actividades complementarias quedan restrinxidas durante o 

curso. 

As únicas saídas propostas serán para 4ºESO. Ao ser o grupo máis reducido e fácil de 

supervisar o cumprimento do protocolo. 

A única actividade proposta a curto prazo é un percorrido polas Meninas de Canido, en 

Ferrol, para a última semana de Outubro, principios de Novembro, según a climatoloxía. 
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Iranse organizando ao longo do curso en función da disponibilidade e posibilidades tanto 

dende o centro como do propio departamento.  

 

 

 

Este curso é un curso especial pola pandemia de coronavirus, e debido ás circunstancias 

sanitarias que limitan o aforo en espacios pechados e esixen unha distancia de seguridade 

entre persoas, non se poderán levar a cabo as mesmas actividades que outros anos. 

 

Aínda así, pódense celebrar dentro da aula de cada grupo actividades relacionadas con 

celebracións como Halloween, Nadal, entroido, etc. 

 

Dependendo da evolución da situación sanitaria, valorarase a posibilidade de  asistir a 

unha representación de teatro en inglés. 

 

FRANCÉS  E. S. O. 

 

Para este curso 2021-22, o Departamento de Francés ten programadas as seguintes 

actividades : 

 

1. Colaboración en proxectos de centro: 

 

 Proxecto Lector  

 Plan Tic 

 

2. Actividades propias da área de francés: 

 

 Proxeccións de documentais e filmes. 

 Realización de traballos murais e proxectos, (individuais este año polo 

escenario Covid). 

 Audicións de música francófona. 

 Asistencia, se é posible, á mostra de teatro en francés da compañía BHM 

théâtre,  á que viñamos asistindo todos os cursos cós alumnos  

 

3. Conmemoracións 

 

Para informar, motivar a reflexión e espertar a solidariedade arredor das 

problemáticas de interese xeral, o departamento de Francés dedicará un tempo á 

análise e á comparanza intercultural, realizando actividades normais da clase que 

traten de problemáticas globais. Algunhas datas interesantes serían: 

LATÍN  E. S. O. 

INGLÉS  E. S. O. 
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16 de outubro:  Día mundial da alimentación 

10 de decembro:  Día dos dereitos humanos 

30 de xaneiro:  Día escolar da non-violencia e da paz 

8 de marzo:               Día internacional da muller traballadora 

            7 de abril:   Día mundial da saúde 

            23 de abril:  Día do libro 

            9 de maio:   Día de Europa 

            5 de xuño:                  Día mundial do medio ambiente. 

 

 

Debido á situación actual que estamos vivindo pola pandemia da Covid-19, estas 

actividades que se viñan ofertando durante os vindeiros cursos, teranse que suprimir ata 

que volvamos a unha situación de normalidade. 

Quedan pospostas, polo tanto, todas as actividades que impliquen saídas e aglomeracións:  

 

 Asistencia a representacións teatrais, cine, recitais, conferencias,…  

 Visitas culturais (exposicións, museos,…)  

 Charla de autores ou persoas relacionadas co ámbito das Letras. 

 Conmemoración do Día do Libro e doutras datas relevantes no campo da nosa 

materia. 

 

Porén, animarase á realización de actividades que se podan desenvolver no eido telemático 

ou online:  

 

As novas tecnoloxías da información e a comunicación están acadando cada día máis 

protagonismo na nosa sociedade, polo que se fai necesario incidir no manexo das mesmas 

dende os centros educativos, favorecendo e facilitando o desenvolvemento dos alumnos/as 

nos aspectos relacionados coas mesmas. Os libros de texto en formato papel da ESO pasan 

neste curso a libros dixitais a través da plataforma E-Dixgal. 

 

Trátase de que o alumnado acade unha competencia dixital ao rematar o ensino obrigatorio 

 

 

Dependendo da situación sanitaria iranse organizando actividades extaesolares y 

complementarias. 

 

 

 

 

 

 

LINGUA CASTELÁ  E. S. O. 

XEOGRAFÍA E HISTORIA  E. S. O. 
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TECNOLOXÍA  E. S. O. 

 

Debido á situación sanitaria, o presente curso non serán posibles este tipo de actividades. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Visita a centros educativos da zona e a outras institucións de carácter educativo 

(Universidades, INEM, etc.). 

 Asistencia do alumnado a charlas e obradoiros sobre distintas temáticas educativas 

(educación para a saúde, coeducación, prevención do acoso escolar, etc.). 

 Colaboración co Concello de Narón na organización e implementación de distintas 

actividades socioeducativas. 

 Organización de charlas e encontros sobre itinerarios formativos, impartidas por 

distintos profesionais da zona. 

Cabe destacar que neste curso 2021/22, estas actividades realizaranse segundo se 

desenvolva a situación provocada pola COVID-19, atendendo ao protocolo COVID do 

centro, así como ás indicacións que se deriven dos organismos gubernamentais. Deste 

modo, priorizaranse as actividades de tipo telemático, en pequeno grupo e ao aire libre. 

 

 

Non se contemplan, inicialmente,  no presente curso dada a situación COVID-19. Porén, 

ao longo do curso estudaranse as distintas ofertas que institucións educativas de ámbito 

universitario e non universitario ofrecen en relación coa materia. 

 

 

Como actividades extraescolares está previsto, se a situación sanitaria actual o permite, a 

realización das seguintes: 

 

ACTIVIDADE GRUPO DATAS DURACIÓN RESPONSABLE 

Bautismo de surf. 4º ESO Terceiro 

trimestre 

Unha mañá Víctor Novo 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN  E. S. O. 

FÍSICA E QUÍMICA  E. S. O. 

EDUCACIÓN FÍSICA  E. S. O. 
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Este curso, académico debido á situación de pandemia que nos toca vivir, o 

Departamento de Lingua e Literatura Galega  non vai propor ningunha actividade 

extraescolar. Se a situación mellora ao longo do curso valorarase  retomar algunha 

das actividades  previstas para este curso. 

 

 

As actividades deste Departamento de Relixión realizaranse sempre en coordinación co 

Departamento de Actividades Extraescolares do noso Centro.. Por iso a temporalización de 

cada actividade concreta farase co Plan que ha de establecerse nos primeiros días de clase 

cando se teñan os datos concretos de cada grupo. Ademais ha de terse en conta que, como 

para algunha das actividades é preciso utilizar días non lectivos, será imprescindible contar 

co permiso especial das familias. Asimesmo, como é normativo, todo o Plan pasará polo 

Consello Escolar do Centro. Valoraráse coa Xefatura de Estudos a oportunidade de dar,ou 

non, participación aos alumnos que teñan sido apercibidos por mal comportamento aunque 

os seus pais ou titores permitan a súa asistencia á actividade. 

 No caso de saídas onde haxa ausencia de prazas será o profesor quen decida de xeito 

flexible, e dacordo co equipo Directivo, os criterios para permitirlle a asistencia a un 

determinado alumno.  Vaia por diante que o prioritario desta programación é propor 

obxectivos e metas realistas e que a súa consecución depende dos medios dispoñibles e da 

colaboración de alumnos, pais, titores de cada grupo e doutros profesores do Instituto. 

 

OBXECTIVOS:1) Achegar aos alumnos á cultura relixiosa do seu entorno   

                            2) Recoñecer os distintos símbolos e obxetos relixiosos cristianos 

                            3)  Levar a cabo actividades conxuntas con outros departamentos 

 1º E.S.O.: -Visita a un Belén -Visita a un centro de maiores ou de persoas con 

discapacidade 

 2º E.S.O.: - Visita a Santiago (Museo das Peregrinacións, Catedral, etc.), (todo o día) -

Visita a un centro de maiores 

 3º E.S.O.: - Visita -convivencia a san Andrés de Teixido -Visita a unha obra social da 

Igrexa 

 4º E.S.O.: -Camiño de San Andrés” 

 Se engadirán á programación aquelas visitas que poidan xurdir ó longo do curso e que 

non se contemplaron ó inicio. Intentarase que non coincidan no terceiro trimestre. 

 

ANEXO COVID 19:Ainda que xa parece que a pandemia vai a menos,o noso 

Departamento non efectuará saidas ata que poidamos estar  seguros ao 100% de que non 

haberá perigo ningún. 

 

 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA  E. S. O. 

RELIXIÓN  E. S. O. 
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Ao longo do presente curso 2021-2022, so se desenvolverá como actividade extraescolar 

un taller de compostaxe. O taller consistirá nunha parte teórica e nunha práctica, a cal 

asistirán os alumnos de 1º ESO. As datas da actividade están aínda por determinar. 

Dada a situación COVID, non se desenvolverá ningunha outra actividade extraescolar 

parara ningún curso e grupo da ESO. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL  4º/5º E 6º 

 

Respectando a Orde do 25 de xuño pola que se establece o calendario escolar na CC.AA 

de Galicia e á fin de favorecer as relacións entre a comunidade educativa, para o curso 

2021-2022 están previstas as seguintes CONMEMORACIÓNS: 

 

 

 A nivel de aula 

Outubro O Samaín 

O Magosto 

Novembro Día Universal da Infancia 

 

Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

Decembro Día Internacional das Persoas con Discapacidade 

 

Constitución e Estatuto de Autonomía de Galicia 

 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

 

O Nadal 

Xaneiro Día Escolar da non Violencia e da Paz 

 

Día Internacional da Educación 

Febreiro Día de Rosalía 

 

Entroido 

Marzo Día Internacional da Muller 

 

Semana da Prensa 

 

Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 

Abril Día Mundial da Saúde 

 

Semana do libro 

Maio Día Internacional contra o Acoso Escolar 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA  E. S. O. 
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Día de Europa 

 

Semana das Letras Galegas 

 

Día da familia 

Xuño Día internacional do orgullo LGTBI 

 

Día do medio ambiente 

 

Fin de curso 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS E SAÍDAS DE INFANTIL PARA O  CURSO 2020-21: 

 

Durante este curso 2021-22 faremos o posible por organizar algunha saída ou visita 

sempre analizando a situación Covid-19 do momento e seguindo as pautas reflectidas nos 

protocolos da Xunta e do centro evitando situacións de risco de contaxio.  

 

 

 

1º E 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

1º PRIMARIA 

 

Realizaránse as actividades que vaian xurdindo durante o curso, ademais de participar 

nas actividades propostas dende o Equipo de actividades extraescolares e 

complementarias, como poden ser: Magosto, Festival de Nadal; Conmemoración do Día 

da Paz; Festa do Entroido; etc. Dicir que estas celebracións, dada a situación actual, 

levaránse a cabo de forma individual en cada titoría ou en conxunto sempre 

respectando o grupo burbulla pero marcando unhas pautas e indicacións comúns para 

todo o centro educativo. 
 
Este curso, dada a situación excepcional que estamos a vivir, as saídas que faremos serán 

sempre por aula burbulla, na contorna máis próxima e en exterior. Levaremos a cabo 

unha ou dúas saídas por trimestre, se a situación sanitaria nolo permite. Ditas saídas 

aínda están por concretar pero sempre gardarán relación coas aprendizaxes propias deste 

nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

2º PRIMARIA 

 

Respectando a Orde do 25 de xuño pola que se establece o calendario escolar na CC.AA 

de Galicia e á fin de favorecer as relacións entre a comunidade educativa, para o curso 

2021-2022 están previstas as seguintes CONMEMORACIÓNS: 

 

 

 A nivel de aula 

Outubro O Samaín 

O Magosto 

Novembro Día Universal da Infancia 

 

Día Internacional contra a Violencia de Xénero 

Decembro Día Internacional das Persoas con Discapacidade 

 

Constitución e Estatuto de Autonomía de Galicia 

 

Declaración Universal dos Dereitos Humanos 

 

 

Xaneiro Día Escolar da non Violencia e da Paz 

 

Día Internacional da Educación 

Febreiro Día de Rosalía 

 

Entroido 

Marzo Día Internacional da Muller 

 

Semana da Prensa 

 

Día Mundial dos Dereitos do Consumidor 

Abril Día Mundial da Saúde 

 

Semana do libro 

Maio Día Internacional contra o Acoso Escolar 

 

Día de Europa 

 

Semana das Letras Galegas 

 

Día da familia 

Xuño Día internacional do orgullo LGTBIQ+ 

 

Día do medio ambiente 
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Fin de curso 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS E SAÍDAS DE 2º EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O  

CURSO 2020-21: 

 

Durante este curso 2021-22 faremos o posible por organizar algunha saída ou visita 

sempre analizando a situación Covid-19 do momento e seguindo as pautas reflectidas nos 

protocolos da Xunta e do centro evitando situacións de risco de contaxio.  

 

 

3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

3º PRIMARIA 

 

Se realizarán as actividades que vaian xurdindo durante o curso, e se participará nas 

actividades propostas dende o Equipo de actividades extraescolares e complementarias, 

como poden ser: Magosto, Festival de Nadal; Conmemoración do Día da Paz; Festa do 

Entroido; etc. Pero dada a actual situación de pandemia realizaranse exclusivamente 

dentro da aula ordinaria e durante o horario lectivo. 

As saídas extraescolares, excursión de fin de curso..., debido a pandemia, realizaremolas 

segundo vaian sendo as recomendacións sanitarias. 

 

 

4º PRIMARIA 

 

Durante o curso 2021/2022 as actividades complementarias  e extraescolares quedan 

suxeitas á situación sanitaria  COVID-19. 

As distintas conmemoracións recollidas no calendario escolar (como poden ser: Magosto, 

Festival de Nadal; Conmemoración do Día da Paz; Festa do Entroido..) realizarase a nivel 

de aula. 

Quedan abertas aos cambios que poidan xurdir durante o curso con respecto á situación 

sanitaria. 

A elección das actividades complementarias e extraescolares valorarase segundo a súa 

adecuación ao currículo e sobre centros de interese que xurdan durante o curso. 

Preferiblemente serán levadas a cabo  nunha contorna  próxima e respectando as medidas 

de seguridade. 
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No primeiro trimestre, iremos vendo como se desenrola a situación sanitaria; no segundo e 

terceiro trimestre, se a situación o permite, decidiremos unha ou dúas saídas por trimestre 

que consideremos adecuadas. 

 

Con respecto ás actividades complementarias, seguirase as datas indicadas pola 

orden de calendario escolar do curso académico 2021/2022.  

Reflexionaremos sobre catro cuestións ao fin de mellorar a proposta nos vindeiros cursos: 

1. Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

2. Como resultaron as actividades? 

3. Cales gustaron máis? 

4. Que propostas de mellora podemos sinalar. 

 

5º E 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

5º PRIMARIA 
 

Durante o curso 2021/2022 as actividades complementarias  e extraescolares quedan 

suspendidas debido á situación sanitaria  COVID-19. 

As distintas conmemoración recollidas no candelario escolar realizaranse a nivel de aula. 

Quedan abertas aos cambios que poidan xurdir durante o curso con respecto á situación 

sanitaria.  

A elección das actividades complementarias e extraescolares valorarase segundo a súa 

adecuación ao currículo e sobre centros de interese que xurdan durante o curso. 

Con respecto ás actividades complementarias, reflexionaremos sobre catro cuestións ao fin 

de mellorar a proposta nos vindeiros cursos: 

5. Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 

6. Como resultaron as actividades? 

7. Cales gustaron máis? 

8. Que propostas de mellora podemos sinalar. 

 

6º PRIMARIA 

 

Durante o curso 2021/22 as actividades complementarias e extraescolares quedan suxeitas 

á situación sanitaria COVID-19. 

As distintas conmemoracións recollidas no calendario escolar ( como poden ser: Magosto, 

Festival de Nadal, Día da Paz, Entroido...) realizaranse a nivel de aula. Quedan abertas aos 

cambios que poidan xurdir con respecto á situación sanitaria. 

A elección das actividades complementarias e extraescolares valorarase segundo a súa 

adecuación ao currículo e sobre centros de interese que xurdan durante o curso. 

Preferiblemente se elexirán a un entorno próximo e respectando as medidas de seguridade. 

No primeiro trimestre, iremos vendo como se desenrola a situación sanitaria; no segundo e 

terceiro trimestre, se a situación o permite, decidiremos as saídas que consideremos 

adecuadas. 
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Trataremos de ir a obradoiros de cestería ou coiro e de reciclaxe. 

Con respecto ás actividades complementarias, seguirase as datas indicadas pola orde de 

calendario escolar do curso académico 2021/2022.  

Reflexionaremos sobre catro cuestións ao fin de mellorar a proposta nos vindeiros cursos: 

1. Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das 

actividades realizadas? 

2. Como resultaron as actividades? 

3. Cales gustaron máis? 

4. Que propostas de mellora podemos sinalar. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

Dende a área de Educación Física durante este curso colaboraremos co Programa de 

Educación Vial do Concello de Narón, que inclúe diferentes actividades tanto no centro 

como fóra del; marchas ciclistas, circuítos, charlas etc. 

 

Durante un trimestre, o alumnado de 4º de E. Primaria participara na campaña de Natación 

Escolar do Concello de Narón sempre e cando a COVID-19  o permita. 

 

Realizaremos actividades de fomento de diferentes deportes en colaboración con 

diferentes colexios, clubs e asociacións deportivas adatadoas ao Protocolo COVID-19. 

 

Segundo a evolución da pandemia como nos dous últimos cursos previos á mesma e 

agardando a súa evolución, temos previsto organizar xunto ao Departamento de E. Física 

da E.S.O., unha carreira de fin de curso polo entorno do centro. Nesta actividade colabora 

o A.M.P.A. o Concello e diferentes empresas do entorno. 

 

 

INGLÉS  EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

Ademais de colaborar coas actividades programadas polo centro segundo o calendario 

escolar 2020/21, a nivel de aula, tamén se desenvolverán  estas actividades relacionadas 

con festividades da cultura e tradición inglesa: 

 

Actividade Trimestre 

Halloween             1º (outubro) 

Guy Fawkes’ Night 1º (novembro) 

Christmas 1º (decembro) 

Carnival 2º (febreiro) 

St. Patrick’s day 2º (marzo) 

Easter and Lent 2º (marzo) 
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Pancake’s day 3º (maio) 

Environment day 3º (xuño) 

Intentarase continuar co uso da plataforma Etwinning, realizando algúns proxectos con 

grupos de alumnado do noso centro e outros centros europeos. 

 

En 4º de Educación Primaria, intentarase realizar, sempre respectando o protocolo Covid19 do 

centro e, atendendo á situación epidemiolóxica do momento, unha saída a Corax para realizar 

posteriormente un proxecto sobre animais en lingua estranxeira. 

 
 

PLAN ANUAL DE LECTURA. CPI DO FEAL. 

CURSO 2021-2022 
 

1. ORGANIZACIÓN, XESTIÓN E HORARIO DA BIBLIOTECA. 

O CPI do Feal está dividido, espacialmente, en dúas áreas: Primaria e Secundaria, xa que o 

alumnado ten as súas clases en distintas zonas do edificio. Asimesmo, os horarios dos 

alumnos son diferentes, tanto nas materias como nas horas de recreo. Por estes motivos, 

eminentemente prácticos, e debido tamén á falta doutros espazos alternativos, a biblioteca 

do centro está dividida en dúas seccións: Sección de Primaria e Sección de Secundaria. A 

biblioteca de  secundaria, debido á adaptación de espazos que tiveron lugar no centro 

debido ao COVID, non está operativa este ano pois foi destinada a ser un aula máis.  

PROFESORADO. 

O equipo da Biblioteca de primaria  está integrado por:  

 Mª Carmen Balado Carballo e Luis Ángel Rodríguez Rodríguez que serán os 

coordinadores do mesmo e  que disporá de dúas horas de adicación. 

Outros membros: 

Miriam Iglesias Fernández 

Sandra Míguez Fabal 

Ariana Pena Fernández 

Mercedes Ruiz Lamas 

Roberto Saavedra Casas 

Paula Sobrino Sánchez 

1.2. HORARIO. 

Neste curso a biblioteca de primaria  permanecerá aberta sete horas semanais para o 

préstamo de libros.. 
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2. SECCIÓN DE PRIMARIA.  

2.1. OBXECTIVOS E ACTIVIDADES. 

- Actualización e incremento de exemplares traballados, especialmente libros de consulta. 

-Achegamento aos gustos dos lectores. 

As actividades que se teñen previsto realizar ao longo do curso son: 

1.-Reedición dos carnés dos alumnos: Faranse os carnés do alumnado de nova 

incorporación e os que estean deteriorados. Colocaranse en ficheiros por ciclos e cursos 

coa fin de que o alumno atope fácilmente o seu carné. 

2.- Organización e reubicación de espazos e fondos na nova Biblioteca 

3.- Catalogación de novo material. 

4.- Expurgo do material deteriorado ou desfasado. 

5.- Realización de préstamos de libros. 

6.- Posta en marcha do  Diario de lectura. 

7.- Creación dun blog para a biblioteca. 

8.- Formación: 

● Que todos os docentes  manexen as funcións básicas do Programa Meiga. 

● Formación de axudantes (alumnos) no funcionamento da bilioteca. 

9.- Actividades de dinamización:. 

●       Inauguración da biblioteca  

● Concursos: 

o Contos de medo para o Samaín. 

o Cartas de Amor en San Valentín. 

10.- Colaboración co equipo de Actividades Extraescolares e Dinamización Lingüística 

para a realización de actividades conxuntas. 

 

 

2.-ENSINO INFANTIL 

 

Desde o ciclo de educación infantil do CPI do Feal consideramos de suma 

importancia recoller na programación de ciclo as accións que desenvolvemos dende as 4 

aulas e durante todo o ciclo para contribuír ó desenvolvemento dos plans lector, tic’s e de 

convivencia do centro. Como son actividades que se desenvolven de xeito transversal ao 

longo dos 3 cursos, durante todo o ciclo e que se introducen en tódolos proxectos 

traballados nas aulas, cremos que é neste epígrafe onde debemos redactalo. 
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PROXECTO LECTOR 

 

Na Educación Infantil, o mundo da literatura e dos contos está presente diariamente 

nas aulas, calquera historia, poema, adiviña que xurda nun momento concreto é un 

achegamento para os nenos ao mundo literario. Por outra parte, o Plan Lector cobra grande 

importancia nesta primeira etapa do sistema educativo, debido á transcendencia que ten a 

pre-lectura para os futuros lectores. 

Os obxectivos específicos para esta etapa que pretendemos fomentar son os 

seguintes: 

 Desenvolver a agudeza perceptiva visual e o campo visual. 

 Desenvolver a memoria mediata. 

 Ir ampliando progresivamente o vocabulario. 

 Gozar coa escoita de diferentes textos literarios. 

 Iniciarse no uso da lingua escrita a través de poemas, adiviñas, trabalinguas, 

relatos, ... 

 Mellorar a linguaxe oral 

 

Os contidos propostos para traballar ao longo do curso son os seguintes: 

 

 Escoita e comprensión da lectura en voz alta de contos, relatos, lendas, 

poesías, rimas, adiviñanzas, teatro...; tanto tradicionais coma 

contemporáneos, como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

 Dramatización de textos literarios, deleite e interese por expresarse coa axuda 

de recursos non lingüísticos. 

 Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición 

cultural ou de autor, deleitándose coas sensacións que o ritmo, a rima e a 

beleza das palabras producen. 

 Participación creativa en xogos lingüísticos - palabras encadeadas, adiviñas, 

trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas corporais -xestos, 

movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na compañía de iguais 

e de persoas adultas. 

 Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións 

provocadas polas producións literarias, iniciándose nos faladoiros literarios. 

 Introdución ao uso das bibliotecas do centro e da aula como un medio máis 

de aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a 

diversión e o coñecemento. 

 

En cada aula de Educación Infantil dispoñemos dun gran número de contos que os 

nenos/as empregan coma unha rutina máis dentro da xornada diaria. 
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3.- ENSINO PRIMARIO 

 

A. “HORA DE LER” 

Dedicaranse 15 minutos diarios á lectura na aula, preferentemente despois do recreo, 

sempre dependendo do que o profesor-titor considere máis axeitado e tendo en conta o 

horario do grupo. 

Nas aulas figurará un horario semanal no que irá incluída a sesión exacta da Hora de Ler 

de cada día. 

-1º Trimestre: Neste primeiro trimestre comezaremos coas “mochilas viaxeiras”. 

Repartirase unha mochila por aula na que se incluirán libros en galego, en castelán, libros 

de consulta, e cd-rom interactivos coa finalidade de facer chegar ás familias o gusto e o 

interese pola lectura. 

Cada alumno poderá ter a mochila na súa casa durante unha semana. A nosa finalidade 

con esta actividade é fomentar a lectura en familia dende distintos tipos de soporte. 

-2º Trimestre: Lectura en voz alta. Todos os ciclos terán acceso a libros de distintas 

temáticas da biblioteca co que poder facer postas en común ou proxectos de aula. 

-3º Trimestre: Neste trimestre crearanse unhas tarxetas lectoras e explicaráselles aos 

alumnos/as a súa función. Do mesmo xeito, realizaranse actividades de formación de 

usuarios coa finalidade de que a biblioteca poida conservarse en orde e que todo o mundo 

coñeza a distribución dos libros na mesma e a súa organización. 

Realizarase tamén un concurso de busca de información en varios soportes (libros, 

internet, CD-ROM) que repercute directamente no obxectivo de fomentar o interese pola 

lectura. 

 

 

B. PROPOSTAS DOS CICLOS E DEPARTAMENTOS. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA PRIMARIA 

 

Dentro das Unidades Didácticas  que concretan esta programación inclúense as seguintes 

accións para o desenvolvemento do plan lector do centro: 

1 Sinxelas lecturas, sobre temas relacionados ca actividade física e o deporte. 

2 Redaccións sobre algún xogo que coñezan. 

Traballos diversos sobre temas relacionados coa Educación Física, a saúde e os hábitos 

para levar una vida saudable. 

 

1º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

A LOMCE destaca a importancia do hábito lector e dos procesos que implican a 

lectura ó longo da vida do neno e futuro adulto. 
 

Dentro dos principios xerais do decreto 105/2014 inclúese a “lectura” como un 

dos 

puntos para acadar a pleno desenvolvemento dos individuos. 
 

Por todo o exposto, resulta imprescindible establecer un proxecto lector que 

impulse as actividades relativas á promoción e práctica da comprensión lectora prevista 

nos obxectivos, contidos e criterios de avaliación; así como ao grao de adquisición das 

competencias clave correspondentes a cada unha das áreas do currículo e que favoreza a 

súa posta en práctica diaria por todo o profesorado en todas a áreas dun modo eficaz. 
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A lectura é un factor esencial do enriquecemento intelectual e constitúe una 

actividade clave na educación por ser un dos principais instrumentos de aprendizaxe, cuio 

dominio abre as portas a novos coñecementos. Un deficiente aprendizaxe lector e una 

mala comprensión abocan aos alumnos ao fracaso escolar e persoal . Por iso, a 

comprensión lectora, ademais de ser un instrumento de aprendizaxe, é un requisito 

indispensable para que o alumno sinta gusto pola lectura. 
 

A lectura estará presente en tódalas áreas, por iso o fomento da lectura e o 

desenvolvemento da comprensión lectora serán impulsados non so dende as áreas de 

lingua senón a través das actividades específicas de tódalas áreas. 
 

As sesión de lectura non se orientarán pois a ser una continuación da clase de 

lingua senón como a posta en práctica das súas ensinanzas e servirán para avaliar o nivel 

de comprensión lectora do alumno. 
 

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das 

necesidades e intereses do lector. Lese para obter información, para aprender, para 

comunicarse, para divertirse, para vivir outras realidades,… Todas estas finalidades que 

se terán en conta á 

hora de traballar na aula desenvolvendo estratexias que faciliten ao alumno a súa 
 

consecución. 

 

Os obxectivos a conseguir serán por tanto os seguintes: 

 

a) Espertar e aumentar o interese do alumno pola lectura. 

 

b) Potenciar a comprensión lectora dende tódalas áreas do currículo. 

 

c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 

 

d) Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un 

elemento de disfrute 

 

persoal. 

 

e) Fomentar no alumnado, a través da lectura, una actitude reflexiva e 

crítica ante as 

 

manifestacións do entorno. 

 

d) Usar a biblioteca para a búsqueda de información e aprendizaxe, e 

como fonte de pracer. 

 

e) Empregar a lectura coma fonte de información e 

entretemento. 

 f) Considerar a lectura unha vía de coñecemento. 

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión 

lectora, xa que a través dela se estimula a recreación de sentimentos e sensacións, ao 

mesmo tempo que serve como vehículo de ideas. A automatización dunha boa entoación, 
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una correcta pronunciación e una axeitada velocidade lectora son imprescindibles para 

que o lector poda consolidar a comprensión lectora. 
 

Plans específicos para 1º de Primaria: 
 

• Espertar interese e gusto pola lectura a través de distintos tipos de textos ( 

contos, rimas, adiviñas, poemas, ...) e diferentes soportes. 

• Aumentar a comprensión lectora e o vocabulario do alumno. 

• Ser capaz de contar unha historia ou expresar a súa idea principal despois de 

escoitala ou lela, traballando deste xeito a competencia lingüística. 

• Potenciar o uso da biblioteca de aula. 
 

Para iso farase as seguintes actividades: 
 

• Préstamo de libros da biblioteca de centro. 

• Realización de fichas de lectura. 

• Lectura diaria na aula. 

• Narracións por parte da mestra. 

• Participacion en contacontos e actividades de animación á lectura propostas ao 

curso. O tempo de dedicación exclusiva diaria á lectura é de 30 minutos. 

 
 
EDUCACIÓN DIXITAL (Artigo19. Título 3º. Decreto 

105/2014): 
 
Artigo 19. 1.  A consellería con competencias en materia de educación promoverá o 

uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula como medio didáctico 

apropiado e valioso para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 
 

Dende as aulas de 1º de Educación Primaria, tentaremos, na medida do posible 

contribuír ó uso axeitado das tecnoloxías nesta nova era dixital. 

 

Promoveremos o seu uso na casa solicitando axuda para diferentes actividades da 

aula  de búsqueda de información para os proxectos que se levarán a cabo. 

 

 

2º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Contribuirase ó desenvolvemento dos plans lector, tic’s e de convivencia do centro 

con actividades de xeito transversal. 

 

PROXECTO LECTOR 

 

Os obxectivos específicos para esta etapa que pretendemos fomentar son os 

seguintes: 

 Desenvolver a agudeza perceptiva visual e o campo visual. 

 Desenvolver a memoria mediata. 

 Ampliar progresivamente o vocabulario. 

 Gozar coa escoita de diferentes textos literarios. 
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 Iniciarse no uso da lingua escrita a través de poemas, adiviñas, trabalinguas, 

relatos, ... 

 Mellorar a linguaxe oral. 

 Desenvolver a lectura guiada. 

 Traballar a prosodia na lectura. 

 

 

Os contidos propostos para traballar ao longo do curso son os seguintes: 

 

 Escoita e comprensión da lectura en voz alta de contos, relatos, lendas, 

poesías, rimas, adiviñanzas, teatro...; tanto tradicionais coma 

contemporáneos, como fonte de pracer e de aprendizaxe compartida. 

 Dramatización de textos literarios, deleite e interese por expresarse coa axuda 

de recursos non lingüísticos. 

 Memorización e recitado dalgúns textos de carácter poético, de tradición 

cultural ou de autor, deleitándose coas sensacións que o ritmo, a rima e a 

beleza das palabras producen. 

 Participación creativa en xogos lingüísticos - palabras encadeadas, adiviñas, 

trabalinguas, onomatopeas...- acompañados de respostas corporais -xestos, 

movementos, ritmos...- para divertirse e para aprender na compañía de iguais 

e de persoas adultas. 

 Interese por compartir interpretacións, sensacións, emocións e opinións 

provocadas polas producións literarias, iniciándose nos faladoiros literarios. 

 Introdución ao uso das bibliotecas do centro e da aula como un medio máis 

de aproximación á literatura e como espazo privilexiado de recursos para a 

diversión e o coñecemento. 

 

Para poder acadar estes obxectivos serán necesarias lecturas actualizadas de 

interese para o alumnado a partir do uso da biblioteca do centro e de aula. 
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3º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

A lectura estará presente en tódalas áreas, por iso o fomento da lectura e o 

desenvolvemento da comprensión lectora serán impulsados non so dende as áreas de lingua 

senón a través das actividades específicas de tódalas áreas. 

As sesión de lectura non se orientarán pois a ser una continuación da clase de lingua senón 

como a posta en práctica das súas ensinanzas e servirán para avaliar o nivel de 

comprensión lectora do alumno.  

Os propósitos da lectura son moi diversos e están sempre ao servizo das necesidades e 

intereses do lector. Lese para obter información, para aprender, para comunicarse, para 

divertirse, para vivir outras realidades,… Todas estas finalidades que se terán en conta á 

hora de traballar na aula desenvolvendo estratexias que faciliten ao alumno a súa 

consecución. 

Os obxectivos a conseguir serán por tanto os seguintes: 

a) Aumentar o interese do alumno pola lectura. 

b)Potenciar a comprensión lectora dende tódalas áreas do currículo. 

c) Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito no ámbito escolar. 

d) Lograr que a maioría do alumnado descubra a lectura como un elemento de desfrute 

persoal. 

e) Fomentar no alumnado, a través da lectura, una actitude reflexiva e crítica ante as 

manifestacións do entorno.  

f) Empregar a lectura coma fonte de información e entretemento. 

g) Considerar a lectura unha vía de coñecemento. 

h) Incrementar  as competencias do alumnado na recreación en lingua escrita, incidindo na 

elaboración de textos propios coma contos, cómics, ... sobre todo en lingua galega, 

compartindo as súas creacións cos compañeiros. 

Por último, hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión lectora, 

xa que a través dela se estimula a recreación de sentimentos e sensacións, ao mesmo tempo 

que serve como vehículo de ideas. A automatización dunha boa entoación, unha correcta 

pronunciación e una axeitada velocidade lectora son imprescindibles para que o lector poda 

consolidar a comprensión lectora.  

Plans específicos para 3º de Primaria: 

- Espertar interese e gusto pola lectura a través de distintos tipos de textos ( 

contos, rimas, adiviñas, poemas, ...) e diferentes soportes. 

- Aumentar a comprensión lectora e o vocabulario do alumno. 
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- Ser capaz de contar unha historia ou expresar a súa idea principal despois de 

escoitala ou lela, traballando deste xeito a competencia lingüística. 

- Potenciar o coñecemento da literatura infantil coma fonte de pracer e desfrute. 

Para iso farase as seguintes actividades: 

- Lectura diaria na aula. 

- Narracións por parte da mestra. 

- Participación en contacontos e actividades de animación á lectura propostas ao 

curso. 

- Elaboracións de distintos tipos de textos e en diferentes formatos: cómic, 

contos, descricións, correos electrónicos, ... 

De igual xeito, realizarase unha lectura libre inicial a chegada a aula, mentras se leva a 

cabo o protocolo de toma de temperaturas, desinfección con xel hidroalcóholico e chegada 

escalonada para evitar aglomeracións dos nenos. Esta lectura podera ser a través de libros 

recollidos na biblioteca do centro en servicio de préstamo coma de libros propios do neno 

que poden portar nas súas mochilas. 

O tempo de adicación  á lectura estará integrado en todas as áreas. 

 

4º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

O proxecto lector anual do centro aplicarémolo en 4º de Educación Primaria, na procura da 

consecución dos seguintes obxectivos: 

1. Incrementar a competencia lingüística nas dúas linguas de uso. 

2. Reforzar as destrezas básicas de lecto-escritura. 

3. Crear e consolidar hábitos lectores nos alumnos. 

4. Mellorar a competencia na escritura literaria. 

5. Procurar tempos e espazos para a lectura e a escritura como fontes de pracer. 

6. Dinamizar a Biblioteca de aula e de centro. 

7. Mellorar os índices lectores dos alumnos. 

8. Garantir un tempo de lectura en todas as áreas e materias. 

9. Potenciar a valoración das competencias lingüísticas en disciplinas non especificamente 

lingüísticas 

10. Mellorar a rendibilidade lectora dos tempos non lectivos e o tempo de ocio. 

11. Promover ou incrementar o tempo de lectura na casa. 

12. Sensibilizar as familias na importancia que ten o hábito lector na educación do seu 

fillo, 

13. Propiciar a interacción entre o instituto e outras institucións da cidade que 

14. propicien as actividades lectoras dos alumnos: Concello, bibliotecas, outros centros 

escolares,... 
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15. Facilitar que o profesorado participe voluntariamente na animación á lector 

 

 Dende o cuarto curso de educación primaria traballaremos a prol deste obxectivo, tanto 

en lingua castelá como en lingua galega.  

 

 Traballaranse na aula diferentes tipoloxías de textos e en diferentes soportes, 

fomentando que o alumnado escolla as súas propias lecturas. 

 Os titores/as acordamos adicarlle, todos os días un tempo á lectura grupal e 

individual. 

 Participaremos  en todas as actividades e achegas que se reciban desde a biblioteca 

do centro  e o equipo de dinamización. 

 Así mesmo, contemplamos  a posibilidade de facer dúas lecturas obrigatorias de 

dous libros, un en galego e outro en castelá. 

 O tempo de dedicación  á lectura estará integrado en todas as áreas. 

 

5º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

Toda a lexislación educativa actual establece como primordial o fomento da lectura e do 

hábito lector. Dende o quinto curso de educación primaria traballaremos a prol deste 

obxectivo, tanto en lingua castelá como en lingua galega. Traballaranse na aula diferentes 

tipoloxías de textos e en diferentes soportes, fomentando que o alumnado escolla as súas 

propias lecturas. 

- Os titores/as acordamos adicarlle, todos os días un tempo á lectura grupal e individual. 

- Un día a semana traballamos a ortografía a través da lectura. 

- Participaremos  en todas as actividades e achegas que se reciban desde a biblioteca do 

centro  e o equipo de dinamización. 

-Así mesmo, contemplamos  a posibilidade de facer dúas lecturas obrigatorias de dous 

libros, un en galego e outro en castelá. 

 

6º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Toda a lexislación educativa actual establece como primordial o fomento da lectura e do 

hábito lector. Dende o sexto curso de educación primaria traballaremos a prol deste 

obxectivo, tanto en lingua castelá como en lingua galega. Traballaranse na aula diferentes 

tipoloxías de textos e en diferentes soportes, fomentando que o alumnado escolla as súas 

propias lecturas. 

Hai que destacar a importancia da lectura en voz alta na comprensión lectora, xa que, a 

través dela, se estimula a recreación de sentimentos e de sensacións, ao mesmo tempo que 

serve como vehículo de ideas. A automatización dun bo ton, unha correcta pronunciación e 

unha axeitada velocidade lectora son imprescindibles para que o lector poida consolidar a 

comprensión lectora Porén, continuando co que se viña facendo en anos anteriores, e 

seguindo a normativa vixente, establecemos un tempo de lectura diaria de trinta minutos 

que figura no horario, ou ben, antes ou despois do recreo, no que alternaremos tempos de 

lectura silenciosa, en voz alta, distintos tipos de textos,.... 

Así mesmo, resulta necesario establecer un Plan de Lectura que impulse as actividades 

relativas á promoción e práctica da comprensión lectora prevista nos obxectivos, contidos e 

criterios de avaliación, e ao grao de adquisición das competencias básicas correspondentes 

a cada unha das áreas do currículo, e que favoreza a súa práctica diaria por todo o 

profesorado en todas as áreas dun modo eficaz. 
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Ademáis do tempo que usan no recreo, na biblioteca, participando nas distintas actividades 

que esta propón, reforzamos a biblioteca de aula con libros aportados polo alumnado que se 

lle devolverán ao final do curso, co obxectivo de aumentar a oferta de lecturas nas dúas 

linguas cooficiais. 

Tamén establecemos a lectura dun libro en galego e outro en castelán de xeito obrigatorio. 

Como continuación de cursos anteriores, continuaremos desenvolvendo proxectos de aula 

que partirán do plan lector e a realización de actividades teatrais que axuden a reforzar a 

expresión oral do alumnado 

 

INGLÉS 

 

Na aula de lingua inglesa contamos cunha biblioteca na que se poden atopar lecturas 

enfocadas aos diferentes niveis así como para educación infantil. Utilizarase a mesma 

como fonte de recursos para o profesorado e como instrumento de reforzo e ampliación 

para o alumnado. Deste xeito, e de acordo co que se está a traballar, o alumnado poderá 

dispoñer dela cando a necesite. 

O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria, contará no seu corredor, cun pequeno 

recuncho adicado á lectura de textos en lingua estranxeira, con libros relacionados cos seus 

intereses e niveis de lectura, cómics, revistas, xornais, panfletos informativos de cidades 

estranxeiras...etc. 

Nos distintos niveis de primaria, ademáis das diversas lecturas que van xurdindo conforme 

avanzan as unidades, realizarase unha actividade trimestral de fomento á lectura. 

Estas actividades poderán variar según o trimestre e as características do grupo e irán dende 

lecturas grupais, lecturas individuais, contacontos, dramatización de pequenos fragmentos 

de obras de teatro en inglés... 

Ao longo do curso e utilizando varios soportes como libros de texto, libros da biblioteca de 

aula, artigos, información en formato dixital...etc, tamén se realizarán actividades 

encamiñadas ao fomento da lectura sobre diversos temas relacionados coa cultura e 

celebracións inglesas e intereses do alumnado. 

 

 

4.-ENSINO SECUNDARIO 

A. PROPOSTAS DOS DEPARTAMENTOS 

 

-Departamento de Educación Plástica e Visual. 

 

Este curso se retoma o acceso a biblioteca, así como o sistema de préstamo, que será os 

mércores e venres en horario de recreo. 

 

 En 1º da ESO, na unidade dedicada a banda deseñada, unha das actividades e 

interpretar e secuenciar unha narración en prosa en forma de cómic. A profesora 

indícalles onde poden atopalos (polo seu contido narrativo) e axilizar o proceso. 

Será un entorno de lectura de cómics dixitais. Tres sesiones lectivas. 

 En 3º da ESO , na unidade adicada á ilustración e cartelismo, o alumnado sigue as 

instruccións do curso virtual e busca información e para posteriormente ilustrar un 

extracto narrativo que escollan. Dúas sesións lectivas. 

 En 4º da ESO, a profesora amosa na clase o material (que previamente colleu en 

préstamo) que hai de cada unidade coa opción a que eles tamén o fagan. 

Especialmente nos temas de gravado e estampación e fundamentos do deseño. Na 

unidade de análise e interpretación dunha obra artística. Dúas sesións lectivas. 
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 No bloque común do currículo, Dimensión social e cultural, farase ao mínimo unha 

sesión por trimestre na biblioteca virtual. 

 Co motivo da celebración do día do libro e das letras galegas farase unha 

actividade específica en cada curso dunha sesión lectiva, e o posterior desenrolo na 

aula. 

 

-Departamento de Francés. 

 

En relación co Proxecto Lector que se elaborou no centro e que recolle todas as 

actuacións do mesmo destinadas ó fomento da lectura, a escritura e as competencias 

básicas, os materiais curriculares elixidos para traballar nos catro niveis da E.S.O están 

estruturados xa de acordo coas esixencias da nova lei. 

        Para cada nivel, en cada unha das seis unidades do libro do alumno atopamos unha 

parte destinada a traballar a lectura e a escritura a través de textos de diverso tipo que 

aumentan o seu nivel de complexidade e tamén tenden a ser cada vez máis variados 

conforme vai aumentando o nivel de francés dos alumnos. 

       En 4º de E.S.O temos unha sesión máis á semana que nos outros tres niveis e isto 

permítenos dedicar máis tempo á lectura dos textos do método que son bastante numerosos 

e variados (texto epistolar, texto narrativo, texto descritivo...etc) así como á expresión 

escrita. 

 

         Paralelamente ás lecturas do libro, o Departamento de Francés contempla a lectura 

obrigatoria dun libro para os niveis de 3º e 4º da E.S.O. Os alumnos deberán ler o libro ó 

longo do segundo trimestre  e posteriormente  realizar un traballo de comprensión e 

expresión escrita e que deberá ser entregado na terceira avaliación. A correcta realización 

do traballo será puntuado cun máximo de dous puntos na nota do terceiro trimestre. 

 

             Os textos escollidos para o presente curso son, como ven sendo habitual, da 

colección Évasion da editorial Santillana, seleccionando un título de nivel 1 para 3º E.S.O e 

outro de nivel 2 para 4ª E.S.O. 

 

         Aproveitando a data do 23 de abril, Día do libro, traballaremos nos distintos niveis 

algúns fragmentos de obras literarias na aula xa que este curso, pola especial situación e o 

protocolo Covid, non podemos visitar a biblioteca para facer lectura do material existente 

en francés. 

 

-Departamento de Inglés. 

 

Tal como se indica na programación de cada nivel, adicarase un tempo mínimo  

 para a lectura e incluiranse prácticas de comprensión e fomento da lectura e da escritura a 

través dos distintos textos e actividades propostas polos libros de texto e dos diversos 

materiais aportados polas profesoras do Departamento.  
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-Departamento de Lingua Castelá e Literatura. 

 

Para o desenvolvemento do Plan Lector propoñemos o seguinte: 

– Potenciar o gusto pola lectura, as habilidades de lectoescritura e as capacidades 

reflexivas inherentes a unha lectura en valores desde a certeza que son a base da 

aprendizaxe. 

– Desenvolver estratexias de lectura reflexiva que favorezan as potencialidades do 

alumnado para realizar unha lectura en valores. 

– Promover a reflexión e o diálogo arredor ás lecturas entre o alumnado como medio para 

iniciar postas en común das propias motivacións, valores ou opinións. 

– Entender a lectura como unha fonte de coñecemento, de enriquecemento lingüístico e 

desenvolvo moral imprescindíbel na nosa sociedade. 

– Estimular a elaboración propia de textos a través da lectura comprensiva de modelos, así 

como o interese por compartir e comentar estas creacións individuais. 

– Incentivar reflexións argumentadas e coherentes sobre a forma e o tema das lecturas que 

sirvan para definir olladas persoais que respecten unha base textual. 

– Suscitar a análise e a vivencia estética das manifestacións literarias. 

– Fomentar o uso da biblioteca e da aula de informática utilizándoas como espazos 

privilexiados de aprendizaxe e goce. 

– Impulsar un uso produtivo das TIC que permita localizar e seleccionar datos e 

informacións de maneira áxil e eficiente, empregando as novas tecnoloxías como 

instrumentos de motivación, de comunicación e de acceso á lectura. 

O fomento da lectura na ESO 

Partimos da base de que ao longo da Educación Primaria se foi transmitindo o gusto por 

ler.  

A grandes trazos, móvenos o propósito de estimular ou consolidar a motivación por ler en 

estudantes da ESO mediante procedementos creativos e lúdicos que os inviten a unha 

participación activa para que entendan a lectura como unha vivencia, como un acicate para 

compartir os seus gustos e inclinacións, as súas experiencias cos libros; e se acheguen a 

outras realidades distintas á súa reflexionando conxuntamente sobre os interrogantes e as 

inquietudes que lles susciten. A intención última é colaborar na formación de lectores 

autónomos e E responsables, dándolles estratexias abertas e variadas que se adaptan a 

distintas aptitudes lectoras e consideran a diversidade dos grupos. 

A lectura conleva, ademáis, a vertente comprensiva, a capacidade de analizar e extraer 

informacións, de xerarquizalas e relacionalas segundo o aspecto que se queira salientar, de 

argumentar opinións, de saber matizalas considerando as visións alleas e mantendo unha 

actitude dialogante cos escritos que non contradiga a súa base textual. De aí o valor que lle 

outorgamos a falar das lecturas en debates ou foros de discusión e, incluso, a recrealas 

creativamente para que a comprensión se derive e se reforce co xogo interactivo. Así, 

esperamos fusionar a lectura comprensiva e a pracenteira nunha dinámica na que ambas as 

dúas se retroalimenten.  

Tampouco esquecemos a importancia que ten en todo este proceso lector impulsar e guiar 

procuras complementarias, é dicir, a práctica orientada a localizar e seleccionar en 
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bibliotecas (do centro ou da localidade) e na Internet informacións que sirvan para 

amenizar as lecturas e afondar nelas. A atracción polas TIC e a predisposición ao xogo son 

os nosos aliados no momento de presentar estas actividades como unha aventura ou unha 

exploración detectivesca. 

 

- Departamento de Matemáticas. 

 

Para fomentar a lectura os alumnos/as lerán a introdución de cada tema e os enunciados dos 

problemas propostos na clase. 

 

Intentarase levar a cabo algunhas das actividades seguintes: 

   Lectura de textos recollidos en libros, revistas ou xornais relacionados coas 

Matemáticas. 

   Realización de traballos de investigación. 

 Realización dun traballo relacionado cos seguintes libros de lectura: Malditas 

matemáticas, Alicia en el país de los números e El asesinato del profesor de 

matemáticas. 

 

As actuacións que se levaran a cabo desde a materia para desenvolver o proxecto 

lingüístico serán as seguintes: 

 Respectarase a lingua establecida polo proxecto lingüístico para a docencia da 

materia. 

 Utilizaranse as medidas de apoio e reforzo establecidas para o correcto uso 

lingüístico  educativo, para alcanzar o obxectivo de fomento do plurilingüismo. 

 Adoptaranse medidas para que o alumnado con insuficiente dominio das linguas 

poida seguir aproveitando as ensinanzas que se imparten. 

 Colaborarase nas actividades organizadas para a dinamización da lingua galega.   

 

- Departamento de Música. 

 

O departamento de Música ten previsto incorporar nas súas clases o fomento da lectura 

por parte dos alumnos como complemento da información recollida na clase así coma 

complemento da explicación teórica dos contidos do tema. 

Para iso terase moi presente o curso no que están os alumnos e polo tanto o seu nivel de 

comprensión, vocabulario, etc. 

Xeralmente o traballo será guiado por parte do profesor de xeito que fundamentalmente 

realizarase na clase. 

Os obxectivos propostos dende o departamento de música son os seguintes: 
 

 Fomentar o interese de textos musicais como complemento de 

información. 

 Coñecer os tipos de textos máis importantes na procura de 

información sobre os diferentes períodos da historia da música 

(biografías, cartas, revistas da época…) 

 Manexar e buscar fontes musicais escritas. 

 Discriminar a información relevante dentro do propio texto extraendo 

as ideas principais e separándoas das secundarias. 
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 Recoñecer o significado da palabra segundo o seu contexto. 

 Coñecer textos antigos que recollen información sobre aspectos 

esenciais da música e traballar con eles concluíndo as aportacións 

principais ao estudo do fenómeno musical. 

 Empregar a lectura comprensiva dos propios contados do libro de 

texto coma referencia fundamental do estudo. 

Estes obxectivos traballaranse nas seguintes actividades: 1º 

ESO: 

- Dado o carácter interdisciplinar que arrodea o feito musical incluiremos a lectura de 

letras de cancións como por exemplo o texto do poeta cubano Nicolás Guillén (A 

muralla), ou a audición do conto de José María Argüedas (O soño do pongo) 

musicado polo chileno Oswaldo Torres (unidade 1). 

- Así mesmo, outros textos serán incorporados nas sucesivas unidades (expositivos, 

argumentativos e/ou literarios: poesía e narrativa). Deste xeito, letra e música 

compartillarán espazos na aula, ademais da información sobre algún autor concreto 

(biografías) a través de textos expositivos onde as TICS terán tamén o seu 

protagonismo. 

 

2º ESO: 
 

- Lectura comprensiva de entrevistas ou artigos relacionados cos temas que se 

estean traballando (tipos de voces, contaminación acústica, etc). 

 
3º ESO: 

 

- Ao final de cada tema (que se corresponde co final de cada período histórico-

musical) dedicarase unha sesión ao traballo de diferentes textos. Estes son sempre 

guiados con preguntas propostas que inclúen diferentes aspectos, dende os máis 

obxectivos (ideas principais e secundarias, tipo de texto…) ata os subxectivos 

(que lle aporta o texto, síntese identificado co autor, como faría o alumno no 

caso do compositor…) 

- Traballo co Cómic da Historia da Música. 

- No estilo romántico se traballará con lectura de poemas que logo foron 

musicados (Goethe-Schubert) e atopar os acentos prosódicos así coma o 

significado musical engadido. 

- Finalmente se traballará a lectura de libretos de óperas coa entoación teatral 

axeitada comparándoa coa versión operística e polo tanto musical. 

4º ESO: 
 

- A temática actual dos contados da materia neste ano son ideais para traballar con 

textos actuais coma prensa ou revistas en relación con que está a acontecer no 

mundo social que lles rodea. 

- Traballo con noticias do periódico relacionadas cos temas tratados na clase. 
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- Lectura de críticas musicais. 

- Lectura de entrevistas a músicos relacionados co temario
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-Departamento de Física e Química. 

 

O departamento de Física e Química desexa participar no desenvolvemento do proxecto 

lector do centro intentando achegar ao alumno á lectura e á Ciencia. Somos conscientes 

do interese e curiosidade que esperta en certo tipo de alumnado os temas de corte 

científico. Por iso aproveitaremos esta situación para invitar ao alumnado dunha forma 

natural e non forzada á lectura. A nosa intención é que o alumno sinta a satisfacción que 

xorde da actividade de ler non so sobre temas científicos senón de calquera temática.  

Para fomentar a lectura os alumnos/as lerán cada tema e os enunciados dos problemas 

propostos na clase de xeito comprensivo. Dadas as características destas materias é 

imprescindible dedicar tempo a que entendan as distintas definicións e interpreten 

adecuadamente os enunciados dos exercicios, buscando as relacións coas distintas leis 

estudadas. 

Poderanse propoñer ademais actividades que fomenten a divulgación científica ou a 

lectura de libros con temática científica tales como : La puerta de los tres cerrojos 

(Sonia Fernández Vidal), Quantic Love (Sonia Fernández Vidal), ¿Por qué el cielo es 

azul? (Javier Fernández Panadero), La clave secreta del Universo (Lucy y Stephen 

Hawking), La cuchara menguante (Sam Kean), El asesinato de la profesora de Ciencias 

(Jordi Sierra y Fabra). 

 

-Departamento de Latín. 

 

Estas materias necesitan, para o seu desenvolvemento cotián, dun uso e aproveitamento 

de variadas fontes escritas. Aínda que non se establece ningunha lectura nin obrigatoria 

nin recomendada, utilizaranse diversos textos que traballaremos cos alumnos na aula 

seguindo a nosa propia programación. Estas materias procuran o desenvolvemento da 

capacidade de lectura comprensiva, e a metodoloxía didáctica encamiñada ao 

desenvolvemento desa competencia lectora ten que ser capaz de proporcionar ao 

alumno unha aprendizaxe significativa.  

 

- Departamento de C.C.N.N. 

 

A LOE-LOMCE fai referencia ao fomento da lectura (Artigo 2, punto 2) e da 

comprensión lectora (Artigo 23, punto h), dedicando un tempo á mesma na práctica 

docente de todas as materias da ESO (Artigo 26, punto 2). A Orde ECD/65/2015 resalta 

o fomento da competencia lingüística, e o Artigo 4 do Decreto 86/2015 cita a 

comprensión lectora coma un dos elementos transversais.  

Así, as actividades plantexadas en referencia ao Proxecto Lector do centro son de tres 

tipos:  

- Diarias: apuntamentos e textos das actividades.  

- Artigos xornalísticos, científicos, publicitarios, informativos e webs.  

- Nos proxectos de investigación o alumnado investiga sobre un tema ou problema 

concreto, e se familiariza cos mecanismos de procura de información.  

Recoméndase, ademais, os seguintes libros:  

1º ESO  
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O verán dos animais. Christamaría Fiedler. Alfaguara.  

O vento nos salgueiros. Kenneth Grahame. Alianza Editorial, Biblioteca juvenil.  

3º ESO  

A miña familia e outros animais.. Gerald Durrell. Alianza Editorial.  

4º ESO  

Bechos e demais parentes. Gerald Durrell. Alianza Editorial.  

 

 

-Departamento de Xeografía e Historia. 

 

As materias que son impartidas polos membros deste departamento necesitan, para o 

seu desenvolvemento cotián, dun uso a aproveitamento de variadas fontes escritas. De 

tal maneira que os membros deste departamento acordamos non establecer ningunha 

lectura obrigatoria máis alá dos textos que traballemos cos alumnos na aula seguindo a 

nosa propia programación e as novelas históricas seleccionadas para cada nivel. Todas 

as materias vinculadas ás ciencias sociais, á xeografía e á historia procuran do 

desenvolvemento da capacidade de lectura comprensiva, e a metodoloxía didáctica 

encamiñada ao desenvolvemento desa competencia lectora ten que ser capaz de 

proporcionar ao alumno unha aprendizaxe significativa. 

Neste curso proporase ao alumnado, unha serie de libros, a elixir, relacionados coas 

unidades didácticas traballadas, de maneira que non só lles sirva para reforzar ou 

ampliar coñecementos senón tamén para fomentarlles o hábito da lectura. 

Unha fracción de tempo dunha sesión cada dúas semanas empregarase nesa actividade 

lectora, non só para o feito en si da lectura senón tamén para aclarar todo tipo de 

dúbidas. 

Os libros recomendados, procurarase que sexan  fondo da biblioteca do centro. Así  non 

só aforrarán cartos as súas familias senón tamén lles animará a visitar o espazo de 

lectura por excelencia do centro, dándolles ademais pé para que visiten outras 

bibliotecas fora do recinto escolar. 

Sendo unha experiencia moi positiva nos cursos anteriores, como quedou plasmado na 

memoria, os libros de lectura que se proporán serán os mesmos, xa que se axustan ao 

contexto histórico da programación.  

De todos os xeitos, curso a curso va ampliándose a oferta dos mesmos, en función das 

exixencias e necesidades dos alumnos. 

 

-Departamento de Lingua Galega. 

 

A materia de Lingua e Literatura Galega, polas súas características intrínsecas, está 

vinculada permanentemente á lectura. A formación da lectura comprensiva esixe un 

traballo progresivo e continuado. Os obxectivos xerais que pretendemos acadar son: 

 Consolidar os hábitos de lectura de cada alumno. 

 Potenciar a súa comprensión lectora. 

 Ver a literatura como unha fonte de pracer. 

 

Encadradas dentro do proxecto lector do centro, o departamento de lingua e 

literatura galegas promoverá unha serie de actuacións, como vén sendo habitual, 

encamiñadas a potenciar o interese pola lectura e pola creación literaria entre o 

noso alumnado. 

Neste sentido, colaboramos estreitamente durante o curso coas profesoras 

encargadas da Biblioteca, para favorecer todo o labor promovido desde ese 
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ámbito, que tan claramente se vincula coa nosa materia en particular.  

Facilitaremos a creación dos alumnos e alumnas involucrándoos na elaboración da 

revista do centro, informándoos de concursos, certames, etc. que poidan motivalos 

e interesarlles. 

 

Materiais empregados 

Partiremos fundamentalmente dos libros de texto e do material diverso que 

facilitaremos aos rapaces e rapazas . (fundamentalmente os libros, pero tamén as 

revistas, os CDs, os DVDs,…). . 

Tamén procuraremos a familiarización cos medios informáticos e audiovisuais á 

nosa disposición no centro , achegando ao noso alumnado ao manexo destes 

instrumentos nas súas creacións ou na procura da información que poidan precisar 

a través de ferramentas como INTERNET.  

Metodoloxía  e temporalización 

 

En 1º da ESO dedicaremos unha sesión semanal á lectura dun texto (relato curto, 

fragmento ou un libro á nosa disposición. O protocolo Covid-19 fai que teñamos que 

contar con textos dixitais ou relatos curtos para un mellor manexo. Unha tipoloxía 

variada de textos serán levados á aula: texto xornalístico, literario, argumentativo, 

expositivo ou publicitario e dos medios de comunicación. Autores e obras tanto de 

autores galegos como da literatura universal serán lidos nas aulas de 1ºESO. En 2º ESO, 

dado o menor número de sesións, a lectura faise máis breve. 

 

Cada trimestre lerase faranse diferentes lecturas, comprobando a súa comprensión 

e analizando os seus elementos narrativos, ou consultaranse diversas fontes 

textuais para realizar un traballo de pesquisa ou farase unha proba de exposición 

oral. Estas opcións quedarán a criterio do profesor ou profesora. 

Completaranse os traballos de lectura comprensiva e de comentario co 

achegamento aos textos incluídos en cada unidade do libro de texto. Pouco a 

pouco irase aproximando ao  alumnado aos textos literarios dos diferentes 

xéneros, así como ás figuras máis sobranceiras da historia da nosa literatura. 

O alumnado realizará polo menos unha proba de exame escrito ou oral ademais 

dos traballos que o profesor determine tendo en conta o nivel inicial e o nivel de 

progresión na materia para acadar os obxectivos mencionados. 

 

En 2º ,3º e 4º de ESO, distribuiranse as tres sesións para traballar co libro de texto 

e deixaranse algunhas sesións ao longo do trimestre para parte da elaboración de 

traballos e avaliación dos mesmos. Cada trimestre lerase un libro ou faranse 

diferentes lecturas, comprobando a súa comprensión e analizando os seus 

elementos narrativos, ou consultaranse diversas fontes textuais para realizar un 

traballo de pesquisa ou farase unha proba de exposición oral. Estas opcións 

quedarán a criterio do profesor ou profesora. 

As lecturas tanto as literarias como as discursivas seleccionaranse en función do 

nivel, gusto, interese e utilidade coa finalidade de acadar progresivamente a 

comprensión de lecturas dunha maior complexidade.  

  

En todos os niveis, dedicaremos sesións ao coñecemento e uso das Bibliotecas 

virtuais  Utilizaremos estes espazos e ferramentas para a visualización e audición 

de materiais relacionados coas lecturas que se vaian tratando nos diferentes niveis, 

fomentaremos a creación literaria, o manexo da información para a elaboración de 
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traballos relacionados cos contidos da materia en cada curso procurando tanto o 

traballo individual como en pequeno ou gran grupo. 

 

-Departamento de Educación Física. 

 

En canto ao proxecto lector,  apartado descrito no Título III do D. 86/2015 desde a nosa 

materia realizaremos as seguintes actividades: 

 Lectura de prensa relacionada con actividades deportivas. 

 Lectura e análise de regulamentos dos diferentes deportes tratados en cada curso. 

 Internet: revista dixital de educación física e deportes, artigos, páxinas 

relacionadas con contidos tratados en clase. 

 Apuntes: información sobre os contidos. 

 Bibliografía especializada: da biblioteca ou do departamento. 

 Caderno de clase, redaccións puntuais sobre temas específicos. 
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DOCUMENTO Nº 6 POTENCIACIÓN DO USO DA LINGUA GALEGA 

 

1.       INTRODUCIÓN E CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO DO CENTRO 

 

O CPI do Feal é un centro que engloba entornos rurais e urbanos, polo que a 

comunidade lingüística coa que nos atopamos é completamente heteroxénea. No curso 

2018 -2019 actualizouse o Proxecto Lingüístico e os datos recabados para a súa 

elaboración amosan que o 53% das familias falan predominantemente en castelán, o 

24,9% das familias asegura falar só castelán, o 18% falan en castelán e galego por igual, 

o 2,7% fala maioritariamente en galego, o 0,8% fala noutras linguas e unicamente o 

0,5% fala só en galego. 

Como se pode observar, situámonos nun contexto castelán falante onde a meirande 

parte das familias empregan unicamente o castelán, polo que o alumnado non está 

exposto fóra da escola ao galego. Polo tanto, e dado que no entorno familiar de moitos 

alumnas e alumnos do centro non se emprega a lingua galega, o EDLG ten a misión de 

potenciar o seu uso para conseguir que o galego ocupe o lugar que lexitimamente lle 

corresponde. 

Continuaremos este curso a traballar mediante dúas vertentes, por un lado favorecendo 

o emprego da lingua na vida diaria do centro tanto co alumnado como coas súas 

familias, por outra banda deseñaremos actividades que inculquen o valor da nosa lingua 

en todos os contextos e que procuren unha adquisición de hábitos en canto á súa 

normativización. 

2. DESCRICIÓN DOS OBXECTIVOS 

 

En canto á situación sociolingüística do centro 

 

1. Fomentar a extensión e a diversidade dos usos sociais da lingua galega, 

principalmente os usos orais. 

2. Desactivar os prexuízos e estereotipos sociolingüísticos que aínda pesan sobre 

ela 

3. Fomentar o uso da lingua propia de Galicia entre os distintos compoñentes da 

comunidade educativa do centro. 

4. Asegurar a galeguización de todos os niveis do sistema educativo, tanto no 

ámbito docente coma no das relacións interpersoais entre os distintos membros 

da comunidade educativa. 

5. Fomentar os valores identitarios e diferenciais da lingua galega. 

6. Promover accións encamiñadas a garantir os dereitos lingüísticos do alumnado 

durante a súa escolaridade. 

7. Establecer relacións con persoas e entidades do contorno que colaboren na 

recuperación da lingua. 

8. Facilitar todo tipo de información legal aos diversos órganos (claustro, consello 

escolar…) e incentivar o cumprimento dos mínimos legais con respecto do uso 

do galego no centro. 
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9. Promover unha visión afable, moderna e útil da lingua galega, desbotando así 

prexuízos e actitudes negativas. 

10. Utilizar a lingua galega nas actividades relacionadas coas tecnoloxías da 

información e da comunicación (páxina web do centro, traballo escolar con 

ordenadores…). 

11. Empregar as TIC como medio de inclusión da lingua galega. 

12. Fomentar, a través de xogos e outras actividades lúdicas, o uso do galego nas 

actividades informais do alumnado. 

13. Recuperar as tradicións da cultura galega e exaltar o seu valor. 

14. Organizar actividades complementarias e extraescolares que contribúan a 

difundir a cultura galega. 

15. Integrar ás familias nas actividades destinadas á dinamización da lingua galega. 

En canto ao alumnado. 

 

1. Conseguir que o alumnado que ten o galego como lingua habitual poida manter a 

súa lingua e consolidar unha competencia plena nela. 

2. Conseguir que o alumnado que ten o castelán como lingua habitual adquira unha 

boa competencia en lingua galega. 

3. Achegarlles diferentes tipos de textos escritos en lingua galega. 

4. Fomentar que o alumnado valore a lingua galega como propia. 

5. Fomentar o recoñecemento da diversidade lingüística como feito enriquecedor. 

3. ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN 

 

T1 T2 T3 

Actividades e concursos de outono 

(magosto, Samaín...) 

   

Concurso de tarxetas de Nadal e 

calendario. 

   

Conmemoración do día da Paz.    

Celebración do Entroido.    

Obradoiros de Entroido.    

Actividades polo día de Rosalía e de 

Castelao. 

   

Actividades polo día da muller.    

Conmemoración do día da poesía.    

Conmemoración da semana da prensa.    

Semana do libro.    



 

56 

 

Día internacional contra o Acoso Escolar.    

Certame intercentros.    

Celebración dos maios    

Correlingua    

Conmemoración das Letras Galegas.    

Revista A Tribo    

Actividades relacionadas co Camiño de 

Santiago 

   

 

4. MEMBROS DO EDLG CURSO 2021/2022 

Coordinadora Manuel Ángel López Sánchez 

Educación Infantil Vanesa Espiño Fuentes 

Educación Primaria Marina Yolanda Martínez Rodríguez 

Laura Rodríguez Gómez 

María Matilde Alvariño Soto 

Educación Secundaria Concepción Parada González 

Alumnado Lidia Rodríguez López 

Maite Sánchez Primoy 

Nerea Trigo Salgado 

Persoal non docente Andrea Mauriz Caínzos 

 

 

DOCUMENTO Nº 7 FORMACIÓN DO PROFESORADO 

 

PFPP 

 

Dende o  ano 2017, o centro conta cun plan de formación de profesorado dentro 

do cal xa se realizaron mobilidades de profesorado para formarse no estranxeiro 

(enmarcado dentro do programa ERASMUS +, e, en colaboración co CFR de Ferrol) e 

formación en robótica. 

Durante este curso, o noso obxectivo, será continuar con ese plan de formación de 

profesorado na materia de robótica, iniciándonos no campo da realidade virtual e 

intelixencia artifical, e tamén cunha formación enfocada á promoción do 

enriquecemento curricular e talento (SEMGAL) 

A terceira liña, internacionalización do centro, en base á realización de proxectos 

Etwinning dende o mesmo, tamén estará activa durante este curso 2021-2022. 
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MATERIAL CURRICULAR DE EDUCACIÓN INFANTIL 

CPI DO FEAL - NARÓN 

CURSO 2021-2022 
 

 

 
 

 
 

 

 

MATERIAL CURRICULAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CPI DO FEAL - NARÓN 

CURSO 2021-2022 

 

1º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
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2º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
 

3º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
 

 

 

4º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
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5º-6º NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
 

 

MATERIAL CURRICULAR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CPI DO FEAL - NARÓN 

CURSO 2021-2022 
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Este curso seguíu a funcionar o fondo de libros de texto da xunta de Galicia nos cursos de 

3º e 4ºde Educación Primaria, polo que, para algunhas familias, non foi necesaria a compra 

de todos os libros de texto mencionados nos listados anteriores. 

En 5º e 6º de Educación Primaria e en toda a  Educación Secundaria, traballarase co 

proxecto Edixgal, polo que durante este curso, o alumnado contará con material e libros 

dixitais tanto nas aulas como nas súas casas. 

 

Para complementar este fondo de libros da Xunta de Galicia, no noso centro contamos 

tamén cun banco de libros de carácter voluntario e xestionado pola ANPA que tamén 

segue a funcionar durante este curso 2021/22. 
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1. INTRODUCIÓN 

Aprender a convivir forma parte das finalidades básicas da educación e constitúe un dos 

principais desafíos dos sistemas educativos actuais na procura de sociedades máis 

modernas, xustas e democráticas, máis igualitarias, cohesionadas e pacíficas, nas que 

fenómenos como o acoso escolar, a violencia doméstica, a violencia de xénero, o maltrato, 

etc., non teñan cabida. 

A educación para a convivencia responde á necesidade de formar unha cidadanía 

preparada para desenvolver a súa vida respectándose a si mesma, ás demais persoas e 

responsabilizándose dos seus actos.  

Educamos para a convivencia cando xeramos accións co fin de que o alumnado aprenda a 

vivir en sociedade e a resolver problemas da vida cotiá. Debido a isto, resulta fundamental 

xuntar os esforzos de toda a comunidade educativa, e en especial do profesorado 

independentemente da súa especialidade ou ciclo, para a posta en marcha dun traballo 

pensado e deseñado dende unha perspectiva didáctica. 

Entendemos a convivencia non como a situación na que non existen conflitos, senón 

como a situación na que os conflitos se resolven de xeito non violento, baseado na 

tolerancia o respecto e o diálogo. 

As finalidades dunha educación integral para a convivencia son a seguintes: 

- Preparar a todo o alumnado para unha vida social adulta 

- Asumir e practicar valores cívicos e democráticos 

- Mellorar o clima escolar 

- Atender a diversidade 

 

2. CARACTERÍSTICAS E NECESIDADES DO CENTRO 

Aparecen recollidas no Documento Base do Plan de Convivencia. 

 

3. OBXECTIVOS DO PLAN 

A convivencia é unha tarefa común de toda a comunidade, a participación de todos é 

inescusable e necesaria para conseguir os seus fins. Un dos nosos principias desafíos é 

proporcionar aos alumnos/as unha educación de calidade aberta para todos, inclusiva, 

integradora e baseada na diversidade. 

O Plan de convivencia terá sempre como referente o Proxecto Educativo, polo que os 

principios e valores que se recollen nel pautará todas actuacións deste plan. 

Para a elaboración do actual Plan de convivencia tomamos como referencia os obxectivos 

e principios de actuación seguintes: 

1. Desenvolver axeitadamente as relacións entre todos os compoñentes da nosa 

comunidade educativa. 

2. Priorizar aquelas actuacións preventivas destinadas ao coñecemento previo dos dereitos 

e deberes de todos e das normas necesarias para unha convivencia pacífica e respectuosa. 

Utilizaremos o Plan de Acción titorial (PAT), boletíns informativos ás familias. 

3. Implicar a todos os sectores da comunidade educativa na difusión e seguimento do Plan, 

co fin de evitar incoherencias de actuacións. 

4. O diálogo será a peza fundamental da convivencia do centro, así como na resolución de 

problemas que xurdan. 

5. Desenvolver unha intervención preventiva como medio para acadar un bo clima de 

convivencia. 

6. Reducir ao mínimo as condutas disruptivas que perturban o clima da clase para evitar 

conflitividade e diminuír as condutas máis graves. 

7. Priorización a resolución dos conflitos de xeito formativo mediante a negociación, a 

mediación, nun esforzo conxunto de todos. 
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8. Utilizar as medidas punitivas como último recurso para solucionar os problemas, só 

cando as estratexias motivacionais e educativas non dean resultados e porque se poidan 

xerar males maiores. 

9. A xestión e organización do centro será participativa, a través dos órganos colexiados 

e unipersoais. 

No marco legal da Lei 4/2011 e o Decreto 8/2015 e no portal educaconvives.gal. 

 

4. ESTRUTURAS E PROGRAMAS PARA MELLORAR A CONVIVENCIA NO 

CENTRO 

 

4.1. OBSERVATORIO DE CONVIVENCIA 

Tratase dun órgano colexiado para reflexionar e investigar sobre o estado da convivencia 

do centro e deseñar estratexias que se deberán adoptar para o fomento da cultura da paz e a 

mellora do clima de convivencia do centro. 

Composición: 

O director/a. 

O Xefe/a de estudios de Primaria e o Xefe/a de Estudios de Secundaria. 

Catro profesores/as. 

Un alumno/a. 

Un pai ou nai. 

Un representante do persoal non docente. 

O orientador/a, se procede, que fará as veces de dinamizadora do plan. 

Calquera outro membro da Comunidade educativa implicado no tema a tratar. 

Competencias: 

Dinamizar o plan de convivencia do centro 

Elaborar un informe anual da análise da convivencia 

Informar ao Consello Escolar 

Coordinar as actuacións conxuntas dos ámbitos implicados relacionados coa mellora do 

clima de convivencia 

Propoñerlle á Administración as medidas oportunas para mellorar a convivencia 

Reunións: 

A comisión de convivencia reunirase ao menos unha vez por trimestre. 

Ademais reunirase cando a ocasión o requira para ser informada, consultada ou asesorada. 

A convocatoria destas reunións deberá ter en conta a dispoñibilidade horaria de todos os 

membros para facilitar a súa asistencia. Serán convocados polo Director/a do centro. 

 

Información das decisións: 

As informacións e acordos tomadas despois de cada reunión da comisión de Convivencia 

deberán ser coñecidas por todos os sectores da comunidade educativa. 

 

4.2. AULA DE CONVIVENCIA  

Este curso académico, a aula de convivencia estará inoperativa segundo o Protocolo 

COVID 19. Aínda así, regúlase neste plan coa finalidade de poñela en funcionamento tan 

pronto se poida. 

 

Obxectivos: 

- Habilitar un espazo que proporcione ó alumnado as condicións necesarias sobre a súa 

conduta contraria ás normas de convivencia, o seu comportamento en determinados 

conflitos e como afecta todo isto ao desenvolvemento das clases. 

- Permitir que os alumnos/as aprendan a responsabilizarse das súas propias accións, 

pensamentos e sentimentos cara aos demais. 
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- Reconstruír e favorecer a autoestima e autocontrol. 

- Mellorar a vida académica e persoal do alumno/a. 

 

Atención ao alumnado na aula de convivencia:  
- Os alumnos deberán acudir  cando sexan expulsados dunha clase como consecuencia da 

imposición dunha medida disciplinaria. 

- O alumno expulsado debe acudir á aula de convivencia cun parte de apercibimento 

debidamente cuberto polo profesor que impón a sanción. 

- O alumno/a deberá cubrir unha ficha de reflexión persoal de condutas para cubrir coa 

axuda do profesor encargado antes de comezar o traballo da aula. 

- Esta ficha deberá engadirse ao parte de apercibimento para a súa entrega ao Xefe/a de 

Estudos. 

- As fichas de reflexión persoal arquivaranse na aula de convivencia e servirán de punto de 

partida para a análise das condutas perturbadoras do alumno/a. 

 

4.3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS POR CICLOS E NIVEIS 

 

PARA TODOS OS CICLOS E NIVEIS DO CENTRO: 

- Programa para a inclusión do alumnado de orixe estranxeira. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

- Programa de adaptación e acollida para os alumnos de novo ingreso. 

- Celebración do día da Paz. 

- Dramatización de contos, lecturas, murais, etc. 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

- Programa de transición á ESO (6ºcurso) 

-Programa de acollida para o alumnado de novo ingreso dos centros adscritos (5º EP). 

- Celebración do Día da Paz. 

- Dramatización de contos, lecturas, murais, etc. 

 

 ESO 

- Programa de acollida para os alumnos de novo ingreso (Programa de Transición á ESO). 

- Programa de habilidades sociais. 

- Autoestima e autoconcepto. 

- Obradoiros de Educación afectivo-sexual. 

- Obradoiros de prevención de ludopatías. 

- Obradoiros de prevención e intervención ante os micromachismos. 

- Resolución pacífica de conflitos. 

- Mediación. 

Anualmente, o Observatorio de Convivencia do Centro fará ao inicio de curso, unha 

proposta de programas encamiñados á mellora da convivencia no centro. 

Estes plans avaliaranse ao remate do curso escolar na Comisión de Convivencia. 

O resultado desta análise recollerase na Memoria final do Observatorio e servirá como 

base para a programación do seguinte curso escolar. 
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5. PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN 

 

5.1. ACCIÓN TITORIAL 

A acción titorial debe considerar como obxectivo prioritario a promoción da cultura da 

paz e non violencia no Centro, xa que estamos convencidos do papel mediador que o titor 

ou titora pode xogar na resolución pacífica dos conflitos. Así mesmo a orientación e 

acción titorial nos centros educativos é competencia de todo o profesorado. 

 

5.1.1. ACTIVIDADES GRUPAIS DE ACCIÓN TITORIAL 

 

ACOLLIDA e PRESENTACIÓN 

Obxectivos: 

- Fomentar o coñecemento e a integración dos alumnos no seu grupo. 

- Coñecer as estruturas básicas do centro e o funcionamento das mesmas. 

- Informar sobre a organización académica do curso, obxectivos propios do mesmo, 

horarios e equipo docente. 

- Prestar especial atención á acollida do alumnado con dificultades de adaptación. 

- Coñecer as normas básicas de convivencia no centro e as medidas para a regulación das 

mesmas. 

COHESIÓN E INTEGRACIÓN NO GRUPO 

Obxectivos: 

- Potenciar as habilidades comunicativas do grupo. 

- Desenvolver a cohesión e a apertura do grupo. 

- Fomentar o coñecemento entre os alumnos. 

- Asumir o reparto de responsabilidades. 

 

REPRESENTANTES DO GRUPO. ELECCIÓN DE DELEGADOS 

Obxectivos: 

- Coñecer as funcións dos delegados de grupo. 

- Elixir os representantes do grupo de xeito serio e responsable. 

 

5.1.2. ACTIVIDADES INDIVIDUAIS DE ACCIÓN TITORIAL 

 

ENTREVISTAS INDIVIDUAIS CO ALUMNADO 

- Con problemas de comportamento 

- Con problemas de integración ao grupo 

- Con problemas de motivación cara ao estudo 

- Con problemas de aprendizaxe 

- En risco de abandono escolar prematuro 

- Alumnado en situación de absentismo escolar 

- Cando os alumnos/as o soliciten. 

 

5.1.3. ACTUACIÓNS COAS FAMILIAS 

 

ACTIVIDADES GRUPAIS 

- Reunión informativa ao comezo do curso escolar 

- Actuacións grupais cando o equipo docente o estime oportuno. 
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ENTREVISTAS PERSOAIS 

Os criterios de prioridade das entrevistas serán: 

- Alumnado implicado en graves problemas de comportamento e convivencia 

- Alumnado con absentismo escolar 

- Peticións dos pais de alumnado implicado en situacións antes enumeradas ou afectado 

con problemas de saúde física ou psíquica 

- Alumnado con dificultades importantes de aprendizaxe (NEE, repetidores, 

promocionados por imperativo legal, con máis de 3 pendentes nas avaliacións..) 

Previamente á entrevista recollerase información do Equipo Docente. 

Deberá constar rexistro escrito das entrevistas realizadas: data, asistentes, asuntos e 

acordos. 

Cando as circunstancias o requiran presentarase un membro do equipo directivo ou o 

orientador/a do centro. 

5.1.4. TRASPASO DE INFORMACIÓN 

 

O obxectivo deste apartado é contar coa información inicial do alumnado que permita a 

adecuación da atención dos aspectos curriculares e de convivencia dende o inicio de curso. 

No caso de alumnado de novo ingreso ou procedentes de Primaria do CPI, realizarase 

previamente unha entrevista de traspaso co titor do curso anterior. 

Ao comezo de cada curso nas reunións dos Equipos docentes do Centro, a orientadora 

informará aos profesores dos diferentes ciclos e materias da relación de alumnos con NEE. 

5.1.5. ACTUACIÓNS PRIORITARIAS 

 

- Na etapa de infantil e primaria, actividades de educación en valores nas titorías. 

- En colaboración coa Biblioteca de Primaria, selección de lecturas sobre a educación para 

a convivencia. 

 

ALGUNHAS ACTIVIDADES CONCRETAS A DESENVOLVER PARA 

MELLORAR A CONVIVENCIA  

OBXECTIVO: Acadar o desenvolvemento de xeito harmónico, progresivo e 

completo, das súas capacidades e habilidades, facilitando a integración social.  

ACTIVIDADES:  
- Charlas puntuais de titoría.  

- Murais, debuxos comunitarios.  

- Participación en festas e en todas as actividades que conleven a colaboración do 

alumnado no marco do currículum e a Programación Xeral Anual.  

RECURSOS: Aula, Biblioteca, material da aula, material do alumno, persoal 

docente.  

AXENTES: Profesor, alumnos, resto da comunidade educativa.  

TEMPORALIZACIÓN: Ao longo do curso.  

METODOLOXÍA: Participativa, activa e integradora.  

 

OBXECTIVO: Coñecer e cumplir as normas da Aula e do Centro.  
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ACTIVIDADES:  
- Carteis comunitarios de aula.  

- Contratos.  

- Lectura de fábulas.  

- Debuxos sobre as lecturas.  

- Elaboración dun tríptico para enviar ás casas sobre as normas.  

- Elaboración dun tríptico con viñetas alusivas para os nenos do 1º Ciclo.  

- Slogans.  

RECURSOS: Aula, Biblioteca, persoal docente, Dep. Orientación, Equipo Directivo.  

AXENTES: Alumnos de 1º, 2º e 3º ciclo, profesorado, equipo directivo.  

METODOLOXÍA: Activa, participativa e integradora.  

TEMPORALIZACIÓN: Información ao comezo do curso e revisión trimestral.  

 

 

OBXECTIVO: Respectar ás persoas, instalación e material propios, dos 

compañeiros e comúns.  

ACTIVIDADES:  
- Elaborar un inventario de material de clase a comezo do curso.  

- Marcar o material de uso propio co nome e apelidos ou nº de lista.  

RECURSOS: Material de aula, Biblioteca, ximnasio, aula  de Música.  

AXENTES: Alumnos, profesorado.  

METODOLOXÍA: Activa, participativa, integradora e improvisada en momentos 

puntuais.  

TEMPORALIZACIÓN: A comezo do curso e nos momentos puntuais que o titor 

estime convinte.  

 

 

OBXECTIVO: Valorar e participar nas actividades que se propoñan na aula e no 

colexio.  

ACTIVIDADES:  
- Charlas asertivas valorando positivamente a participación nas actividades.  

- Aportación e selección de ideas para melloralas.  

- Elaboración de carteis informativos sobre as datas e bases de participación.  

RECURSOS: Material de aula e propio, Biblioteca, ximnasio,  

AXENTES: Alumnado, profesorado, persoal non docente.  

METODOLOXÍA: Activa, participativa e integradora.  

TEMPORALIZACIÓN: Ao longo do curso e nas datas conmemorativas.  

 

OBXECTIVO: Situarse dun xeito significativo e o máis autónomo posible no medio.  

ACTIVIDADES:  
- Coloquio semanal contando as propias anécdotas ou vivencias.  

- Elaboración comunitaria dunha obriña de teatro sobre algún tema puntual que xurda 

na aula e cos personaxes dados polo titor ou ben inventados segundo considere (reais 

ou fantásticos).  

- Nomear encargados de diferentes actividades na aula, rotando as tarefas ao longo do 

curso.  

- Escoller delegado e subdelegado trimestralmente, facendo votacións con furna e con 

mesa electoral, levantando acta.  
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RECURSOS: Material de aula e propio, Biblioteca, ximnasio, … 

AXENTES: Alumnado, titores e profesorado.  

METODOLOXÍA: Activa, participativa e integradora.  

TEMPORALIZACIÓN: Ao longo do curso.  

 

 

OBXECTIVO: Manter o idioma e a cultura de orixe como elementos que cimenten e 

enriquezan a personalidade do alumno.  

ACTIVIDADES:  
- Facer un mapamundi para colorear e sinalar as distintas culturas da propia aula.  

- Aprender cancións, ditos,poemas,.. das distintas culturas da propia aula.  

- Colorear a bandeira de cada país.  

RECURSOS: Material da aula, e propio, Biblioteca, ximnasio, aula  de Música.  

AXENTES: Alumnado, titores, profesorado.  

METODOLOXÍA: Activa, participativa integradora.  

TEMPORALIZACIÓN: Ao longo do curso 

 

 

OBXECTIVO: Estar aberto aos cambios e adecuarse á diversidade de intereses, 

aptitudes, necesidades e experiencias dos compañeiros.  

ACTIVIDADES:  
- Facer coloquios sobre temas de actualidade (a instancias dos educadores ou outros 

temas que poidan surxir na rúa, no Centro, etc.).  

- Revisar as normas de clase por se fora preciso cambealas.  

- Facer comentarios sobre películas propostas polo profesor.  

- Traer anuncios, artigos, pensamentos ou propostas ao taboleiro da clase.  

RECURSOS: Material de aula e propio, Biblioteca, Ximnasio, aula de Informática e 

de Música. 

 

OUTRAS ACTIVIDADES: 

- Na ESO: 

* Actividades de convivencia nas titorías presenciais. 

* Selección de lecturas de educación en valores. 

- A nivel de centro: 

* Revisión do protocolo de rexistro das faltas e normas do centro. 

* Deseño de instrumentos para o seguimento de comportamentos disruptivos e para o 

control da realización das tarefas escolares na aula e na casa. 

* Protocolo de prevención, detección e tratamento do acoso escolar. 

* Revisión dos documentos de traballo do portal educonvives.gal. 

- A nivel familia, convocatoria de encontros cos pais e nais para lograr a formación e a 

súa colaboración no: 

* seguimento da realización das tarefas escolares 

* na modificación de condutas disruptivas. 

* educación en valores 

* educación sexual  

 

5.2. ACTUACIÓNS DENDE A DIRECCIÓN DO CENTRO 

- Favorecer a convivencia en todo o centro e garantir que se cumpra a normativa vixente 

recollida nos documentos do centro relativos a temas de dereitos e deberes da comunidade 

educativa. 
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- Convocar as reunións do observatorio de convivencia e presidir as mesmas. 

- Impoñer as sancións que correspondas segundo a normativa vixente. 

- Someter á consulta do Claustro e Consello Escolar a implantación de medidas para a 

mellora da convivencia. 

 

5.3. ACTUACIÓNS DA XEFATURA DE ESTUDOS 

- Asignación de espazos e tempos prevendo as situacións de conflito. 

- Asignación das gardas do profesorado tendo en conta as situacións de conflito que 

poidan presentarse. 

- Intervención co alumnado afectado por problemas de convivencia e entrevistas coas 

familias dos mesmos. 

- Establecer acordos cos alumnos/as en temas de convivencia a través das reunións cos 

representantes dos mesmos. 

- Aplicar as correccións correspondentes segundo a normativa vixente. 

 

5.4. ACTUACIÓNS DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

- Propor actividades para as titorías grupais que favorezan o clima de convivencia e pautas 

de desenvolvemento persoal axeitado, proporcionando recursos e apoios necesarios para 

realizalas. 

- Colaborar cos titores na prevención, detección e valoración dos problemas de conduta. 

- Realizar avaliación psicopedagóxica dos alumnos con problemas graves de convivencia. 

- Realizar entrevistas coas familias de alumnado afectado por problema de conduta ou en 

risco. 

- Actuar na prevención, detección e intervención ante o acoso escolar. 

 

5.5. COORDINACIÓN COS SERVIZOS EXTERNOS 

As características do alumnado da zona fan necesaria a coordinación cunha serie de 

institucións para mellorar a convivencia no CPI. 

Empregar os recursos da zona e localidade para a realización de actividades preventivas en 

materia de convivencia tanto o nivel gripal como individual, resulta necesario para a 

prevención e intervención nos conflitos. 

Destacamos a coordinación coas institucións seguintes: 

- Servizos Sociais Municipais do Concello. 

- Centros de Saúde. ASPANEPS. 

- Equipo Específico de Orientación, Centros de Recursos de zona. 

- Fundación Secretariado Xitano de Narón. 

- Plan Director para a convivencia e a mellora da seguridade nos centros. 

 

6. DEREITOS E DEBERES DOS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

Toda persoa relacionada co Centro ten dereito a ser respectada e atendida, sen ser 

discriminada por razón de nacemento, raza, sexo, crenza ou calquera outra circunstancia 

persoal ou social. 

Toda persoa ten dereito a ser escoitada, a poder participar dos órganos de decisión 

seguindo os sistemas de representación establecidos.. Tamén ten dereito a facer o seu 

traballo nas mellores condicións posibles e cos medios necesarios. 

Todos temos dereito á liberdade de expresión, sen prexuízo dos dereitos doutros membros 

da comunidade educativa e co respecto que merece a institución educativa. 

En consecuencia: 

Todos debemos respectar a liberdade de conciencia e as conviccións relixiosas e morais, 

así como a dignidade, integridade e intimidade dos demais. 
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Todos debemos coidar e utilizar debidamente os bens inmobles e as instalacións do 

centro, e respectar as pertenzas da Comunidade Educativa. 

Todos debemos cumprir con puntualidade os horarios particulares e colectivos aprobados 

para o normal desenvolvemento das actividades del Centro. 

 

6.1. NORMAS DE CONVIVENCIA 

Co fin de respectar os dereitos e facer cumprir os deberes de todos os membros da 

comunidade educativa o centro ten elaborado a Normativa de Organización e 

Funcionamento (NOF). 

No NOF aparecen a principias normas de convivencia do centro, as medidas organizativas 

que faciliten o seu cumprimento e as correccións correspondentes no caso de actuar en 

contra de ditas normas. 

As normas de funcionamento dun grupo son máis eficaces se son presentadas de xeito 

participativo e elaboradas por todos os membros. 

 

6.2. PROCEDEMENTOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLITOS 

Na aparición de conflitos temos que contar tanto cunha serie de estratexias de intervención 

adecuadas, como unhas pautas de actuación en cada unha das situacións que aparezan. 

O alumnos deberán percibir que as normas de convivencia non lles son alleas, senón que 

emanan da reflexión e consenso da propia comunidade educativa. Nelas recolleranse as 

correccións e consecuencias das condutas contrarias ás mesmas, procurando que ningún 

alumno sexa privado do seu dereito á educación e respectando os dereitos de todos os 

membros da comunidade educativa. Ademais deberase ter en conta a idade e 

circunstancias persoais, familiares e sociais do alumno antes de resolver o procedemento 

corrector. 

As normas de centro agrúpanse en dous bloques: 

• Unha serie de normas mínimas, de obrigado cumprimento co que se pretenden unificar 

criterios e actuacións por parte do profesorado (Normas de Convivencia). 

• Un conxunto de normas de funcionamento de clase ou aula. 

 

Actitudes básicas de prevención dos conflitos: 

- Profundizar no coñecemento dos nosos alumnos: Ficha titoría, entrevista co alumno, 

entrevista cos pais. 

- Importancia básica das primeiras semanas de curso para sentar as bases das normas que 

van a rexer a clase, das expectativas que temos sobre o seu traballo e as demandas que se 

lles van a exixir (crear un “clima para aprender”). 

- Dedicar tempo a reflexionar con eles unhas normas básicas de comportamento, claras e 

concisas. 

- A conduta do profesor ten que ser consistente e predicible. É moi importante ser 

sistemático, sobre todo ao principio de curso. 

Pautas de actuación ante unha disrupción: 

- Ignorar, dentro do posible os comportamentos pouco problemáticos (extinción) para non 

interromper o ritmo da clase. 

- As reprimendas en privado, en moitos casos son moito máis poderosas que as chamadas 

de atención en público (“sentido positivo”). 

- Centrarse no líder para modificar as condutas problemáticas dun grupo. 

- Utilizar modelos que os alumnos respecten: ser concretos, curtos e directos; centrase no 

comportamento a modificar sen entrar en consideracións persoais; intentar non referirse a 

incidentes anteriores nin facer comparacións; reprender con firmeza e tranquilidade. 

- Evitar no posible o castigo colectivo dunha clase ou grupo. 

- Intentar enganchar ao alumno disruptivo con tarefas do seu agrado. 
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Medidas correctoras no caso de producirse unha conduta disruptiva 

Entre outras posibles propoñemos as seguintes: 

1. Advertencia razoada do profesor/a oral en público. 

2. Advertencia razoada do profesor/a oral en privado. 

3. A expulsión co profesor/a de garda. 

4. Unha hora ou dúas no horario de tarde para recuperar o tempo perdido. 

5. Unha chamada telefónica aos pais [por parte do profesor/a ou titor/a]. 

 

6.3. ACTUACIÓNS ANTE A VIOLENCIA ESCOLAR 

Ante este tipo de actuacións a prevención é imprescindible, pero non suficiente xa que os 

alumnos/as poden verse afectados como vítimas ou agresores en problemas serios de 

violencia interpersoal entre iguais, en fenómenos de acoso, intimidación, exclusión social, 

maltrato físico ou verbal. 

A Xunta de Galicia ten elaborados unha serie de protocolos ante situacións de maltrato ou 

acoso escolar no seu portal de Convivencia que serán utilizados cando a situación así o 

aconselle. 

No Plan de Convivencia do Centro recóllese un protocolo de actuación en situacións de 

acoso escolar. 

 

7. FORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

- Promoverase a difusión de disposicións e normativa relativa á convivencia escolar. 

- Realizarase á acollida do novo profesorado proporcionando toda a información relevante 

do centro en temas de convivencia escolar 

- Promoveranse grupos de traballo para determinados ámbitos da convivencia e se 

difundiranse conclusións e propostas. 

- De xeito prioritario deberán realizarse accións formativas encamiñadas á mellora da 

convivencia no centro, entre elas: 

* Aula de convivencia 

* Mediación escolar 

* Formación de delegados de grupo 

* Formación dos pais e nais. Escola de Pais e Nais. 

 

8. MECANISMOS DE DIFUSIÓN, SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PLAN DE 

CONVIVENCIA 

A difusión do presente Plan seguirá os mecanismos e actividades previstas no  apartado de 

Procedementos de actuación e considera como mecanismos de difusión os previstos para a 

elaboración e aprobación do presente plan: 

- A presentación do documento ó Claustro de profesores. 

- A Aprobación do mesmo polo Consello Escolar. 

A Comisión de Convivencia fará unha avaliación trimestral e final. 
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DOCUMENTO Nº 10 
PLAN DE INTEGRACIÓN DAS TECNOLOXÍAS DA 

INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN NO CPI DO FEAL 

 

 

1.  Introdución 

2.  Organización dos medios tecnolóxicos do centro 

3.  O espazo web do centro 

4.  Programa Edixgal 

5.  Formación do profesorado 

6.  Atención á diversidade 

7.  Guía para as contribucións dos departamentos e equipos 

 

Coordinación TIC: Ángel Carrera Pérez 

Coordinación Edixgal: Alfonso José Dopico Caneiro 

 

1. Introdución 

 

As TIC son xa unha parte fundamental da nosa sociedade e da nosa educación, e a súa 

evolución é moi rápida. 

 

Aínda que o entorno social do noso centro non é dun alto nivel económico, a gran 

maioría do noso alumnado ten acceso a equipos informáticos conectados a Internet, e a 

partir dos once ou doce anos a teléfonos móbiles persoais. Pero todo isto non quere dicir 

que a súa competencia neste campo sexa boa en xeral. 

 

Antes de que a nova lexislación educativa esixise a todos os centros a elaboración dun 

Plan de Integración das TIC, o CPI do Feal xa fixera un gran esforzo para ampliar e 

aproveitar o mellor posible a súa importante dotación de medios tecnolóxicos, e sempre 

continuou nesta liña, co obxectivo de mellorar tanto a competencia dixital do noso 

alumnado como todas as demais que se poidan beneficiar deste tipo de medios. 

 

A continuación, faise un resumo da situación actual do centro desde o punto de vista 

tecnolóxico: 

 

Internet 

 

− En 2007, conseguiuse que houbese acceso á rede local e Internet por cable en todos os 

espazos do centro, incluíndo as aulas de Freixeiro (posteriormente engadíronse tomas 

adicionais en diversos espazos). Todos os edificios situados no Feal teñen tamén acceso 

sen fíos: nalgunhas zonas mediante a rede SIEGA inicial, e en todos os corredores con 

aulas mediante as redes Edixgal / Profesorado (ampliadas en 2021). 

 

− A velocidade de conexión a Internet mellorou notablemente a finais de 2017 (grazas a 

un radioenlace), superando os 100 Mbps nos equipos que o permitían (todos os 

conmutadores da nosa rede local xa chegan a 1 Gbps), e está previsto que se activará por 

fin a conexión por fibra óptica antes de rematar 2021, o que teoricamente permitiría 

chegar a 1 Gbps. 
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Ordenadores, tablets, proxectores e PDI 

 

− Nestes momentos, quedan 224 vellos portátiles do Programa Abalar (para alumnado e 

profesorado). Ademais, desde 5º de Primaria ata 4º de ESO todo o alumnado e todo o 

profesorado conta cos portátiles do Programa Edixgal. Por último, hai 98 ordenadores 

adicionais (entre fixos e portátiles), e dúas tablets. 

 

− O Sistema Operativo utilizado nos programas Abalar e Edixgal é Debian. O portátil 

Apple da aula de Plástica loxicamente utiliza macOS. Todos os adicionais teñen Windows 

(en xeral W7, aínda que hai equipos con WXP para controlar hardware antigo, ou W10 

nos máis modernos). A única aula de informática que queda operativa (na 2ª planta) 

tamén ten a posibilidade de traballar con Debian. 

 

− Todas as nosas aulas teñen un proxector (salvo Pedagoxía Terapéutica da 

ESO) e como mínimo un ordenador. 

 

− Os seguintes espazos contan con PDI: 

 

• Aulas de Infantil de Freixeiro e do Feal 

• Aulas de 1º e 2º de Primaria. 

• Aulas Edixgal (salvo, de momento, 3º A e 3º B de ESO) 

 

− Hai carro Edixgal nas aulas de 5º e 6º de Primaria, nas de 1º de ESO, e nas de 2º A e 

2º C de ESO. 

 

− Na planta baixa, permanecen almacenados os equipos da aula de informática que se 

desmontou na 1ª planta (por necesidades de espazo), e aínda poderían ser aproveitados 

no futuro. 

 

− Ademais dos tres ordenadores da sala de profesores, repartíronse portátiles adicionais 

entre os departamentos. 

 

Impresoras, fotocopiadoras e escáneres 

 

− Nestes momentos temos 26 máquinas con capacidade de impresión, sendo seis delas 

fotocopiadoras. 

 

− Ademais das diversas máquinas multifunción existentes, hai dous escáneres 

independentes. 

 

Espazos con equipo de son fixo 

 

• Aulas de Música e Inglés en Primaria 

• 3º A (antes Música), 3º B (antes Idiomas) e Biblioteca en Secundaria 

 

Armarios con televisor e reprodutores/gravadores 

 

• Infantil - Freixeiro 

• Laboratorio 
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Cámaras 

 

• Fotografía: Freixeiro, Primaria (3) e Secundaria (2) 

• Vídeo: de cintas de 8 mm, de cintas MiniDV e de memoria flash 

• Lupa electrónica: conectada ao proxector do laboratorio 

 

Robots 

 

− O departamento de Tecnoloxía dispón dun robot LEGO adquirido co seu presuposto, e 

seis mBot enviados pola Consellería de Educación. O software correspondente está 

instalado no portátil do taller, e tamén nas dúas aulas de informática. 

 

− Para impartir a nova materia de 6º de Primaria chamada “Iniciación á programación e 

robótica educativa” (solicitada polo noso centro), dispoñemos doutros doce mBot 

enviados pola Consellería de Educación, e seis adicionais adquiridos polo noso centro. 

Neste caso, aproveitase o software dos equipos Edixgal, e o de doce tablets adquiridas 

cunha subvención da Xunta ao ser centro STEM. 

 

 

2. Organización dos medios tecnolóxicos do centro 

 

Trataranse de materializar os seguintes obxectivos: 

 

− Distribución racional dos equipos. Para facilitar o mantemento, agruparanse os 

ordenadores da mesma xeración. Os máis recentes ocuparan preferentemente as aulas 

específicas baixo chave (informática, idiomas, plástica, música...). Os portátiles, en 

principio, deberán ser utilizados só dentro do centro. 

 

− Arquivo e clasificación dos soportes dixitais. Ademais do material audiovisual propio 

das bibliotecas ou dos departamentos e equipos, deberá facerse un esforzo por reunir na 

secretaría todos o discos ou memorias dixitais do centro que sexan de interese xeral, 

reciclando o redundante ou obsoleto, e clasificando o verdadeiramente útil en 

arquivadores. Para maior comodidade e seguridade, farase unha copia do material máis 

importante nalgún dispositivo de almacenamento externo con gran capacidade. 

 

− Arquivo e clasificación dos manuais. Unha labor similar á descrita para a organización 

dos soportes dixitais é necesaria coa documentación impresa dos equipos do centro: 

centralizando, purgando e clasificando todo o material. 

 

− Arquivo e clasificación dos compoñentes de hardware libres. Tamén é necesario 

reunir e clasificar tarxetas, cables, ratos, teclados e outros tipos de compoñentes que 

poidan sobrar, para a súa rápida localización. 

 

− Rexistro organizado dos enderezos IP e o cableado de rede dos equipos do centro. As 

táboas actuais da rede do CPI do Feal seguen as pautas da Consellería de Educación, e 

tamén están arquivadas na secretaría. 
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− Rexistro da utilización das aulas de informática. Todas as reservas permanentes 

deberán figurar nos cadros quincenais da sala de profesores, quedando o resto das 

sesións dispoñibles para usos puntuais, pero sempre co correspondente rexistro nos 

cadros para permitir un seguimento das incidencias. 

 

− Rexistro das incidencias nos equipos. As aulas de informática disporán dun libro de 

incidencias, e haberá outro para os equipos das demais aulas na sala de profesores. 

 

− Fomento de condutas ecolóxicas no uso das impresoras e fotocopiadoras. Os actuais 

recursos dixitais deberían reducir o uso do papel e a tinta, pero hai medidas adicionais 

que se poden tomar para protexer o medio ambiente. En primeiro lugar, é necesario 

potenciar o uso das máquinas de impresión con maior capacidade e das que permiten 

imprimir automaticamente a dobre cara. Así mesmo, tratarase de que cada impresora 

sexa compartida polo máximo número de ordenadores posible. O papel e os depósitos de 

tinta deberán ter os seus correspondentes contedores de reciclaxe na entrada do centro. 

 

− Fomento do software libre. As aulas de informática teñen a posibilidade de traballar no 

entorno Linux (e nas Edixgal é obrigado), pero ademais, tratarase de que sempre que se 

utilice Windows exista a posibilidade de traballar con aplicacións libres como Firefox, 

LibreOffice, GIMP... 

 

− Establecemento de medidas de seguridade. Ademais da instalación de antivirus, en 

certos equipos tamén poderá realizarse unha limitación dos permisos, ou ben unha 

conxelación da partición que conteña o software, deixando outra partición desconxelada 

para datos (deste xeito, cando se apague calquera destes equipos, será restaurada 

completamente a partición protexida). 

 

 

3. O espazo web do centro 

 

A páxina web principal do centro utiliza o xestor de contidos Drupal, e na 

actualidade contén os seguintes bloques: 

 

− O centro, con mapas da súa localización e as rutas do transporte escolar, e 

información sobre a súa historia, as ensinanzas impartidas, a organización interna e as 

instalacións. 

 

− Departamentos e equipos, onde cada un dos grupos establecidos entre o profesorado 

pode dar información específica ao alumnado co que traballa. 

 

− Profesorado, alumnado e familias, cun taboleiro informativo para cada sector da 

comunidade, ademais de apartados con información sobre a lexislación educativa. 

 

− Biblioteca, cos catálogos das dúas seccións (Infantil e Primaria / Secundaria) e outras 

informacións sobre a súa organización e as actividades que se realizan. Ademais, o 

bloque da biblioteca contén un apartado dedicado á revista escolar, coas versións dixitais 

de “A Tribo”, desde o seu nacemento en 2004. 
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− O Feal nos medios, con informacións sobre o centro publicadas na prensa, en 

televisión ou en Internet. 

 

− Cultura, con informacións e opinións culturais non necesariamente relacionadas 

directamente co centro. 

 

Ademais, desde a páxina principal hai acceso a outras dúas aplicacións aloxadas no noso 

espazo web: 

 

• A Galería do Feal (co sistema Coppermine) dedicada especificamente a 

arquivar as imaxes do centro dun xeito organizado. Acolle sobre todo fotografías, 

pero tamén debuxos e vídeos (aínda que tamén temos un canal de YouTube). 

• A Aula Virtual do Feal (co sistema Moodle), cunha función máis didáctica que 

informativa, posto que nela o profesorado pode organizar cursos a través de 

Internet cubrindo todos os aspectos dos cursos tradicionais: apuntes, actividades, 

avaliación... 

 

− Desde o espazo web do centro, tamén hai acceso a sistemas externos que poden ser 

utilizados polos membros da comunidade educativa: a Aula Virtual de Edixgal (entre 5º 

de Primaria e 4º de ESO), Meiga para os catálogos das dúas bibliotecas, XADE para a 

xestión administrativa, e Abalar Móbil para a comunicación coas familias. 

 

− O espazo web tamén permite facer unha busca entre os seus contidos, e 

contactar cos seus responsables. 

 

 

Obxectivos para o espazo web 

 

− Asegurar a súa continuidade, tratando de que o coordinador/a teña un equipo que 

coñeza os principais recursos dos diferentes sistemas do espazo, e onde se reparta o 

traballo, pero sempre mantendo unha coherencia na presentación das distintas páxinas. 

 

− Estimular a participación de todos os sectores da comunidade educativa, xa sexa 

creando artigos ou simplemente aportando material gráfico. 

 

− Estimular a utilización das aulas virtuais, tanto para a formación do alumnado como 

para a do profesorado, tendo en conta que nestes momentos, a totalidade de ambos 

colectivos ten acceso á plataforma que lle corresponde. 

 

− Respectar a privacidade de todos os membros da comunidade educativa, obtendo as 

autorizacións escritas dos titores legais do alumnado para publicar as súas imaxes, e en 

xeral, actuando con prudencia á hora de publicar calquera tipo de material. 
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4. Programa Edixgal 

 

No presente curso, hai tres aulas Edixgal en 5º de Primaria, tres en 6º de 

Primaria, tres en 1º de ESO, catro en 2º de ESO, tres en 3º de ESO e dúas en 

4º de ESO. 

 

5. Formación do profesorado 

 

Nestes momentos, a lexislación educativa chama a atención sobre as competencias 

básicas que debe acadar o alumnado no ensino obrigatorio, entre as que está a 

“Competencia dixital”, pero esta competencia ten que comezar polo profesorado. 

 

As necesidades formativas do profesorado son moi heteroxéneas en contidos e niveis, 

pero as cuestións tecnolóxicas con máis demanda de formación nestes momentos son as 

seguintes: 

 

• Informática básica 

• Presentacións audiovisuais: proxectores, encerados dixitais interactivos, equipos 

de son 

• Procesamento de imaxes e sons dixitais 

• Software didáctico 

• Recursos educativos en Internet 

• Programación e robótica 

• Seguridade informática 

 

En realidade, toda a formación tecnolóxica está en Internet, con linguaxes adaptadas a 

tódolos niveis de coñecemento, polo que a autoformación é algo que hai que potenciar 

entre o profesorado, coa debida orientación. 

 

En segundo lugar, é necesario manter informado ao profesorado de tódalas propostas 

formativas dos CFR máis próximos neste campo. Como alternativa aos cursiños, 

intentarase potenciar as actividades de formación realizadas no noso centro, con 

obxectivos máis concretos e profesorado máis homoxéneo. Existen distintas 

modalidades oficiais para estas actividades (proxectos de formación, grupos de traballo 

ou seminarios permanentes), pero tampouco hai que descartar a creación de actividades 

sen recoñecemento oficial para acadar obxectivos moi concretos nun breve espazo de 

tempo. 

 

6. Atención á diversidade 

 

O centro atende á diversidade de alumnado. Nenos e nenas con discapacidades físicas, 

psíquicas ou sensoriais, con trastornos de conduta, en situacións sociais ou culturais 

desfavorecidas, ou procedentes de contextos socioculturais e lingüísticos diferentes. Este 

alumnado é atendido especialmente polo profesorado de PT e AL, aínda que loxicamente 

todo o Claustro está implicado. Para facilitar a atención a este alumnado nas aulas 

específicas con esta función, contamos cos seguintes medios tecnolóxicos: 
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• Aula de PT para Infantil e Primaria: ordenador, proxector e impresora 

• Despacho adicional de PT para Infantil e Primaria: ordenador 

• Despacho de AL para Infantil e Primaria: ordenador e impresora 

• Aula  de  PT  para  Secundaria:  un  ordenador  fixo  conectado  a  unha 

fotocopiadora, e tres portátiles adicionais para o alumnado 

• Equipos informáticos con conexión a Internet para o alumnado que o 

necesite 

 

7. Guía para as contribucións dos departamentos e equipos 

 

Co fin de orientar aos distintos departamentos e equipos do noso centro, e tamén 

buscando unha certa uniformidade na elaboración do plan TIC, a continuación 

preséntase unha lista cos puntos que se poderían tratar nas programacións docentes en 

relación coas TIC, e que pasarían a formar parte do Plan de Integración das TIC do 

noso centro: 

 

Recursos informáticos 

 

− Frecuencia da súa utilización nas sesións lectivas. 

 

−  Equipos  do  centro  empregados  (aulas  de  informática,  outras  aulas, 

portátiles...). 

 

− Software empregado polo alumnado (educativo, ofimático...). É interesante que 

se indique se este software é libre. 

 

− Proxección de presentacións dixitais (PowerPoint, Impress...) ou material 

interactivo para encerados dixitais. Tamén é interesante indicar se estes recursos están 

elaborados polo propio profesorado, polas editoriais dos libros de texto ou por outros 

autores/as. 

 

−  Recursos  de  Internet  (busca  de  información,  material  interactivo,  correo 

electrónico...)

. 

 

− Utilización do espazo web do Feal (as páxinas con artigos informativos, os 

cursos das aulas virtuais, a Galería de imaxes e os catálogos das Bibliotecas): 

 

− Participación na elaboración da revista escolar “A Tribo”. 

 

 

Recursos audiovisuais 

 

− Frecuencia da súa utilización nas sesións lectivas. 

 

− Proxección de documentais ou películas. 

 

− Gravacións de son ou imaxes cos medios do centro. 
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DOCUMENTO Nº 11 DATAS DE AVALIACIÓN CURSO 2021-2022 

 

 

Neste curso 2021-2022, as datas de avaliación das etapas de Educación Infantil e 

Primaria, realizaranse, coma todos os anos, quince días antes do día de remate do 

trimestre, por niveis e diferentes quendas. 

 

En Educación Secundaria, as datas de avaliación establecidas, serán as seguintes: 

 

- Avaliación Inicial................................20 outubro 

- 1ª Avaliación.......................................15-16 Decembro 

- 2ª Avaliación.......................................15-16 Marzo 

- 3ª Avaliación.......................................6-7 Xuño 

- Avaliación Extraordinaria...................23-24 Xuño 
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DOCUMENTO Nº 12 AVALIACIÓN EXTERNA 

 

 

A avaliación individualizada é unha proba externa, promovida pola Consellería de 

Educación en cumplimento da LOMCE, cuns criterios de avaliación comúns en toda 

España, dirixida ao alumnado de 3º  e 6º de E. Primaria.  

 

A avaliación individualizada de 3º curso, ten como finalidade comprobar o grao de de 

dominio, das destrezas, capacidades e habilidades do alumnado en comprensión e 

expresión oral e escrita, cálculo e resolución de problemas en relación  coa competencia 

en comunicación lingüística e da competencia matemática. 

 

O seu carácter é informativo e orientador, polo que debe servir para: 

 

1. Achegar información individualizada de cada alumno ou alumna avaliado sobre o seu  

progreso no grao de adquisición da competencia en comunicación lingüística e da 

competencia matemática, e contribuír á detección de dificultades na aprendizaxe. 

 

2. Achegar información e orientar os centros educativos para que, en función dos 

resultados obtidos polo seus alumnos e alumnas, cada centro adopte as medidas 

necesarias que redunden na mellora do proceso educativo.  

 

3. Achegar información ás familias e á Administración educativa sobre o progreso de 

aprendizaxe do alumnado que contribúa a orientar a toma de decisións e o 

establecemento de medidas encamiñadas á mellora educativa. 

 

Esta proba realizase durante o terceiro trimestre do curso. Inclúe tamén un cuestionario 

dirixido ás familias do que se extraen os datos sobre o nivel socioeconómico e cultural 

do centro.  
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DOCUMENTO Nº 13 PROXECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO 

 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

As linguas son un dos elementos básicos que constitúen a identidade dunha comunidade 

e dun pobo. No noso caso, o Estatuto de Autonomía de Galicia establece que tanto o 

galego como o castelán son linguas oficiais na nosa comunidade e todos e todas teñen o 

dereito a coñecer ambas as dúas linguas e a empregalas. Neste mesmo senso, a Lei 

3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, garante a igualdade do galego e do 

castelán como linguas oficiais e favorece o cambio de tendencia en canto á 

consideración social do galego permitindo que se incorpore á Administración, á 

educación e aos medios de comunicación públicos.  

 O Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo na ensinanza non 

universitaria de Galicia, é o que regula o uso das linguas na administración educativa e 

establece que, con carácter xeral, a lingua galega será a empregada nos centros sostidos 

con fondos públicos e fomentarase o seu uso oral e escrito.  

 No CPI do Feal trabállase pola dinamización da lingua galega procurando que 

esta sexa empregada por todo o persoal docente e non docente e polo alumnado. Xa no 

anterior proxecto lingüístico, elaborado no curso académico 2014-2015, establecéronse 

medidas a diferentes niveis co obxectivo de mellorar e fomentar o uso do galego. Este 

proxecto, elaborado por unha comisión formada especialmente para tal fin, pretende ser 

unha continuación do anterior revisando os puntos xa conseguidos e partindo da 

situación actual para establecer novas metas.  

2. MARCO LEGAL 

Este proxecto baséase na lexislación actual tendo como principais referentes lexislativos 

os que se establecen a continuación:  

 Lei 3/1983, do 15 de xuño, de Normalización Lingüística. 

 Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo da 

Educación Infantil na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non 

universitario de Galicia. 

 Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo de 

Educación Primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. No curso 2015/2016 

deixa de estar en vigor o D. 130/2007. 

 Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 Instrución para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, tras os pronunciamentos 

das sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre este tema. 

3. O CONTEXTO SOCIOLINGÜÍSTICO 

3.1. Localización do centro 

O CPI do feal sitúase no concello de Narón, lugar cunha poboación total de case 40.000 

persoas. Trátase dun municipio mixto, conta con sete parroquias rurais pouco poboadas 
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e un núcleo urbano onde viven sobre 30.000 persoas. Polo tanto, a situación 

sociolingüística do concello é moi diversa, mentres que nas zonas rurais o galego segue 

a ser a lingua predominante, o castelán imponse nas zonas máis urbanas. 

O centro escolariza a alumnado de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación 

Secundaria obrigatoria pertencente ao concello de Narón, aínda que hai alumnado 

matriculado pertencente a concellos da área de Ferrolterra coma Ferrol ou Neda.  

O edificio principal sitúase na Rúa Río Seco, pero existen aulas de Educación Infantil 

noutro edificio na zona de Freixeiro. O centro conta cos servizos de transporte escolar e 

de comedor escolar, tanto para xantar como en servizo de madrugadores. 

O concello de Narón, no que se atopa o centro, emprega o galego en todas as súas 

comunicacións e é a lingua empregada entre os seus traballadores. Ademais o Servizo 

de Normalización Lingüística do concello é moi activo e realízanse numerosas accións 

durante o ano nas que participa o noso centro. 

3.2. A situación sociolingüística 

A fin de determinar a situación lingüística do centro, a Comisión que elabora este 

proxecto considerou oportuno recoller información de toda a comunidade educativa 

para coñecer mellor o punto de partida. Para tal fin elaboráronse unhas enquisas 

partindo das Guías Prácticas para a Planificación Lingüística nos Centros Educativos 

que a Secretaría Xeral de Política Lingüística puxo a disposición dos centros.  

Análise estatístico das enquisas ás familias 
Malia que se entregou un cuestionario a cada alumno/a, ecibíronse un total de 470 

enquisas das familias coas respostas. A continuación procédese ao seu análise para 

determinar a situación sociolingüística do CPI do Feal. 

Das persoas que responderon ao cuestionario un 60,4% eran familias con alumnado en 

primaria, 23,2% con alumnado en secundaria e un 16,4% de infantil.  

 En que lingua aprendeu a falar? 

O 74,3% do alumnado aprendeu a falar en castelán, o 24,3% nas dúas linguas e o 

0,5% noutras linguas distintas. Unicamente o 0,8% do alumnado aprendeu a 

falar en galego.  

 Que lingua se fala habitualmente na vosa casa? 

O 53% das familias falan predominantemente en castelán, o 24,9% das familias 

asegura falar só castelán, o 18% falan en castelán e galego por igual, o 2,7% fala 

maioritariamente en galego, o 0,8% fala noutras linguas e unicamente o 0,5% 

fala só en galego.  

 Que lingua usa o voso fillo/a? 

O 47,8% asegura que o seu fillo/a fala predominantemente en castelán, o 45,4% 

asegura que fala unicamente en castelán, o 6% castelán e galego por igual, o 

0,5% noutras linguas e o 0,3% predomina o galego.  

Valore os seguintes enunciados: 

 O galego é unha lingua axeitada para os videoxogos: a maioría das familias 

móstranse indiferentes ante este enunciado, pero o segundo valor máis votado é 

Estou completamente de acordo. 

 As matemáticas pódense aprender en galego: neste enunciado hai unha 

grande dispersión das respostas, malia que a maioría das familias están 

completamente de acordo esta maioría non é ampla.  

 A adquisición de dúas ou máis linguas enriquece: existe unha abrumadora 

maioría e as familias están completamente de acordo.  

 Gustaríanos que o noso fillo/a recibise máis clases en galego: a maioría de 

votos reflicten unha indiferencia clara por parte das familias, sumando os 
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apartados positivos e os negativos existen máis familias que prefiren que o seu 

fillo/a non reciba máis clases en galego.  

 En Galicia o galego é pouco útil: a gran maioría das familias está 

completamente en desacordo ante esta afirmación.  

 En Galicia debería usarse máis o galego: a gran maioría das familias está 

completamente de acordo con esta afirmación. 

 A xente que fala castelán é máis intelixente: malia que os votos para estar 

completamente en desacordo son a maioría existen votos nas outras valoracións, 

chegando a rexistrar 7 votos de familias que están completamente de acordo con 

este enunciado.  

Como se pode observar, situámonos nun contexto castelán falante onde a meirande 

parte das familias empregan unicamente o castelán, polo que o alumnado no está 

exposto fora da escola ao galego.  

A pesar de ser unha comunidade castelán falante existen poucos prexuízos e escaso 

rexeitamento ao galego na educación e na vida do alumnado en xeral. Este camiño xa 

está percorrido, o obxectivo agora céntrase en maximizar as experiencias do alumnado 

no uso do galego.  

Análise estatístico das enquisas ao persoal docente e non docente 

O cuestionario foi cuberto polo persoal docente e o non docente do centro.  

 Lingua habitual na que se comunica: o 60% do persoal comunícase en 

castelán, un 20% en galego e outro 20% nas dúas por igual.  

 Lingua habitual no centro educativo: o 55% fala predominantemente en 

castelán, o 20% en castelán e galego por igual, o 20% predomina o galego e 

unicamente o 5% fala unicamente en castelán.  

Valore os seguintes enunciados:  

 En Galicia debería usarse máis o galego: unicamente unha persoa amosa a 

indiferencia mentres que o resto do persoal está bastante de acordo ou 

completamente de acordo.  

 As matemáticas pódense aprender en galego: do mesmo xeito, excepto dúas 

persoas que se amosan indiferentes, o resto do persoal está bastante de acordo ou 

completamente de acordo.  

 A adquisición de dúas ou máis linguas enriquece: excepto unha persoa que se 

amosa indiferente todo o persoal está completamente de acordo.  

 uso do galego establecido na lexislación é excesivo: a maioría do persoal non 

está de acordo con esta afirmación, pero hai 4 votos que indican algunha 

afinidade con este  enunciado.  

 ensino do galego axuda a aumentar o seu prestixio social: malia algúns votos 

indiferentes a maioría do persoal está bastante de acordo ou completamente de 

acordo con esta afirmación.  

O persoal valora positivamente o galego e o seu uso na educación, sen embargo, a 

maioría fala castelán no centro. Esta situación e necesario que mude cara un maior uso 

do galego.  

4. OBXECTIVOS 

Da análise dos datos recollidos despréndese a conclusión clara de que existen moitos 

aspectos de mellora. Así, plantéxanse os seguintes obxectivos: 

1) Empregar e fomentar o uso da lingua galega en todas as actividades que se leven 

a cabo no centro involucren ou non ao alumnado.  
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2) Continuar empregando o galego en todas as comunicacións do centro así como 

na documentación do centro. 

3) Establecer canles de comunicación e de colaboración con entidades galegas para 

favorecer o emprego da lingua.  

4) Establecer comunicación cos distintos membros da comunidade educativa para 

dar a coñecer todos os acontecementos vinculados coa cultura galega na zona: 

exposicións, festexos, revistas, concursos, celebracións, etc. 

5) Deseñar e implementar actividades que supoñan desactivar prexuízos e 

estereotipos que aínda pesan sobre a lingua galega. 

6) Recompilar e difundir entre os docentes do centro materiais curriculares 

axeitados para o coñecemento da lingua e da cultura galega.  

7) Dar apoio á asociación de nais e pais do centro para que as actividades poidan 

levarse a cabo empregando a lingua galega.  

8) Fomentar a asistencia ao centro de escritoras e escritores galegos, contacontos, 

grupos de música tradicional ou persoas relevantes para a cultura galega e que 

promovan a lingua galega.  

9) Deseñar e implementar actividades que axuden a valorar a historia e a cultura 

galega.  

10) Continuar dotando ás bibliotecas do centro de materiais informáticos e 

audiovisuais en galego.  

11) Organizar actividades para favorecer a expresión oral do alumnado.  

12) Continuar levando a cabo actividades sobre o patrimonio sociocultural do 

entorno máis próximo.  

13) Potenciar a visión dos Equipos de Dinamización da Lingua Galega como 

órganos de coordinación docente.  

14) Promocionar as festas tradicionais galegas. 

15) Fomentar o uso das TIC en galego.  

16) Deseñar e levar a cabo actividades que impliquen fomentar os valores 

identitarios e funcionais da lingua.  

5. ACTIVIDADES 

 Empregar a lingua galega en todas as comunicacións formais e informais do 

centro.  

 Divulgar traballos escritos en galego realizados polo alumnado na páxina web do 

centro e na revista. 

 Visitar lugares de interese próximos ao centro a fin de coñecer o patrimonio 

sociocultural más próximo.  

 Realizar pequenas rutas de sendeirismo ou en bicicleta por lugares próximos ao 

centro, atendendo a todas as propostas elaboradas polo concello neste ámbito.  

 Divulgación entre o profesorado de materiais de interese en galego así como da 

lexislación vixente.  

 Divulgación entre o profesorado das convocatorias existentes de concursos e 

actividades organizadas pola Secretaría Xeral de Política Lingüística e por 

entidades que teñan como finalidade a dinamización do uso da lingua galega por 

parte do alumnado.  

 Continuar participando no certame literario intercentros organizado cada ano coa 

colaboración do Concello de Narón.  

 Editar e difundir a revista do centro A Tribo, tanto en formato impreso como 

dixital cos traballos elaborados polo alumnado.  
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 Participación nos concursos literarios e/ou artísticos promovidos polo concello, 

pola Consellería de Educación ou por calquera outro organismo oficial. 

 Recuperación dos xogos populares.  

 Continuar promovendo a visita ao centro de escritores e escritoras galegas. 

 Continuar coa realización de contacontos ao alumnado de infantil por parte do 

alumnado de secundaria.  

 Ampliación dos fondos da biblioteca en galego.  

 Adquisición de dicionarios en galego.  

 Realización de exposicións de obxectos e/ou fotografías antigas co fin de dar a 

coñecer o noso pasado e a nosa herdanza cultural.  

 Continuar celebrando as festas tradicionais galegas. 

 Continuar conmemorando días como o de Rosalía ou do das Artes Galegas. 

6. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS 

6.1. Humanos 

 Persoal docente. 

 Persoal non docente. 

 Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.  

 Secretaría Xeral de Política Lingüística.  

 Equipo de Normalización Lingüística do Concello de Narón.  

 Centros educativos da zona: CRA do Val, Domirón e IES As Telleiras. 

 Asociación de Nais e Pais de Alumnos e Alumnas. 

6.2. Materiais 

 Biblioteca escolar de Educación Infantil e Primaria e biblioteca escolar de 

Educación Secundaria.  

 Bibliotecas de aula. 

 Aula de informática.  

 Aulas Abalar dotadas de proxector e ordenadores.  

 Portátiles Abalar nas aulas de quinto e sexto de primaria así como de primeiro e 

segundo de ESO. 

 Fotocopiadora e plastificadora. 

 Taboleiros de anuncios.  

 Materiais elaborados polo profesorado.  

 Materiais elaborados por distintas institucións para a dinamización e a 

normalización lingüística.  

7. LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS ÁREAS 

Nunha contorna castelán falante, o principal obxectivo é que o alumnado acade a 

competencia lingüística en ambas as dúas linguas oficiais tanto no oral coma na escrita. 

A continuación sinálase o uso das linguas nas diferentes etapas e áreas no CPI do Feal. 

7.1. Educación Infantil 

Tendo en conta a situación sociolingüística do centro, o alumnado de Educación Infantil 

ten como lingua maioritaria o castelán. O obxectivo é que este alumnado adquira unha 

boa competencia lingüística nas dúas linguas oficiais dentro dos límites da etapa.  

 Para conseguir este obxectivo levaranse actividades como as seguintes: 

 Asembleas en galego.  

 Contacontos en galego.  
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 Debuxos e fotos de obxectos relevantes para a cultura galega.  

 Visita de familiares galego falantes.  

 Cancións e retrousos en galego.  

 Xogos de marionetas. 

 

7.2. Educación Primaria 

 

Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario de Galicia, garantirase a adquisición da competencia lingüística propia 

da etapa e do nivel nas dúas linguas oficiais de Galicia.  

Segundo as Instrucións para a aplicación do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o 

plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia: “O alumnado deberá empregar, 

con carácter xeral, a lingua en que se imparte cada área, materia ou módulo. Nas 

materias non lingüísticas, o profesorado procurará que a avaliación do dominio de 

lingua que teña o estudantado respecte as súas circunstancias persoais e que se oriente 

cara á adquisición en igualdade das dúas linguas oficiais. A avaliación realizarase de 

conformidade cos criterios do correspondente currículo normativamente aprobado, polo 

que non poderán prevalecer os criterios de competencia lingüística no idioma vehicular 

sobre os coñecementos específicos en cada materia”. 

 

Áreas 
Cursos 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Lingua galega e literatura 4 4 4 4 4 3 

Lingua na que se imparte Galego 

Lingua castelá e literatura 4 4 4 4 4 3 

Lingua na que se imparte Castelán 

Matemáticas 5 5 4 4 5 5 

Lingua na que se imparte Castelán 

Ciencias Sociais 3 2 3 2 2 3 

Lingua na que se imparte Galego 

Ciencias da Natureza 2 2 2 2 2 2 

Lingua na que se imparte Galego 

Lingua estranxeira 2 2 3 3 3 3 

Lingua na que se imparte Inglés 

Educación artística – Plástica 1 1 1 1 1 1 

Lingua na que se imparte C G C C C C 

Educación artística - Música 1 1 1 1 1 1 

Lingua na que se imparte C G C C C C 

Educación Física 2 2 2 2 2 2 

Lingua na que se imparte Galego 

Relixión/Valores sociais e cívicos 1 2 1 1 1 1 

Lingua na que se imparte G C C C C C 

Libre configuración     1  1 

Lingua na que se imparte    G  G 

Totais 25 25 25 25 25 25 
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Distribución total en horas: 

 

Curso Galego Castelán Inglés Horas totais 

1ºEP 12 11 2 25 

2ºEP 12 11 2 25 

3ºEP 11 11 3 25 

4ºEP 11 11 3 25 

5ºEP 10 12 3 25 

6ºEP 11 11 3 25 

 

7.3. Educación Secundaria Obrigatoria 

 

1º Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

Materia Horas Lingua 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Valores Éticos 1 Castelán 

Obradoiro Musical 1 Galego 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual 

2 Bilingüe 

2º Lingua Estranxeira 2 Francés 

Matemáticas 5 Castelán 

Titorías 1 Galego 

Educación Física 2 Castelán 

Lingua Galega e Literatura 4 Galego 

Lingua Castelá e 

Literatura 

4 Castelán 

Relixión Católica 1 Castelán 

Bioloxía e Xeoloxía 4 Galego 

Lingua estranxeira - Inglés 3 Ingles 

    

 2º Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

Materia Horas Lingua 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Valores Éticos 1 Galego 

Música 2 Galego 

Promoción de estilos de 

vida saudables 

1 Galego 

2º Lingua Estranxeira 2 Francés 

Matemáticas 5 Castelán 

Titorías 1 Galego 

Educación Física 2 Galego 

Lingua Galega e Literatura 3 Galego 

Lingua Castelá e 

Literatura 

3 Castelán 

Relixión Católica 1 Galego 

Física e Química 3 Castelán 

Lingua estranxeira - Inglés 3 Inglés 
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Tecnoloxía 3 Castelán 

 

 

 

3º Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

Materia Horas Lingua 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Valores Éticos 1 Galego 

Musica 2 Bilingüe 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual 

2 Bilingüe 

2º Lingua Estranxeira 2 Francés 

Cultura Clásica 2 Castelán 

Matemáticas orientadas ás 

ensinanzas aplicadas/ás 

ensinanzas académicas 

4 Castelán 

Tecnoloxía 2 Castelán 

Titorías 1 Galego 

Educación Física 2 Galego 

Lingua Galega e Literatura 3 Galego 

Lingua Castelá e 

Literatura 

3 Castelán 

Relixión Católica 1 Castelán 

Física e Química 2 Castelán 

Bioloxía e Xeoloxía 2 Galego 

Lingua estranxeira - Inglés 3 Inglés 

 

4º Ensinanza Secundaria Obrigatoria 

Materia Horas Lingua 

Latín 3 Castelán 

Economía 3 Castelán 

Xeografía e Historia 3 Galego 

Valores Éticos 1 Galego 

Musica 3 Galego 

Educación Plástica, Visual 

e Audiovisual 

3 Castelán 

2º Lingua Estranxeira 3 Francés 

Cultura Clásica 3 Castelán 

Matemáticas orientadas ás 

ensinanzas aplicadas/ás 

ensinanzas académicas 

4 Castelán 

Titorías 1 Galego 

Tecnoloxía 3 Castelán 

Educación Física 2 Galego 

Lingua Galega e Literatura 3 Galego 

Lingua Castelá e 

Literatura 

3 Castelán 

Relixión Católica 1 Galego 

Física e Química 3 Castelán 
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Bioloxía e Xeoloxía 3 Galego 

Lingua estranxeira - Inglés 3 Inglés 

Tecnoloxías da 

información e a 

comunicación 

3 Castelán 

 

8. LINGUAS QUE SE DEBEN EMPREGAR NAS PROGRAMACIÓNS 

Segundo se dispón no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino 

non universitario de Galicia, as programacións e outros documentos didácticos das 

materias de lingua redactaranse, con carácter xeral, na lingua respectiva. 

9. MEDIDAS DE APOIO E REFORZO PARA O CORRECTO USO 

LINGÜÍSTICO E PARA O ALUMNADO CON INSUFICIENTE 

DOMINIO DAS LINGUAS 

Neste epígrafe preténdense establecer as medidas organizativas e curriculares necesarias 

para desenvolver nos casos nos que o alumnado non teña adquirido o nivel de 

competencia suficiente no dominio das linguas.  

A figura do titor/a xoga aquí un papel relevante e decisivo ao ser o encargado/a de 

realizar unha avaliación inicial e unha continua que lle permita identificar as 

necesidades existentes. Así poderanse aplicar as medidas preventivas e de axuste 

necesarias para favorecer o seu desenvolvemento. O titor/a poderá pedir consello e 

axuda ao Departamento de Orientación.  

A partir dunha valoración e detección das necesidades poñeranse en marcha as medidas 

e apoios necesarios, tanto dentro da aula por parte do profesorado con horas de apoio, 

como por parte dos mestres e mestras de Pedagoxía Terapéutica e os de Audición e 

Linguaxe.  

No caso do alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo poderase 

empregar prioritariamente a lingua materna do alumno ou alumna e irase introducindo a 

segunda lingua seguindo as recomendacións do Departamento de Orientación e do 

Equipo de Orientación Específico en caso de ser necesario.  

Seguindo o establecido no Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no 

ensino non universitario en Galicia, elaborarase un plan dirixido ao alumnado con NEE 

que asegure a capacitación do alumno nas dúas linguas oficiais.  

É tamén importante ter en conta a Orde do 20 de febreiro de 2004 na que se establecen 

as medidas de atención específica ao alumnado que procede do estranxeiro. Nestes 

casos pódense establecer grupos de adquisición de lingua cando o alumnado descoñece 

as dúas linguas oficiais.  

Ademais, seguindo o xa citado Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo 

no ensino non universitario en Galicia, no caso do alumnado que provén de fóra de 

Galicia pódese solicitar a exención durante dous cursos a partir de quinto de primaria. 

Este alumnado terá que asistir ás clases igualmente pero non será avaliado da lingua 

galega.  

Por último, o alumnado de primeiro e segundo de secundaria poderá ser exento da 

segunda lingua estranxeira cando se detecten dificultades continuadas no seu proceso de 

aprendizaxe e, especialmente, en materias ligüísticas. Deste xeito, durante os períodos 

lectivos nos que se imparte a segunda lingua o alumnado poderá recibir apoio nas dúas 

linguas oficiais.  
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10. AVALIACIÓN 

Seguindo o Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non 

universitario en Galicia, o Proxecto Lingüístico do Centro debe ser aprobado e avaliado 

polo Consello Escolar. Anterior a esa avaliación realizarase unha valoración na 

Comisión de Coordinación Pedagóxica e as conclusións trasladaranse ao claustro de 

profesores. Estas conclusións serán tamén expostas no Consello Escolar.  

 O proxecto será remitido á Administración Educativa para súa revisión.  

 Anualmente realizarase unha addenda do proxecto lingüístico no que constará: 

 Resultado da pregunta aos pais, nais, titores/as, ou representantes legais do 

alumnado de Educación Infantil respecto da lingua materna predominante entre 

o alumnado. 

 Valoración das actividades levadas a cabo para servir de punto de partida ás 

actividades do curso seguinte.  

 No caso de existir unha modificación nas  materias respecto á lingua na que se 

imparten informarase dos cambios aprobados polo centro e autorizados pola 

Administración. 
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MONTSERRAT FERNÁNDEZ CARBALLEIRA, como secretaria do C. P. I. do 

Feal de Narón:  

 

CERTIFICA: 

  

Que a presente Programación Xeral Anual do C. P. I. do Feal de Narón, 

corresponde ao curso 2020-21 e foi aprobada na reunión do Consello Escolar do día 21  

de outubro de  2021. 

 

 

O Feal - Narón,  21 de outubro de 2021 

 

 

A Secretaria: 

 

 

 

 

 

Asdo.:Montserrat Fernández Carballeira.. 

 

 

Vº e prace 

 

O Director 

 

   

 

 

  Asdo.: Juan Carlos Bedia Vidal 

 

 

 


