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CAPÍTULO I 

1. Introdución 

 

A Programación Xeral Anual (en adiante PXA) é un documento no que se presenta o proxecto de 

actuación da comunidade educativa do CPI de San Sadurniño, e nel establécese a súa organización e se 

fixan os obxectivos a acadar en cada curso académico. 

A PXA é un proxecto e, como tal, vén a ser unha relación de obxectivos, intencións e compromisos, que 

se fai a partir dos recursos dispoñibles e coa pretensión final de acadar o maior éxito escolar posible do 

alumnado do CPI. 

Esta PXA xorde das seguintes consideracións: 

● Por imperativo legal, segundo o Decreto 7/99 e a Orde do 3 de outubro de 2000 da Consellería 

de Cultura, Educación e Universidade, que establece a súa elaboración como un requirimento 

obrigatorio para os centros educativos. 

● Pola necesidade de elaborar un guía de traballo que nos evite a rutina e improvisación, co 

establecemento de criterios de actuación compartidos e asumidos pola comunidade educativa, 

co fin de mellorar o máximo posible a organización e funcionamento do centro. 

● Polos cambios que introduce a Lei Orgánica da Mellora da Calidade Educativa. 

Durante este curso estará vixente o PE aprobado en setembro de 2018. 

 

 

2. O centro escolar 

 

2.1  Datos e identificación do centro 

 

Denominación Centro Público Integrado de San Sadurniño  

Enderezo Avda. Marqués de Figueroa 19 

Localidade San Sadurniño 

Código da localidade 15560 

Concello San Sadurniño 

Provincia A Coruña 

Código do centro 15014957 

Teléfono 881930489 

Correo cpi.sansadurnino@edu.xunta.gal 

Páxina web http://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/ 

 

 

2.2  Situación e entorno 

 

mailto:cpi.sansadurnino@edu.xunta.gal
http://www.edu.xunta.gal/centros/cpisansadurnino/
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O CPI de San Sadurniño está situado no concello de San Sadurniño (A Coruña), no núcleo urbano do pobo 

e acolle alumnado de concellos limítrofes como Moeche, Narón e Neda. 

 

2.3  O noso alumnado 

  

No curso actual, o centro ten 350 alumnos e alumnas. A composición por etapas queda así: 

 

 EI EP 

 4ºA 5ºA 6ºA 1ºA 2ºA 2ºB 3ºA 4ºA 4ºB 5ºA 5ºB 6ºA 6ºB 

 15 23 23 18 17 14 24 14 15 19 19 13 14 

Totais 61 167 

 

 

 

 ESO 

 1ºA 1ºB 2ºA 2ºB 3º 4º 

 15 17 20 19 23 28 

Totais 122 

 

 

2.4  Descrición do centro 

 

O recinto educativo consta de dous edificios principais. No antigo están as aulas de EI e EP e no novo 

están as aulas de Educación Secundaria.  

Anexo ao antigo edificio  hai un patio cuberto e entre o edificio de secundaria e o ximnasio hai pista 

deportiva que sirve de zona de expansión no tempo de lecer do alumnado de secundaria. 

Na parte dianteira do edificio antigo hai unha pista deportiva (zona de recreo do alumnado de primaria) 

e unha zona de xogos de infantil. 

 

 

2.5   Infraestrutura de persoal 

 

  2.5.1 Persoal docente 

 

O claustro está composto por 40 persoas, dos cales tres comparten centro: 

● A mestra de Relixión de EI/EP, Mª Manuela Filgueira Rico, acude os luns ao CEIP O Marbán. 

● A mestra de AL, Marta Prieto Rego, acude os xoves e os venres ao IES As Telleiras. 

● A profesora de Relixión de Secundaria, María del Mar Gutiérrez Aneiros, os xoves imparte clase 

na EPAPU Santa María de Caranza. 
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 Apelidos e nome Situación Especialidade/Etapa 

1 Brea Santiago, Ana María Definitiva Xeralista/EP 

2 Casal Lago, Cristina Definitiva Xeralista/EP 

3 Cases de Orozco, Miguel Interino Xeralista/EP 

4 Charlón Redondo, Mª Pilar Definitiva LCL/ESO 

5 Díaz Tie, Marta Definitiva XH/ESO 

6 Dopico González, Paula 
Funcionaria en 

prácticas 
Orientación 

7 Fernández Fernández, Mª Teresa Interina Xeralista/EP 

8 Filgueira Rico, Manuela Mª Definitiva Relixión/EI-EP 

9 Fraga Lamas, Verónica Definitiva MAT/ESO 

10 

Lucía Rodríguez García 

(substituída por  

García Armesto, Fermina) 

Definitiva Educación Infantil 

11 García Cacicedo, Raquel Definitiva Xeralista/EP 

12 García Casal, Fernando Definitivo ING/ESO 

13 García Fraga, Sandra Definitiva FRA/ESO 

14 García Quiza, María Julia Interina Xeralista/EP 

15 Gutiérrez Aneiros, Mª del Mar Definitiva REL/ESO 

16 Lago Martínez, Lidia 
Comisión de 

servizos 
Xeralista/EP 

17 Leira Luaces, Uxío Definitivo EF/ESO 

18 López Somoza, Mª del Mar Definitiva ING/EP 

19 Martínez Cela, Pedro Francisco Interino PT/ESO 

20 
Méndez Fonte, Rosa Mª de las 

Nieves 
Interina XH/ESO 

21 Monteagudo Gómez, Alba Definitiva BX/ESO 

22 Morado Morgade, Serafín Definitivo Francés/EP 

23 Pérez Veiga, José Manuel 

Funcionario en 

expectativa de 

destino 

MAT/ESO 

24 Pouso Saavedra, Mónica Definitiva Xeralista/EP 

25 Prieto Rego, Marta 
Comisión de 

servizos 
AL/ EI-EP-ESO 

26 Ramos Vázquez, José Ramón Definitivo FQ/ESO 

27 Redondo Carballo, Mª Begoña Interina Xeralista/EP 

28 Rey Pardo, Manuel Ángel  Definitivo Plástica/ESO 

29 Ricoy Lamas, Beatriz María Definitiva Educación Infantil 

30 

Mª Rosario Otero Souto 

(substituída por 

Antía Rodríguez García) 

Definitiva GAL/ESO 
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31 Sánchez Orjales, Mª Jeanette 
Funcionaria en 

prácticas 
EF/EP 

32 Sanjurjo García, Mª Fernanda Interina Educación Infantil 

33 Seijas Morandeira, Mª Isabel Definitiva Educación Infantil 

34 
Lucinio Medel Iglesias (substituído 

por Carme Tubío Barreira) 
Definitivo MUS/ESO 

35 Vallejo Negrete, Marta 
Funcionaria en 

prácticas 
ING/EP 

36 Vázquez López, Mª del Carmen Definitiva PT/EP 

37 Vázquez Rico, Ana Isabel Definitiva Música/EI-EP 

38 Veiga Fernández, Inés Definitiva AL/EI-EP 

39 Vilela Castro, Ana Isabel Definitiva ING/ESO 

40 Vispalia Blanco, Mª Teresa Definitiva TEC/ESO 

 

Adscrición do profesorado 

 

A adscrición dos mestres levarase a cabo de acordo coa normativa vixente que se concreta na Orde de 3 

de outubro de 2000 (punto 111/112) pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 

7/99, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias: 

 

Asignación de titorías en Educación Infantil 

Profesorado Titoría/Cargo 

Ricoy Lamas, Beatriz María Apoio 

Seijas Morandeira, Mª Isabel 4ºA 

Sanjurjo García, Mª Fernanda 5ºA 

Rodríguez García, Lucía 6ºA 

  

 

 

 

Asignación de titorías en Educación Primaria 

Profesorado Titoría/Cargo 

Fernández Fernández, Mª Teresa 1ºA 

Redondo Carballo, Mª Begoña 2ºA 

García Cacicedo, Raquel 2ºB 

García Quiza, María Julia 3ºA 

Pouso Saavedra, Mónica 4ºA 

Morado Morgade, Serafín 4ºB 

Lago Martínez, Lidia 5ºA 

Cases de Orozco, Miguel 5ºB 

Casal Lago, Cristina 6ºA 

Brea Santiago, Ana María 6ºB 
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Asignación de titorías en Educación Secundaria 

Profesorado Titoría/Cargo 

Fraga Lamas, Verónica 1ºA 

Méndez Fonte, Rosa Mª de las Nieves 1ºB 

García Fraga, Sandra 2ºA 

García Casal, Fernando 2ºB 

Pérez Veiga, José Manuel 3ºA 

Leira Luaces, Uxío 4ºA 

 

 

Xefaturas de Departamento en Educación Secundaria 

Profesorado Departamento 

Charlón Redondo, Mª Pilar Lingua Castelá 

Díaz Tie, Marta Xeografía e Historia 

Dopico González, Paula Orientación 

García Casal, Fernando Inglés 

García Fraga, Sandra Francés 

Gutiérrez Aneiros, Mª del Mar Relixión 

Leira Luaces, Uxío Educación Física 

Medel Iglesias, Lucinio Música 

Monteagudo Gómez, Alba Ciencias Naturais 

Otero Souto, María Rosario Lingua Galega 

Pérez Veiga, José Manuel Matemáticas 

Ramos Vázquez, José Ramón Física e Química 

Rey Pardo, Manuel Ángel  Artes Plásticas 

Vispalia Blanco, Mª Teresa Tecnoloxía 

 

  2.5.2 Persoal non docente 

 

Persoal Administrativo García Martínez, Mª Esther 

Conserxe Rodríguez Sueiras, Juan José 

Persoal de cociña 

Rodríguez Piñeiro, Mª Luisa  

Cao Varela, Mª Carmen 

Fernández Ríos, Mª Carmen 

Hermida Feal, Mª Sonia 

Romeo Varela, Mª Beatriz 

Beceiro Rodríguez, Mª Carmen 

Coidadoras Rodríguez Serantes, Mª Remedios 
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González Fernández, Ángeles 

Auxiliar de conversa Nandal, Preeti 

 

 

 2.5.3 Órganos de goberno 

 

 2.5.3.1 Equipo directivo 

 

 

Director Ramos Vázquez, José Ramón 

Secretaría Gutiérrez Aneiros, Mª del Mar 

Xefa de estudos EP Casal Lago, Cristina 

Xefa de estudos ESO Monteagudo Gómez, Alba 

 

O equipo directivo reunirase os luns (e cantas veces sexa necesario), polo que na elaboración do horario 

procurouse a coincidencia das horas de liberación por cargo. Trataranse todos os temas relacionados co 

Centro e a Comunidade Educativa e tomaranse decisións como órgano colexiado. Como principal 

cometido está velar para que se leve adiante con éxito o que recolle este plan xeral anual, tratando de 

melloralo se cabe, impulsar as relacións co resto da comunidade mediante a información e a organización 

de recursos, así como  garantir os dereitos de todos os membros da comunidade. Respecto a cada 

membro, velar porque realice aquelas funcións que lle son propias e que están recollidas na 

regulamentación vixente. 

En caso de ausencia substitúe ó director Cristina Casal Lago (Xefa de estudos de EI/EP). 

 

2.5.3.2 Órganos colexiados 

 

Claustro 

 

Reunirase en sesión ordinaria os martes e xoves pola tarde, sempre que sexa posible (e necesario) e será 

convocado, a través do correo electrónico, cunha semana de antelación pola Dirección do Centro. Porén, 

se o require a situación, poderá tamén ser convocado con 48 h de antelación ou de xeito inminente. Os 

claustros extraordinarios poderán celebrarse calquera outro día a calquera outra hora. Trataranse todos 

os temas relacionados con: 

- A organización pedagóxica 

- Os protocolos de actuación fronte ás diferentes circunstancias que poidan xurdir. 

- Todo tipo de actividades. 

Nas actas, que ao igual que as convocatorias serán enviadas por correo electrónico, recolleranse a 

asistencia, os acordos tomados que terán carácter vinculante e as intervencións que se soliciten. 
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Consello escolar 

 

Representantes Apelidos e nome 

Persoal docente Casal Lago, Cristina 

Díaz Tie, Marta 

Filgueira Rico, Manuela Mª 

García Casal, Fernando 

García Fraga, Sandra 

Gutiérrez Aneiros, María del Mar 

López Somoza, María del Mar 

Ramos Vázquez, José Ramón 

Persoal non docente Rodríguez Sueiras, Juan José 

Nais/Pais Cenalmor González, Susana 

García Pouso, Rafael 

Concello García Casal, Secundino 

Alumnado Arroyo Orro, Irene Águeda 

Mera Lois, Marta 

González Yáñez, Tomás José 

 

 

 

Membros natos 

Ramos Vázquez, José Ramón (Director) 

Gutiérrez Aneiros, María del Mar (Secretaria) 

Casal Lago, Cristina (Xefa de estudos EP) 

Monteagudo Gómez, Alba (Xefa de estudos de ESO) 

 

 

As reunións do Consello Escolar realizaranse ao principio de curso, trimestralmente, ao final de curso e 

tantas veces como sexa necesario, segundo xurdan necesidades. Tanto as convocatorias como as actas 

serán enviadas por correo electrónico a aqueles compoñentes do Órgano Colexiado que dispoñan do 

mesmo. 

Dada a situación sanitaria actual, poderán convocarse reunións de xeito telemático. De ser así, será 

imprescindible que os/as asistentes se identifiquen correctamente.   
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2.5.4 Cadros de organización pedagóxica 

 

Membros do E.D.L.G. 

Coordinador Leira Luaces, Uxío 

Ed. Secundaria Medel Iglesias, Lucinio 

Otero Souto, María Rosario 

Ed. Infantil 

Ed. Primaria 

Prieto Rego , Marta  

García Cacicedo, Raquel  

Sanjurjo García, María Fernanda 

Pouso Saavedra, Mónica  

Veiga Fernandez, Inés 

Morado Morgade, Serafín 

Alumnado López García, Inés  

Pedreira López, Zeltia  

Ferreira Semedo, Beatriz Isabel 

Ramil Martínez, Asier  

Alonso Quintero, Aarón 

Mera Lois, Marta 

Persoal non docente García Martínez, Mª Esther 

 

 

● DINAMIZACIÓNS 

 

Membros Equipo de Biblioteca 

Coordinadora Otero Souto, María Rosario 

Ed. Infantil/ Ed. Primaria Casal Lago, Cristina 

Fernández Fernández, Teresa 

Filgueira Rico, Manuela María 

Redondo Carballo, Begoña 

Ricoy Lamas, Beatriz María 

Rodríguez García, Lucía 

Seijas Morandeira, María Isabel 

Vázquez Rico, Ana Isabel 
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ESO Díaz Tie, Marta 

Gutiérrez Aneiros, María del Mar 

 

 

Membros do EACE 

Coordinadora García Fraga, Sandra 

Docentes asignados Charlón Redondo, María Pilar 

Díaz Tie, Marta 

Fraga Lamas, Verónica 

García Quiza, María Julia 

Gutiérrez Aneiros, María del Mar  

Leira Luaces, Uxío 

Medel Iglesias, Lucinio 

Otero Souto, María Rosario 

Vallejo Negrete, Marta 

Vázquez Rico, Ana Isabel 

Veiga Fernández, Inés 

Vispalia Blanco, María Teresa  

 

 

TICS 

Coordinador Rey Pardo, Manuel Ángel 

Docentes asignados Brea Santiago, Ana María 

Casal Lago, Cristina 

Cases de Orozco, Miguel 

Lago Martínez, Lidia 

López Somoza, María del Mar 

Ramos Vázquez, José Ramón 

 

 

Departamento de Orientación 

Orientadora Dopico González, Paula 

Pedagoxía Terapéutica EI/EP Vázquez López, María del Carmen 

Pedagoxía Terapéutica ESO Martinez Cela, Pedro Francisco 
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Audición e Linguaxe Veiga Fernández, Inés 

Prieto Rego, Marta 

Coordinador E. Infantil Mª Isabel Seijas Morandeira 

Ámbito científico - tecnolóxico Ramos Vázquez, José Ramón 

Ámbito lingüístico-social / Xefa de estudos EI/EP Casal Lago, Cristina 

 

 

Membros da CCP 

Director / Xefe departamento Física e Química Ramos Vázquez, José Ramón 

Secretaría/ Xefa departamento Relixión Gutiérrez Aneiros, Mª del Mar 

Xefa de estudos EP/ Representante 3º ciclo EP Casal Lago, Cristina 

Xefa de estudos ESO/Xefa departamento Ciencias 

Naturais 

Monteagudo Gómez, Alba 

Orientadora Dopico González, Paula 

Pedagoxía Terapéutica EI/EP Vázquez López, María del Carmen 

Pedagoxía Terapéutica ESO Martinez Cela, Pedro Francisco 

Audición e Linguaxe Veiga Fernández, Inés 

Audición e Linguaxe / Coordinadora PFPP Prieto Rego, Marta 

Coordinador E. Infantil Mª Isabel Seijas Morandeira 

Representante 1º ciclo EP Raquel García Cacicedo 

Representante 2º ciclo de EP Pouso Saavedra, Mónica 

Xefa departamento Lingua Castelá Charlón Redondo, Mª Pilar 

Xefa departamento Xeografía e Historia Díaz Tie, Marta 

Xefe departamento Inglés García Casal, Fernando 

Xefa departamento Francés García Fraga, Sandra 
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Xefe departamento Educación Física Leira Luaces, Uxío 

Xefe departamento Música Medel Iglesias, Lucinio 

Xefa de departamento Lingua Galega/ Coordinadora 

Biblioteca 
Otero Souto, María Rosario 

Xefe departamento Matemáticas Pérez Veiga, José Manuel 

Xefe departamento Artes Plásticas Rey Pardo, Manuel Ángel  

Xefa departamento Tecnoloxía Vispalia Blanco, Mª Teresa 

 

 

Comisión Convivencia 

Nais/Pais Cenalmor González, Susana 

Equipo Directivo Ramos Vazquez, José Ramón 

Lago Casal, Cristina 

Monteagudo Gómez, Alba 

Departamento de Orientación Dopico González, Paula  

Persoal docente Díaz Tie, Marta  

García Casal, Fernando 

Alumnado González Yañez, Tomás José  

Persoal non docente Rodriguez Sueiras, Juan José  

 

 

Comisión económica 

Equipo Directivo Ramos Vázquez, Jose Ramón  

Gutierrez Aneiros, María del Mar 

Persoal Docente Filgueiras Rico, María Manuela  

Nais/Pais García Pouso, Rafael  

Alumnado Arroyo Orro, Irene Águeda  

 

Comisión de biblioteca 
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Profesorado García Fraga, Sandra 

Pais/Nais García Pouso, Rafael  

Concello García Casal, Secundino  

Equipo Directivo Ramos Vázquez, José Ramón  

Representante biblioteca escolar (Secretario) Rodríguez García, Antía (substitúe a Mª Rosario 

Otero Souto)  

ANPA Cenalmor González, Susana 

 

 

Relación entre os diferentes equipos. 

 

O EDLG encargarase de todas aquelas actividades que se desenvolvan en galego coa colaboración 

doutros departamentos: Magosto, Samaín, Entroido, Letras Galegas, Medio Ambiente. 

 

O EACE encargarase doutras que ben poden desenvolverse en Galego ou noutras linguas: Nadal, Día da 

Paz, Día do Libro, Fin de curso. Nas actividades ou conmemoracións que ben a tempo parcial ou total se 

fagan en galego deberá coordinarse co EDLG e este incluiraas dentro do seu proxecto e memoria. Por 

outra banda, coordinará tamén aquelas actividades ou conmemoracións que poidan ser levadas a cabo 

polos equipos docentes como: Dereitos Humanos, Constitución e Autonomía, prensa, día da saúde, de 

Europa… 

 

Os Equipos de dinamización que poidan constituírse funcionarán dun xeito coordinado e a tal efecto 

realizarase unha reunión de coordinadores unha vez por mes. 

 

O indicativo dunha boa colaboración entre todos os equipos será o éxito e a boa marcha das actividades 

programadas. 
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3. Obxectivos específicos 

 

OBXECTIVO 1: PROFUNDIZAR NAS LIÑAS ESTRATÉXICAS DE CENTRO 

 

RESPONSABLES Equipo directivo, Departamento de Orientación, Claustro, CCP 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Redacción do Plan Xeral de centro Entrega do documento aos compoñentes do 

Claustro e do Consello Escolar para a súa lectura 

e posibilidade de que aporten modificacións. 

Aprobación nos seus aspectos docentes por 

parte do Claustro e información favorable da 

PXA, se procede  

Excepcionalmente,  no 

inicio do segundo 

trimestre 

Desenvolvemento das medidas e 

actuacións propostas na PXA. 

Memoria. 

Envío á Inspección da PXA Envío realizado en prazo 

Difusión da PXA no centro  Información dispoñible na web 

Continuación na participación no 

PFPP  

Solicitude de participación no PFPP Setembro  

Detección de necesidades formativas Setembro/outubro Acta de reunión 

Inscrición do profesorado 

Información ao Claustro 
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Nomeamento dunha persoa coordinadora Setembro Nomeamento 

Inicio das actividades de formación 1º trimestre Resultados positivos das actividades 

realizadas  

Dinamización de diferentes 

programas 

Solicitude de participación  en programas de 

innovación 

Conforme convocatoria Os propios de cada proxecto 

Confirmación do profesorado implicado 

Posta en marcha das actividades, unha vez 

aprobadas pola Consellería 

Seguimento das actuacións Todo o curso Realización das actuacións 

Presentación de resultados ao Claustro Xuño Obxectivos acadados 

Proposta de Claustro sobre a continuación 

destes programas o vindeiro curso   

Xuño Proposta de continuidade aprobada 

en Claustro 

Continuación da sección bilingüe Todo o curso Grao de mellora da competencia 

lingüística do alumnado 

Coordinación do proceso educativo Coordinación entre o profesorado dos distintos 

niveis e etapas 

Reunión mensual: CCP e 

equipos  

Actas das reunións 

Reunións dos titores co Departamento de 

Orientación 

Quincenal Actas das reunións 

Celebración de reunións entre o profesorado do 3º trimestre Acta da reunión 
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último curso de cada etapa cos profesores dos 

primeiros cursos da etapa seguinte 

Mellorar a xestión do centro Elaboración do proxecto de xestión económica 2º trimestre Proxecto elaborado e aprobado polo 

Consello Escolar 

 

 

OBXECTIVO 2: PROMOVER A CALIDADE EDUCATIVA E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

 

RESPONSABLES Equipo directivo, Departamento de Orientación, Equipos docentes 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Mellorar os resultados académicos 

do alumnado  

Inclusión de tarefas e proxectos nas 

programacións didácticas  

Todo o curso Incorporación nas programacións 

didácticas 

Dinamización das medidas de atención ao 

alumnado con altas capacidades 

Acta de acordos acadados 

Aumento na mellora dos resultados 

Mellora da atención individualizada do 

alumnado, tendo en conta os seus informes e 

adaptacións 

Optimización dos apoios  

Actualización das medidas de Revisión e adecuación das medidas ordinarias e 2º - 3º trimestre Medidas actualizadas e recollidas no 
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atención á diversidade extraordinarias de atención á diversidade  PXAD 

Actualización dos criterios de agrupamentos e 

reforzos  

 

 

OBXECTIVO 3: FOMENTAR A PARTICIPACIÓN DOS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

 

RESPONSABLES Equipo directivo, Persoas titoras, Familias, Departamento de Orientación 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Planificación de reunións periódicas 

coas familias  

Información sobre as novas normas do centro, 

debido á covid-19.  

Setembro Realización das reunións 

Actas das reunións 

Grao de satisfacción das familias 

 
Reunión coas familias por parte das persoas 

titoras, para priorizar a figura do titor/a como 

persoa intermediaria entre as familias e o centro 

Información ás familias do seguimento do 

ensino-aprendizaxe 

Todo o curso 

Implicación do alumnado na vida do 

centro 

Dinamización das funcións dos delegados/as de 

curso coa axuda das persoas titoras e o 

Departamento de Orientación 

Todo o curso Reunións realizadas para acadar 

acordos 
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Celebración de reunións telemáticas periódicas 

da xunta de delegados 

Cando sexa necesario Reunións realizadas e acordos 

acadados  

 

 

OBXECTIVO 4: CONTINUAR COA MELLORA DOS HÁBITOS SAUDABLES DO ALUMNADO E CALIDADE DO COMEDOR ESCOLAR 

 

 

RESPONSABLES Equipo directivo, Responsable do comedor escolar 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Estimulación de estilos de vida 

saudable 

Elaboración de menús equilibrados Todo o curso 90% dos menús equilibrados 

 

Fomento de actividades relacionadas 

co deporte e actividade física  

Implicación do alumnado en actividades 

relacionadas co deporte 

Todo o curso Grao de participación nas actividades 

Revisión dos proxectos de comedor  Seguimento e valoración do protocolo do 

comedor e do Plan de autoprotección 

Todo o curso 90% de actuacións realizadas 

 

 

 

 

OBXECTIVO 5: DESENVOLVER O USO DAS TIC 
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RESPONSABLES Equipo directivo, Equipo TIC e toda a comunidade educativa 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Facilitar a formación do profesorado 

e o alumnado 

Ampliación das actividades formativas e 

informativas na comunidade escolar 

Todo o curso Accións desenvolvidas 

 

Reforzo das competencias clave a través das 

novas tecnoloxías 

Continuación no desenvolvemento do proxecto 

EDIXGAL 

Grao de satisfacción do persoal 

implicado  

Dinzamización da páxina web Actualización dos contidos e transmisión de 

información relevante a través da web   

Todo o curso Información dispoñible na web 

Variación porcentual do número de 

entradas  

Deseño, elaboración e 

implementación  do Plan dixital de 

centro 

Análise da situación do centro mediante a 

ferramenta Selfie, e o test CDD 

1º trimestre Realización dos tests 

Realización do Plan 2º trimestre Actas das reunións desenvolvidas 
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Aprobación do Plan polo Consello Escolar, oído o 

Claustro 

3º trimestre Acta da reunión correspondente 

  

 

OBXECTIVO 6: IMPLEMENTAR A CONVIVENCIA E IGUALDADE ENTRE HOMES E MULLERES  

 

RESPONSABLES Equipo directivo, Equipo TIC e toda a comunidade educativa 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Mantemento dunha boa convivencia 

no centro 

Resolución pacífica dos conflitos mediante o 

diálogo  

Todo o curso Solución satisfactoria dos conflitos. 

 

Participación nos contratos programa na 

modalidade de Con-vive   

Alto grao de participación (>70%) 

Potenciación das actividades colextivas, grupos 

de traballo, sempre que a situación sanitaria o 

permita 

Grao de satisfacción dos 

participantes 

Fomento da igualdade Eliminación dos comportamentos 

discriminatorios 

Todo o curso Diminución significativa dos 

comportamentos discriminatorios 
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Fomento das actuacións preventivas na violencia 

de xénero 

Aumento na concienciación da 

comunidade educativa 

Aumento da presenza feminina nas 

actividades e os cargos 

Actuacións desenvolvidas   
Promoción de iniciativas que favorezan a 

igualdade entre homes e mulleres nas relacións 

dentro e fóra da comunidade  

Continuación das conmemoracións de datas 

sinaladas que destaquen o papel da muller na 

sociedade, ciencia e cultura  

 

 

 

 

 

 

OBXECTIVO 7: POTENCIAR O USO DA LINGUA GALEGA 

 

 

RESPONSABLES Equipo directivo, EDLG e toda a comunidade educativa 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Colaboración co EDLG Impulso das reunións e actividades realizadas 

polo equipo 

Todo o curso Reunións realizadas e acordos 

acadados  
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Promoción da participación do alumnado nesas 

actividades 

Alto grao de participación 

Potecniación do uso do galego na 

vida do centro 

Emprego do galego como lingua vehicular en 

toda a documentación 

Uso do galego 

Realización de actividades 

relacionadas co uso do galego 

Celebración do Magosto, Día do Libro, Letras 

Galegas  

Grao de satisfacción das actividades 

realizadas 

Alto grao de participación 

  

 

OBXECTIVO 8: FOMENTAR O USO DA BIBLIOTECA 

 

 

RESPONSABLES Equipo directivo, Equipos da biblioteca e toda a comunidade educativa 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Xestión do uso das bibliotecas Participación no Plambe e Biblioteca Creativa  Todo o curso Selección de participantes nos 

programas 

 

Formación dos equipos de biblioteca (EI/EP-ESO)  Setembro Grao de participación do 

profesorado 

Establecemento dun horario de atención das Setembro Horario establecido 
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bibliotecas  

Continuación das tarefas de xestión Todo o curso Grao do desenvolvemento das 

actividades previstas 

Migración ao sistema integrado de xestión de 

bibliotecas Koha 

Todo o curso 

 

OBXECTIVO 9: ACTUALIZAR OS DOCUMENTOS DO CENTRO E ADAPTALOS Á LEXISLACIÓN VIXENTE 

 

 

RESPONSABLES Equipo directivo, Equipos da biblioteca e toda a comunidade educativa 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Actualización de documentos Revisión das NOFC 1º e 2º trimestre Documento revisado e acta de 

aprobación 

 

 

 

OBXECTIVO 10: IMPULSAR A COLABORACIÓN COA CONTORNA: DINAMIZAR AS RELACIÓNS CO CONCELLO E OUTRAS INSTITUCIÓNS 

 

 

RESPONSABLES Equipo directivo, Equipos da biblioteca e toda a comunidade educativa 

METAS ACTUACIÓNS TEMPORALIZACIÓN INDICADORES DE LOGRO 
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Comunicación co Concello Mantemento de canles de comunicación co 

Concello 

Todo o curso Reunións realizadas e acordos 

acadados  

 

Envío de petición de tarefas a realizar no centro 

ao longo do curso 

Cando sexa necesario Tarefas realizadas 

 

 

A organización e a responsabilidade de acadar os obxectivos propostos corresponde aos diferentes equipos segundo as competencias recollidas na normativa, 

así coma aos diferentes cargos recollidos no cadro de organización pedagóxica. 

 

Avaliación de obxectivos 

O seguimento farase trimestralmente, e a avaliación final farase o 30/6/22, observando o grao de cumprimento, recollendo toda a información na memoria 

final de dirección. 
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4. Distribución horaria da actividade escolar 

 

4.1 Horario xeral 

 

O centro permanecerá aberto no seguinte horario: 

● Luns, mércores e venres de 9:15 a 15:30 h. 

● Martes e xoves de 9:15 a 17:30 h. 

● Ademais, respectarase o horario de calquera actividade legalmente autorizada fóra do horario 

xeral. 

 

4.2 Horario lectivo  

 

Etapa  Actividade Temporalización 

EI e EP Entrada e saída 

Setembro e xuño 
EI: 9:30 a 14:00 h 

EP: 9:30 a 14:00 h 

Outubro a maio 

EI: 9:30 a 14:00h 

16:00 a 17:00h (M-X) 

EP: 9:30 a 14:00 h 

16:00 a 17:00(M-X) 

ESO Entrada e saída 

Setembro e xuño 
1º e 2º: 9:30 a 14:50 h 

3º e 4º: 9:30 a 14:55 h 

Outubro a maio 

1º e 2º: 9:30 a 14:50 h 

16:05 a 16:55 h (M-X) 

3º e 4º: 9:30 a 14:55 h 

16:05 a 16:55 (M-X) 

 

 

4.3 Horario de gardas e tempo de lecer 

 

Etapa  Actividade Temporalización 

EI 

EP 

ESO 

Gardas de 

transporte 

Setembro e xuño 
Mañá: 9:15 a 9:30 h 

Tarde: 15:20 a 15:30 h 

Outubro a maio 

Mañá: 9:15 a 9:30 h 

Tarde: 15:20-15:30 h (L/ME/V) 

Tarde: 16:55 a 17:10 h (M-X) 

EI 

EP 
Tempo de lecer Setembro a xuño 

          11:30 a 12:00 h 

 

ESO Tempo de lecer Setembro a xuño 12:00 a 12:25 h 

 

4.4 Normativa e criterios para a confección dos horarios do profesorado  
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A normativa que  regula a confección dos horarios do profesorado é a seguinte:  

● Decreto 7/1999, do 7 de xaneiro, polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados 

de ensinanzas non universitarias 

● Orde do 3 de outubro de 2000 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 

7/1999 polo que se implantan e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non 

universitarias 

● Orde do 28 de xuño de 2010 pola que se modifican parcialmente a Orde do 3 de outubro de 2000, 

pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999, polo que se implantan 

e regulan os centros públicos integrados de ensinanzas non universitarias. 

Os criterios que procuran a confección dun horario equilibrado para alumnado e profesorado son os 

seguintes: 

● Compensación de horarios entre profesores/as para que non haxa grandes diferenzas. 

● Se hai problemas específicos nas clases teranse en conta as recomendacións dos titores/as con 

respecto a certas materias. 

● Faise unha sondaxe entre o profesorado para posibles suxestións ou preferencias, sempre que se 

poidan cumprir (documento de preferencias de horario). 

● Que en todas as horas haxa alguén de garda, polo menos unha persoa. 

● Distribuír as materias dos profesores ao longo da semana. 

● Disposición de certos espazos do centro para compartir a súa utilización (aula de informática do 

edificio de EI e EP). 

● As optativas en ESO. 

 

4.5 Horario Secretaría 

 

● En setembro e xuño: 9:30 a 13:30 h (de luns a venres) 

● Outubro a maio:  9:30 a 13:30 h (de luns a venres); 15:30 a 17:00 h (martes e xoves) 

 

Dada a situación na que nos atopamos, cando sexa necesario realizar algún trámite administrativo, será 

necesario solicitar cita previa a través do teléfono do CPI ou ben vía correo electrónico. 

 

 

4.6 Horario de verán 

 

Abrangue os meses de xullo e agosto. O centro permanecerá aberto, para atender a toda a comunidade 

educativa, co seguinte horario: 

● Xullo: de 10:00 a 13:00 h 

● Agosto: para atender a calquera emerxencia quedará exposto na zona exterior do centro, e 

salientado na páxina web, un correo electrónico e un teléfono para poñerse en contacto co 

persoal do centro e indicar o servizo requirido. 
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5 Calendarios 

 

5.1 Calendario escolar 

 

 

 

2021 

L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D 

SETEMBRO  OUTUBRO  NOVEMBRO  DECEMBRO 

  1 2 3 4 5      1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31  29 30       27 28 29 30 31   

                               

 

2022 

L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D  L M M X V S D 

XANEIRO  FEBREIRO  MARZO  ABRIL 

     1 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6      1 2 3 

3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 

24 25 26 27 28 29 30  28        28 29 30 31     25 26 27 28 29 30  

31                               

       

L M M X V S D  L M M X V S D      

MAIO  XUÑO      

      1    1 2 3 4 5                 

2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12                 

9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19                 

16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26                 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30                    

30 31                              
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Mes Día  

Setembro 
9 

Comezo das clases no 2.º ciclo de educación infantil, educación especial e 

educación primaria. 

15 Comezo das clases na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réxime especial. 

Outubro 
11 Día non lectivo. Día do Ensino. 

12 Día non lectivo. Día da Festa Nacional de España. 

Novembro 1 Día non lectivo. Día de Todos os Santos. 

Decembro 

6 Día non lectivo. Día da Constitución Española. 

7 Día non lectivo elixido polo centro educativo. 

8 Día non lectivo. Día da Inmaculada Concepción. 

22, 23, 24, 

27, 28, 29, 

30, 31 Vacacións de Nadal. 

Xaneiro 3, 4, 5, 6, 7 

Febreiro 28 
Vacacións de Entroido. 

Marzo 1, 2 

Abril 
11, 12, 13, 

14, 15, 18 
Vacacións de Semana Santa. 

Maio 16 Día non lectivo elixido polo centro educativo. 

Maio 17 Día non lectivo. Día das Letras Galegas. 

Xuño 

20, 21, 22 
Probas correspondentes á convocatoria extraordinaria para a ESO, o 

bacharelato e o primeiro curso da FP Básica do curso 2021/2022. 

22 

Remate das clases no 2.º ciclo de educación infantil, educación especial, 

educación primaria, educación secundaria obrigatoria, bacharelato e 

formación profesional. 

 

 

5.2 Efemérides 

 

Durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes conmemoracións: 

 

● 29 de outubro de 2021: Magosto/Samaín. 

● 20 de novembro de 2021: Día Universal da Infancia. 

● 25 de novembro de 2021: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 
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● Do 30 de novembro ao 7 

de decembro de 2021: conmemoración da Constitución e do Estatuto de autonomía de Galicia. 

● 3 de decembro de 2021: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

● 10 de decembro de 2021: Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

● 21 de decembro de 2021: Nadal. 

● 24 de xaneiro de 2022: Día Internacional da Educación. 

● 30 de xaneiro de 2022: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

● 24 de febreiro de 2022: Día de Rosalía de Castro. 

● 25 de febreiro de 2022: Entroido (temáticas “Irmandiños”) 

● 8 de marzo de 2022: Día Internacional da Muller. 

● 15 de marzo de 2022: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

● Do 7 ao 11 de marzo de 2022: Semana da Prensa. Un día desta semana traballarase na aula con 

xornais. 

● 7 de abril de 2022: Día Mundial da Saúde. 

● Entre o 18 e o 22 de abril de 2022: Semana do Libro. 

● 2 de maio de 2022: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

● 9 de maio de 2022: Día de Europa. 

● Do 16 ao 20 de maio de 2022: Semana das Letras Galegas. No noso centro celebraráse o día 13 

de maio xunto cos Maios. 

● 5 de xuño de 2022: Día Mundial do Medio Ambiente. 

● 22 de xuño de 2022: Fin de curso 

 

5.3 Calendario de avaliacións 

 

A avaliación do alumnado levarase a cabo de acordo coa normativa vixente, que se concreta na: 

● Orde do 25 de xuño de 2009, pola que se regula a implantación e a avaliación do segundo ciclo 

de EI na Comunidade Autónoma de Galicia. 

● Orde do 9 de xuño de 2016, pola que se regula a avaliación na educación primaria na 

Comunidade Autónoma de Galicia.  

● Orde do 21 de decembro de 2007/ Orde do 23 de xuño de 2008 polas que se regula a avaliación 

na educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

Por proposta da CCP, as datas das avaliacións serán as seguintes: 

 

AVALIACIÓN INICIAL 

Educación infantil e educación 

primaria 
Do 18 ao 21 de outubro de 2021 

Educación secundaria 
1º e 2º 13 de outubro de 2021 

3º e 4º 14 de outubro de 2021 

PRIMEIRA AVALIACIÓN 

Educación infantil e educación 

primaria 
Do 13 ao 16 de decembro de 2021 

Educación secundaria 1º e 2º 20 de decembro de 2021 
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3º e 4º 17 de decembro de 2021 

SEGUNDA AVALIACIÓN 

Educación infantil e educación 

primaria 
Do 28 ao 31 de marzo de 2021 

Educación secundaria 
1º e 2º 16 de marzo de 2022 

3º e 4º 17 de marzo de 2022 

TERCEIRA AVALIACIÓN 

Educación infantil e educación 

primaria 
Do 13 ao 16 de xuño 

Educación secundaria 
1º e 2º 8 de xuño de 2022 

3º e 4º 7 de xuño de 2022 

5.4 Proba individualizada de 3º EP, 6º EP e 4º de ESO  

 

Calendario 

 

As datas da proba individualizada para o curso 2021/22 será determinada pola Consellería de Educación 

en torno ao mes de maio, se a situación sanitaria o permite. 

 

Comisión 

 

A comisión de seguimento formada na CCP para a Proba individualizada, compóñena os seguintes 

membros: 

 

Director José Ramón Ramos Vázquez 

Orientadora Paula Dopico González 

Xefa de estudos EI-EP Cristina Casal Lago 

Xefa de estudos ESO Alba Monteagudo Gómez 

Titora de 3ºEP María Julia García Quiza 

Titora de 6ºEP Ana María Brea Santiago 

Titor de 4º de ESO Uxío Leira Luaces 

 

6 Servizos complementarios 

 

6.1 Comedor 
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O servizo de comedor 

regúlase polo Decreto 132/2013 do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros 

públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación. 

Define o funcionamento máis en detalle a Instrución 2/2021 da Secretaría Xeral Técnica da Consellería 

de Cultura, Educación e Universidade, do 1 de xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de 

xestión directa no curso 2021-22. 

Segundo o disposto nos documentos anteriores, o comedor deste centro é de tipo D (entre 250 e 350 

comensais). No curso actual temos 311 comensais (luns, mércores e venres), así coma 340 (os martes e 

os xoves), co que corresponden 13 vixiantes. 

Existe un encargado de comedor que pertence ao colectivo docente. A continuación, na seguinte táboa, 

reflíctense os horarios das quendas, e o número de comensais: 

 

Quenda Horario Etapas Comensais 

(L-ME-V) 

Comensais (M-

X) 

1ª 13:40 h EI 75 82 

13:45 h 1º e 2º EP 

2ª 14:10 h 3º, 4º e 5º EP 69 79 

3ª 14:40 h 6º EP 79 88 

14:55 h 1º e 2º ESO 

4ª 15:00 h 3º ESO 42 49 

15:05 h 4º ESO 

 

Son usuarios/as do comedor o alumnado do centro, cociñeiras e nais colaboradoras (gratuíto), así coma 

o persoal docente e non docente que presta colaboración algún día (gratuíto o día que prestan 

colaboración). 

O servizo de comedor lévase a cabo dende o primeiro ata o último día lectivo do curso, segundo as datas 

oficiais que constan no calendario escolar. 

Durante o presente curso respectaranse as normas publicadas no Plan de adaptación á situación Covid 

no curso 2021-22.  

 

6.1.1 Persoal e persoas colaboradoras 

 

Cargo Nome 

Cociña 

Mª Luisa Rodríguez Piñeiro 

Mª del Carmen Cao Varela 

Mª del Carmen Fernández Ríos 

Mª Beatriz Romeo Varela 

Director José Ramón Ramos Vázquez 

Encargado Serafín Morado Morgade 

Profesorado colaborador 

Mª Carmen Vázquez López 

Alba Monteagudo Gómez 

María del Mar Gutiérrez Aneiros  
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Pais, nais e titores 

Milagros Bazo López 

Merly Lorena Castro Espinosa 

Raquel Díaz Vergara  

Eva María Fernández Iglesias 

Vanesa Fernández Salgado 

Agar Jordá Álvarez 

Vanesa Martínez Seijo 

Lorena Naveiras Meijide 

María Iria Pena Alvite 

María Carmen Picos Romero 

Ana Raquel Regueira S. Francisco 

Rebeca Rifón Pena 

Inmaculada Rodríguez Fernández 

María Isabel Sedes Díaz 

Outros 
Rafaela Castillo Reyes 

René Eva Sedes Díaz 

  

 

6.1.2 Usuarios do comedor 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Infantil 28 29 28 29 28 

Primaria 116 141 116 141 115 

ESO 96 114 96 113 95 

Total 240 284 240 283 238 

 

 

6.1.3 Proxectos a realizar 

 

No curso actual continuaremos co reparto de lácteos no recreo dos luns e mércores para o alumnado de 

EI e EP, seguindo a nosa máxima de fomentar hábitos saudables na alimentación.  Por outra banda, este 

curso non se desenvolve o Plan FOGGA.  

 

 

6.2 Transporte 

 

A organización e funcionamento deste servizo está regulada pola Instrución conxunta 1/2021, da 

Secretaría Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Dirección Xeral de 

Mobilidade da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, do 25 de xuño, sobre a xestión do servizo de 

transporte de escolares no curso escolar 2021/22. 

Existen un total de oito rutas de transporte, cubertas pola empresa “Autos Morán” (UTE Terras do Eume). 

Na seguinte táboa aparecen reflectidas as rutas, traxectos, duración estimada e número de usuarios: 
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Ruta Traxecto Duración Nº usuarios 

1 Igrexafeita 40 min 30 

2 Pedroso 25 min 42 

3 Doso 24 min 56 

4 Narahío 35 min 37 

5 Santa Cruz 55 min 13 

6 Santa Mariña 51 min 27 (mañana)/ 30 (tarde) 

7 Bardaos 50 min 24 

8 Fondo de Moeche 50 min 14 

 

A súa organización está supeditada ao convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e 

Universidade/ Dirección Xeral de Mobilidade e a empresa de transporte. 

As modificacións nos itinerarios anteriores (novas paradas, desvíos, ...) deben ser solicitados á Xefatura 

Territorial a través do centro, no prazo destinado a tal fin (normalmente no mes de xullo do curso 

rematado). 

Todas as rutas contan coa figura dun acompañante regulamentada no RD 443/2001, do 27 de abril, sobre 

condicións de seguridade no transporte escolar e de menores. 

 

CAPITULO II 

7 Documento de organización de centro 

 

O documento de organización do centro será cumprimentado a través de Xade e remitido á Inspección 

Educativa, sendo esta quen determine a validez do mesmo. Unha vez enviado poderá ser consultado no 

despacho de dirección do centro. 

 

 

8 Plan de organización do persoal non docente 

 

8.1 Conserxe 

 

a) Funcións 

 

● Apertura e peche dos portais e do edificio. Coidará que durante as horas lectivas ningunha persoa 

allea ao centro permaneza no recinto escolar sen causa xustificada ou a autorización pertinente. 

● Acendido e apagado de luces e da calefacción, así como controlar o subministro para a mesma. 

● Preparación, apertura e peche de aulas e demais locais para actividades do centro. 

● Coidado e distribución do material mobiliario ou didáctico. 
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● Comunicar os deterioros 

observados nas instalacións e material do centro e traslado de material no centro. 

● Arranxo das avarías e danos que non superen as aptitudes requiridas para o seu cargo, así como 

o coidado de todas as instalacións en xeral.  

● Adquisición de material e xestión en comercios da localidade e entidades, por indicación do 

equipo directivo. 

● Atender as comunicacións internas e externas do centro (teléfono, correspondencia, toma de 

encargos telefónicos...). 

● Atender ás necesidades de reprografía do centro así coma o servizo de correo e prensa. 

● Control de sistemas de seguridade, timbres e sereas. 

● Distribución de circulares informativas ao profesorado e ao alumnado. 

● Todas aquelas funcións propias do seu cargo e que estableza a lexislación da que depende. 

 

 

b) Horario 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada pola mañá 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

Saída pola mañá 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 

Entrada pola tarde  15:30  15:30  

Saída pola tarde  17:00   17:00  

 

 

8.2   Administrativa 

 

a) Funcións 

 

As funcións do persoal administrativo veñen recollidas na Orde do 21 de febreiro de 2007 (DOG do 5 de 

marzo): 

● Xestión do proceso administrativo do centro de acordo coa lexislación vixente. 

● A atención ao público no referente aos trámites administrativos. 

● A preparación e xestión dos documentos que sexan oportunos para o correcto desenvolvemento 

da actividade do Centro. 

● Control e custodia dos documentos académicos pertinentes 

● Cumprir co horario establecido pola administración. 

● Aqueles que estableza a Lei da Administración Pública Galega. 

 

b) Horario 

 

 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada pola mañá 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 
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Saída pola mañá 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 

Entrada pola tarde  15:00  15:00  

Saída pola tarde  17:30   17:30  

 

8.3  Persoal laboral de cociña 

 

a) Funcións 

 

As funcións do persoal de cociña veñen ademais recollidas na Orde do 21 de febreiro de 2007 (DOG do 

5 de marzo). 

● Realización de tarefas laborais/cociña. 

● Cumprir co horario establecido pola administración. 

● Aqueles que estableza a Lei da Administración Pública Galega 

 

b) Horario 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 

Saída 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 

 

8.4  Persoal coidador 

 

a) Funcións 

 

As súas funcións veñen definidas por lei (Resolución do 18/12/86, BOE do 16/01/87, da Dirección Xeral 

de Traballo pola que se dispón a publicación do Convenio Colectivo para o persoal laboral de Educación 

Especial dependentes do MEC):  

● En coordinación cos profesionais implicados, colaborar na execución práctica, seguimento e 

avaliación dos programas de autonomía persoal e integración social do alumnado. 

● Guiar e/ou axudar ao alumno/a na realización de actividades de coidado, hixiene e aseo persoal, 

previamente programadas. 

● Guiar e/ou axudar ao alumno na realización de actividades dirixidas á adquisición de hábitos 

alimentarios. 

● Guiar e/ou axudar ao alumno na realización de actividades dirixidas á adquisición de técnicas de 

mobilidade, autocontrol en desprazamentos e habilidades da vida diaria. 

● Guiar e/ou axudar ao alumno a desprazarse e participar activamente en actividades dentro e fóra 

do centro, cando as súas condicións llo impidan ou dificulten. 

● Colaborar co resto do profesorado na atención, vixiancia e coidado destes alumnos/as durante 

os períodos de recreo, descanso e saídas. 

● Axudar ao alumno/a dentro da aula, para facilitarlle o acceso a algunhas actividades que 

presentan especial dificultade para o mesmo. Estas, sempre deberán estar programadas e 
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supervisadas polo 

profesorado xa se desenvolvan na aula ordinaria ou en agrupamentos específicos. 

 

b) Horario 

 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres 

Entrada 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 

Saída 15:30 17:00 15:30 17:00 15:30 

 

 

8.5  Auxiliar de conversa 

 

A auxiliar de conversa no curso actual é Preeti Nandal. 

   

a) Funcións: 

● Axudar ao profesor titular ou profesores titulares. 

● Axudar fundamentalmente a reforzar as destrezas orais dos alumnos. 

● Ensinar aspectos da súa cultura 

 

CAPITULO III 

9 Planes y programas 

 9.1   Plan anual de actividades complementarias e extraescolares 

 

 Debido á crise sanitaria tomaranse medidas tendo en conta o Protocolo de adaptación ao contexto 

da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022  do 01/10/2021. 

Adaptarase ó escenario existente en cada momento, axustándose á baixa ou facéndose máis esixentes, 

segundo a valoración que fagan da evolución epidemiolóxica da pandemia os órganos do Consello 

Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde. 

 Neste último protocolo, no anexo VI recóllense as consideracións xerais sobre o desenvolvemento 

destas propostas. 

1. Deben manterse os grupos de convivencia estable ou gardarse as distancias de seguridade previstas 

nos protocolos con carácter xeral. 

2. Cómpre priorizar as actividades no exterior pero evitando igualmente aglomeracións.  

3. Deberase levar rexistro das persoas que participan nestas actividades, así como o lugar que ocupan, 

non podendo cambiar de compañeiros/as para limitar as interaccións e facilitar a localización de 

posibles contactos estreitos.  

4. É preciso extremar as medidas de hixiene e ventilación antes, durante e despois da actividade.  

5. Cando a actividade implique saída do centro e visita a algún lugar deberá coñecerse con antelación o 

protocolo COVID da instalación e deberá ser asumida e explicada ao alumnado de acordo á súa idade.  
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6. O número de profesorado 

acompañante debe ser tal que permita garantir as medidas de seguridade sanitarias nas visitas e 

saídas do centro educativo. Pódese tomar como referencia o establecido no ROC e axustalo á 

situación da actividade para garantir a seguridade sanitaria: os alumnos serán acompañados polo 

profesorado correspondente na proporción como mínimo dun profesor por cada unidade. Poderá un 

profesor acompañar máis dunha unidade sempre e cando o total de alumnos non pase os 25 ou 30, 

segundo sexan de educación infantil ou primaria, ou secundaria, respectivamente.  

7. Cando a actividade implique uso de transporte deberán extremarse as medidas de hixiene, por 

suposto será obrigatorio o uso de máscara e anotarase o lugar que ocupa o alumnado que será fixo 

nos dos sentidos do traxecto. Desde o noso centro facilitarase un documento orientativo para 

recoller esta información. 

8. Cando as actividades supoñan a entrada no centro de persoal alleo este deberá coñecer previamente 

e asumir na súa totalidade o protocolo COVID e o Plan de adaptación do centro e asinar o 

compromiso de realizar a enquisa de autoavaliación antes da actividade. En ningún caso acudirá se 

teñen síntomas de igual xeito que o persoal do centro. Tanto si se trata de actividades esporádicas 

como regulares o Equipo Covid estará informado en todo momento así como profesorado afectado 

e o PND que deba atendelo e levarase rexistro da súa presenza e interaccións.  

9. Estas persoas alleas extremarán a hixiene á entrada e saída do centro, gardarán o uso de máscara e 

distancia de seguridade.  

10. As persoas que accedan a centros de xeito regular en virtude de convenios, tales como persoal da 

ONCE ou outras entidades que apoien o proceso de ensinoaprendizaxe na atención á diversidade, 

deberán asinar a declaración responsable que asina o alumnado, coñecer e asumir o protocolo do 

centro e extremar as precaucións nas súas interaccións co resto da comunidade educativa.  

11. No caso de acceso ao centro de persoas alleas ao persoal deberán estar sempre acompañadas de 

persoal do centro.  

12. Posto que en diversas actividades educativo-culturais colaboran concellos, por exemplo, en visitas 

guiadas (museos, etc.) ou en actividades deportivas, a partir dunha lexislación que establece o dobre 

uso das instalacións vinculadas aos centros, regulado mediante convenios, cada centro educativo no 

que teñan lugar ditas actividades trasladará ao concello de referencia este protocolo a efectos de 

coñecemento e coordinación das medidas preventivas.  

13. Os responsables de verificar todo o procedemento serán os membros do Equipo Covid.  

14. Os eventos e celebracións que terán lugar nos centros educativos realizaranse sempre que se poda 

ao aire libre e acorde ás mesmas condicións que os seus homólogos no ámbito comunitario. 

 

 

 

Neste curso proponse manter unha liña temática que sirva como preámbulo e fío condutor das actividades 

que se van a realizar. Na reunión do EACE de inicio de curso celebrada o 6 de setembro do 2021 elixiuse 

como liña temática “A nosa contorna”. Relacionado co tema elixido tamén se propuxo o tema do Entroido 

que será “ Os Irmandiños”. 

 

As actividades complementarias e extraescolares do CPI de San Sadurniño, poden dividirse en varios 

apartados: 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS NAS AULAS: son todas aquelas tarefas 

(visualización de películas ou documentais, realización de xogos, participación en concursos...) 

relacionadas cos contidos da programación didáctica que se estean a dar nese momento; son 

programadas polo profesor e cada departamento ou ciclo as recolle dentro da súa programación 

anual. 

  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS PROPIAMENTE DITAS, son as realizadas 

fora da aula e que teñen como obxectivo a visita didáctica a unha exposición, a saída cultural a 

algún lugar, á asistencia a un concerto ou representación teatral ou calquera outra actividade 

que se considere de interese para os alumnos. Antes de ser realizadas téñense que aprobar en 

CCP. Aquí habería que distinguir: 

 

-    As programadas polos ciclos (en Infantil), polos distintos cursos de Primaria e polos 

departamentos (en Secundaria). 

-    As programadas polo Concello de San Sadurniño (exposicións, talleres didácticos, teatro, 

títeres...) 

  

Estas actividades teñen unha programación flexible e están suxeitas a variacións, dado que ao longo do curso 

poden ir aparecendo actividades puntuais que sexan do noso interese e, ademais, o Concello non pode 

presentar no primeiro trimestre do curso as actividades do próximo ano, xa que a eles llas conceden por ano 

natural e só poden facer un calendario aproximado de propostas. Ademais teremos en conta a evolución da 

pandemia para poder levar a cabo ou non estas actividades. 

  

ACTIVIDADES EDUCATIVAS E RECREATIVAS NO TEMPO DE RECREO E NO TEMPO DE LECER DE 

COMEDOR, son aquelas que van destinadas a desenvolver nos nosos alumnos hábitos, actitudes 

e valores encamiñados a unha utilización coherente do seu tempo de ocio, e están organizadas 

polo departamento de Educación Física e pola Biblioteca.  

  

VIAXES DE ESTUDOS, son as excursións culturais ou de actividades na natureza, que organizan os 

profesores ou titores para determinados cursos e que, ou ben polo deseño das actividades ou 

ben pola distancia aos lugares de interese, necesitan de varios días de duración. 

  

 

FESTIVAIS E ACTIVIDADES EN DATAS CONMEMORATIVAS, son aquelas actividades culturais ou 

deportivas de carácter lúdico festivo que se realizan nalgunhas xornadas do ano dentro do 

período lectivo pero alterando o horario das clases.  

 

 

Departamento de Lingua 

Castelá 

- Participación nos diferentes concursos de narrativa, poesía e 

microrrelatos convocados pola biblioteca do colexio, polo clube de 

lectura ou por outra entidades, como o concurso 
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de redacción de Coca-cola 

- Visita á casa de Pardo Bazán. 

Departamento de Lingua 

Galega 

- Colaboración coas actividades programadas polo equipo de biblioteca, 

outros departamentos e o EDLG. 

Departamento de Música - Asistencia a un concerto didáctico no Auditorio de Galicia en Santiago 

de Compostela ( se pode ser co Departamento de Xeografía e Historia)  

-  Participación na dinamización e colaboración con outros 

departamentos. 

Departamento de 

Educación Plástica e Visual  

- Faranse visitas de interese artístico a exposicións, museos, etc que 

serán programadas coa suficiente antelación en función do seu interese 

e do calendario cultural da comarca. 

- Realizarase algunha saída polo concello con 3º da ESO e con 4º da ESO 

como experiencia de fotografía creativa. 

- Faranse experiencias de debuxo e pintura con 1º e 3º da ESO ao aire 

libre na contorna do centro. 

Departamento de 

matemáticas 

- Participación no Rally Matemático organizado por IGACIENCIA. 

- Participación en Matemáticas na Raia organizada por AGAPEMA E APM 

(Asociación Galega de Profesores de Matemáticas e Asociación do 

Profesorado de Matemáticas de 

Portugal) 

- Participación na Olimpíada Matemática organizados por AGAPEMA 

(Asociación Galega de Profesores de Matemáticas). 

- Participación no Canguro Matemático organizado pola Asociación 

Canguro Matemático Europeo. 

Departamento de Bioloxía 

e Xeoloxía 

- Participación na Olimpíada de Xeoloxía organizada pola AEPECT 

(Asociación Española para o Ensino das Ciencias da Terra) (4º da ESO). 

- Visita aos Museos Científicos Coruñeses. No caso de que as 

circunstancias non o permitan, intentarase realizar esta visita de forma 

virtual. Para 1º, 3º e 4º. 

- Visita ao Museo de Historia Natural de Ferrol. No caso de que as 

circunstancias non o permitan, intentarase realizar esta visita de forma 

virtual. Para 1º da ESO. 

- Participación en talleres/obradoiros organizados polos Museos 

Científicos Coruñeses ou calquera outra entidade dedicada á 

divulgación científica. Para 1º, 3º e 4º. 

- Charla sobre doazón de tecidos e órganos organizada por ADOS 

(Axencia de Doazón de Órganos e Sangue). 

- Roteiro xeolóxico. Para 4º da ESO. 

Departamento de Física e 

Química 

- Visita a centros de interese desde o punto de vista científico, coma o 

CITIC. 
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-Actividade relacionada co Día da Ciencia.  

Departamento de Relixión - No caso de que as saídas se normalizen, intentariamos facer un tramo 

do Camiño de Santiago por mor do Ano Santo para os alumnos de 3º o 

4º da ESO 

- Visitar a catedral de Mondoñedo polo seu 800 aniversario. 

- Colocación do Belén na entrada do colexio no Nadal , a visita a algún 

Belén da zona, a visita a algunha catedral ou igrexa cercana. 

- Asistencia a algunha representación sobre valores e participación 

nalgunha campaña solidaria, todavía por determinar, (como a 

Operación Quilo)  

Departamento de Ciencias 

Sociais e Xeografía 

- Visita Parlamento de Galicia (3º/4º ESO) 

- Visita os Castelos de Moeche e Naraío (1º/2º ESO) 

Departamento de 

Educación Física e PEVS 

- Visita ao Museo do Pobo Galego. Actividade de baile e música 

tradicional. 

-Viaxe á neve. Actividades de esquí, snowboard... 

- Promoción do Voleibol ou outras actividades deportivas en 

colaboración con clubes, Concello... 

- Iniciación á patinaxe sobre xeo para todos os cursos. 

- Semana azul ou xornadas puntuais con actividades relacionadas coa 

auga (remo, vela, surf, piragüismo ...) para todos os cursos. 

- Piragüismo, vela, paddle surf e outras actividades no encoro das 

forcadas. 

- Saídas ao medio natural: Carreiras e actividades de orientación, 

andainas, escalada, piragüismo, rafting, barranquismo, espeleoloxía, 

MTB... 

- Carreiras de orientación en San Sadurniño, no piñeiral de Doniños-San 

Xurxo ou noutras zonas co alumnado do centro ou con outros centros 

educativos. 

- Actividades de música, baile, baile tradicional... no centro co alumnado 

de Secundaria, co de Infantil e Primaria e/ou con outros centros. 

Participación en proxectos e xornadas de baile en coordinación co 

Centro de Formación e Recursos do Profesorado ou con outros 

centros ou entidades. 

- Práctica de actividades-físico deportivas en parques, prazas, zonas 

verdes, espazos naturais e instalacións deportivas da comarca. 

- Programa da Consellería: RCP na aula. 

- Actividades de promoción da saúde. Actividade física na contorna 

próxima ao centro. 

- Visitas a centros, entidades, instalacións con proxectos e actividades 

en relación coa alimentación e actividade saudábel. 

- Visita á horta de froiteiras de San Sadurniño. 
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- Degustacións, almorzos e comidas saudábeis. 

- Creación e mantemento dunha pequena horta escolar e consumo dos 

seus produtos. A  compostaxe no centro. 

- Celebración de actividades sobre as tradicións do Samaín, Nadal, do 

Maio... 

- Torneos e xornadas deportivas, de actividade física, tempos de lecer 

con animación á practica de actividade física, xogos olímpicos, xogos 

tradicionais no tempo de lecer, en datas puntuais... 

- Celebración do día do peón, xornadas de xogos tradicionais. 

- Celebración do día da Educación Física na rúa. 

- Carreira popular en San Sadurniño. 

- Realización dunha ou varias etapas do Camiño de Santiago de 

Compostela. 

- Obradoiro de malabares e circo con Circus magníficus. 

Departamento de Inglés - Asistir a algunha sesión de cine bilingüe. 

- Algunha visita cultural con guía. 

- Visita dalgunha persoa de fala inglesa. 

Departamento de 

Tecnoloxía 

- Visita ao museo Muncyt para 2º - 3º ESO( no primeiro trimestre). 

- Participación en talleres de ciencia do CIS de Ferrol ou da fundación 

Barrié en A Coruña para 3º - 4º ESO ( no segundo trimestre). 

- Coordinación do contrato programa Eduexcelencia a través do 

fomento nun ámbito de coñecemento que neste caso será en STEM, 

coordinando a liña de traballo no PFPP do 

centro: Iniciativas formativas no ámbito STEM, organizarase para un 

grupo de 3º ESO de alumnado interesado. 

- Participación en talleres e concursos de robótica e de programación 

(organizados polas universidade de A Coruña, pola asociación de 

informática e novas tecnoloxías da comarca chamada Amigus Labs, pola 

Fundación Barrié de A Coruña ( xa inscritos na liga maker dron e á espera 

de ser aceptados nas plazas que teñen, sería formación antes do nadal 

e concurso a principios de maio), polo CIS de Ferrol, ... 

Departamento de Francés - Obradoiro de crêpes 

- Contacontos en francés 

- Intercambio de cartas cun instituto da illa de Réunion.  

Departamento de Valores 

Éticos 

- Visitas a exposicións, xornadas, museos.... 

- Participación en actividades no centro, no Concello ou noutras zonas 

relativas a cuestións de xénero, día da paz, día do medio ambiente 

- Creación e mantemento dunha pequena horta escolar e uso ou 

consumo dos seus produtos dentro dun traballo de concienciación 

sobre o coidado do medio ambiente e a sustentabilidade. Ligado isto ao 

traballo no composteiro do centro. 
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- Celebración de actividades sobre as tradicións do Samaín, Nadal, 

Antroido, Maio... 

Departamento de 

Orientación 

- Agalure (4º ESO): Adicción o Xogo. Martes 21 de diciembre as 9:30h 

- AESLEME (2º ESO):  

Viernes 14 de Enero (2B 9:30h 2º A 10:20h). 

- Plan Director (3º ESO): novas tecnoloxías. 

- Programa ATRÉVETE, Eduemprende (2º ESO - 6º EP)  (Eduemprende) 

-Plan Director (3º ESO) : Novas tecnoloxías - 11 febrero 12:25h   

- Obradoiro “Violencia de Xénero e novo contexto dixital” no marco do 

25N 

- Obradoiro Habilidades Sociais (ASFEDRO). 

LUNES 10, 17 Y 24 Enero. 

 1º B ESO Lunes 11:10h - 12:00h  

 3º ESO Lunes 13:15 - 14:05h  

 1º A ESO Lunes 14:05h - 14:55h  

-Obradoiro de prevención de conductas aditivas. (ASFEDRO) 

JUEVES 10 - 17 Marzo 

 2º ESO A 16:05h  

 2º ESO B 12:25h 

- Visita exposición con motivo do 8 de marzo Casa do Concello 

MARTES Y JUEVES 22/24 Marzo  

-Obradoiro de educación afectivo - sexual. 

VIERNES 11/18/25 Xaneiro 

-Obradoiro Habilidades Sociais (4º - 5º EP) 

MIÉRCOLES 12/19 de Xaneiro. 

 4° primaria: 9:30 - 11:30 horas 

 5° primaria: 12:25 - 14:00 horas 

-Programa de promoción da Igualdade.  

-Presentación do libro “Os Bolechas en San Sadurniño”. 

- 2 Abril - Concienciación TEA 

 

Todas as actividades sinaladas se levarán a cabo, en caso de ser posible, e sempre e cando sexan 

aprobadas polo órgano de goberno competente ou polo Consello Escolar se a evolución da crise sanitaria 

ocasionada pola COVID-19 o permita. De ser así todas elas incorporarnase na memoria final.  

 9.2 Plan anual para a potenciación do uso da lingua galega 

Obxectivos xerais 

● Progresar na normalización e galeguización, tanto no ámbito docente coma nas relacións 

interpersoais entre os distintos membros da comunidade escolar. 
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● Fomentar a transmisión 

da Lingua Galega no ámbito familiar. 

● Fomentar especialmente o uso oral da lingua, evitando que esta se identifique unicamente co ámbito 

académico ou a lingua escrita. 

● Tentar desactivar os prexuízos lingüísticos cara ao Galego en toda a comunidade educativa e, na 

medida do posible, no contorno do centro. 

Obxectivos específicos para este curso 21/22 

● Contribuír na medida do posible, a que se garanta a presenza da Lingua Galega como medio de 

comunicación nas materias de uso obrigado. 

● Utilizar a Lingua Galega nas actividades extraescolares e complementarias que o centro organiza. 

● Facilitar material en  Lingua Galega para os distintos departamentos. 

● Realizar actividades que impliquen actuacións de carácter interdisciplinar. 

● Facilitarlles, tanto ao profesorado coma ao alumnado, o acceso a ferramentas das novas tecnoloxías 

da información e da comunicación que faciliten un uso correcto da lingua e melloren así a súa 

valoración positiva. 

● Pór a disposición da comunidade educativa as posibilidades que a internet lles ofrece en recursos 

lingüísticos, culturais, educativos… 

● Fomentar actividades que impliquen a participación activa do alumnado. 

● Coidar a acollida do alumnado inmigrante axudándoo a integrarse nas aulas e nas actividades que 

realicemos procuraremos que todas as linguas do alumnado inmigrante sexan recoñecidas e visibles 

simbolicamente, para que resulten de gran axuda para educar na diversidade e no intercambio 

cultural. 

● Como podemos observar máis arriba, a disposición dos nosos obxectivos non se disgrega claramente 

en sectores, e aínda que pretendemos neles prestar atención a todos os compoñentes da realidade 

sociolingüística da contorna do centro, é claro que tentamos atender primeiramente ás necesidades 

da comunidade educativa que despois ampliaremos ao resto do medio, conscientes da relación de 

interdependencia que todos os membros sociais supoñen nun proxecto de normalización do idioma. 

● Interésanos prestar especial relevancia, dentro do traballo do centro, ás relacións interdisciplinais 

entre os distintos departamentos didácticos e ciclos, especialmente coa Biblioteca e co 

Departamento de Organización de Actividades Extraescolares.  

● Este curso faremos as actividades da EDLG pensando na idea de acomodalas ao proxecto de centro 

“A nosa contorna; co cal intentarase que as actividades teñan que ver coa contorna do centro (pobo 

e zonas limítrofes). 

● Debido a situación creada pola COVID19, moitos dos actos previstos non se realizarán en grupos 

amplos – actos de centro, e se as condicións epidemiolóxica o permitisen volveríamos a organizar 

actos colectivos, por iso as programamos -, se non que tentaremos incentivalas dentro de cada aula 

ou utilizando as TICS, polo que pediremos axuda aos Seminarios relacionados directamente coas 

TICS. 

Actividades 



 

 

 43 

Celebración das distintas 

efemérides significativas ao longo do curso en colaboración cos distintos Departamentos dependendo da 

actividade, como medio non só de coñecemento conceptual da realidade inmaterial galega, senón tamén 

como xeito de manter contacto coa lingua en contextos lúdicos, atractivos e informais, cunha novidade moi 

importante este curso: realizaranse, a meirande parte delas, dentro da aula, ou de xeito dixital, para evitar 

as aglomeracións e seguir así o protocolo de distanciamento social que provoca a Covid-19. 

As datas das actividades correspondentes fixaranse a medida que avance o ano escolar, e este curso, por 

mor da Covid-19, ditas actividades estarán moi condicionadas por dita pandemia ou, directamente, non se 

poderán realizar. 

Outubro 

● Samaín: exposición de froitos do outono (farase, se as condicións sanitarias así o permiten, unha 

exposicións de cabazas no exterior). 

Novembro 

● O Magosto (nunca en grupo amplo): será lembrado nas aulas, e o que significa dita festividade. 

 

● O Día do Peón (xogo tradicional): non se poderá realizar con todo o alumnado xunto . 

● Día internacional contra a violencia de xénero. 

Decembro 

● Traballos a nivel da aula para valorar a Constitución e o Estatuto de Galicia. 

● O Nadal ( actividades propias do Nadal): postais de Nadal. 

Xaneiro 

● Día da Paz. 

● Día da ilustración en Galicia. 

Febreiro 

● Día de Rosalía. 

● Concurso microrrelatos RAG. 

Marzo 

● Entroido: se as condicións sanitarias non permitisen unha actividade de grupo, trataríamos de 

lembrar esta data dentro de cada aula, con traballos alusivos a dita festividade. 

● O Día da Muller. 

● A Semana da Prensa. 



 

 

 44 

Abril 

● Semana do Libro. 

Maio 

● Os Maios (se as condicións sanitarias non permitisen unha actividade de grupo, trataríamos de 

lembrar esta data dentro de cada aula, con traballos alusivos a dita festividade). 

● As Letras Galegas. 

Xuño 

● Festival fin de curso. 

● Concurso fotografía “Dia mundial do Medio ambiente” 

● Saídas culturais organizadas polos titores (que estarán condicionadas ás condicións sanitarias, polo 

que nun principio non se contemplan nin saídas nin festival de centro). 

Outras actividades pendentes de situar nun tempo especifico  

 

Todas as seguintes actividades levaranse a cabo sempre que as condicións sanitarias o permitan. De ser así, 

todas elas incorporaranse na memoria final.  

Contos compartidos: con esta actividade pretendemos un intercambio de producións literarias (contos, 

poemas, cartas, obras dramáticas…) entre o alumnado, e lecturas compartidas entre alumnado de distinto 

nivel e con outras persoas da comunidade educativa. 

Continuaremos coa recuperación das Nosas palabras: actividade consistente en recuperar léxico en desuso, 

implicando ás familias, especialmente aos avós dos noso alumnado. Este curso, con mais motivo, ao ter un 

tema de centro baseado na nosa contorna. 

Colaborar co profesorado de EP no proxecto de crear e poñer en escena unha ópera musical en Galego para 

alumnos de EP (Proxecto LOVA).  

Participación en obradoiros literarios, científicos, artísticos e de sociolingüística. Tentarase traer ao centro a 

algúns autores ou autoras que dediquen sesións a diferentes grupos e fomentar así a súa competencia 

lingüística e creativa, e contribuíndo ao fomento da lectura en todos os niveis.  

Saídas a rotas literarias en colaboración co Departamento de Lingua e Literatura Galega.  

Participación nas actividades que nos oferte a Coordinadora de Equipos de Normalización Lingüística de 

Ferrolterra como A mocidade coa lingua, cinema en galego, obras de teatro en galego, concursos literarios, 

etc. 

Asistencia a obras de teatro que se vaian organizando ao longo do ano escolar e que sexan de interese para 

fomentar e activar a presenza da lingua e a súa valoración por parte do noso alumnado en colaboración co 

Concello.   

Potenciar o uso do galego normativo na páxina web do centro en colaboración co Departamento de Lingua 

Galega e Literatura, e coa participación dos demais Departamentos do centro. 



 

 

 45 

Empregar os blogs da 

biblioteca. 

Aproveitar, na medida do posible, as ofertas de actividades que propoña a Secretaría Xeral de Política 

Lingüística, xa sexa directamente co centro ou a través de editoriais ou Concello. 

 

Avaliación do plan 

 

Atenderemos aos seguintes criterios: 

● Lograr o contacto e a valoración do traballo en prol da normalización lingüística por parte dunha 

maioría ampla da comunidade educativa. 

● Desactivar os prexuízos lingüísticos cara ao galego en toda a comunidade educativa  e, na medida do 

posible, na contorna do centro. 

● Contar coa participación activa e compromiso en especial do noso alumnado, pero tamén doutros 

membros da comunidade educativa. 

● Dotar á comunidade educativa de novos recursos (materiais e de coñecemento) que poidan servir 

que poidan servirlle para ampliar o seu contacto coa lingua e a cultura, e dean unha visión da lingua 

coma un código propio e oficial para Galicia. 

 

● Poñer en contacto ao CPI de San Sadurniño coa realidade institucional máis próxima, o seu Concello 

e limítrofes, dos cales se acolle alumnado.  

Dependendo do grao en que logremos aplicar estes criterios e da evolución e logro de obxectivos, así como 

do desenvolvemento gradual do proxecto, tentaremos adaptar o traballo e deixar constancia para os 

vindeiros anos, tentando así contribuír á elaboración da planificación sociolingüística de centro. 

Ao longo do curso iremos vendo o grao de cumprimento da programación proposta. Entre as ferramentas 

que utilizaremos: 

● Observación directa das actividades, e ver se funcionan e o grao de satisfacción das persoas 

implicadas. 

● Poderemos facer enquisas (escritas ou orais). 

● Calquera achega que se faga (crítica, opinións, …) de como se fixeron as diferentes actividades. 

Sabendo que é un curso complicado para todos: alumnado, profesorado, familias e toda a comunidade 

escolar implicada nun proxecto tan magno como é a educación. 

 

Covid-19 

Queremos, dende o Equipo de Dinamización da Lingua Galega, engadir este punto para lembrar  e remarcar, 

certas ideas que xa se foron dicindo ao longo de todo o documento: 

● As actividades non se poderán realizar, nun principio, en grupos amplos (todo o centro por exemplo), 

senón que se realizarán dentro de cada aula ou, de ser no exterior, en grupos reducidos mantendo 

as distancias e medidas sanitarias previstas por mor da Covid-19. 
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● Case con total seguridade, 

moitas das actividades programadas non se poderán desenvolver. Así e todo, entendemos que é 

positivo programalas por se a situación sanitaria cambiara e se puidese, aínda que só sexa 

parcialmente, desenvolvelas. 

● O que antes se facía en murais/exposicións por todo o centro educativo, este curso non se poderá 

facer polas medidas de hixiene e seguridade que conleva o contexto sanitario actual. 

● Intentaremos utilizar recursos TICS para realizar algunha das actividades: entrega de debuxos, frases, 

ideas, contos, poemas... 

● Por mor da pandemia, algunhas actividades que se facían mesturando etapas non se poderán 

desenvolver de xeito global: Día da Paz, Día da Muller, Letras Galegas, Samaín, Día do Peón, Os Maios, 

Entroido, saídas culturais festivais... Este curso, como podemos observar na programación enriba 

detallada, intentaremos realizalas, pero desta volta, nas diferentes aulas, en grupos moi reducidos 

ou, desgraciadamente – a non ser que mellorase a pandemia e os protocolos sanitarios o permitisen 

– non se poderán facer, pero insistimos na necesidade de programalas por se a situación sanitaria 

cambiase e con ela os protocolos. 

 

 

9.3 Plan anual de lectura 

 

O Plan Anual de Lectura (PAL) concreta obxectivos e accións para o desenvolvemento do Proxecto Lector 

do Centro (PLC) durante o curso escolar. 

No noso centro educativo partimos da idea de que a lectura é un instrumento fundamental para a 

formación integral dos individuos, xa que, a través dela, as persoas somos capaces de desenvolver 

habilidades cognitivas, sociais, afectivas, morais, emocionais e creativas. Neste sentido, o noso plan vai 

encamiñado a mellorar as competencias fundamentais de lectura e escritura do noso alumnado desde 

todas as áreas do currículo, implicando deste xeito tanto a docentes como alumnos e alumnas no proceso 

de adquisición do hábito lector. 

Obxectivos 

- Colaborar co equipo directivo no establecemento do protocolo COVID-19. 

- Planificar unha formación a usuarias e usuarios adaptada ao contexto da COVID-19. 

- Establecer medidas que posibiliten a atención nun escenario de actividade académica non presencial. 

- Formar lectores e lectoras competentes. 

- Fomentar o interese do alumnado pola lectura e desenvolver nel o hábito lector. 

- Contribuír á mellora da expresión oral e escrita do alumnado, utilizando a lectura como medio para 

ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta. 

- Favorecer a comprensión lectora desde todas as materias do currículo. 

- Potenciar a valoración das competencias lingüísticas en disciplinas non especificamente lingüísticas. 
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- Potenciar no alumnado 

unha actitude reflexiva e crítica mediante o tratamento da información. 

- Interpretar e producir textos orais e escritos por parte do alumnado. 

- Potenciar o uso da biblioteca escolar como centro de recursos e como elemento dinamizador da 

actividade lectora. 

- Colaborar no desenvolvemento de metodoloxías de traballo activas: retos, proxectos e traballos de 

investigación, etc. 

- Favorecer a adquisición de estratexias para seleccionar, interpretar e reelaborar a información. 

- Difundir recursos e contidos a través da aula virtual e o blog Bibliosansa. 

- Fomentar a alfabetización múltiple: comprender, usar e avaliar diversas fontes de información 

impresas ou en versión electrónica. 

 

- Converter a biblioteca nun centro de recursos de aprendizaxe, lectura e información. 

- Apoiar dende a biblioteca o estudo e outras actividades encamiñadas cara á comprensión social. 

- Avanzar na conversión da biblioteca nunha biblioteca inclusiva. 

- Avanzar cara á conversión nunha biblioteca creativa. 

- Colaborar coas familias, o concello, a biblioteca municipal e outras institucións na dinamización da 

lectura. 

Organización de espazos e tempos para a lectura 

Espazos 

- Aulas ordinarias e específicas do centro educativo. 

- Biblioteca escolar. 

Tempos de lectura 

- Uso da biblioteca escolar por parte dos distintos departamentos didácticos dentro do horario lectivo, 

con actividades deseñadas polo profesorado encargado de impartir cada materia. 

- Utilización da biblioteca nos recreos, respectando o aforo máximo, e sempre e cando estea presente 

nela o profesorado encargado. 

- Lectura na aula, dentro das sesións lectivas de cada docente.  

 

Liñas de actuación prioritarias en relación co papel da biblioteca escolar no centro. 
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Estas liñas prioritarias son as 

que incluímos na solicitude entregada para a nosa continuación no Plan de Mellora de Bibliotecas 

Escolares, convocado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Dirección Xeral 

de Centros e Recursos Humanos) para o curso 2021-2022. 

 

Liñas prioritarias en relación coa organización e a xestión. Configuración da biblioteca como 

laboratorio creativo de aprendizaxes. 

 

- Deseño, en setembro, do protocolo de apertura e uso, consensuado con equipo directivo e docente. 

- Continuación coa automatización dos fondos. 

 

 

- Establecemento, en colaboración co profesorado, das prioridades e dos prazos para a adquisición dos 

fondos. 

- Continuación coas actividades de lectura dixital. 

- Dinamización dos blogs da biblioteca e do club de lectura, así como das seccións da biblioteca na 

páxina web e na aula virtual. 

- Divulgación do labor realizado na biblioteca escolar, especialmente nas reunións con pais e nais. 

- Elaboración dun horario de utilización que facilite o uso da biblioteca aos diversos grupos. 

- Exposición de traballos realizados nas clases e fomento da utilización da biblioteca coma un espazo 

de aprendizaxe máis. 

 

Liñas prioritarias en relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa 

integración no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao 

desenvolvemento das competencias clave do currículo. 

 

- Colaboración co profesorado das diferentes áreas e materias na realización de actividades orientadas 

cara á lectura e a escritura, así coma na elaboración de traballos de investigación e de proxectos. 

- Colaboración na realización das actividades programadas para desenvolver a materia de libre 

configuración de sexto de primaria “Arte e biblioteca”, así como a de “Investigación e Tratamento da 

Información” na ESO en caso de se impartir. 

- Utilización do blog Bibliosansa e da aula virtual para difundir os fondos da biblioteca e recursos web 

de interese. 
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- Exposición das novidades 

e realización de exposicións. 

- Elaboración de guías de suxestións de lectura e divulgación de recursos relacionados coas diferentes 

materias. 

- Organización de actividades en colaboración co profesorado: recital do Día da Paz, Semana do Libro, 

Semana das Letras Galegas (en colaboración co Equipo de Dinamización da Lingua Galega, EDLG), etc. 

 

Liñas prioritarias en relación coa formación de usuarios e a adquisición da competencia 

informacional. 

 

 

 

- Continuación coas xornadas de acollida para o alumnado na biblioteca: realización de actividades que 

permitan coñecer as normas de uso e os servizos que ofrece. 

- Colaboración co profesorado na realización de actividades para desenvolver habilidades que 

permitan familiarizar o alumnado co uso da biblioteca e os seus recursos para localizar información 

e investigar usando fontes fiables de información (con especial atención a Internet). 

- Colaboración cos programas de alfabetización mediática e informacional. 

- Difusión na aula virtual e no blog Bibliosansa de recursos web relacionados coas diferentes materias. 

- Implicación do alumnado nas tarefas de xestión da biblioteca. 

Liñas prioritarias en relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do Proxecto Lector de 

Centro. 

 

- Continuación co desenvolvemento do Proxecto Lector de Centro. 

- Colaboración co profesorado na Hora de ler e outras actividades realizadas para o desenvolvemento 

do proxecto lector. 

- Elaboración de guías de suxestións de lecturas e exposicións de fondos. 

- Actualización dos blogs da biblioteca e do club de lectura. 

- Achegamento ás familias dos fondos da biblioteca. 

- Club de lectura para ESO. 

- Encontros con escritoras e/ou escritores. 
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- Organización da Semana 

do Libro e a Semana das Letras Galegas, esta última en colaboración co EDLG. 

- Realización de actividades de creación literaria. 

 

Liñas prioritarias en relación cos avances cara a unha biblioteca inclusiva. 

 

- Establecemento, en colaboración cos titores e as titoras e co Departamento de Orientación, das 

prioridades na adquisición de mobiliario, equipamento e materiais en diversos formatos. 

- Estudar, en colaboración co Departamento de Orientación e o claustro, as medidas a tomar para 

avanzar no proceso cara a conseguir unha biblioteca inclusiva. 

- Realización de actividades adaptadas para todo o alumnado. 

- Enfoque participativo na realización e no deseño de actividades. 

 

Outras actuacións. 

- Colaboración coa Biblioteca Municipal, o EDLG, o Equipo TIC e a responsable de actividades 

extraescolares e complementarias. 

- Levar o control dos libros emprestados tanto ao alumnado coma aos docentes do centro. 

- Levar o control dos libros que non foron devoltos. 

- Atender as peticións dos distintos departamentos didácticos no que se refire á compra de libros de 

lectura. 

- Comprobar a existencia de exemplares suficientes das lecturas obrigatorias. 

 

Rutinas de lectura 

As actividades principais do Proxecto Lector realízanse na aula, polo tanto, é na programación didáctica 

de departamentos e cursos de Educación Infantil e Educación Primaria, así coma nas programacións de 

aula das distintas materias de Educación Secundaria onde se concretan. Ademais, contemplamos os 

seguintes “tempos de lectura”: 

- Hora de ler en Educación Infantil e Primaria: en cada materia, dedicarase un tempo de lectura 

axustado ao nivel e xornada escolar. 

- Hora de ler en Educación Secundaria: os docentes de todos os departamentos didácticos do CPI de 

San Sadurniño comprométense a dedicar á lectura na aula un número de horas por trimestre igual 

ao número de horas semanais impartidas na materia. 

Recursos humanos 
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Equipo de biblioteca 

O Equipo de Biblioteca e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega e traballarán de xeito coordinado. 

Deste modo, existen dúas horas de dinamización no horario dos coordinadores, que facilitan a 

planificación de actividades conxuntas. 

As persoas responsables da biblioteca terán como principais funcións as seguintes: 

- Colaborar na programación de actividades encamiñadas ao fomento da lectura. 

- Coordinar o funcionamento da biblioteca, facilitando o seu uso tanto polo alumnado coma polo 

profesorado. 

 

 

- Seleccionar libros e materiais educativos e propoñer actividades educativas relacionadas cos 

mesmos. 

- Actuar de enlace entre as súas propias actuacións e as do resto de docentes do centro e/ou axentes 

externos. 

- Comprar obras literarias xuvenís e dalas a coñecer á comunidade educativa. 

- Encargarse da apertura da biblioteca durante os recreos para que o alumnado poida levar a cabo 

préstamos e devolucións. 

 

Profesorado 

O profesorado das distintas materias fará recomendacións de libros relacionados coas súas disciplinas. 

No caso dalgúns departamentos, coma o de Xeografía e Historia, a Programación Didáctica recolle a 

obriga de ler un libro ao trimestre para poder superar a avaliación da materia. 

 

Actividades programadas  

Actividades puntuais 

- Exposición de libros en datas sinaladas (Día contra a Violencia de Xénero, Día da Muller e da Nena na 

Ciencia, Día da Paz, etc.). 

- Conmemoracións: celebraranse, con actividades aínda por determinar, datas tales como o Día da Paz, 

o Día da Muller, a Semana da Prensa, o Día do Libro ou o Día das Letras Galegas. 

- Organización de encontros con autores/as que poidan proporcionar as editoriais. 
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Actividades de aula 

nas distintas materias 

- Lectura de textos en distintos soportes, relacionados coa materia traballada. 

- Fomento da lectura a través da proposta de libros xuvenís de temática relacionada coa materia en 

cuestión. 

- Fomento do uso de fontes documentais complementarias ao libro de texto, tanto en soportes 

impresos coma en soporte dixital e audiovisual. 

- Potenciación da realización de exposicións escritas e orais propias a partir da información existente 

e a súa presentación en soportes variados. 

  

 

 

Actividades de dinamización cultural 

- Celebración de actos conmemorativos como, por exemplo, o Día da Biblioteca Escolar, o Samaín ou 

o Día de Rosalía de Castro. 

- Continuación co blog de Biblioteca Bibliosansa para dar a coñecer novas de interese así coma os 

materiais elaborados (guías de lectura, trípticos, etc.). 

  

Actividades en coordinación cos distintos departamentos didácticos 

- Realización de actividades variadas: exposicións, recitais, concursos literarios... 

- Encontros con autores/as de obras lidas durante o curso. 

- Exposición de novidades de lectura xuvenil. 

- Potenciación, por parte do profesorado, da consulta dos recursos da biblioteca. 

  

Actividades relacionadas coa xestión e a organización. A biblioteca como “laboratorio creativo de 

aprendizaxes” 

- Reparto de tarefas entre os membros do Equipo de Biblioteca. 

- Elaboración e exposición do horario da biblioteca. 

- Integración do catálogo de EI e EP no Koha. 

- Difusión das posibilidades didácticas e das actividades da biblioteca nas reunións de principio de 

curso con nais e pais. 
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- Estudo, en colaboración 

do Departamento de Orientación, das necesidades de servizos e materiais específicos. 

- Adquisición de fondos procurando a colaboración de todo o profesorado. 

- Continuación coa automatización do catálogo para posibilitar un mellor aproveitamento dos fondos 

dispoñibles na biblioteca. 

- Deseño de actividades de formación do usuario/a. 

- Dinamización das seccións da biblioteca na web do centro, e do blog da biblioteca Bibliosansa. 

- Recompilación dos materiais elaborados na sección da aula virtual. 

- Estudo e posta en práctica e propostas para avanzar cara a unha biblioteca creativa. 

 

  

 

Actividades relacionadas coa formación de usuarios e a educación para a competencia 

informacional 

- Colaboración co profesorado nas actividades relacionadas co desenvolvemento das habilidades de 

localización e tratamento da información e a investigación. Prestarase especial importancia aos 

seguintes aspectos: busca no catálogo e localización de fontes de información fiables. 

- Colaboración coa materia de libre configuración “Arte e Biblioteca” (6º EP). 

- Dinamización do blog da biblioteca e das seccións da biblioteca na páxina web do centro. 

- Selección de recursos. 

- Asesoramento individual do profesor-bibliotecario. 

 

Actividades relacionadas coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, a súa 

integración no tratamento do currículo e a súa contribución á alfabetización múltiple e ao 

desenvolvemento das competencias clave do alumnado. 

- Utilización da páxina web, dos blogs do club de lectura e da biblioteca para difundir os materiais 

elaborados e os fondos. 

- Elaboración de guías de suxestións de lecturas. 

- Colaboración coa materia “Arte e biblioteca”. 

- Colaboración co profesorado na realización de actividades orientadas cara á información e a 

investigación: préstamos de fondos, difusión de recursos, etc. 

- Colaboración coas actividades organizadas polo EDLG. 
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- Colaboración coas 

actividades de robótica realizadas no centro. 

- Outubro mes da biblioteca. 

- Novembro de Ciencia. 

- Actividades do Día da Paz. 

- Selección de recursos no blog Bibliosansa sobre Rosalía de Castro. 

- Actividades para o Día Internacional da Muller. 

- Actividades para a Semana do Libro e a Semana das Letras Galegas. 

 

Actividades relacionadas co fomento da lectura e do desenvolvemento do Proxecto Lector do 

Centro 

- Colaboración co profesorado na Hora de ler e outras actividades realizadas polo profesorado para o 

desenvolvemento do Proxecto Lector. 

- Elaboración de guías de suxestión de lecturas. 

- Presentación de novidades e outros fondos de interese en Bibliosansa. 

- Recompilación de recursos das distintas materias. 

- Actividades online. 

- Club de lectura. 

 

Actividades relacionadas cos avances cara a unha biblioteca inclusiva 

- Establecer, en colaboración co Departamento de Orientación, as prioridades na adquisición de xogos, 

así coma fondos en diversos formatos para garantir a atención á diversidade: textos con letra grande, 

lingua de signos, pictogramas, braille, audiolibros, textos redactados con criterios de lectura fácil, etc. 

- Estudar, en colaboración co Departamento de Orientación e o claustro, as medidas a tomar para 

conseguir unha biblioteca inclusiva: sinaléctica, atención personalizada, organización de materiais 

por centros de interese, actividades e servizos, reorganización de espazos. 

- Realizar actividades adaptadas a todo o alumnado. 

- Propiciar o acceso igualitario a todo tipo de servizos: club de lectura, formación de usuarios, 

empréstitos e outras actividades. 

- Fomentar o enfoque participativo na realización de actividades e no seu deseño. 

- Colaborar cos titores e titoras. 
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Actividades no caso 

dun escenario de actividade académica non presencial 

- Deseño de actividades virtuais. 

- Apoio de actividades de busca de información e selección de recursos. 

- Difusión de recursos e contidos a través da aula virtual e do blog Bibliosansa. 

- Promoción de actividades significativas en colaboración co profesorado do centro. 

- Colaboración coa Biblioteca Pública na difusión das posibilidades de lectura dixital que ofrece Galicia 

Le (plataforma de préstamo de obras en formato electrónico das bibiotecas públicas galegas). 

Seguimento e avaliación 

O Plan Anual de Lectura debe ser revisado anualmente co obxectivo de modificar aqueles aspectos que 

non cumpran o seu cometido e engadir aspectos novos que vaian xurdindo. Con este propósito, farase 

un seguimento das distintas actividades propostas, valorado se se levaron a cabo e, en caso afirmativo, 

coñecer cal foi o resultado e a implicación do profesorado e o alumnado. 

A avaliación das actividades desenvolvidas polo profesorado das distintas áreas  e materias será levada 

a cabo por este. A avaliación das actividades  da biblioteca será labor do profesorado e do Equipo de 

Biblioteca. Os responsables da biblioteca escolar confeccionarán unha serie de indicadores que permitan 

coñecer o desenvolvemento das actividades do proxecto. Concretamente, teranse en conta os seguintes 

criterios de avaliación: 

- Os avances do alumnado en canto a hábitos lectores. 

-  

- O grao de desenvolvemento das actividades previstas no plan. 

- A consecución dos obxectivos propostos. 

- A coordinación co profesorado das distintas etapas. 

- O aproveitamento dos recursos do centro educativo. 

- O impacto dos servizos e actividades ofertadas pola biblioteca na ampliación das posibilidades de uso 

pedagóxico da biblioteca. 

- Os resultados das actividades de dinamización. 

- O grao de satisfacción dos usuarios cos servizos e fondos da biblioteca. 

Como instrumentos de avaliación utilizaranse os seguintes: 

- Listas de observación. 

- Cuestionarios. 

- Caixas de suxestións. 
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- Estatísticas. 

As reunións das CCP permitirán avaliar o desenvolvemento deste Plan e do Proxecto Lector, ao facilitar 

a coordinación entre a dirección, o profesorado e a responsable da biblioteca. Ao finalizar o curso, toda 

esta información, así coma as propostas de mellora, recolleranse nunha memoria que será incluída na 

memoria final de curso. 

 

 

9.4 Programa de formación do profesorado 

 

No CPI de San Sadurniño coa finalidade de mellorar a práctica docente e os procesos de ensinanza-

aprendizaxe. levamos dende fai varios anos desenvolvendo o Plan de Formación Permanente do Profesorado 

(PFPP).  

A nosa intención é mellorar a organización do centro, a convivencia, as propostas metodolóxicas e a 

cooperación institucional para adaptarnos ás novas necesidades educativas. Pretendemos, por tanto, 

continuar creando un espazo para que o profesorado coñeza e aproveite as posibilidades da reforma 

educativa e poida acadar unhas adecuadas competencias. 

Tomaremos como punto de partida a autoavaliación das propias necesidades, deseñando e desenvolvendo 

actuacións de calidade baseadas nunha cooperación aberta da educación, onde presente, pasado e futuro 

conflúan nun obxectivo fundamental: mellorar a calidade educativa.  

A formación do profesorado do CPI de San Sadurniño orientarase á consecución dos seguintes obxectivos: 

● Capacitar o profesorado para adecuar a súa práctica docente á realidade escolar e ás demandas da 

sociedade. 

● Proporcionar ao profesorado estratexias para xestionar a diversidade existente nas aulas e conseguir 

o éxito educativo de todo o alumnado. 

● Potenciar a formación online. 

● Facilitar ao profesorado o coñecemento de estratexias e ensino e metodoloxías de investigación e 

innovación educativa que supoñan unha mellora da calidade do ensino. 

● Fomentar o traballo cooperativo dos equipos docentes para lograr que estes contribúan ao 

desenvolvemento das competencias clave na Educación Secundaria Obrigatoria e no resto de 

ensinanzas que se imparten no centro. 

● Promover a conciencia profesional docente. 

● Promover a vinculación entre formación e aplicación do aprendido. 

● Lograr un ensino de calidade e equitativo para o alumnado.   

 

Marco legal 

O Decreto 74/2011, do 14 de abril, polo que se regula a formación permanente do profesorado que imparte 

as ensinanzas establecidas na Lei Orgánica de Educación (LOE) en centros educativos sostidos con fondos 

públicos da Comunidade Autónoma de Galicia abrangue todos aqueles aspectos que regulan de forma 

íntegra a formación permanente do profesorado co obxectivo de lograr un sistema educativo orientado á 

calidade. 
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No presente curso académico 

iníciase a implantación da Lei Orgánica 3/2020, do 29 de decembro, pola que se modifica a Lei Orgánica 

2/2006, do 3 de maio, de Educación e, con ela, un novo marco normativo. En consonancia co devandito 

marco, o Plan de Formación do Profesorado debe fomentar accións encamiñadas a garantir unha educación 

inclusiva e igualitaria. 

 

Liñas de traballo 

 

De acordo co exposto anteriormente, a proposta de formación do CPI de San Sadurniño para o presente 

curso 2021/2022 contempla varias liñas de actuación, segundo os criterios de interese detectados entre o 

profesorado: 

Levaremos a cabo un PFPP con diversas liñas de actuación e itinerarios: 

Convivencia escolar e clima da aula. Centros saudables. Relacións coas familias 

Dentro desta liña de traballo inclúense dous itinerarios: 

● A familia como motor de cambio. Educar no esforzo e na responsabilidade. 

● CPINNOVA EDUsostibilidade 

Plan dixital do centro. Integración didáctica das TIC. Traballo colaborativo en rede a través de espazos 

virtuais. Educación dixital 

Dentro desta liña de traballo inclúense tres itinerarios: 

● Robótica. 

● Plan dixital de centro. 

● CPINNOVA EDUexcelencia 

Mellora da xestión dos centros 

Dentro desta liña de traballo inclúese un itinerario: 

● Plan de mellora. 

Internacionalización dos centros educativos 

Dentro desta liña de traballo inclúese un itinerario: 

● Internacionalización dos centros educativos. 

Iniciativas formativas no ámbito STEM (ciencia-tecnoloxía-enxeñaría-matemáticas) 

Dentro desta liña de traballo inclúese un itinerario: 

● CPINNOVA EDUinnova. 

Ademais, desenvolveremos o Plan Proxecta “Donas de si”, vinculado ao obxectivo de Desenvolvemento 

Sostible 5 (ODS 5. Igualdade de xénero), e encamiñado a visibilizar e empoderar as mulleres como pezas 

fundamentais do desenvolvemento da sociedade. 

Diferentes cursos de formación e actividades destinados ao profesorado relacionado cos diferentes 

programas nos que participa o centro. 
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Avaliación 

 

A avaliación é un dos elementos fundamentais para coñecer o nivel de consecución dos obxectivos e o grao 

de satisfacción do profesorado co plan de formación e, polo tanto, permite tomar decisións que posibilitan 

corrixir posibles desaxustes no seu desenvolvemento. 

Proponse avaliar os seguintes aspectos: 

● O desenvolvemento do Plan de Formación. 

● O resultado das accións formativas en canto á satisfacción do profesorado e a transferibilidade das 

aprendizaxes adquiridas. 

 

9.5  Contratos programa 

Contrato programa Innova 

Existen tres modalidades: 

● EDUInnova: o centro docente con entorno innovador de aprendizaxe a través da mellora 

permanente. 

● EDUExcelencia: o centro docente como promotor da excelencia a través do afondamento nun ámbito 

de coñecemento. 

● EDUSostibilidade: o centro educativo comprometido cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible 

(ODS). 

 

 

 

 

 

Contrato programa Inclúe 

● Inclúe-T: coordinado por Serafín Morado Morgade, pretende mellorar a convivencia no centro na 

hora de lecer, con actividades coordinadas nas que o alumnado sexa o protagonista e guía do seu 

xogo (proxecto de dinamización de patios). 

● Emociona-T: Proxecto Lóva: coordinado por Ana Vázquez Rico, desenvolverase en 5º de EP, e 

excepcionalmente en 6º de EP durante este curso.  

 

9.6   Proxectos de innovación educativa 

 

● Introdución á Robótica educativa en EP: continuarase coa participación do centro na mesma. 

Desenvolverase no curso de 4º, a través da área de libre configuración “Robótica”. 

 

9.7  Outros proxectos 

 

● Proxecto comedor escolar: consistirá en implicar a toda a comunidade educativa na implantación de 

hábitos alimenticios saudables e na elaboración de menús que serán preparados no comedor escolar.  
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● Proxecto edixgal: 

continuaremos con este proxecto, pois tendo en conta a realidade sociocultural da nosa contorna, as 

características do centro e a singularidade do noso alumnado, consideramos que un proxecto coma 

este podería servir de axuda e impulso para salientar algunhas das nosas necesidades e obxectivos a 

longo prazo. 

En primeiro lugar, consideramos imprescindible potenciar e rentabilizar ao máximo os recursos do 

Proxecto Abalar; por outra banda, dende o centro consideramos que a escola debe entenderse como 

compensadora das desigualdades sociais, nun entorno rural coma o noso, e sendo a brecha dixital 

moi acusada en moitas das nosas familias.  

Outro factor a ter en conta está relacionado co cambio metodolóxico que nos últimos anos estamos 

a vivir no centro.  

● Proxecto de seccións bilingües: dende hai varios anos temos concedida a sección bilingüe para a 

materia de Educación Artística (Educación Plástica) en 6º de EP.   

   

Aínda que actualmente non é un proxecto real, durante o actual curso académico estase levando a cabo 

unha coordinación entre as distintas etapas, en colaboración co Departamento de Orientación, para intentar 

mellorar a competencia ortográfica do noso alumnado.  

 

 

9.8  Concreción Plan Xeral de Atención a Diversidade 

 

Durante o curso 2019-2020 aprobouse o PXAD para os vindeiros catro cursos académicos. As medidas de 

atención á diversidade das que dispoñemos no noso centro para este curso académico (co obxectivo de 

axustar a resposta educativa), en función dos recursos tanto materiais como humanos, e tendo en conta as 

necesidades identificadas, son as seguintes: 

 

ALUMNADO REPETIDOR 

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

3 5 

 

ADAPTACIÓNS CURRICULARES 

EDUCACIÓN INFANTIL/PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 1º ESO: 1 alumno 

2º ESO: 2 alumnos 

3º ESO: 1 alumna 

 

ESCOLARIZACIÓN COMBINADA 

2º ESO: 2 alumnos 

 

APOIO POR PARTE DO PROFESORADO ESPECIALISTA 
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Primaria Secundaria 

AL AL compartida PT PT AL Compartido 

4º EI: 3 

5º EI: 2 

1º EP: 3 

2º EP: 1 

2º EP B: 2 

4º A EP: 1 

4º B EP: 3 

5º A EP: 1 

5º B EP: 2 

6º A EP: 1 

6º EI: 9 

2º EP A: 2 

2º EP B: 3 

3º EP: 1 

6º B EP: 2 

5º EI: 1 

1º EP: 2 

2º EP: 2 

3º EP: 1 

4º A EP: 3 

4º B EP: 3 

5º B EP: 3 

6º B EP: 1 

1º ESO: 2 

2º ESO: 4 

2º ESO: 2 

 

 

PROGRAMA DE REFORZO PARA O ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON MATERIAS PENDENTES (SÓ PARA 

ESO) 

4º ESO con pendentes de 3º: 5 alumnos/as 

3º ESO con pendentes de 2º: 8 alumnos/as 

2º ESO con pendentes 1º: 5 alumnos/as 

  

PROGRAMA DE REFORZO NAS ÁREAS INSTRUMENTAIS BÁSICAS: EXENCIÓN DA SEGUNDA LINGUA 

EXTRANXEIRA (SÓ PARA A ESO) 

1º ESO: 3 alumnos/as 

2º ESO: 6 alumnos/as 

 

EXENCIÓN DA LINGUA GALEGA 

4º ESO: 1 Alumno. 

 

Os Reforzos educativos, como medida ordinaria a desenvolver polo profesorado de área ou materia, serán 

levados a cabo ao longo do curso de forma flexible para atender ás necesidades do alumnado. 

 

Así mesmo, o apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria será flexible ao longo do curso en función 

das necesidades do alumnado. 

 

Ademais, en función das necesidades xurdidas ao longo do curso, poñeranse en marcha outras medidas 

contempladas na lexislación e nos protocolos publicados pola Consellería. 

Todas as medidas de atención á diversidade serán revisadas trimestralmente nas sesión de avaliación e 

cantas veces sexa necesario para axustar a resposta educativa do alumnado, e sempre que se detecten 

necesidades ao respecto. 
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9.9  Concreción Plan de 

Acción Titorial 

Esta Plan de Acción Titorial (PAT) ten como punto de partida o contexto real do centro educativo, a 

comunidade escolar, e a identificación de necesidades para poder definir uns obxectivos que nos permitan 

guiar a práctica docente no relativo á acción titorial. Para iso partimos tamén dos documentos de centro, 

entre eles o Proxecto Educativo, o Plan Xeral de Atención á Diversidade e o Plan anual de Orientación do 

Departamento de Orientación. 

A finalidade última deste documento é seguir un desenvolvemento integral do alumnado que lles permita 

dar resposta ás necesidades e situacións de carácter persoal, académico e profesional que se van atopando 

ao longo da súa vida, é dicir, axudarlles a acadar as competencias clave, sobre todo aquelas relacionadas 

con:           

●  Aprender a aprender (ámbito do apoio ao proceso de E-A).     

●  Competencias sociais e cívicas (ámbito do desenvolvemento persoal).      

●  Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (ámbito da orientación académica e vocacional). 

 

  Principios. 

- En primeiro lugar, a titoría en si mesma se aplica nunha contorna de aprendizaxe, xa que pretende 

contribuír a que o alumnado adquira unha serie de contidos (procedimentais, actitudinais e 

conceptuais) que lle permitan, en liñas xerais, convivir en sociedade e orientarse nela. 

-  En segundo lugar, a acción titorial, no marco educativo, ten como finalidade favorecer unha maior e 

mellor aprendizaxe no contorno do centro educativo (superando a concepción de titoría de tipo 

asistencial), que ten como función acoller ao alumno, axudándolle a xestionar os conflitos coa 

finalidade de que se integre plenamente no  

 

-  

centro (a normalización e a inclusión son os dous principios máis importantes que deben rexer a 

atención á diversidade nos centros educativos).  

- Por último, e dentro dunha perspectiva constructivista da aprendizaxe, unha concepción da acción 

titorial como a que se apunta, xustifícase plenamente polos seguintes principios:  

- A aprendizaxe é un proceso individual que se da nunha contorna social. Como proceso 

individual, é necesario considerar que cada persoa constrúe as novas aprendizaxes de acordo 

con factores propios (que se expresan en ideas previas, estilos de aprendizaxe, motivación e 

intereses, capacidades e ritmos diferentes) e con factores de tipo social e cultural (xénero, 

contorna familiar, grupo social); a través da acción titorial será preciso identificar os aspectos 

máis relevantes destas características persoais en relación á aprendizaxe para coñecer a cada 

alumno e a cada alumna, prever as accións educativas máis indicadas en cada caso e realizar 

o seguimento do proceso individual que segue cada persoa ao aprender. Respecto á contorna 

social, podemos considerar o centro como marco social e o grupo-aula como grupo social de 

referencia directa na que se constrúen as aprendizaxes. A acción titorial, no seu deseño, debe 

ter en conta todas as posibilidades para conseguir que a contorna social estea estruturada na 

forma ou formas que favorezan a socialización, a atención á diversidade e a aprendizaxe. Par 
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axudar a conseguir este 

ambiente, é importante que se tomen decisións sobre os tipos de agrupamento do alumnado 

e sobre a xestión da aula. Se o profesorado dun grupo está constituído por máis dunha persoa, 

hai que crear vías de coordinación entre os diversos docentes que interveñen no mesmo 

grupo de alumnas e alumnos. 

- É preciso coñecer e adoptar as condicións que favorezan aprendizaxes significativos. En 

termos xerais, consideramos que unha aprendizaxe é significativa cando, partindo dunha 

situación previa e seguindo un proceso de reelaboración individual, un contido pasa a formar 

parte das concepcións, estratexias ou hábitos propios do alumnado. A maioría das 

aprendizaxes son significativas en maior ou menor grao. Existen, sen embargo, condicións que 

favorecen esta significatividade, entre as que destacan: o material que se debe aprender a de 

estar estruturado e organizado internamente (significatividade lóxica); a forma en que se 

presentan, estruturan e relacionan entre si os contidos, xoga un papel importante para 

posibilitar aprender significativamente; a acción titorial conxunta realizada por todos os 

docentes que atenden ao mesmo grupo de alumnos e alumnas constitúe un factor básico, 

pois mediante ela débense organizar os contidos que se imparten nun grupo determinado e 

nun momento dado, e deben realizarse as adaptacións que cada profesor considere 

necesarias nas súas programación didácticas para dar coherencia ao desenvolvemento do 

currículo. 

Alumnado que require duns coñecementos previos para acceder a unha nova aprendizaxe; 

pois ben, é necesario que estes coñecementos sexan activados para permitirlles abordar a 

aprendizaxe dos novos contidos (significatividade psicolóxica); este factor afecta a todo 

contido novo; para a acción titorial interesa especialmente a coordinación e o seguimento da 

aprendizaxe daqueles contidos de carácter máis transversal (de ámbito procedimental, como 

a expresión escrita e a investigación bibliográfica, por exemplo; ou de ámbito actitudinal, 

como a tolerancia e a participación) e a coordinación e o seguimento da metodoloxía usada 

na aula, coidando que se respecte, en todos os casos, as fases necesarias de elaboración 

didáctica.        

 Liñas de actuación.   

O Plan de acción titorial do noso centro fundaméntase en: 

- Educar é máis que instruír en certas habilidades ou adestrar nalgunhas habilidades específicas. 

- Non pretendemos educar a persoas abstractas, senón persoas concretas e individuais, coas súas 

propias características e particularidades que todo educador debe respectar, enriquecer e contribuír 

ao desenvolvemento. 

- Educar a persoas completas e non só as súas capacidades cognitivas ou meramente curriculares. 

A elaboración do Plan de Acción Titorial ten como referencias obrigatorias.   

- O Proxecto Educativo, no que se reflicten as notas de identidade e a liña pedagóxica do Centro, así 

como os enfoques pedagóxicos que se concretan cada ano nas liñas do Plan Xeral Anual. 
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- O Regulamento de 

organización e funcionamento, no que figuran formuladas as funcións concretas que lle 

corresponden ao profesor-titor / a. 

No Deseño Curricular Básico da Educación Secundaria Obrigatoria aparecen formulados como liñas 

de Acción Titorial: 

 • Ensinar a pensar. 

 • Ensinar a ser persoa: identidade e autonomía. 

 • Ensinar a convivir e comportarse. 

 • Ensinar a toma de decisións  

   

 Máis que liñas de acción, son principios educativos fundamentais que dan sentido ao noso traballo 

e que terán que guialo. Especificarase a través de todas as áreas e de xeito explícito na acción titorial no 

seu sentido máis amplo, sen esquecer a importancia do traballo transversal en etapas tempranas como a 

educación infantil e primaria.  

  

 Ensina a pensar. 

          

 Ensinar a pensar é a liña de acción máis próxima á aprendizaxe escolar tradicional, xa que se ocupa 

do desenvolvemento das capacidades cognitivas, pódese traballar en todas as áreas e tamén pode levarse 

a cabo de xeito explícito e sistemático a través dun programa para ensinar a pensar.     

A formulación desta liña baséase no principio de modificabilidade cognitiva e, polo tanto, na 

posibilidade de que as habilidades de pensamento sexan aprendidas e controladas polo individuo. O seu 

obxectivo é que os estudantes poidan aprender a aprender e ter un control interno do seu pensamento e 

das estratexias que utilizan (metacognición).        

Ensinar a ser persoa: identidade e autonomía.      

Esta liña suscita o desenvolvemento harmónico da identidade persoal dos estudantes e a consecución dunha 

imaxe positiva de si mesmo e sentimentos de autoestima, auto eficacia e confianza en si mesmo.A identidade 

persoal constrúese sobre a base das nosas propias experiencias e a interiorización que facemos das 

avaliacións de persoas significativas, sendo o ámbito escolar unha área que inflúe extraordinariamente na 

imaxe de se os alumnos están a construír progresivamente. 

É obvio que os obxectivos desta liña deben estar presentes na formulación de obxectivos, contidos e criterios 

de avaliación de todas as áreas, sendo tarefa de todos axudar aos alumnos a construír a súa propia 

identidade, co apoio dunha imaxe positiva e axustada de un mesmo que terá tanta influencia en tantas áreas 

da vida.        

Ensínalles a convivir e a comportarse.       

Baseado no convencemento de que a aprendizaxe da convivencia no ensino medio non se produce tanto a 

través dunha instrución explícita, senón no xeito de convivir e ten como obxectivo preparar aos estudantes 

para unha integración social positiva. Que se trate dun proceso positivo non ocorre de xeito espontáneo, 
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senón que require unha 

reflexión e análise por parte dos docentes do tipo de relación que se establece no centro.   

     

Como medio para o desenvolvemento e o crecemento da capacidade de relación e convivencia, as 

habilidades sociais que permiten aos estudantes establecer relacións máis ricas e positivas entre eles son o 

foco de atención. Tamén son importantes as dinámicas de grupo que facilitan aos alumnos o 

desenvolvemento de habilidades de comunicación e actitudes respectuosas, que os favorecen en grupos de 

iguais e con adultos.       

 Ensina a decidir.      

A capacidade para tomar decisións é de gran interese debido ao seu impacto nas situacións da vida ordinaria, 

pero no enfoque que se debe adoptar desde este instituto ten como obxectivo específico proporcionar aos 

estudantes un método que lles permita tomar decisións sobre os estudos por si mesmos. en canto ás 

optativas que teñen que tomar e aos estudos posteriores que teñen que realizar, xa que se converten en 

decisións necesarias. Por esta razón, non só é importante aprender o método, senón tamén crear hábitos, 

un sistema de recollida de datos e unha actitude analítica e reflexiva que se poida empregar en calquera 

situación que o precise.       

Obxetivos xerais.      

- Favorecer o traballo coordinado do equipo docente de cada grupo-clase para facer máis efectiva a tarefa 

docente e poder adaptala mellor ás características de cada grupo e de cada alumno. 

- Facilitar a integración do alumnado no grupo clase e no centro promovendo tanto a acción responsable no 

progreso do seu grupo como a participación activa nas actividades organizadas a nivel de centro.  

- Desenvolver programas de orientación que permitan a cada alumno levar a cabo o seu proceso de toma de 

decisións de xeito responsable e co coñecemento das súas capacidades e das ofertas que se lle presentan, 

tanto no ámbito escolar como no profesional.        

- Promover o seguimento do proceso individual realizado por cada alumno e a atención ás necesidades 

educativas que del se derivan. 

- Favorecer a formación de profesorado titor para que poidan desenvolver as súas funcións do xeito máis 

adecuado ás características do seu grupo.      

- Guiar os contactos periódicos do titor/a coas familias e darlles apoio, para fortalecer e favorecer o proceso 

de crecemento do alumno. 

- Fomentar o valor pedagóxico do banco de libros, traballando os valores relacionados coa xenerosidade, a 

solidariedade e o correcto mantemento dos libros a través de actividades de titoría.    

- Fomentar o uso da biblioteca, a través de actividades de dinamización e difusión que se desenvolverán en 

dúas sesións de titoría a todos os grupos da ESO.      
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- Traballar dun xeito explícito 

e coordinado naqueles valores que o profesorado considera de especial importancia para a formación 

integral do alumnado. 

 9.10 Concreción Plan de Convivencia. 

 

A Comisión de convivencia é o órgano colexiado que reflexiona e investiga en relación co estado de 

convivencia no centro e que deseña as estratexias que se deberán adoptar para o fomento da cultura da paz 

e para mellorar o clima de convivencia escolar. 

A súa composición está regulada no artigo 6 do Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a 

Lei 4/2011, do 30 de xuño, de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa en materia de 

convivencia escolar: 

 

● Director: Jose Ramón Ramos Vázquez 

● Xefa de estudos de Ed. Infantil/Ed. Primaria –  Cristina Casal Lago 

● Xefe de estudos ESO –  Alba Monteagudo Gómez 

● Orientadora – Paula Dopico González 

● Representante do alumnado: Tomás José González Yáñez 

● Representante dos pais/nais/titores legais – Susana Cenalmor  

● Representante PAS – Juan José Rodríguez Sueiras 

 

Reunirase tres veces ao ano con carácter ordinario, unha vez por trimestre, e con carácter extraordinario 

cantas veces sexa necesario, convocada pola presidencia a instancia propia ou a proposta, polo menos, 

dunha terceira parte dos seus membros. A convocatoria destas reunións deberá ter en conta a 

dispoñibilidade de todos os seus membros para facilitar a súa asistencia. 

 

Concreción anual. 

Concrétanse en feitos e parcelas de actuación avaliables os principios e obxectivos deste plan: 
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ACTIVIDADE RESPONSABLES RECURSOS METODOLOXÍA TEMPORALIZACIÓN 

Revisión e actualización do 

Plan de Convivencia  

Equipo Directivo, Departamento 

de Orientación e persoas titoras 

Os documentos do Plan de 

Convivencia e as NOFC 

Inclusión de actividades 

do Plan de Convivencia 

dentro do PAT 

Difusión ás familias a 

través da web 

Difusión ao alumnado a 

través das xuntas de 

delegados 

Todo o curso 

Desenvolvemento de 

actividades específicas 

relacionadas coa 

convivencia 

Departamento de Orientación e 

persoas titoras. 

 

Programas específicos, entidades 

externas ó centro (Plan Director, 

ASFEDRO, Pantallas Amigas, etc.) 

Charlas, debates, 

cuestionarios e aplicación 

dos diferentes programas 

e actividades 

programadas.  

Todo o curso 

Establecemento dun clima 

axeitado 

Profesorado e persoas titoras 

 

Normas de convivencia de aula, 

análise do sociograma. 

Información, debate e 

acordo sobre as normas 

da aula. 

No primeiro mes do curso 

procederase á 

elaboración das normas. 

Seguimento durante todo 

o curso.  

Difusión de materiais 

específicos para o 

alumnado: estudo, 

convivencia, saúde… 

Departamento de Orientación Banco de recursos, folletos, 

charlas… 

Acceso doado e directo á 

información 

Todo o cursp 
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Dinamización das xuntas 

de delegados/as 

Xefatura de estudos  Biblioteca (lugar de reunión). 

Elaboración de acta cos acordos 

tomados 

Asembleas de alumnado 

unha vez ao trimestre (ou 

máis, se é necesario) 

Todo o curso 

Protocolo de actuación en 

caso de partes de conduta 

Equipo Directivo, Departamento 

de Orientación e todo o 

profesorado 

Modelos actualizados de condutas 

contrarias á convivencia (leves e 

graves). 

Modelo de asistencia á aula de 

convivencia que debe cubrir o 

alumnado 

Posta en práctica de actuacións 

que contribúan á mellora da 

convivencia no centro, que 

complementen a medida 

correctora (Departamento de 

Orientación) 

Análise sistemática dos 

conflitos 

Cando se presenten o 

conflito e ata a súa 

resolución. 
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10. Addenda ao proxecto lingüístico.  

 10.1 Resultado da enquisa en Educación Infantil 

  

No presente curso académico hai 61 alumnos/as matriculados en Educación Infantil (15 en 4º, 23 en 5º e 23 

en 6º). Tralas enquisas realizadas aos pais, nais ou titores legais constatamos que un 74 % emprega 

maioritariamente o castelán para a súa comunicación cotiá.  

Por tanto, tendo en conta que a lingua maioritaria é o castelán, esta será a lingua vehicular no 4º curso desta 

etapa. 

 10.2 Decisión respecto da lingua en que se imparten as materias 

 

A distribución lingüística no presente curso escolar axustarase ao establecido no Decreto 79/2010 do 20 de 

maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, no relativo ao reparto das materias 

impartidas en lingua galega, lingua castelá ou lingua estranxeira. 

Ademais, tendo en conta a sentenza 01286/2012 do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que reflicte o 

interese dos tribunais en paliar as desigualdades no uso das linguas cooficiais e conceder aos centros 

escolares maior autonomía neste tema, tentaremos co noso Proxecto Lingüístico potenciar a máis 

desfavorecida, a lingua galega, co fin de conseguir a normalización e dinamización do seu emprego e as 

competencias de uso, tanto a nivel escrito como oral, por parte do noso alumnado. Será competencia de 

cada Departamento e dos Equipos dos distintos Ciclos de E.I. e E.P. definir que contidos, materiais de 

consulta, ferramentas de traballo, etc.. haberá que impartir na lingua galega para poder acadar as devanditas 

competencias lingüísticas. 

 

Educación infantil 

Na etapa de Educación Infantil utilizamos como lingua vehicular aquela na que se expresa o alumnado cando 

se incorpora ao Centro. Segundo a lei prevé, haberá unha atención individual e personalizada para todos e 

cada un dos alumnos e alumnas. 

Porén, o profesorado imparte parte dos contidos das áreas e materiais en galego, coa finalidade de lograren 

o obxectivo de equilibrar ámbalas dúas linguas ata acadar o 50 % . 

No horario de Lingua Estranxeira se lles facilitan actividades e materiais na lingua que se imparte. 

 

Educación Primaria 

Como estipula o Decreto 79/2010, de 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, 

impártense en galego as materias de Ciencias Naturais e Ciencias Sociais e as Matemáticas en castelán. O 

citado decreto establece que o resto das materias se impartirán en galego ou castelán, segundo acordo do 

centro, mantendo sempre unha porcentaxe equilibrada de horas entre as dúas linguas. 

As materias que se imparten en galego son Música e Educación Física. 
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Educación Secundaria 

 

O Decreto 79/2010, de 20 de maio para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia establece, 

tamén nesta etapa, que o resto das materias se impartirán en galego ou castelán, segundo acordo do centro, 

mantendo sempre unha porcentaxe equilibrada de horas entre as dúas linguas, segundo indica o seguinte 

cadro: 

 

 

Materias Lingua 

Bioloxía e Xeoloxía Galego  

Xeografía e Historia Galego  

Lingua castelá e literatura  Castelán 

Matemáticas  Castelán 

Lingua galega e literatura Galego  

Inglés  Inglés 

Educación física Galego  

Relixión  Castelán 

Valores éticos  Castelán 

Francés  Francés 

Educación plástica e visual Galego  

Música  Castelán 

Física e Química  Castelán 

Tecnoloxía  Castelán 

Cultura clásica  Castelán 
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Latín  Castelán 

Economía  Castelán 

TIC Galego  

Cultura científica Galego  

Ciencias aplicadas á actividade 

profesional 

 Castelán 

Iniciación á actividade 

empresarial profesional 

Galego  

Libre configuración  Castelán 

 

 10.3 Configuración lingüística do centro segundo a súa integración nas seccións bilingües 

 

Durante este curso o centro seguirá coa sección bilingüe en EP, impartíndose Educación Plástica en inglés en 

6º, participando todo o alumnado do grupo no proxecto.  

Preténdese: 

● Mellorar a fluencia nas habilidades orais tanto receptivas coma produtivas. 

● Fomentar o uso dos coñecementos en inglés noutros contextos. 

● Practicar expresando os sentimentos e ideas sobre a realidade próxima. 

● Mellorar as habilidades na expresión escrita. 

● Ampliar e desenvolver a conciencia lingüística. 

● Valorar a lingua estranxeira como lingua de comunicación. 

 

Os indicadores de seguimento e logro virán determinados por: 

● Grao de mellora da competencia lingüística do alumnado. 

● Número de implicados. 

Capítulo IV 

11. Proxecto de orzamentos para o ano 2022 

 
O orzamento para o ano 2022 ten como obxectivos: 

● Financiar os gastos correntes do centro: gastos de reprografía, material de oficina, comunicacións, 
materiais para actividades docentes… 
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● Adquirir aqueles materiais 
precisos para que os equipos docentes dos diferentes niveis acaden os obxectivos e realicen as 
actividades previstas na Programación Xeral Anual. 

● Adquirir equipos e materiais que melloren a dotación coa que conta o centro. 
● Reparar ou repoñer aqueles equipos que polo seu uso o precisen. 
● Mellora da dotación de recursos bibliográficos e de fondos documentais da biblioteca escolar. 
● Levar a cabo as actividades dos contratos programa. 

O orzamento será equilibrado, non podendo superar os gastos aos ingresos. 
As contías destinadas aos distintos capítulos de gastos poderán redistribuírse, de ser preciso, segundo o 
disposto no artigo 9 do Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo que se desenvolve a autonomía de xestión 
económica dos centros docentes públicos non universitarios. 
 

                                                  GASTOS 

1. Arrendamentos 5833 € 

2. Reparacións mantemento e conservación (rep) 31350 € 

3. Material de oficina (mof) 45180 € 

4. Subministracións (sub) 42305 € 

5. Comunicacións (com) 1410 € 

6. Transporte (tr) 16815 € 

7. Traballos por outras empresas  

8. Primas de seguro  

9. Tributos  

10. Axudas de custo e locomoción (des) 5641 € 
11. Gastos diversos (gdi) 5822 € 

12. Mobiliario e utensilios inventariables(mob) 50793,13 € 
13. Comedores escolares 132.000,10 € 

                                                                           TOTAL                                                       337149,23 € 

 
 

INGRESOS 

a.1 Gastos de funcionamento 70357,62 € 

a.1 Contratos Programa 6000 € 

a.3 Dotación biblioteca escolar: Plambe 3200 € 

a.6 Comedores escolares 97931,91 € 

a.7 Fondos Secretaría Xeral Política Lingüística 325 € 

h. Remanentes exercicio 2021 159134,7 € 

i. Derivados da venda de fotocopias e outros 200 € 

j. Achegas actividades extraescolares  
TOTAL 337149,23 € 
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12. Avaliación do Plan Xeral 

 

A avaliación xeral de centro se fundamenta na memoria anual que elabora a dirección, nos aspectos 

relacionados coa PXA, como nas memorias anuais que os equipos ciclos e departamento, nos aspectos 

curriculares. 

Así mesmo os todos os plans e proxectos contemplan unha avaliación propia ao finalizar o curso académico 

e que queda reflexado así en cada un dos mencionados plans e proxectos. 

Todo os datos recollidos nesas avaliacións son a base para a mellora continua no funcionamento, 

organización e desenvolvemento curricular do centro 

13. Certificación.  

Esta PXA foi informada favorablemente polo Claustro nos seus aspectos docentes, e presentada a Consello 

Escolar, en xaneiro de 2022. 
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