
PROXECTO EDUCATIVO DO CRA PONTE DA PEDRA 

 

. CONTEXTUALlZACIÓN. 

 O contexto é importante para facer a análise real dos nosos Centros e do meu 

traballo como Orientador, polo que a elaboración deste apartado sinalarei os 

aspectos máis destacados previa análise dos documentos do Centro (PEC, PCC). De 

seguido os aspectos contextuais máis destacados:  

A. Situación xeográfica: 

Xeográficamente o centro base e os adscritos pertencen ao concello de Carballo, 

capital da comarca de Bergantiños, con escolas distribuídas dentro das súas dezaoito 

parroquias: Aldemunde, Ardaña, Artes, Berdillo, Bértoa, Cances, Carballo, 

Entrecruces, Goiáns, Lema, Noicela, Oza, Razo, Rus, Rebordelos, Sísamo, Sofán e 

Vilela e cunha poboación rural dispersa. 

 

B. Análise socioeconómico e cultural: 

A nivel económico, indicaremos que se trata dunha poboación que obtén os seus 

ingresos maioritariamente de actividades do sector primario (agricultura e gandería) 

e do sector terciario (industria e servizos) nos Polígonos Industriais do entorno do 

Concello de Carballo e de A Coruña.  

A poboación da zona está sufrindo un incremento fundamentalmente polo repunte 

da natalidade moi relacionado coa actividade comercial que está incrementando o 

nivel económico da poboación.  

O tipo de vivenda máis habituais, é maioritaria do alumnado dos centros trátase 

dunha edificación propia enclavada no ámbito rural e sendo menor o alumnado que 

reside en pisos, e urbanizacións.  

Se nos centramos nas características familiares trátase de familias nucleares, que se 

encontran aumentadas pola presencia na vivenda familiar dos avós u outros 

familiares pretos.  



En canto ao ámbito cultural das familias e entorno, é importante destacar como 

características lingüísticas da zona que a lingua vehicular da poboación e do 

aprendizaxe e o galego. Neste ámbito e importante destacar ademais dos Centros 

Escolares da labor dos concellos, en especial o de Carballo, e das asociacións en prol 

da cultura e a súa difusión mediante a programación de actividades culturais tanto 

para nenos/as como para adultos. 

Cuantitativamente podemos atopar un pequeno grupo de familias que socio-

culturalmente e economicamente están en precario, o que inflúe no rendemento 

académicos destes alumnos 

O Centro. 

 a) Tipo: 

O Colexio Rural Agrupado (C.R.A.) Ponte da Pedra está constituído por agrupacións 

de sete escolas unitarias da zona rural: Artes, Cances, Mirón, Rega, Sísamo, Berdillo e 

Xoane, que se unen para contar con maiores recursos económicos, materiais e 

persoais cas escolas unitarias. Estas, constitúen un só colexio público, de acordo co 

establecido no Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o 

regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria (Art. 2-6).  

b) Ensinanzas que imparten: 

O Colexio Rural Agrupado C.R.A. “Ponte da Pedra” conta con: 

3 Unidades de Educación Infantil 

1 Unidades de Educación Primaria (1º Ciclo) 

5 Unidades mixtas de Educación Infantil e 1º ciclo de Ed. Primaria dúas das cales 

están catalogadas de Infantil e as outras dúas de Primaria. 

c) Instalacións: 

No que se refire as instalacións do meu lugar de traballo sitúase nunha antiga 

vivenda de mestres que é a Sede do C.R.A. Nesta contamos con catro dependencias, 

dúas destinadas a despachos, unha a sala de mestres, e unha dependencia que conta 

con multicopista, fotocopiadora e plastificadora na que se situou o meu despacho. 



Como xefe do departamento de orientación conto con un portátil, un ordenador de 

sobremesa internet vía wifi, e impresora compartida para optimizar os recursos.  

No que fai referencia a instalación das escolas unitarias, existen deficiencias pola 

antigüidade dalgunhas delas, aínda que o Concello fai reparacións constantes 

(pintura, arranxos, etc.), para unha mellorar a súas condicións. Na actualidade está a 

levar a cabo rehabilitacións en aspectos como acondicionamento do chan, posta de 

balados, instalación de timbres, e melloras na calefacción. 

Outra dificultade engadida é que en algunha escola non existe un lugar específico, 

para que se lle pasen probas o alumnado pola miña parte, ou para que a mestra de 

AL e PT, desenrolen un traballo máis concreto e individualizado ao marxe do grupo 

de referencia.  

O CRA Ponte da Pedra non conta con servizo de comedor nin de transporte, xa que a 

distancia a percorrer non superan os 2 km do centro aos domicilio do alumnado. 

 

2.2. Persoal do centro. 

a) Persoal Docente: 

Centro Unidades Profesorado   

EI EP EI EP EF FI PT AL EM DO RE Total C.R.A Ponte 

da Pedra 5 4 6 4 1 2 1 1 1 1 1 18 

Centro Unidades Profesorado   

 

b) Consello Escolar: 

 

O Consello Escolar do centro está formado polo equipo directivo, 5 mestres/as, 6 

pais/nais (1 deles é  representante do ANPA) e un/unha representate do Concello de 

Carballo. 

c) ANPA 

A Asociación de Pais e Nais “A Carballeira” agrupa a tódalas unitarias do CRA. 

 

 



 

 Instalacións: 

No que se refire as instalacións do meu lugar de traballo sitúase nunha antiga 

vivenda de mestres que é a Sede do C.R.A. Nesta contamos con catro dependencias, 

dúas destinadas a despachos, unha a sala de mestres, e unha dependencia que conta 

con multicopista, fotocopiadora e plastificadora na que se situou o meu despacho. 

Como xefe do departamento de orientación conto con un portátil, un ordenador de 

sobremesa internet vía wifi, e impresora compartida para optimizar os recursos.  

No que fai referencia a instalación das escolas unitarias, existen deficiencias pola 

antigüidade dalgunhas delas, aínda que o Concello fai reparacións constantes 

(pintura, arranxos, etc.), para unha mellorar a súas condicións. Na actualidade está a 

levar a cabo rehabilitacións en aspectos como acondicionamento do chan, posta de 

balados, instalación de timbres, e melloras na calefacción. 

Outra dificultade engadida é que en algunha escola non existe un lugar específico, 

para que se lle pasen probas o alumnado pola miña parte, ou para que a mestra de 

AL e PT, desenrolen un traballo máis concreto e individualizado ao marxe do grupo 

de referencia.  

O CRA Ponte da Pedra e nas EEI adscritas non conta con servizo de comedor nin de 

transporte, xa que a distancia a percorrer non superan os 2 km do centro aos 

domicilio do alumnado e o CEIP Gándara-Sofán dispón de  transporte escolar aínda 

que non de comedor escolar. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Persoal do centro. 

a) Persoal Docente: 

Centro Unidades Profesorado   

EI EP EI EP EF FI PT AL EM DO RE Total C.R.A Ponte 

da Pedra 5 4 5 4 1 2 1 1 1 1 1 17 

Centro Unidades Profesorado   

 

VALORES QUE PERSEGUIMOS: 

Desde o centro fomentar a aprendizaxe ao longo de toda a vida que implica, 

proporcionarlle os nosos nenos/as a base dunha educación completa, que abarque: 

- Os coñecementos e as competencias básicas que resultan necesarias na 

sociedade actual, que lles permita desenvolver os valores que sustentan a 

práctica da cidadanía democrática, a vida en común e a cohesión social, que 

estimule neles e nelas o desexo de seguir aprendendo e a capacidade de 

aprender por si mesmos.  

- A transmisión daqueles valores que favorecen a liberdade persoal, a 

responsabilidade, , a solidariedade, a tolerancia, a igualdade, o respecto e a 

xustiza, que constitúen a base da vida en común 

 

OBXECTIVOS E LIÑAS XERAIS DE ACTUACIÓN: 

 

 · Ámbito pedagóxico: 

 

- Ensinar a aprender: Pretendemos que os nosos alumnos saian da escola cuns 

hábitos e procedementos que lles axuden a estudiar no futuro 

- Fomentar á lectura: Tratamos de foemnta-la afección pola lectura facendo 

actividades de animación á lectura e utilizando a biblioteca de aula con libros 

en Galego e en Castelán axeitados ás súas idades 

Procuramos que o neno disfrute e ó mesmo tempo, aprenda lendo 

- Espertar o amor pola natureza: Espertamos nos nosos alumnos o amor pola 

natureza inculcando o respecto polo entorno, os animais, as plantas... 



Participamos na recollida de papel para reciclar así como de recollida de pilas 

usadas 

Plantamos froitos e sementes para observa-la súa xerminación 

- Desenvolver unha Educación para a paz: Cremos imprescindible fomentar nos 

alumnos que resolvan os seus conflictos pola vía pacífica mediante o 

diáologo, a comprensión e a solidaridade 

- Dotar ao alumnado dunha competencia dixital axeitada ás súas idades: 

Ademáis da utilización das TICs como ferramentas ao servizo do mestre como 

medio de presentación dos contidos, é un obxectivo da nova lexislación o de 

dotar ao alumnado dunha competencia dixital. Neste sentido a integración 

das novas tecnoloxías no traballo cotián da aula (explicacións, actividades,…) 

contribuirá a que os nenos/as se vaian familiarizando con ditas tecnoloxías e 

coas posibilidades que éstas ofrecen  

- Integrar os seus aprendizaxes tantos formais como non formais a partir da 

consecución das Competencias Básicas: hai que poñer énfase no dominio da 

habilidade para reflexionar e aplicar os coñecementos asi como ao manexo 

de destrezas e habilidades necesarias para alcanzar obxectivos persoais e 

participar efectivamente na vida social  

 

· Ámbito institucional: 

 

- Establecer relación cos centros receptores dos nosos alumnos (CEIP 

Bergantiños e CEIP Fogar) para que lles sexa máis doada a adaptación ó novo 

centro 

- Realizar unha formación permanente do profesorado mediante a asistencia a 

cursiños, xornadas... adaptadas ó nivel que se está a impartir 

- Coordinarse coas distintas institucións e profesionais que incidan na atención 

ós alumnos/as: Familias, E.O.E., Servicios Sociais do Concello, Centro 

educativos adscritos, Centros  específicos, Profesionais médicos.... 

 



- Establecer contactos periódicos coas familias de forma individual e colectiva, 

co fin de asumir conxuntamente o proceso educativo dos seus fillos/as. 

 

 

 

CONCRECIÓN DOS CURRICULOS 

E. INFANTIL 

(Según o art. 8 do Cap. II da Orde do 25 de xuño de 2009 que se regula a 

implantación, o desenvolvemento e a avaliación do segundo ciclo de Ed. Infantil na C. 

A. de Galicia) 

 

A.  Adecuación dos obxectivos ás características do centro  

 

A.1.-UNIDADES EN FUNCIONAMENTO E AGRUPAMENTO DE ALUMNOS 

O Colexio Rural Agrupado C.R.A. “ Ponte da Pedra”, conta con, neste curso 

(independientemente do que poida ser noutros, xa que hai aulas habilitadas) : 

· 5 Unidades de Educación Infantil  

· Unidades de Educación Primaria (1º Ciclo) 

· 4 Unidades mixtas de Educación Infantil e 1º ciclo de Ed. Primaria dúas das 

cales están catalogadas de Infantil e as outras dúas de Primaria. 

 

Estas unidades están distribuídas en sete escolas co seguinte agrupamento de 

alumnos: 

NA MAIORIA DOS CASOS AS IDADES ESTÁN MEXTURADAS E O Nº É ALTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.2. OBXECTIVOS 

 

  Segundo o Decreto 330/2009, do 4 de xuño, polo que se establece o currículo 

da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia,a Lei orgánica 2/2006, do 

3 de maio, de educación, no seu artigo 6, define o  

currículo como o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos 

pedagóxicos e criterios de avaliación. Así mesmo, establece que lle corresponde ao 

goberno fixar os aspectos básicos do currículo que constitúen as ensinanzas mínimas 

para todo o Estado, sendo competencia das diferentes administracións educativas 

determinar o currículo para os seus respectivos ámbitos territoriais.  

En virtude destas competencias, correspóndelle á Administración educativa galega 

establecer o currículo do primeiro e do segundo ciclo de educación infantil. Deste 

último forman parte as ensinanzas mínimas fixadas no Real decreto  1630/2006  

1630/2006 , do 29 de decembro. 

Neste decreto establécense para o ámbito da Comunidade Autónoma de 

Galicia os principios xerais, fins e obxectivos referidos ao conxunto da etapa. 

A educación infantil contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as 

capacidades que lles permitan: 

a) Coñecer o seu propio corpo e o das outras persoas,as súas posibilidades de acción 

e aprender a respectar as diferenzas. 

b) Observar e explorar o seu contorno familiar,natural e social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía nas súasactividades habituais. 

d) Desenvolver as súas capacidades afectivas. 

e) Relacionarse cos demais e adquirir progresivamente pautas elementais de 

convivencia e de relación social, así como exercitarse na resolución pacífica 

de conflitos. 

f) Desenvolver habilidades comunicativas en diferentes linguaxes e formas de 

expresión. 

g) Iniciarse nas habilidades lóxico-matemáticas e achegarse á lectura e escritura 

como medio de comunicación, información e gozo. 

h) Sentir o xesto, o movemento e o ritmo comorecursos para a expresión e a 

comunicación. 



i) Achegarse, na medida das súas posibilidades, ao uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación. 

  

Para levar a cabo a adquisición destas capacidades se establecen os obxectivos 

en tres áreas diferenciadas: 

• Área de coñecemento de sí mesmo e autonomía persoal. 

• Área de coñecemento do contorno. 

• Área de linguaxes, Comunicación e Representación. 

 

 Tendo en conta as características do noso centro ( distintos niveis mezclados, 

capacidades e necesidades dos nenos/as), establecemos os seguintes obxectivos 

para o ciclo de Educación Infantil que logo se concretarán nas distintas 

programacións de aula : 

 

Área: coñecemento de si mesmo e autonomía persoal. 

Nesta área trátase de desenvolver o proceso de construción persoal en que 

resultarán relevantes as interaccións de nenas e nenos co medio, o crecente control 

motor, o desenvolvemento da conciencia emocional, a constatación das súas 

posibilidades e limitacións, o proceso de diferenciación das demais persoas e a 

independencia cada vez maior con respecto ás persoas adultas. 

 

Obxectivos 

 

-Formarse unha autoimaxe axustada e positiva, identificando gradualmente as  

propias características, posibilidades e limitacións a través da interacción  

coas outras persoas, desenvolvendo sentimentos de autoestima e acadando maior 

autonomía persoal. 

-Coñecer e representar o propio corpo, identificando as súas partes e algunhas  

das súas funcións, descubrindo as posibilidades de acción e de expresión, e  

coordinando e controlando cada vez con maior precisión xestos e movementos. 



-Identificar os propios sentimentos, emocións, necesidades e preferencias, e ser 

capaces de expresalos e comunicalos, así como identificar e respectar tamén os das 

outras persoas. 

-Tomar a iniciativa, planificar e secuenciar a propia acción para realizar  

tarefas sinxelas ou resolver problemas da vida cotiá  manifestando unha actitude 

tendente a superar as dificultades que se presentan, sendo quen de solicitar  axuda. 

-Adecuar o propio comportamento ás necesidades e requirimentos das outras  

persoas, desenvolvendo actitudes e hábitos de respecto, axuda e colaboración. 

-Progresar na adquisición de hábitos e actitudes relacionados coa seguridade, a 

hixiene, a alimentación e o fortalecemento da saúde. 

-Progresar na adquisición de hábitos de orde, constancia e planificación no  

desenvolvemento das tarefas. 

-Amosar unha actitude de aceptación e respecto polas diferenzas individuais:  

idade, sexo, etnia, cultura, personalidade, características físicas... 

-Descubrir, coñecer e vivir o xogo como medio que favorece a aceptación propia, a 

manifestación de emocións, o respecto ás demais persoas, a aceptación de regras, a 

seguridade persoal e a aceptación da identidade sexual e cultural. 

 

 

Área: coñecemento do contorno. 

O ámbito do coñecemento do contorno fai referencia ao descubrimento e  

comprensión daquilo que configura a realidade dos nenos e das nenas destas  

idades, considerando as súas múltiples relacións e interdependencias, coa  

finalidade de ir construíndo un coñecemento sobre o medio físico, natural e  

social cada vez máis axustado. 

 

Obxectivos:  

 

-Observar e explorar de forma activa o seu contorno  mostrando interese  

polo seu coñecemento. 

-Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do  



contorno e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes de 

coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación. 

-Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións, para 

anticipar probables efectos que poderían producirse como consecuencia de 

situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados. 

-Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e  

satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e 

axustando a súa conduta a elas. 

-Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas 

características, producións culturais, valores e formas de vida. 

-Establecer relacións de confianza, afecto, colaboración, baseadas no respecto ás 

persoas, ás normas e valores da sociedade a que pertencen. 

-Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da  

cultura galega -expresións artísticas, costumes, festas populares, folclore,  

gastronomía, etc.-. 

-Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e 

coleccións, identificando os seus atributos e calidades e mais establecendo relacións 

de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación. 

-Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de lóxica, 

comprendendo situacións e resolvendo problemas: establecendo relacións, 

explorando, ordenando, comparando, cuantificando, medindo, pesando, etc. 

 

Área: linguaxes, comunicación e representación. 

 

O propósito desta área é contribuír a mellorar a relación entre o alumnado e 

o medio, xa que será a través das distintas formas de comunicación e representación 

como a nena e o neno establezan relacións co resto das persoas. A interacción, a 

través dos diferentes instrumentos de comunicación, permite exteriorizar as 

vivencias emocionais, acceder aos contidos culturais, producir mensaxes cada vez 

máis elaboradas e ampliar progresivamente a comprensión da realidade. 

 

Obxectivos 



 

-Utilizar as diversas linguaxes como instrumentos de comunicación, de expresión de 

ideas e sentimentos, de representación, de aprendizaxe e de gozo. 

-Recoñecer a importancia das manifestacións non verbais -a mirada, a 

xestualidade…- como elementos xenuínos da comunicación. 

-Comprender que as palabras, escrituras indeterminadas, números, notas 

musicais,iconas e outros símbolos e signos convencionais poden representar 

experiencias, coñecementos, ideas e intencións das persoas. 

-Comunicarse oralmente nas dúas linguas oficiais con distintos propósitos -expresar 

sentimentos, emocións, desexos, ideas…- con diferentes interlocutores e/ou 

interlocutoras e en diversidade de contextos, valorando a linguaxe como ferramenta 

de relación cos demais, de regulación da convivencia e de aprendizaxe. 

-Comprender a intencionalidade comunicativa doutras nenas e doutros nenos, así 

como das persoas adultas, adoptando unha actitude positiva cara ás linguas. 

-Iniciarse no uso oral dunha lingua estranxeira para comunicarse en actividades  

contextualizadas. 

-Achegarse á lingua escrita a través de distintos tipos de textos. 

-Comprender, reproducir, reescribir -tendo en conta as diferentes etapas  

Individuais. 

-Facer uso da biblioteca valorándoa como fonte de información e como fonte de  

pracer. 

-Potenciar a capacidade creativa a través das linguaxes artísticas para  

imaxinar, inventar, transformar... 

-Achegarse ao coñecemento de obras artísticas expresadas en distintas linguaxes,  

adquirindo sensibilidade estética. 

-Desenvolver o sentir de autoconfianza nas producións artísticas persoais, amosando 

interese pola súa mellora, respectando e valorando as creacións propias e as das 

demais persoas. 

-Achegarse ao coñecemento, emprego e valoración das TIC -ordenadores, a  

internet, encerado dixital interactivo, escáner, vídeo ...- como ferramentas de  

busca de información, creación, expresión e comunicación. 

 



B. Principios metodolóxicos, criterios agrupación alumnado e planificación 

educativa dos espazos e organización dos tempos. 

 

b. 1.) Principios metodolóxicos 

A práctica educativa en educación infantil permite diferentes enfoques 

metodolóxicos. Os principios que a continuación, reseñamos serán os referentes que 

nos permitan tomar decisións metodolóxicas fundamentadas. Estes criterios 

presentámolos para o conxunto da etapa, e serán contextualizados por cada escola e 

para cada grupo de nenos e nenas. 

1.- Enfoque globalizador, que permite que o alumnado aborde as 

experiencias de aprendizaxe de xeito global, poñendo en xogo de forma 

interrelacionada mecanismos afectivos, intelectuais, expresivos, integrando as tres 

áreas do currículo. Para elo, deseñaranse secuencias de aprendizaxe, proxectos ou 

unidades didácticas nas que os alumnos podan facer propostas, tomar decisión, 

organizar e anticipar as súas accións. 

2.- Aprendizaxe significativo. Aprender de forma significativa e con sentido 

permitirá aplicar o aprendido nunha situación a outras situacións e contextos. Outro 

dos requisitos para aprender significativamente é que o neno ou nena teña unha 

disposición positiva cara a aprendizaxe, estea motivado a aprender, e dicir, que as 

aprendizaxes teñan sentido para os alumnos, conecten cos seus intereses e 

resposten as súas necesidades. Para conectar co saber, saber facer e estar de cada 

neno o u nena, é necesario partir dos esquemas de coñecemento e do significado 

que os nenos atribúenlle. Os Mestres posicionarémonos como mediadores, 

atendendo á diversidade e contemplando situacións nas que será preciso dirixir, 

suxerir ou acompañalos.  

3.- Enfoque comunicativo. Os contidos educativos non se fragmentan nin se 

escollen seguindo unha suposta dificultade, senón que se tratan en contextos 

comunicativos e con propostas con sentido para os nenos. Potenciase a interacción e 

a colaboración, respectando e aproveitando as diferenzas e os distintos ritmos de 

aprendizaxe. 

4.- Unha metodoloxía activa na que cada neno vai construíndo as súas 

propias aprendizaxes a partir da acción e entendendo o xogo como elemento clave 



para a aprendizaxe. Mentras xogan, os nenos e nenas manipulan obxectos, nun 

espazo e tempo, crean e transforman (formas, tamaños, espazos, volúmenes), 

establecen relacións, manifestando así as súas vivencias e experiencias. 

5.- Todo elo nun ambiente de seguridade afectiva, creando un clima de 

confianza no que os alumnos podan desenvolver a súa propia identidade e unha 

autoestima positiva. 

 

b.2.) Criterios para o agrupamento do alumnado 

A planificación das situacións didácticas terá en conta a consideración de 

agrupamentos diversos. O traballo en grupos pequenos e a interacción entre iguais é 

imprescindible para o desenvolvemento intelectual, xa que permite que nenos e 

nenas vaian tomando conciencia de que, as veces, existen desaxustes entre o que 

pensan e a realidade. Na aula, polo tanto, deberanse combinar diferentes 

agrupamentos en función das actividades, obxectivos e diferentes niveis do noso 

alumnado. Así, deseñaremos actividades: 

1. De gran grupo cando se trate de planificar conxuntamente as actividades, 

exposicións, lectura de textos, distribución de tarefas, explicacións, asamblea,  

etc. 

• De pequenos grupos para favorecer a interacción cooperativa. Deben ser 

variables, homoxéneos e heteroxéneos.  

• A  actividade  individual para promover as estratexias de planificación 

          da acción, a responsabilidade e a autonomía  

 

b.3.) Planificación dos espazos 

Todos os espazos da escola, tanto exteriores como interiores, deben considerarse 

potencialmente educativos e deben ofrecer unha resposta unificada e coherente. Os 

espazos educativos deben ser considerados como escenarios de acción-interacción-

comunicación entre os nenos, as súas familias e os profesionais. A súa organización 

debe orientarse, consecuentemente, á satisfacción das súas necesidades e atender a 

os intereses das persoas que nel conviven: de movimento, afecto, xogo, exploración, 



comunicación, relación, descanso, etc. Asi, os docentes crearemos un ambiente físico 

de aprendizaxe grato, afectivamente significativo e esteticamente agradable que lle 

permita ao alumnado sentirse cómodo, seguro e acollido. 

Ademáis, é importante que os nenos podan sentir que a identidade propia está 

presente dentro da  situación colectiva. Debemos, por tanto, romper o anonimato 

personalizando os espazos tanto colectivos como individuais con referencias cercanas 

e vinculadas a o seu mundo cotiá e familiar.  

 

b.4) Organización do tempo 

O tempo na etapa de educación infantil é un elemento moi importante na acción 

educativa. A organización do tempo vai máis ala da temporalización das actividades e 

da elaboración dos horarios. O tempo é un intrumento para a organización da vida 

escolar e tamén un elemento que contribúe ao proceso de construción persoal dos 

alumnos.  

O tempo, polo tanto debe organizarse de xeito flexible e natural, establecendo un 

marco estable que lles permita interiorizar ritmos, aportando seguridade e 

estabilidade. Os nenos e nenas deben contar co tempo suficiente para satisfacer as 

suas necesidades de alimentación, hixiene, reposo e actividade. Ao organizar a 

secuencia de tempos diarios  teremos en conta un necesario equilibrio entre tempos 

definidos pola persoa adulta e tempos donde nenos e nenas podan organizar 

libremente a sua actividade, dando oportunidade para iniciar-desenvolver-finalizar os 

seus xogos. 

Será necesario, ademais,  realizar unha planificación do tempo dende unha 

perspectiva máis global do curso escolar. Os cambios que se producen  nestas idades 

en poucos meses fai necesario pensar nas modificacions de espazos, tempos e 

materiais a establecer ao  longo do ano. 

 

• Aspectos xerais para a elaboración das programacións docentes 

Partindo da utilidade das programaciones para os equipos docentes, a súa realización 

non debe convertirse nun mero trámite, senon que o primeiro criterio será ser un 



instrumento útil para unha ensinanza-aprendizaxe de calidade. 

O segundo aspecto a ter en conta será o da coordinación, as programacións deben 

elaborarse e ser referentes para os mestres que traballan conxuntamente. Traballase 

en equipo e os acordos son os adoptados nel, se introducen e se actualizan nas 

programacións. Repartese o traballo entre os compoñentes do equipo docente. 

Estas deben de responder as necesidades do noso alumnado e guiarse por criterios 

selectivos de aprendizaxes verdadeiramente relevantes e imprescindibles, 

propoñendo a escola que queremos. Aparecen os obxectivos xerais e para cada unha 

das súas áreas. Os obxectivos se adaptan e dan preferencia a paliar as necesidades e 

carencias detectadas, ademais de incluirse medidas de atención á diversidade. 

Para isto é necesario establecer relacións entre as distintas áreas e programas, 

mediante unha secuenciación coherente dos contidos e unha integración coordinada 

entre as distintas áreas. Aparece unha secuenciación e temporalización estable dos 

contidos principais por niveis: todo o profesorado traballa a mesma unidade ao 

mesmo tempo. 

Fomentamos aprendizaxes relevantes e imprescindibles, non os poco utiles e 

repetitivos. Se plantexan situacións e problemas e se seleccionan contidos básicos 

que melloran as competencias incluindo estratexias para o traballo cooperativo. 

O aspecto a avaliar en canto a selección dos materiais curriculares é a súa calidade e 

capacidade de resposta as necesidades propias das nosas aulas. 

Na medida que elaboramos as nosas programacións, temos que pensar tamén na súa 

avaliación, seleccionando criterios non soamente para avaliar a aprendizaxe do 

alumnado senon tamén para todos aqueles aspectos que nos permitan mellorar a 

nosa actuación. 

Deberán garantir a coherencia, coordinación e continuidade coa outra etapa. 

 

D. Incorporación, a través das distintas áreas, da educación en valores e para a 

convivencia  

Os valores ou cualidades morales determinan a importancia, a calidade, a 

perfección humana dunha persoa para vivir en sociedad. Están estreitamente 



vinculados coas actitudes e conductas. Cando falamos dunha actitude referimonos a 

disposición de actuar en calqueira momento, de acordo coas nosas crenzas, 

sentimentos e valores. 

Trala definición, a nosa responsabilidade como centro educativo é promovela 

"calidade de valores personales significativos"no noso alumnado, amosandolles 

coherencia entre o que decimos e facemos, tentando de aunar o traballo das familias 

neste senso, completando o seu desenrolo personal e preparandoos para vivir en 

sociedade :  

RESPETO  E TOLERANCIA: recoñecendo os demáis(persoas,animais ou cousas)  

polo seu valor individual 

RESPETO A DIVERSIDADE : aceptando as diferenzas e o enriquecemento persoal 

que estas conlevan 

HONESTIDADE: mantendo un compromiso permanente coa verdade 

RESPONSABILIDADE E ESFORZO: facendonos cargo das nosas acción e as súas 

consecuencias 

AUTONOMÍA: permitindo un desenrolo individual armónico e a inclusión e 

participación no grupo 

SOCIALIZACIÓN : facilitandolles os recursos que lles permitan establecer relación 

sociais e afectivas, desentrolando actitudes de colaboración e apoio que propicien o 

respeto as pautas e as normas do grupo. 

COLABORACIÓN :  promovendo e facilitando actitudes de cooperación e axuda e 

facilitansdo a participación, comunicación e compromiso de cada un dos nosos 

alumnos en obxectivos común. 

CREATIVIDADE: fomentando na realización das tarefas e actividades distintas 

alternativas e formas de facer, facilitando a investigación, o descubrimento e a 

creación de diferentes respostas 

ESPIRITU CRÍTICO : facilitando a crítica constructiva que lles permita modificar 

actitudes, coñecer límites e actuar activamente no medio que os rodea 

EDUCACIÖN PARA LA IGUALDAD ENTRE SEXOS: potenciando o uso de linguaxes, 



metodologxías e actividades que non discriminen en función do sexo ao mesmo 

tempo que facilitamos o coñecementoe a convivencia dos grupos aceptando as súas 

diferenzas. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: concienciando, fomentando e capacitando aos nosos 

alumnos na valoración e respeto polo mundo natural. 

VALORES DEMOCRÁTICOS : favorecendo a educación  para a vida comunitaria 

exercitando a participación, a cooperación, o diálogo e a toma de decisión 

consensuadas. 

A EDUCACIÓN VIAL : enmarcandoa dentro da educación cívica, é decir, 

desenrolando comportamentos positivos como peatón ,condutor ou pasaxeiro. 

A EDUCACIÓN DO CONSUMIDOR : dotando aos alumnos de instrumentos de 

coñecemento, análisis e crítica que lle permitan adoptar actitudes responsables ante 

os bombardeos publicitarios. 

A EDUCACIÓN PARA A SAÚDE E A EDUCACIÓN SEXUAL : desenvolvendo hábitos 

básicos de hixiene e bienestar . 

A EDUCACIÓN PARA A PAZ :  aprendendo pola propia experiencia no vivir cotiá as 

actitudes esenciales que determinan  a convivencia libre, democrática, solidaria e 

participativa.   

PLURALIDAD LINGÜÍSTICA : formación no respeto e recoñecemento da pluralidad 

lingüística como elemento enriquecedor da sociedade  . Respeto e expresión nas 

linguas traballadas no noso centro : galego, castelán e inglés- 

Estos valores e temas transversais son os que “VIVIRAN”  o alumnado do noso centro  

educativo ao longo da súa escolarización  e serán traballados  como corresponde 

transversalmente en cada una das áreas do currículo, en tódolos procesos de 

aprendizaxe. 

 

E. Liñas xerais de atención a diversidade 

Atender á nosa diversidade non quere dicir solo que lexitimemos a 

desigualdade senón que a entendemos como enriquecemento. 



 As diferenzas son percibidas como tales, nunca como déficits. 

A calidade do ensino é a capacidade que ten a escola para ofrecer e propoñer 

un deseño e unha práctica educativa axeitados á diversidade de capacidades, 

intereses, motivacións,…con unha axeitada dotación de medios materiais e 

humanos. 

Isto supón: 

Ter en conta as características individuais dos nenos/as e adoptar as 

estratexias e actuacións educativas máis adecuadas en cada caso. 

 As distintas actuacións que se deseñen para a atención á diversidade 

deberán contemplar simultaneamente as capacidades, os intereses e as motivacións 

do alumnado. 

Ter a vontade de buscar propostas que permitan o maior grao de axuste 

entre, por unha parte, a capacidade de aprendizaxe dos nenos/nenas e as 

características da acción educativa. 

 A estratexia adoptada debe contemplar a oportuna diversificación dos 

procedementos educativos e instructivos co fin de que todos os alumnos/ás 

alcancen os obxectivos considerados necesarios para o seu axeitado 

desenvolvemento e socialización. 

 As necesidades educativas dos alumnos/ás proceden das diferenzas 

individuais, as cales se orixinan na continuidade dos intercambios cos diversos 

contextos sociais e de aprendizaxe. 

A diversidade refírese a todo o alumnado e é responsabilidade de todo o 

profesorado. A atención ás necesidades educativas especiais inscríbese no marco da 

Atención á Diversidade; pero, non toda a diversidade supón necesidades educativas 

especiais. 

As decisións que pretenden axustar a resposta educativa ás diferentes 

características do alumnado para que este poida acceder á cultura e desenvolva ao 



máximo as súas capacidades, afectan ao P.E., ás programacións de aula, e ás 

actividades de ensino e aprendizaxe. 

É indispensable levar a cabo unha actuación coherente e eficaz, en función da 

realidade cotiá por parte de toda a comunidade educativa. 

A Atención á Diversidade débese integrar en todo o quefacer do centro. 

Tomaranse as medidas necesarias para que o alumnado poida recibir a 

resposta educativa máis axeitada ás súas capacidades, elaborando material para os 

diferentes grupos con necesidades educativas. 

F. Avaliación: indicadores, procedementos e rexistros 

A avaliación no segundo ciclo da Educación Infantil ten como finalidade identificar 

as aprendizaxes adquiridas, determinar o grao de consecución dos obxectivos 

previstos e coñecer o nivel de desenvolvemento alcanzado nas competencias básicas 

e o ritmo e características da evolución de cada neno ou nena, tomando como 

referencia os criterios de avaliación de cada unha das áreas. 

A avaliación é un elemento curricular imprescindible que contribúe á mellora da 

calidade educativa. É unha actividade valorativa e investigadora, facilitadora do 

cambio educativo. 

A avaliación na Educación Infantil permitiranos obter información sobre como 

se está a desenvolver o proceso educativo dos alumnos e das alumnas para poder 

intervir axeitadamente. Deberá facerse en termos que describan os progresos 

que realizan e as dificultades que atopan. Desta forma, poderase dar unha resposta 

adaptada ás necesidades particulares de cada alumno e de cada alumna e adoptar as 

medidas educativas de orientación e apoio que puidesen ser necesarias. 

En ningún momento nos consideramos a avaliación como un instrumento de 

medida, senón como un elemento inseparable do proceso educativo que contribúe 

constantemente á mellora da actividade educativa. 

Na Educación Infantil, a avaliación atenderá a todos os ámbitos da persoa e terá 

en conta a singularidade de cada alumno e de cada alumna, analizando o seu 



proceso de aprendizaxe, os seus características e as súas necesidades específicas. 

Achegaranos datos que nos axudarán a entender os procesos seguidos polos nenos e 

as nenas. 

A avaliación ha de ter unha carácter procesual e continuo, polo que estará 

presente, de forma sistemática, no desenvolvemento de todas as actividades e non 

só en momentos concretos e illados. 

Propoñemos unha avaliación global, porque permite coñecer o desenvolvemento 

de todas as dimensións da personalidade, permitindo valorar o conxunto de 

capacidades e competencias básicas recollidas nos obxectivos xerais da etapa e en 

cada unha das áreas; continua, porque nos facilita a recollida sistemática de 

información sobre o proceso de ensino aprendizaxe; formativa, porque nos axuda a 

coñecer o nivel de competencia alcanzado polo neno ou nena no uso autónomo de 

hábitos e procedementos, no dominio de conceptos e feitos, no desenvolvemento 

de actitudes e valores e no cumprimento de normas, e permite programar as 

medidas de reforzo, ampliación e enriquecemento necesarias, así como orientar o 

proceso de ensino e aprendizaxe en función da diversidade de capacidades, ritmos 

de aprendizaxes, intereses e motivacións do neno ou nena; e aberta, xa que se 

poderá adaptar aos diferentes contextos. 

Para avaliar teremos en conta, polo tanto, os obxectivos xerais da Educación 

Infantil, as competencias básicas, os contidos curriculares dos distintos ámbitos de 

aprendizaxe e todos os criterios de avaliación establecidos. Estes aspectos quedarán 

reflectidos nos diferentes rexistros de avaliación do proxecto: rexistros de avaliación 

inicial, rexistros de avaliación final dos diferentes niveis de 3, 4 e 5 anos, informe 

cualitativo ao final da etapa, rexistros trimestrais e rexistros de avaliación de cada 

unidade didáctica. 

A información que proporcionemos ás familias terá un carácter cualitativo, 

resaltaranse os progresos e os logros dos alumnos e das alumnas nas distintas áreas 

e as medidas de reforzo e adaptación levadas a cabo.  

Os mestres e as mestras que impartimos a Educación Infantil avaliaremos a nosa 

propia práctica educativa co fin de adecuala ás necesidades do alumnado. É 

imprescindible que os docentes reflexionemos sobre a adecuación da programación 



dos obxectivos e dos contidos formulados, sobre as relacións de comunicación e o 

clima en que se desenvolven as actividades, sobre o grao de atención educativa 

personalizada e sobre todos os aspectos que deben recibir a debida atención.  

 

Respeto o qué é preciso avaliar nesta etapa, consideramos uns indicadores sobre 

que se debe avaliar para poder determinar uns resultados do proceso de avaliación 

que nos definan se a actuación educativa foi a axeitada ou non para dar resposta ás 

necesidades de cada alumno ou alumna. 

O obxectivo primordial da avaliación non é axuizar a práctica docente para 

detectar o seu nivel de calidade, senón descubrir en que consiste para utilizar esta 

información na interpretación dos resultados dos alumnos e das alumnas. 

Segundo a Orde do 25 de xuño de 2009 pola que se regula a implantación, o 

desenvolvemento e a avaliacion do segundo ciclo da educación infantil na 

Comudidade Autónoma de Galicia, temos que avaliar: 

– O inicio da escolaridade. 

– O proxecto educativo. 

– O rendemento dos alumnos e das alumnas. 

– O ciclo. 

– A propia práctica educativa. 

– A organización da aula. 

– A coordinación entre os profesionais. 

– A regularidade e calidade da relación cos pais e titores legais. 

– A adecuación da proposta pedagóxica e da propia planificación. 

-  A adecuación da proposta metodolóxica na contribución á adquisición das 

competencias básicas. 

 

No que se refiere a cómo avaliar creemos que a técnica máis axeitada é a 

observación directa e sistemática. Mediante a cal poderemos constatar os 

coñecementos que van construíndo o neno e a nena a partir dos que xa posuían se 



é adecuada a actuación didáctica, a organización do espazo, a distribución do 

tempo, os agrupamentos, formas de relación entre os nenos e as nenas e destes 

cos adultos, as estratexias e os materiais utilizados. 

Desta forma, daremos en cada momento a axuda necesaria e poderemos 

modificar a nosa propia actuación didáctica. 

Ademais, poderemos recorrer a outros moitos procedementos de avaliación: 

– Diario do docente. 

– Informe diario. 

– Escalas de observación. 

– Entrevistas coas familias. 

– Observacións externas. 

– Técnicas audiovisuais. 

– Observacións de grupo, xogos. 

– Rexistros de incidencias... 

Faise tamén preciso especificar cándo é preciso avaliar. Ao comezo da 

escolarización, o centro iniciará o historial educativo de cada neno e nena que 

constará dos seguintes documentos: o cuestionario de inicio da escolaridade 

debidamente cumprido. Ademais, o propoñemos: 

– Un rexistro de avaliación inicial (para 3 anos). Realízase ao inicio do nivel a 

partir da observación dos nenos e das nenas durante os primeiros días, 

dunha entrevista cos pais e da información proporcionada polo centro 

anterior, caso de estar escolarizados. Esta avaliación incluirá, no caso que 

sexa necesario, os informes médicos, psicolóxicos, pedagóxicos e sociais 

que revistan importancia para o proceso educativo do neno ou da 

nena.XADE 

Para a avaliación continua porpoñemos: 

- Un rexistro de avaliación ao final de cada unidade didáctica. 

- Tres rexistros de avaliación trimestral en cada un dos niveis (3, 4 e 5 

anos). 



A avaliación final é necesaria como culminación de calquera proceso de ensino-

aprendizaxe. Os mestres e mestras analizaremos as diferentes situacións educativas 

para poder axustar a súa intervención. Con ela valoraremos o grao de consecución 

respecto aos obxectivos e competencias básicas marcados obtidos por cada alumno 

e cada alumna. Disporemos de: 

- Un rexistro de avaliación de cada nivel. O correspondente a 5 anos actúa 

como rexistro de avaliación de toda a etapa da Educación Infantil. Se 

procede, achegarase unha copia dos informes realizados por outros 

profesionais. 

Ademais de: 

- Un rexistro no que o docente poderá avaliar a súa propia práctica 

educativa. 

– Ao final de cada curso e ao final do ciclo ou da etapa, cubrirase un informe 

cualitativo que deberá ser asinado pola dirección do centro. 

– Un rexistro para avaliar o proxecto educativo. 

No suposto de que un neno ou nena se traslade a outro centro, a secretara do 

centro receptor solicitará o historial educativo ao centro de orixe. 

Todos estes modelos propostos para a avaliación teñen un carácter meramente 

orientador. Neles suxírense aspectos que hai que ter en conta nas valoracións. 

Agora ben, considerando que os aspectos que hai que avaliar varían duns 

contextos escolares a outros, os educadores e educadoras, á vista da súa  realidade 

escolar en cada unitaria, poderán seleccionar ou engadir aqueles aspectos que 

consideren máis apropiados. 

Criterios de avaliación da etapa 

Os criterios de avaliación son indicadores dunha aprendizaxe progresiva das 

capacidades ás que se refiren os obxectivos de etapa e de área. Enúncianse en 

termos de condutas observables. A explicación de cada criterio orienta o tipo e o 

grao de aprendizaxe a alcanzar. 



Coñecemento de si mesmo/a e autonomía persoal 

• Coñecer de forma progresiva o seu esquema corporal, identificando as partes do 

corpo en si mesmo/a, en outro neno/a e nun debuxo mantendo unha axeitada 

coordinación e control corporal e manifestando confianza nas súas posibilidades. 

Con este criterio preténdese que o neno e a nena consigan un axeitado 

desenvolvemento do ton, postura, equilibrio, control respiratorio e coordinación 

motora, constátase a imaxe que teñen sobre o seu esquema corporal e avalíase a 

utilización das posibilidades motoras, sensitivas e expresivas do propio corpo. 

Porase atención no dominio e control que exercen sobre o seu corpo en diferentes 

situacións, tanto de mobilidade coma de quietude, en xogos, rutinas e tarefas da 

vida cotiá. Trátase de comprobar se manifestan seguridade nas súas capacidades 

motoras mediante accións que implique coordinación, equilibrio-desequilibrio, 

subir, baixar, camiñar, correr,..., así como en actividades que requiran unha maior 

precisión de movementos (recortar, modelar, debuxar, etc.) Deberán ser capaces de 

recoñecer e nomear as distintas partes do corpo e situalas no espazo, no seu propio 

corpo e no dos demais. 

• Distinguir os sentidos e identificar sensacións a través deles. 

Este criterio pretende comprobar o desenvolvemento da capacidade dos nenos e 

nenas, se identifican os distintos sentidos e, igualmente, se discriminan as 

sensacións obtidas: gustativas (doce, amargo, salgado...), táctiles (brando, duro, 

frío, quente, seco,...), visuais (tamaño, forma, cor,...), auditivas e olfactivas. 

• Desenvolver unha imaxe persoal axustada e positiva e ir progresivamente 

adquirindo maior empatía. Mostrar actitude de respecto ante as diferenzas e a 

diversidade cultural. Intervir de xeito axeitado na resolución de conflitos. 

Avalíase a través deste criterio a formación dunha imaxe persoal positiva, é dicir, a 

capacidade do neno e a nena para desenvolver a súa autoestima. Este coñecemento 

vaille servir para coñecer as súas posibilidades e limitacións e daralle a confianza para 

emprender novas accións utilizando os recursos propios. Han de manifestar respecto 

e aceptación polas características dos demais, sen discriminacións de ningún tipo e 

mostrar actitudes de axuda, colaboración, iniciativa e actitude positiva para a 

resolución de conflitos. 



• Expresar sentimentos e emocións, comprender e interpretar os dos outros e 

contribuír á convivencia. 

Este criterio valora a capacidade dos menores para conseguir o que pretenden 

despois dun proceso baseado no esforzo, e de tolerar a frustración en situacións 

de xogo e noutras actividades nas que son capaces de controlar a súa vontade e 

de contribuír, dende o respecto, a unha práctica axeitada da convivencia. 

Comproba a capacidade de comunicar sentimentos e emocións a través de 

diferentes linguaxes, tanto verbais como non verbais. Poderase valorar a 

capacidade para recoñecer e identificar expresións de alegría, enfado, tristura, 

medo, sorpresa,... neles mesmos, en imaxes e nos demais, e para expresar afecto 

cara a outros nenos e adultos. Poderase observar se relacionan determinadas 

situacións cos sentimentos que experimentan. 

• Participar en xogos en contextos habituais, mostrando destrezas motoras e 

habilidades manipulativas. 

Trátase de avaliar a participación activa en distintos tipos de xogos (motores, 

sensoriais, simbólicos e de regras). Observarase se desenvolven distintos roles no 

xogo simbólico, representando as súas vivencias a través do debuxo, modelado... 

Valorarase a utilización axeitada das normas que os rexen, se mostran actitudes 

de colaboración e axuda mutua en xogos diversos, evitando adoptar posturas de 

submisión ou de dominio. Estimarase se gozan das distintas manifestacións da 

motricidade humana: xogos tradicionais, deportes, actividades expresivas, 

danzas... 

• Realizar autonomamente e con iniciativa actividades habituais para satisfacer 

necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de coidado persoal, 

hixiene, saúde e benestar. 

Preténdese avaliar as destrezas adquiridas para realizar as actividades habituais 

relacionadas coa hixiene, a alimentación, o descanso, os desprazamentos e outras 

tarefas da vida diaria. Estimarase o grao de autonomía e a iniciativa para levar a 

cabo as devanditas actividades, utilizando axeitadamente os espazos e materiais 

apropiados. Apreciarase o gusto por participar en actividades que favorecen un 

aspecto persoal coidado, un ámbito limpo e esteticamente agradable, e por 



colaborar na creación dun ambiente xerador de benestar que se manifesta nunha 

disposición positiva para ordenar, recoller,... os espazos comúns e no coidado dos 

seus obxectos persoais. Observarase así mesmo, se progresivamente son capaces 

de recoñecer situacións de perigo nas súas actividades habituais e actúan de 

acordo a elas (uso dos bambáns, cubertos, tesoiras,...). Valorarase tamén a 

iniciativa para poñer en práctica hábitos de vida saudable que favorezan a actitude 

tranquila ante a enfermidade e os pequenos accidentes. 

Coñecemento do ámbito (Medio físico, natural, social e cultural) 

• Dar mostras de interesarse polo medio natural, polo da Comunidade autónoma, 

identificar e nomear algúns dos seus compoñentes; establecer relacións sinxelas 

de interdependencia, manifestar actitudes de respecto e coidado cara á 

natureza, e participar de forma activa en actividades para conservala. 

Con este criterio valórase o interese, coñecemento e grao de sensibilización polos 

elementos da natureza, tanto vivos como inertes; a indagación sobre algunhas 

características e funcións xerais, achegándose á noción de ciclo vital e constatando 

os cambios que este leva consigo. 

Valorarase tamén se son capaces de establecer algunhas relacións entre medio 

social e físico, identificando cambios naturais que afectan á vida cotiá das persoas 

(cambio de estacións, temperatura,...) e cambios na paisaxe por intervencións 

humanas. Mostraranse actitudes de respecto e coidado cara á natureza 

participando en actividades para conservala. Estimarase o interese que manifestan 

polo coñecemento do medio, as observacións que fan, así como as conxecturas 

que sobre as súas causas e consecuencias formulan. 

Avaliarase o progreso no desenvolvemento da capacidade do neno para realizar 

observacións progresivamente máis detalladas, o emprego de instrumentos 

sinxelos de recollida, rexistro e organización da información e para a comunicación 

das súas indagacións. 

Terase moi en conta a actitude positiva cara á riqueza natural e cultural da súa 

Comunidade autónoma, o coñecemento sobre ela, sobre as súas festas e 

tradicións, e o respecto e coidado desta. 



• Discriminar obxectos e elementos do ámbito inmediato e actuar sobre eles. 

Agrupar, clasificar e ordenar elementos e coleccións segundo semellanzas e 

diferenzas ostensibles, discriminar e comparar algunhas magnitudes e cuantificar 

coleccións mediante o uso da serie numérica. 

Con este criterio preténdese valorar a capacidade para utilizar os números na 

comprensión do mundo real, para identificar os obxectos e materias presentes no 

seu ámbito, o interese por exploralos mediante actividades manipulativas, e 

establecer relacións entre as súas características ou atributos (forma, cor, tamaño, 

peso,...) e o seu comportamento físico (caer, rodar, esvarar, botar, etcétera). 

Refírese ao modo en que nenos e nenas van desenvolvendo determinadas 

habilidades lóxico-matemáticas como consecuencia do establecemento de 

relacións cualitativas e cuantitativas entre elementos e coleccións. Tamén, 

observarase a capacidade desenvolvida para resolver sinxelos problemas 

matemáticos na súa vida cotiá, anticipando posibles solucións, facendo 

estimacións individual ou colectivamente. Observarase se identifican os datos, 

datas, números de teléfono, das casas, das matrículas dos coches, se buscan a 

mellor estratexia para resolver a situación, os procedementos máis axeitados... 

Valorarase o interese pola exploración das relacións numéricas con materiais 

manipulativos e o recoñecemento das magnitudes relativas aos números 

elementais, así como o achegamento á comprensión dos números na súa dobre 

vertente cardinal e ordinal, o coñecemento de algúns dos seus usos e a súa 

capacidade para utilizalos en situacións propias da vida cotiá. Prestarase 

atención a como os menores distribúen e reparten obxectos e materiais 

diversos, como rexistran a información, a súa participación en actividades de 

xogos de mesa. Observarase se, dados varios obxectos, asocian cada un dos 

elementos cos números cardinais ordenados, tomando un despois do outro, 

empezando polo un, e se asignan o último número cardinal utilizado ao 

conxunto de obxectos. 

Terase en conta o manexo das nocións espaciais básicas (arriba-abaixo, dentro-

fóra, preto-lonxe...), temporais (antes-despois, pola mañá-pola noite,...) e de 

medida (peso máis, é máis longo, está máis cheo...). 



Observarase en situacións vivenciais se os nenos utilizan posicións relativas a si 

mesmos, se poden utilizar outras referencias relativas, se poden empezar a 

considerar de forma simultánea o seu propio sistema de referencia e o doutro 

obxecto ou persoa situado en distinta posición. 

Observarase se os nenos e as nenas len e escriben números, se os utilizan 

espontaneamente, se os empregan como recurso para rexistrar cantidades, se os 

escriben cando se lles pide e se o fan dun xeito convencional. Trátase de rexistrar 

se utilizan, tanto en forma oral como escrita, os números, se empregan a 

designación numérica de posicións en contextos significativos e funcionais, se 

poden incluír nos seus xogos posicións funcionais como recurso de ordenamento 

espontáneo e ata qué posición poden designar. 

Na resolución de situacións vinculadas á representación xeométrica, valorar os 

avances con respecto a como os nenos e nenas comezan a explorar as formas: se 

poden nomealas en diferentes actividades, e se comezan a considerar os trazos 

distintivos de corpos e formas que xa se traballaron. 

• Identificar e coñecer os grupos sociais máis significativos do seu ámbito, 

algunhas características da súa organización e os principais servizos 

comunitarios que ofrecen. Poñer exemplos das súas características e 

manifestacións culturais, e valorar a súa importancia. Dar mostras de progreso 

na autonomía persoal, na interiorización de pautas de comportamento 

axeitadas a unha convivencia positiva e das normas sociais propias do ambiente 

escolar. Adoptar actitudes de respecto cara a manifestacións étnicas e culturais 

diferentes á súa. 

Con este criterio valórase o coñecemento dos grupos sociais máis próximos (familia, 

escola, veciñanza, ...) e das súas formas de organización, dos servizos comunitarios 

que estes ofrecen (mercado, atención sanitaria, medios de transporte, etc.), dos 

traballos que desempeñan algunhas persoas para que os devanditos servizos 

funcionen e do seu papel na sociedade. 

Tamén, avalíase a toma de conciencia sobre a necesidade do social. Estimarase 

verbalizando algunhas das consecuencias que, para a vida das persoas, tería a 



ausencia de organizacións sociais, así como a necesidade de dotarse de normas para 

convivir. 

Observarase a integración e vinculación afectiva dos nenos e nenas aos grupos 

máis próximos e a acomodación da súa conduta aos principios, valores e normas 

que os rexen. Especial atención merecerá a capacidade que mostran para a 

participación, a análise de situacións conflitivas e as competencias xeradas para un 

axeitado tratamento e resolución destas. Valorarase se establecen e utilizan 

habilidades cooperativas para conseguir un resultado común (iniciativa na 

presentación de ideas, respecto ás contribucións alleas, argumentación das 

propostas, flexibilidade ante os cambios, planificación de tarefas, ...), e se utilizan 

as tecnoloxías da información e da comunicación como fontes de información e 

como medio de interacción e comunicación. 

Avalíase a capacidade para identificar cambios e permanencias a través do espazo e do 

tempo. Observarase o progresivo coñecemento dalgunhas expresións da cultura 

rexional e dalgunhas outras significativas da cultura universal. 

Avalíase igualmente a comprensión dalgúns sinais ou elementos que identifican a 

outras culturas presentes no medio, así como se establecen relacións de afecto, 

respecto e xenerosidade con todos os seus compañeiros e compañeiras. 

Valorarase que os nenos e as nenas se involucren activamente na conservación do 

medio que, directa ou indirectamente, estea ao seu alcance. 

Linguaxes: comunicación e representación 

• Utilizar a lingua oral propia e estranxeira do modo máis conveniente para unha 

comunicación positiva cos seus iguais e coas persoas adultas, segundo as 

intencións comunicativas. 

Mediante este criterio avalíase o desenvolvemento da capacidade para expresarse 

e comunicarse oralmente con claridade e corrección suficientes para levar a cabo 

diferentes intencións comunicativas (pedir axuda, informar dalgún feito, dar 

sinxelas instrucións, participar en conversacións en grupo...). 

Valorarase o interese e o gusto pola utilización pertinente e creativa da expresión 

oral para regular a propia conduta, para relatar vivencias, razoar, resolver 



situacións conflitivas, comunicar os seus estados anímicos e compartilos cos 

demais. Así mesmo, en situacións de narrar, describir, opinar, explicar e 

argumentar, valorarase o grao de participación do alumnado, o tipo de achegas 

que realizan (complexidade, pertinencia, orixinalidade) e en qué contexto de 

interacción o fan (con qué agrupamentos, con qué persoas, en qué situacións). 

Teranse en conta o progreso de cada alumno e alumna no uso da lingua oral. 

O respecto aos demais hase de manifestar no interese e a atención cara ao que 

din e no uso das convencións sociais (gardar a quenda de palabra, escoitar, mirar 

ao interlocutor, manter o tema), así como na aceptación das diferenzas. 

Valorarase a produción dalgunhas mensaxes e textos orais en lingua estranxeira 

(saúdos, cancións, palabras significativas, ...) en diferentes situacións colectivas de 

aprendizaxe, de xogo e de actividades habituais da aula. Valorarase a actitude 

para aceptar as diferentes linguas e os usos que delas fan as diferentes persoas. 

Teranse en conta os avances do grupo, atendendo a todos os aspectos que 

interactuar neste proceso. En cada alumno valorarase a actitude e estratexias de 

participación e contribución á aprendizaxe do grupo. 

• Comprender mensaxes e textos diversos transmitidos de forma oral, mostrando 

unha actitude de escoita e comunicación atenta, respectuosa, activa e positiva 

en situacións de interacción. 

Este criterio refírese á capacidade para escoitar e comprender en contextos funcionais 

mensaxes, relatos, producións literarias, descricións, explicacións, informacións que 

lles permitan participar na vida na aula. 

Igualmente valorarase a utilización dalgunhas estratexias de comprensión 

(activación de coñecementos previos, preguntas, anticipacións, inferencias, 

recapitulacións,...) en diferentes modalidades organizativas (grande grupo, pequeno 

grupo, individualmente ou por parellas). 

Teranse en conta os progresos de cada alumno e alumna na comprensión da lingua 

oral. 

Así mesmo, valorarase a comprensión dalgunhas mensaxes e textos en lingua 

estranxeira en diferentes situacións colectivas de aprendizaxe, de xogo e de 



actividades habituais na aula, con axuda doutros recursos extralingüísticos como 

imaxes e textos. 

Teranse en conta os avances do grupo, atendendo a todos os aspectos que 

interactuar neste proceso. En cada alumno valorarase a actitude e estratexias de 

participación e contribución á aprendizaxe do grupo. 

• Mostrar interese polos textos escritos presentes na aula e no ámbito próximo, 

iniciándose no seu uso, na comprensión das súas finalidades e no coñecemento 

dalgunhas características do código escrito. Iniciarse nos usos orais da lectura e 

da escritura, segundo o nivel madurativo. Interesarse e participar nas situacións 

de lectura e escritura que se producen na aula. 

Con este criterio avalíase se os nenos e as nenas valoran e se interesan pola lingua 

escrita e inícianse na utilización funcional da lectura e a escritura como medios de 

comunicación, de expresión de necesidades, emocións e sentimentos, de 

información e de desfrute. Tal interese mostrarase na atención e curiosidade 

polos actos de lectura e de escritura que se realizan na aula. Observarase o uso 

axeitado do material escrito (libros, periódicos, cartas, etiquetas, publicidade, ...). 

Valorarase o interese por explorar os mecanismos básicos do código escrito, así 

como o coñecemento dalgunhas características e convencións da lingua escrita, 

coñecementos que se consolidarán na Educación Primaria. 

Haberase de verificar se diferencian a forma de expresión escrita doutras formas de 

expresión gráfica: se recoñecen en diferentes textos grafías presentes en palabras que 

lles son familiares. Haberase de observar se preguntan con frecuencia para saber o 

que hai escrito, se se achegan aos libros para mirar e interpretar o que ven, se fan 

comentarios e formulan hipótese sobre os textos, se len en voz alta palabras e frases 

coñecidas. Observarase se fan un uso conveniente dos libros (trato coidadoso, 

colocación axeitada,...). 

Valorarase a capacidade alcanzada polos nenos e nenas a través do interese que 

demostran en participar nas actividades de audición e lectura de textos literarios, 

memorización de poemas, representación a través de xogos e dramatizacións. 

Comprobarase se o neno ou a nena é capaz de realizar representacións gráficas de 

palabras ou frases que poida ler, ou de contos e textos lidos polo adulto. Haberase 



de considerar se utiliza elementos convencionais do sistema de escritura 

(linealidade, orientación esquerda-dereita, situación do papel, prensión do útil 

gráfico, ...). 

Terase en conta o coñecemento e interese por algúns textos propios da 

Comunidade autónoma. 

• Relacionar o significado de palabras en lingua estranxeira con imaxes. Captar o 

sentido global de sinxelas mensaxes orais, mostrando interese por participar en 

situacións de comunicación oral, cancións, poesías... 

Apreciarase a capacidade dos menores para relacionar e utilizar o vocabulario 

traballado asociándoo con flashcards e obxectos reais. Valorarase a participación 

espontánea e o ton axeitado. 

Constatarase a comprensión progresiva que van adquirindo da lingua estranxeira e 

se son capaces de realizar as accións que se lles propoñen (identificar, sinalar, tocar, 

colorear, contar, recortar, nomear...) seguindo instrucións simples referidas a 

tarefas que se realizan habitualmente na aula. 

Haberase de comprobar se localizan a idea principal de textos sinxelos a través de 

respostas non verbais (debuxos, mímica) e de respostas verbais en lingua 

estranxeira, aínda que incorpore expresións en lingua materna. Poderase verificar 

a comprensión acerca de se relacionan breves textos descritivos e narrativos coa 

secuencia de imaxes correspondente. 

Valorarase se os nenos e as nenas son capaces de comunicarse cos seus iguais e cos 

adultos en situacións cotiás de relación social: saudar, pedir permiso, agradecer, 

despedirse, felicitar,... con pronunciación axeitada á idade. 

Valorarase a capacidade dos nenos e nenas para reproducir textos sinxelos, 

variados e repetitivos coa axeitada expresividade, así como a destreza na imitación 

de sons, ritmo e ton. 

Preténdese valorar o interese do alumnado por coñecer as manifestacións 

culturais da lingua estranxeira. 

• Expresarse e comunicarse utilizando medios, materiais e técnicas propios das 

diferentes linguaxes artísticas e audiovisuais, mostrando interese por explorar as 



súas posibilidades, por gozar coas súas producións e por compartir cos demais as 

experiencias estéticas e comunicativas. 

Con este criterio avalíase o desenvolvemento das habilidades expresivas por 

medio de diferentes materiais, instrumentos e técnicas propios das linguaxes 

musical, audiovisual, tecnolóxico, plástico e corporal. 

Observarase a capacidade de utilizar todos estes recursos expresivos para ofrecer 

respostas orixinais. 

Apreciarase o gusto por experimentar e explorar as posibilidades expresivas do 

xesto, os movementos, a voz, a textura, a cor ou os sons. 

Observarase o grao de elaboración das súas producións, o grao e tipo de 

participación que desenvolven neles, así como o tipo de linguaxe expresiva que 

prefire cada un (plástico, musical, corporal). Teranse en conta os seus progresos e 

a súa evolución persoal. 

Valorarase o desenvolvemento da sensibilidade estética e de actitudes positivas 

cara ás producións artísticas en distintos medios, xunto co interese por compartir 

as experiencias estéticas. 

Estimarase a capacidade dos nenos e nenas para utilizar progresivamente os medios 

tecnolóxicos (ordenador, cámara, reprodutores de son e imaxe...), con diferentes 

propósitos, tendo en conta os contextos de interacción en que o fan. 

Observaranse os avances do grupo, atendendo a todos os aspectos que 

interactuar neste proceso. En cada neno e nena valorarase a actitude e estratexias 

de participación e contribución á aprendizaxe en grupo. 

Apreciarase a capacidade dos menores para valorar e respectar tanto as súas 

propias producións como as dos demais, se mostran imaxinación e fantasía nas 

súas producións, se mostran autonomía e iniciativa na utilización dos diferentes 

recursos, se manifestan seguridade coas súas producións... 

Poderase valorar se os nenos e nenas son capaces de diferenciar e emitir sons de 

diversas características. Porase atención no uso creativo do propio corpo, de obxectos 

e instrumentos para producir sons. 



Verificarase a capacidade para reter e reproducir pequenos textos e melodías e 

interpretalos con afinación e regularidade rítmica axeitada á idade. Haberase de 

ter en conta se son capaces de marcar a pulsación, é dicir, a regularidade rítmica 

que corresponde a cada frase do texto musical. Haberase de considerar se gozan 

co canto colectivo, se manifestan dispoñibilidade para interpretar cancións ou se 

se inhiben e non participan. 

Apreciarase, así mesmo, a capacidade de coordinación, control e memorización de 

movementos dos nenos e nenas, así como o seu expresividade e a súa capacidade 

para sincronizar movementos con ritmos estables e cambiantes. 

Por último, verificarase a capacidade dos nenos e nenas para utilizar de forma 

creativa os seus propios recursos corporais tanto na representación de historias e 

personaxes, coma na reprodución e imitación de movementos de distinto tipo. 

• Utilizar o ordenador como vehículo de expresión e comunicación. 

Con este criterio valórase a capacidade dos nenos e nenas para acceder ao 

ordenador, para manexar o rato para seleccionar, identificar iconas para utilizar os 

programas con certa autonomía para obter información ou para realizar 

interpretacións. 

 

 

G. Liñas xerais para a elaboración dos plans de orientación e acción titorial. 

1.- Avaliar as necesidades  do alumnado e partir das mesmas. 

2.- Definir os diferentes plans procurando o consenso da comunidade educativa. 

3.- Establecemento de obxectivos básicos en relación cas competencias básicas. 

4.- Deseño de actividades especificas para ditos plans. 

5.- Temporalización dos diferentes plans. 

6.-  Establecementos de recursoso humanos e materiais para o desenvolvemento dos 
diferenes plans. 

7.- Avaliación do deseño e desenvolvemento dos plans. 

 



H. Os criterios para a selección e uso dos recursos materiais 

 

O material constitúe un elemento de primeira orde no desenvolvemento da 

acción educativa, xa que é usado nos distintos procesos de ensino aprendizaxe. O 

D.C.B. fai explícito que ó falar de materiais na etapa de 0 a 6 anos referímonos a 

todas aquelas cousas e seres que, polas súas características de significatividade para 

o/a neno/a, serven para conseguir os obxectivos marcados na Educación Infantil. 

Polo tanto, non ten sentido a diferenciación entre materiais lúdicos e 

materiais educativos. Así, o material convértese nun importante instrumento para a 

acción e para o establecemento de relacións orientado á construción e 

reorganización do coñecemento, tanto no mundo físico, emocional e social. 

A selección dos materias que a escola ofrece é unha decisión que ten que ser 

planificada.  

Para a selección e uso dos materiales educativos e o equipamiento deberanse 

tener en conta algúns criterios como:  

• Deben apoiar a actividade infantil promovendo a investigación, a indagación, 

a exploración, etc., evitando suplir a actividade dos nenos e nenas.  

• Deben ser polivalentes permitindo realizar diferentes accións, usos e 

experiencias, en función dos diferentes intereses de quen os utilice e 

adecuarse os diferentes ritmos dos membros do grupo.  

• Deben ser variados, orientados ó desenrrollo de tódolos planos que integran 

a personalidade infantil: motor, sensorial, cognitivo, lingüístico, afectivo e 

social. 

• Serán tamén, na medida do posible, elementos da vida cotiá da comunidad, 

útiles, ferramentas..., que baixo a supervisión de personas adultas podrán ser 

utilizados.  

Conven lembrar o papel compensador da escola infantil, xa que non tódolos 

nenos e nenas teñen acceso á manipulación e utilización de certos obxetos e 

materiais polo contexto sociocultural no que se desarrolan. Por elo, a escola infantil 

debe ofrecer oportunidades para a experimentación con recursos como as 

tecnoloxías da información e comunicación (ordenaor, pizarra dixital, periféricos, 



cámara dixital, etc.), libros e material impreso (especial consideración merece nestas 

idades a literatura infantil), e outros materiais e recursos expresivos como pinturas, 

arcilla, láminas e libros de arte, mapas e lupas. 

O uso destos materiais en situaciones educativas planificadas como a lectura 

conxunta de contos, a realización de obras plásticas libres ou de obras recoñecidas, 

etc., a búsqueda de información nos libros ou coa axuda do ordenaor (recursos 

multimedia e Internet), o acompañamiento nas actividades de exploración e 

experimentación con obxetos e materiais, aproximarán ós nenos e nenas a estos 

medios axudándolles a encontrar significados, moitos deles social e culturalmente 

construidos. 

A organización e disposición dos materiales na escola deben facilitar a 

autonomía e independencia dos nenos e nenas, evitando a dependencia da persoa 

adulta. Polo que, o  material colocarase en lugares accesibles para que poidan ser 

vistos e utilizados polos nenos e nenas de xeito autónomo. Colocaranse en 

diferentes lugares permitindo así a realización de actividades de xeito 

descentralizado. O material debe colocarse ordeadamente deste xeito permitiralle 

os nenos e nenas saber a súa ubicación e facilitaralle a súa colocación posterior, 

favoreciendo  con elo a creación de hábitos de orden. 

Debese tender a recuperar, reutilizar e reciclar materiais axudando aos nenos 

e nenas a descubrir novas posibilidades de uso, así como a reducir o consumismo 

imperante. Por elo é importante ter en conta a cantidade e variedade de materiais. 

Será tarefa do profesorado que exerza a tutoría xunto cos demáis profesionais da 

escola, analizar, cuestionar e vixiar que os materiais e obxetos que se lle ofrezca o 

alumnado cumpran estas condicións, renovando e introducindo as modificacións 

que sean oportunas en cada momento. 

Coven señalar tamén que os profesionales da escola deben contar con 

materiais que apoien a súa tarefa: bibliográficos, audiovisuais, informáticos, 

informativos, etc. De especial interese serán aqueles materiais de deseño e 

confección propia que axudarán ao equipo educativo a desenrrolar o Currículo de 

forma non estandarizada axustándose ao contexto e as necesidades dos nenos e 

nenas aos que van dirixidos. 



A sociedad actualmente depende en gran medida das novas tecnoloxías 

informáticas; así, o sistema educativo debe integralas na súas ensinanzas dende 

idades moi tempranas. O ordenaor á un medio que enriquece o contexto de 

aprendizaxe dos niños e das niñas, xa que fai que o proceso de ensinanza sexa máis 

motivador. Asimesmo, posibilita a aprendizaxe por descubrimento, favorece o 

traballo en grupo, o desenrrolo da curiosidade e, ademáis, a realidade virtual que 

proporciona o ordenaor potencia a capacidade de abstracción. 

 

I. As accións previstas para a participación, colaboración e implicación permanente 

coas familias 

 

A familia  ten a responsabilidade na vida dos seus fillos e un papel esencial na súa 

educación  . A educación ha de permitir o desenrolo integral dos nenos-as e os 

procesos educativos que pretenden conseguilo teñen lugar tanto na escola como na 

familia .Por iso é imprescindible a súa colaboración co centro educativo aunando 

esforzos nunha mesma liña de acción,logrando unha eficaz interacción  para o  

desenrolo integral dos nenos-as. 

As formas de participación formal das que está dotado o sistema educativo 

permitenlles formar parte do Consello Escolar do Centro, da Xunta Económica e das 

demáis Comisións que se xeneren desde o Consello Escolar  .Tamén están 

organizados en A.A.N.N.P.P.AA., que colaboran co centro en determinados eventos , 

festas, actividades…  

O lugar onde se producen os contactos máis directos coas familias é nas titorías,  

entendida esta non só como un traballo cara ao alumnado específico senon como 

lugar de encontro cos pais e nais que nos permita chegar a acordos sobre obxectivos 

educativos e os valores e actitudes nos que hai que insistir coordinadamente, tanto 

no centro como na familia para conseguila comunicación e a unificación de 

obxectivos e criterios educativos . Estamos convencidos de que unha educación de 

calidade e éxitosa co noso alumnado depende en gran medida das relacións 

establecidas entre escuela-familia. 



Esto non é fácil conseguilo e non tódolos paIS se implican, pero somos conscientes 

que o desenrolo da participación dos pais é un proceso paulatino de implicación en 

accións concretas que iremos modificando e ampliando co tempo. 

Neste sentido, cando o centro estime convinte a participación das familias para o 

desenvolvemento das actividades complementarias, terase en conta a representación 

o máis equilibrada posible de todas as escolas 

Desde as titorias desenvolvense cos pais : 

1) as reunións preceptivas ó longo do curso : 

. ó comezalo curso 

- e sempre que sexa necesario para preparalas actividades que perseguirán a 

colaboración dos pais: entroido, magosto, nadal… 

2) O libro informativo do C.R.A para o novo alumnado 

3) Os informes periódicos de avaliación trimestral 

4) Entrevistas individuais ó comezo do curso 

5) Tódas aquelas reunións individuais que se consideren pertinentes, demandadas 

polos mestres  ou por parte dos pais. Neste sentido establecese o luns para recibilos 

pais. 

  Outras  actividades que impulsamos neste sentido son: 

A) Os almorzos saudables, que foron postos en marcha coa colaboración dos pais 

B) O plan de fomento da lectura : 

- facendoos socios da Biblioteca Municipal de Carballo a que irán cos pais elexir 

contos que lerán na casa e logo traerán a escola para contarllelo saos compañeiros 

- invitandoos as escolas a ler contos ao alumnado 

- convocando concursos " contos en familia" 

C) Traer a escola os luns unha nova recortada dun xornal coa axuda dos seus pais e 

contarllela aos compañeiros 

D) Información e cursiño da páxina web do centro 

E) Correo interactivo "SKIPE" 



F) Talleres de plantación,elaboración de receitas… 

G) Información das unidades didácticas e suxerencias para traballar cos seus fillos 

H) Colaboración en pequeños proxectos de traballo : enquisas, recollidas de 

información, busca de fotos, procura de diversas informacións…. 

 

J. Criterios e estratexias para a coordinación entre ciclos e etapas. 

 

As condicións de escolarización do noso centro, fan que en xeral a coordinación 

entre os dous ciclos sexa moi doada. 

Se presentan tres situacións diferenciadas según as condicións das nosas unidades: 

• Unidades mixtas onde se escolarizan alumnos do 2º ciclo de infantil e o 1º 

ciclo de Ed. Primaria na mesma aula, a cargo dun mesmo titor, que nalgúns 

dos casos é especialista de infantil (Rega) e noutros é especialista de primaria 

(Artes e Xoane). 

• Escolas con dúas unidades unha de infantil e unha de primaria con un titor/a 

en cada unha das aulas e onde a convivencia entre os dous ciclos é moi 

estreita.( Berdillo, Cances, Sísamo) 

• Unidades que só escolarizan alumnos de infantil (Mirón) e que a Ed. Primaria 

a fan no centro adscrito (CEIP Fogar) 

 

En tódalas unidades do CRA o profesorado especialista (música, educación física, 

inglés, pedagoxía terapeutica) traballa con tódolos alumnos e participa nas 

programación didácticas dos dous ciclos xogando así en moitos casos un papel 

unificador non só verticalmente (entre ciclos) senón tamén dunha maneira 

horizontal (entre tódas as unidades do centro). 

Nas unidades mixtas do Centro, aínda que as programacións didácticas se 

desenvolven dun xeito diferenciado, son os mesmos titores/as  os que desenvolven o 

seu traballo con todos os alumnos/as. Esto implica que os puntos en común no 

desenrolo destas programacións e máis que o que as diferencia. Moitos dos tempos 

lectivos das aulas son comúns (aínda que se adapten as actividades ó nivel no que se 

traballe). O profesorado especialista ademais prepara programacións que se adapten 



a estas diferencias. Podemos decir en este caso que o traballo trascende a 

coordinación e va moito mais alá pois os alumnos/as non só comparten un espacio 

físico senón que interactúan entre eles formando parte activa do proceso ensino-

aprendizaxe. 

Os alumnos/as destas unidades mixtas normalmente cambian no 2º ciclo de primaria 

para os centros adscritos, correndo a cargo do Equipo de Orientación a súa correcta 

adaptación o novo centro.Este mesmo caso se da nos grupos que escolarizan 

alumnos de infantil que cambian o pasar a primaria. 

Na unidades diferenciadas o feito que compartir espacio físico fai que non só a 

coordinación entre o profesorado sexa continua senón que unha vez mais a 

interactuación entre os alumnos/as aínda que non tan estreita como nas unidades 

mixtas, si é moi boa. 

 

Dende o noso Proxecto Educativo aplicaremos as seguintes estratexias de 

coordinación: 

• Unha reunión mensual interciclos para coordinar tódas aquelas actividades e 

proxectos nas que participamos todos. 

• Programar anualmente algún proxecto de traballo nas aulas que englobe a 

todo alumnado do CRA así como a todo o profesorado. 

• Realización de actividades comúns que non só teñan un contido lúdico 

(Entroido, Festival de Nadal) , pero que ademais implique un traballo nas 

aulas que nos inclúa a todos/as. 

L. Liñas xerais para a planificación do período de adaptación.  

 

Conscientes da particularidade do noso centro, no que cada escola posúe unhas 

características particulares en canto ao número de nenos que acolle cada ano, e os 

integra en aulas con diferentes realidades, a palabra clave en canto ao período de 

adaptación será a flexibilidade. Procurarase, polo tanto, establecer uns criterios 

comúns que son os que a continuación se establecen, e deixar ao profesorado a 

definición dos mesmos en función da súa realidade. 



Contamos con alumnado de tres anos, para o cal se establecen condicións que 

facilita nos primeiros contactos co centro educativo: 

 - Facilitamos a flexibilidade do horario: os primeiros días permanecerán na 

aula cunha redución de horario para ilo aumentando pouco a pouco ata conseguir a 

permanencia durante toda a xornada, prevista no calendario 

 - Prolongación do tempo de recreo. 

 

 A programación das primeiras semanas vai enfocada a actividades  adaptadas 

á adquisición das rutinas básicas por parte dos novos alumnos e alumnas. Nestas 

semanas adicarémosnos a organizar a actividade escolar e a indicar nas normass que 

se deben cumprir ao longo curso.  

 A unidade inical está pensada para que os nenos e que as nenas se vaian 

adaptando á vida escolar. Ademais, ofrece e suxire unha serie de xogos para que a 

entrada no colexio se realice dunha maneira alegre e divertida e para que axuden ós 

pequenos e ás pequeñas a tomar confianza co contorno e cos seus novos 

compañeiros e compañeiras así como co mestre e a mestra, e ao mesmo tempo se 

vaian familiarizando cos materiais, cos espazos da clase, coa dinámica do grupo, coas 

rutinas diarias…  

  

 M.As actuacións previstas en canto ao fomento do uso das tecnoloxías da 

información e da comunicación, da lectura e da mellora da convivencia.  

  

 Dende o Centro Rural Agrupado Ponte da Pedra traballamos unha serie de 

obxetivos no Plan TIC, no Plan Lector e o Plan de convivencia que son: 

 Plan Tic: 

1.- Promover a utilización e mellora da páxina web do centro. 

Temos en conta que a páxina web do centro constitue unha canle de 

intercambio de información entre as escolas do CRA e as familias. 

Consideramos que a páxina web pode convertirse nun elemento vertebrador 

para alcanzar a maior parte dos obxectivos anuais do presente CRA. 



2.- Mellorar a formación do profesorado respecto ao uso das novas 

tecnoloxías, en concreto, sobre a utilización do Encerado Dixital. 

3.- Dotar ao alumnado dunha competencia dixital axeitada ás súas idades. 

Ademáis da utilización das TICs como ferramentas ao servizo do mestre como 

medio de presentación dos contidos, é un obxectivo da nova lexislación o de 

dotar ao alumnado dunha competencia dixital. Neste sentido a integración 

das novas tecnoloxías no traballo cotián da aula (explicacións, actividades,…) 

contribuirá a que os nenos/as se vaian familiarizando con ditas tecnoloxías e 

coas posibilidades que éstas ofrecen.  

4.- Colaborar a alcanzar os obxectivos prioritarios do Plan de Convivencia. 

Unha das premisas do Plan de Convivencia é o de de aumentar as relacións 

entre as escolas, así como o de fomentar entre o alumnado do sentimento de 

pertenza a un centro. En base a isto, preténdese levar a cabo 

videoconferencias entre as escolas, co fin de que os alumnos/as realicen unha 

presentación do seu cole e se coñezan mellor. Tamén trataremos de fomentar 

o intercambio de mails entre o alumnado/profesorado do centro durante as 

clases.  

5.- Utilizar as novas tecnoloxías como recurso metodolóxico nas nosas 

clases. 

Seguindo a lexislación actual, todos os titores e especialistas deben 

incorporar nas súas clases estas tecnoloxías, servindo de apoio na aula das 

nosas explicacións, realizando actividades, etc. A aplicación das TICs 

convértese nunha peza clave na educación e formación dos nosos 

alumnos/as.  

 

Todos estes obxectivos perseguen outro xenérico que é o de contribuir á mellora da 

calidade da educación a través da integración das TICs nos procesos educativos dos 

alumnos/as.  

 

 Plan Lector: 

 

- Recanto de lectura na aula claramente identificado e coa posibilidade de seren 



utilizado de maneira máis autónoma posible. 

- Lecturas diarias de diferentes tipos de textos: noticias, contos, poemas. 

- Lectura por parte do profesor de fragmentos divertidos e motivadores dos libros. 

- Presentación de libros na aula facendo propostas de lectura abertas. 

- Permitir ao alumnado a elección libre das súas lecturas persoais. 

- Realizar diferentes actividades a partir das lecturas: debuxos, murais, etc. 

- Escoller os libros favoritos 

- Ver películas sobre os libros 

 

 Plan de Convivencia: 

  Divídense en obxetivos de centro e de aula: 

De centro: 

1. Fomentar o sentimento de pertenza a un centro entre o 

profesorado e alumnado a pesar da separación física das aulas. 

2. Realizar actividades que fomenten a convivencia e coñecemento 

entre os nenos das distintas escolas 

 De aula: 

 

i. Realizar actividades para o fomento dunha competencia lingüística: 

dialogar, conversar e escoitar. 

ii. Expresar pensamentos, emocións, vivenzas e opinións. 

iii. Resolución pacífica de conflitos. 

iv. Extratexias de autocontrol, empatía e comprensión. 

v. Asunción de responsabilidades. 

vi. Fomento de hábitos de traballo. 

 

N. Atención educativa ao alumnado que non opte por ensinanzas de relixión. 

 O Ministerio de Educación deixou libertad os centros docentes para que 

decidan os horarios máis adecuados para a clase de relixión e as suas alternativas, 

para que os alumnos que non estudien relixión reciban a "debida atención 

educativa", a fin de que unha ou outra elección non supoña discriminación algunha. 



Estas medidas deberan ser incluidas nos respectivo proyecto educativo do centro 

para que os pais e tutores o coñezcan con anterioridade. 

 En la comunidad gallega , tanto no segundo ciclo de educación infantil como 

primaria, estas actividades consistirán, por parte dos alumnos e baixo a supervisión e 

dirección dun profesor, en facilitar o coñecemento e apreciación de determinados 

aspectos da vida social e cultural, na sua dimensión histórica e actual. 

 Posto que tanto en educación infantil como en primaria, se ha de contribuir o 

desenrolo  personal e  completo favorecendo o coñecemento do entorno social e 

natural e a integración nó sistema educativo, proponse unha alternativa que pode 

estar basada nunha ética ou nun estudo das relacións humanas, xa que o estudo da 

historia das relixións ou das relixións en si mesmas que tamén propón a Consellería 

de Educación, pode resultar moi complicada para estos nenos. 

 

 Como obxetivos de estudo das relacións humanas señalaremos: 

 -Coñecementos ético-morales que leven a afrontar os problemas dunha 

forma máis pacífica e que inclua a concienciación de unha serie de normas para a 

resolución de conflictos. 

 

 -Coñecemento xeral do significado da palabra respeto, non só entre os 

compañeiros, senon tamén coas distintas persoas que conforman o seu entorno e a 

sua sociedade. 

 -Saber o que son e representan os pais na sua vida, aprendendo a apreciar a 

sua labor desinteresada e cariñosa. 

 -Saber o que significa e implica a igualdad, non só entre as persoas de 

distintas razas, senon tamén entre as de distinto sexo. 

 -Aprender normas vitales para o desenrolo humán, como son o compartir, 

axudar, saber recibir e dar cariño...etc. 

 -Saber que a solidaridade entre os homes e unha das bases para un mundo 

máis humán. 

 -Respetar e coñecer a natureza, sobre todo no que se refire o entorno no que 

eles desenvolven a sua vida cotiá. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. E. PRIMARIA 

 

A finalidade da E.Primaria é outorgar a todos os nenos e nenas unha educación que 

permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar, adquirir as 

habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á 

escritura e ao cálculo, así como desenvolver as habilidades sociais, os hábitos de 

traballo e estudo, o sentido artístico, acreatividade e a afectividad. 

A acción educativa nesta etapa procurará a integración das distintas experiencias e 

aprendizaxes do alumnado e adaptarase aos seus ritmos de traballo. 

 

Obxectivos da educación primaria. 

A educación primaria contribuirá a desenvolver nos nenos e nenas as capacidades 

que lles permitan: 

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de 

acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os 

dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. 

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e 

responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido 

crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe. 

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, 



que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así 

como nos grupos sociais cos que se relacionan. 

d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as 

persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non 

discriminación de persoas con discapacidade. 

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua castelá e, se a houber, a lingua 

cooficial da Comunidade Autónoma e desenvolver hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa 

básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse 

en situacións cotiás. 

g) Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de 

problemas que requiran a realización de operacións elementais de cálculo, 

coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos ás 

situacións da súa vida cotiá. 

h) Coñecer e valorar a súa contorna natural, social e cultural, así como as 

posibilidades de acción e coidado do mesmo. 

i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das tecnoloxías da información e a 

comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción 

de propostas visuais. 

k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as 

diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social. 

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de 

comportamento que favorezan o seu coidado. 

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade 

e nas súas relacións cos demais, así como unha actitude contraria á violencia, aos 

prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos sexistas. 

n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención 

dos accidentes de tráfico. 



 

A etapa de educación primaria comprende tres ciclos de dous anos académicos cada 

un e organízase en áreas, que terán un carácter global e integrador. 

As áreas desta etapa educativa son as seguintes: 

 

Coñecemento do medio natural, social e cultural. 

Educación artística. 

Educación física. 

Lingua castelá e literatura e, se a houber, lingua  cooficial e literatura.  

Lingua estranxeira.  

Matemáticas. 

 

Nesta etapa porase especial énfase na atención á diversidade do alumnado, na 

atención individualizada, na prevención das dificultades de aprendizaxe e na posta 

en práctica de mecanismos de reforzo axiña que como se detecten estas dificultades. 

Sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das áreas da etapa, a 

comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as 

tecnoloxías da información e a comunicación e a educación en valores traballaranse 

en todas as áreas. 

 

 Concreción do curriculo para o 1º ciclo de EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Mátemáticas 
 
OBXECTIVOS 
 

CONTIDOS 
 

CRITERIOS 
AVALIACION 

COMPETENCIAS BASICAS 
 

1.Realizar experiencias sencillas de 
medida de lonxitude, capacidade e 
masa non convencionais. 

A medida 
Unidades non convencionais de 
medida de lonxitude: pasos, pes, 
palmos, dedos.  

Compara obxetos, recipientes 
ou figuras según a súa 
lonxitude, capacidade e masa 
en situacións cotidianas. 

·C.Matemática (2) 
·C.Cominicación Lingüísitca (1) 
·Aprender a aprender (7) 
·Tratamiento da información e 
competencia dixital (4) 
·C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 

2.Utiliza-las unidades de lonxitude: 
metro e centímetro. 

 Unidades convencionais de 
medida de lonxitude: metro 
· Instrumentos de medida: a cinta 
métrica 

Mide lonxitudes coa regla e cinta 
métrica e expresar correctamente 
o resultado. 

·C.Matemática (2) 
·C.Cominicación Lingüísitca (1) 
·Aprender a aprender (7) 
·C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 

3.Utilizar unidades de capacidade 
convencionais: litro, medio litro, 
cuarto de litro. 

Unidades convencionais de 
medida capacidade: el litro 
 

 
 Mide capacidades en situacións 
sinxelas 

·C.Matemática (2) 
·C.Cominicación Lingüísitca (1) 
· Aprender a aprender (7) 
· C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 

4.Utilizar unidades de masa: 
kilogramo, medio kilogramo, cuarto 
de kilogramo. 

Unidades convencionais de 
medida masa:kilogramo 
· Instrumentos de medida: a 
balanza 
 
 

     Mide masas en situacións 
sinxelas     

·C.Matemática (2) 
·C.Cominicación Lingüísitca (1) 
·Aprender a aprender (7) 
·C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 



5.Medir e comparar lonxitudes e 
tamaños en situacións cotidianas. 
Coñece-los coceptos de día, 
semana, hora e media hora. 
Coñecer o concepto de ano e mes. 

Unidades convencionais de 
medida do tempo: ano, mes, 
semana,día, hora e cuarto de hora 

·Distingue nun calendario os 
conceptos de ano, mes e semana. 
·Relaciona-la semana, mes e ano 
eos días que ten cada período de 
tempo. 

·C.Matemática (2) 
·C.Cominicación Lingüísitca (1) 
·Aprender a aprender (7) 
·Tratamiento da información e 
competencia dixital (4) 
·C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 

6. Recoñecer a lectura da hora en 
reloxos analóxicos e dixitais 

Unidades convencionais de 
medida do tempo: hora e cuarto de 
hora 
· Instrumentos de medida: o 
reloxo analóxico e digital 

Le -la hora exacta e a media hora 
nun reloxo analóxico e nun dixital. 

·C.Matemática (2) 
·C.Cominicación Lingüísitca (1) 
·Aprender a aprender (7) 
·C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 

7. Aprender a contar o difleiro que 
representa as moedas. 

Unidades monetarias: euros e 
céntimos de euro 

Manexa con soltura o euro e os 
céntimos de euro realizando
mentalmente os cálculos esixidos 

·C.Matemática (2) 
·C.Cominicación Lingüísitca (1) 
·Aprender a aprender (7) 
·C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 

8. Distinguir os conceptos dentro, 
fóra; encima, debaixo; diante, 
detrás; dereita, esquerda; cerca, 
lonxe; arriba, abaixo. 

1 . Situación dun obxeto no plano 
e no espacio: dentro, fora, 
encima, debaixo, delante, 
esquerda, dereita, arriba, abaixo 

Sabe orientarse e situarse 
tomándose eles mesmos como 
referencia, en relación eos demais, 
en relación eos obxetos e en 
relación eos puntos estratéxicos do 
contorno, empregando as posicións 
relativas: dereita, esquerda, 
dentro, fora, enrriba, debaixo, 
diante, detrás, cerca,lonxe.... 

·C.Matemática (2) 
·C.Cominicación Lingüísitca (1) 
·Aprender a aprender (7) 
·Tratamiento da información e 
competencia dixital (4) 
·C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 

9. Recofiecer as formas planas 
elementáis e corpos xeométricos 

· Figuras planas: cadrado, 
triangulo, rectangulo e círculo 

Recoñece no contorno obxectos e 
espacios con formas rectangulares, 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 



·Corpos xeométricos: cilindro, 
pirámide, prisma, esfera, cono 

circulares, triangulares, cúbicas e 
esféricas. 

C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 
Aprender a aprender (7) 
Tratamiento da información e 
competencia dixital (4) 

10. Distinguir liñas rectas e curvas. Liñas rectas, liñas curvas Identifica,  traza y clasifica liñas 
rectas, curvas cerradas e curvas 
abertas. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 
Tratamiento da información e 
competencia dixital (4) 

11. Distinguir curvas abertas e 
pechadas. 
 

Liñas curvas e liñas pechadas Identifica, traza y clasifica liñas 
rectas, curvas cerradas e curvas 
abertas. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 
Tratamiento da información e 
competencia dixital (4) 

13. Aplicar correctamente os signos 
de >, < e = 

Os signos =, >,< 
 

·Le e escribe os números do 1 ó 
999. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 
Tratamiento da información e 
competencia dixital (4) 

14. Contar progresiva e 
regresivamente de O a 999. 

Números naturais do 0 ó 999 
Número anterior e posterior 

·Conta progresiva e regresivamente 
do 1 ó 999. 
·Le e escribe os números do 1 ó 
999. 
·Halla-lo número anterior e 
posterior a outro dado. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 
Tratamiento da información e 
competencia dixital (4) 

15.Identificar e recoñecer os
números do 1 ó 999. 

Números naturais do 0 ó 999 ·Le e escribe os números do 1 ó 
999. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 



Aprender a aprender (7) 
16. Usar os ordinais do 1° ó 10°. Os números orinais: 1º ó 10º · Emplea correctamente os ordinais 

do 1° ó 10°. 
C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 

17.Identificar os números pares e 
impares do 1 ó 10. 

Números pares e impares Recoñece nun conxunto de 
números do 1 ó 10 os que son 
pares ou impares. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 

18.Descomponer un número de ata 
tres cifras na suma das súas 
unidades,decenas e centenas. 

A concepto de unidade, decena 
e centene 

Componer e descomponer 
números de unha, dúas e tres 
cifras en unidades, decenas e 
centenas. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 

19.Realizar cálculos de maneira 
aproximada. 

Cálculo mental aproximado Calcula mentalmente adiciones de 
números de unha cifra e de 
decenas completas. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 

20.Calcular mentalmente Cálculo mental exacto Calcula mentalmente adiciones de 
números de unha cifra e de 
decenas completas. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 

21.Determinar o número anterior 
e posterior a outro dado. 

Números naturais do 0 ó 999 
Número anterior e posterior 

Identifica os números do 1 ó 999. 
·Halla-lo número anterior e 
posterior a outro dado. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 

22.Realizar sumas e restas con 
números de tres cifras. 

Operacións básicas: sumas e 
restas 

·Realiza sumas con e sin levar con 
números de unha, dúas e tres cifras 
colocados horizontal e 
verticalmente. 
·Realizar restas de números ata tres 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 
Autonomía e iniciativa persoal (8) 



cifras con e sin levada ñas unidades. 
23.Utilizar as táboas de multiplicar. A multiplicación: o seu 

significado e as táboas 
·Automatiza as táboas de 
multiplicar. 
·Comprende o significado da 
multiplicacion 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 
Autonomía e iniciativa persoal(8) 

24.Realizar multiplicacións sinxelas. Operacións básicas: a 
multiplicación 

Realiza multiplicacións sinxelas. C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 

25.Calcula-lo dobre e o triple. A multiplicación por 2, o dobre, 
e por 3 o triple 

Calcula-lo dobre e o triple. C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 
 

26.Comprender o enunciado dun 
problema. 

Ler e comprender o enunciado. 
Identificar a pregunta 

Identifica-la pregunta nun 
problema. 
É capaz de explicar o enunciado do 
problema 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 
 

27.Identificar os datos dun 
problema. 

Comprenxión do enunciado e 
extraer os datos 

Elixi-la operación adecuada para 
resolver un problema. 

C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
C.Conocimiento de medio físico e social 
(3) 
Aprender a aprender (7) 
Autonomía e iniciativa persoal 

28.Elixir a operación adecuada para 
resolver un problema. 

·Elixir a operación máis 
adecuada ó problema 
·Ter extratexias para elixir a 
operación máis adecuada 

Resolverproblemas sinxelos. C.Matemática (2) 
C.Cominicación Lingüísitca (1) 
Aprender a aprender (7) 
Autonomía e iniciativa persoal 

 

 



Lingua Galega e Castelán 
 

Obxectivos para o primeiro ciclo 

• Comprender as ideas expresadas en textos orais (contos, lendas, poemas, adiviñas, etc.), relacionándoas coas propias ideas e 
experiencias. 

• Comprender un texto axeitado á idade. 

• Escoitar e comprender a expresión oral dos demais. 

• Comprender e utilizar axeitadamente o vocabulario apropiado á súa idade en diferentes situacións. 

• Representar e recitar textos orais coa articulación, o ton e o ritmo axeitados, de forma comprensiva e expresiva  

• Utilizar correctamente as estruturas lingüísticas básicas. 

• Escribir textos sinxelos e breves empregando oracións curtas e utilizando palabras do vocabulario propio da idade. 

• Expresarse oralmente de xeito claro, narrando experiencias propias, ideas, situacións reais e imaxinarias, etc. 

• Participar en diálogos, conversacións, charlas de clase, etc., respectando as normas que facilitan o intercambio comunicativo (esperar 
o momento de intervención, respectar as opinións dos demais, etc.). 

• Utilizar os medios de comunicación social e as tecnoloxías da información e da comunicación para obter, interpretar e valorar 
informacións e opinións diferenteUtilizar a linguaxe como instrumento de aprendizaxe para memorizar anotar, preguntar, 
comprender responder. 

• Redactar textos breves (narracións, notas...) coas grafías adecuadas, os signos de puntuación correspondentes, as palabras separadas, 
etc., e presentando o escrito de forma clara e limpa. 

• Expresarse por escrito, dominando a ortografía natural e as normas básicas da lingua escrita. 

• Familiarizarse con algunhas reflexións elementais sobre a importancia da linguaxe, do seu correcto uso e das súas reglas. 

• Ler textos coa articulación, o ritmo, a fluidez, a expresividade e a seguridade necesarios e ser capaz de extraer algunha información 
específica: identificar personaxes explicar o argumento, interpretar as instrucións das actividades, etc. 

• Iniciarse na adquisición do hábito e o gusto pola lectura. 
2. Utilizar de forma habitual os libros como medio de diversión e desfrute, dentro e fóra da aula. 

• Utilizar os coñecementos de lecto-escritura para a comprensión de textos e o intercambio de experiencias e sentimentos. 

• Utilizar indicadores sinxelos na lectura de textos (ilustracións, títulos, etc.) para formular conxecturas sobre o seu contido. 



• Comprender o sentido global de textos de nivel axeitado e responder, oralmente e por escrito, a preguntas que demostren a 
devandita comprensión. 

• Escoitar, reproducir e representar expresións da linguaxe oral tradicional (adiviñas, cancións, contos, trabalinguas, etc.). 

• Valorar estas expresións como un feito cultural enriquecedor. 

• Distinguir usos racistas, sexistas e outros estereotipos que se atopan na linguaxe, en conversacións, audicións, contos e imaxes, e 
introducir as auto-correccións pertinentes. 

 
a. Contidos 
 
1. Lecto-escritura 
 

-  Letras: a, e, i, o, u, l, m, s, p, y (coordinación), t , n, d, h, c, f, g,-r-,-r, t, b, ñ, v, z e as súas grafías. 
-  Dígrafo: ch e a súa grafía. 
-  Sílabas: ca, co, cu, que, qui, ga, go, gu, gue, gui, ce, ci. 

-  Letras: j, x, k e as súa grafías. 
-  Dígrafo: ll e a súa grafía. 
-  Sílabas: ge-gi, güe-güi. 

-  Grupos consonánticos: fr, fl, pr, pl, tr, dr, br, bl, cr, cl, gr, gl. 

-  Interrelación entre os códigos oral e escrito: discriminación dos sons das palabras e correspondencia dos fonemas coas súas grafías. 
-  Diferenciación de fonemas. 
-  Segmentación silábica. 
-  Respostas a preguntas sobre a lectura. 
-  Colocación das letras que faltan en determinadas palabras. 
-  Lectura comprensiva de diferentes textos escritos. 
-  Lectura e memorización de retahílas e cancións. 
-  Manifestacións persoais sobre libros lidos. 
-  Pronunciación correcta. 
-  Interpretación de tiles e de signos de puntuación para dar sentido e expresividad á lectura. 



-  Copia e ditado de frases e textos. 
-  Lectura de textos, tanto literarios como non literarios. 
-  Resumen das ideas fundamentais dun texto dado, respectando a secuencia argumental. 
-  Manifestación de opinións persoais sobre os textos escoitados e lidos. 
-  Produción de textos propios a partir dun comezo dado, dun final ou dun título. 
-  Comprensión de mensaxes que utilicen unha linguaxe non verbal, anuncios, historietas debuxadas, interpretación de xeroglíficos, de 

cancións, etc. 
-  Produción de mensaxes deste tipo: debuxo dunha historia escoitada ou lida, invención dun anuncio, etc. 

 
2. Comprensión e expresión oral e escrita 
 

-  Contos, adiviñas, trabalinguas, poesías, cancións, fábulas. 
- Escritura de frases a partir de palabras dadas. 
-  Escritura de contos, cartas e diálogos. 
-  Comprensión de textos orais e escritos en distintas situacións de comunicación. 
-  Uso das habilidades lingüísticas e regras interactivas adecuadas na comunicación cos demais (conversación, diálogo, descrición, 

narración, etc.) e na comunicación escrita. 
-  Produción de textos orais e escritos referidos a distintas situacións e intencións comunicativas: expresar vivencias, sentimentos e 

ideas; transmitir informacións describir situacións reais ou imaxinarias, describir, narrar etc. experimentando as posibilidades 
creativas que brindan a linguaxe oral e o escrito. 

-  Recitación e representación oral de textos literarios e non literarios: cancións, chistes, trabalinguas, onomatopeas, etc. 
- Realización de comentarios de textos escritos. Iniciación á argumentación e ao resumo. 
-  Valoración da linguaxe oral como medio de relación. 
-  Valoración da linguaxe escrita como código comunicativo. 
-  Valoración da claridade e a orde na expresión. 
-  Valoración da lectura como fonte de pracer. 
-  Valoración da lingua oral e escrita para realizar tarefas concretas. 
- Valoración da lingua como medio para satisfacer necesidades de comunicación. 



 
3. Estudo da lingua 
 

-  O artigo: o, a, un unha.. 

-  O xénero: masculino e feminino. 
-  O artigo: un, unha, uns, unhas. 

-  Adxectivos cualificativos. 
-  Os nomes propios. 
-  Suxeito e predicado. 
-  Oracións interrogativas e exclamativas. 
-  Singular e plural. 
-  O verbo. 
- A letra maiúscula. 
-  Sinónimos e antónimos. 
-  Diminutivos: -ito, -ita. 

-  Familias de palabras. 
-  Aumentativos: -azo, -aza, -ón, -ona. 

-  El abecedario. 
-  Palabras derivadas. 
-  Nombres de parejas. 
-  Onomatopeyas. 
-  Transformación de frases afirmativas en negativas. 
-  Recoñecemento e uso de frases interrogativas e exclamativas. 
-  Dominio da ortografía natural e de certas normas: uso de maiúsculas, mp, mb, nr. 

-  Uso de aumentativos e diminutivos. 
-  Ordenación de frases desordenadas. 
-  Articulación correcta dos sons e sílabas de acordo coa ortografía natural. 
- Identificación e uso das normas sintácticas, morfolóxicas e ortográficas simples nas producións orais e escritas. 



-  Valoración e respecto polas normas ortográficas. 
- Ampliación de vocabulario, explicación do significado de palabras coñecidas e identificación de familias de palabras. 

 
 

CRITERIOS DE AVALIAICÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 

 Participar en situacións comunicativas da aula tomando en 
consideración os hábitos e as regras que rexen estas situacións. Usar 
fórmulas e tratamento adecuados para saudar, despedirse, presentarse, 
escusarse e solicitar axuda.  

           1.Competencia en comunicación lingüística 
5. Competencia social e cidadá 
7.Competencia para  aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa persoal 

Comprender textos orais de uso habitual procedentes de diferentes 
soportes, identificando a información máis relevante. Usar estratexias 
elementais para comprender as mensaxes que escoitan, atendendo a 
sinais relevantes como o ton de voz ou os xestos e formulando preguntas 
sobre o que non se comprende ben. 

1. Competencia en comunicación lingüística 
4. Tratamento da información e competencia dixital 
5. Competencia social e cidadá 
7. Competencia para aprender a aprender 

Expresar oralmente vivencias, feitos, sentimentos ou emocións, e 
comunicar mensaxes de xeito organizado.  

1. Competencia en comunicación lingüística 
5. Competencia social e cidadá 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa persoal 

Coñecer e reproducir textos de literatura oral, especialmente a popular. 1. Competencia en comunicación lingüística 
6. Competencia cultural e artística 

 Localizar información concreta e realizar inferencias directas na lectura 
de textos. 

1. Competencia en comunicación lingüística 
4. Tratamento da información e competencia dixital 

 Producir e reescribir textos diferentes e diversos con variados 
obxectivos comunicativos, seguindo modelos e observando estratexias 
de planificación, textualización (coidando as normas ortográficas 

1. Competencia en comunicación lingüística 
4. Tratamento da información e competencia dixital 



elementais e os aspectos básicos da organización textual) e revisión de 
escritos. Iniciar o uso do procesador de texto para composicións sinxelas. 

 Ler textos diversos dos traballados e creados na aula, con decodificación 
e entoación axeitada, coa finalidade de desfrutar e/ou aprender coa 
escoita lectora. 

1. Competencia en comunicación lingüística 
7. Competencia para aprender a aprender 
8. Autonomía e iniciativa persoal. 

 Amosar iniciativa e interese pola lectura. 1. Competencia en comunicación lingüística 
7. Autonomía e iniciativa persoal 

 Identificar mudanzas que se producen nas palabras, enunciados e textos 
facendo substitucións, supresións, cambios de orde e observar as 
modificacións que se poden dar na compresión e na expresión escrita. 

1. Competencia en comunicación lingüística 

Identificar intuitivamente texto, enunciado, palabra, nome común, nome 
propio, masculino e feminino, singular e plural en actividades 
relacionadas coa produción e comprensión de textos. 

1. Competencia en comunicación lingüística 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lingua estranxeira: INGLÉS 



 
Aínda que as competencias aparecerán especificadas no momento de elaborar as programacións anuais unha vez que se desenvolvan  as 
actividades, o equipo de ciclo acordou establecer unha referencia as competencias partindo dos criterios de avaliación para que poidan 
engadirse e quedar reflectidos  no PCC do centro. 
 
Enumeraremos pois os criterios de avaliación e especificaremos a competencia que se traballará tendo en conta o tipo de actividades e a 
metodología que se recomenda na legislación para educación primaria e para este 1º ciclo. 
 
OBXECTIVOS DA AREA DE LINGUA INGLESA PARA O 1º CICLO DE ED. PRIMARIA  

3. Escoitar e comprender mensaxes e interaccións verbais variadas para a realización de diferentes tarefas e rutinas de aula. 
4. Expresarse e interactuar oralmente nas situacións habituais de aula (rutinas, saúdos) utilizando procedementos verbais e non verbais 

adoptando unha actitude respectuosa e de cooperación. 
5. Escribir palabras e expresións sinxelas  a partir de vocabulario moi coñecido de forma oral. 
6. Ler textos sinxelos coñecidos e previamente traballados de forma oral relacionados co vocabulario de aula como poden ser as rutinas 

ou as indicacións para realizar unha tarefa. 
7. Utilizar as actividades propostas para traballar no ordenador o no encerado dixital tanto a través da internet como co uso de CD-ROMs. 
8. Valorar a lingua estranxeira, e as lenguas en xeral, como medio de comunicación e entendemento entre as persoas de procedencias e 

culturas diversas e como ferramenta de aprendizaxe de distintos contidos. 
9. Manifestar unha actitude receptiva, interesada e de confianza na propia capacidade de aprendizaxe e de uso da lingua estranxeira. 
10. Coñecer aspectos de outras culturas ( contos, chants, rimas para xogar, costumes)que utilizan a lingua estudada e amosar unha 

actitude de respecto cara as mesmas. 
11. Utilizar os coñecementos e as experiencias previas coas lenguas galega e castelá para unha adquisición máis rápida, eficaz e autónoma 

da l.e. 
12. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, de acentuación e entoación para usalos nas comunicacións sinxelas da aula (saúdos, rutinas, 

comunicación en situacións escolares etc.) 
 
 



 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

1. Valorar a lengua estranxeira como instrumento para comunicarse e 
para achegarse a nenos e nenas doutras culturas que teñen formas de 
vida diferentes da propia e para descubrir aspectos comúns. 
Con este criterio avaliarase o interese para iniciar relacións con nenos e 
nenas falantes da l.e., a actitude positiva de respecto cara á aprendizaje 
dunha nova cultura e de interese por descubrir semellanzas coa propia. 
 

Competencia en comunicación lingüística.(Traballo lingüístico- acadar 
competencia lingüística) 
Competencia social e ciudadana.(Relación cos outros utilizando unha 
lingua común que non é a propia) 
Competencia cultural e artística.(Coñecer outras culturas e costumes) 
Competencia para aprender a aprender.( Tomar conciencia da 
capacidade propia  para establecer relacións) 
Autonomía e iniciativa personal.( Tomar a iniciativa, mostrar interese 
e curiosidade) 

2. Amosar unha actitude positiva cara á aprendizaxe da nova lingua 
mostrando interés por imitar, escoitar e reproducir rimas, cancións, 
xogos, elementos repetitivos dos contos e cancións. 
Trátase de comprobar a aceptación da nova lingua como fonte de pracer 
e diversión e a valoración desta como vehículo de xogo e de 
comunicación. 

Competencia en comunicación lingüística. .(Traballo lingüístico- 
acadar competencia lingüística)) 
 
Competencia social e ciudadana.(Participación en xogos e actividades 
de grupo. Ser quen de organizarse) 
Competencia cultural e artística.(Poñerse en contacto con rimas e 
contos doutras culturas) 
Competencia para aprender a aprender.( A propia aceptación do uso 
da lingua e ser quen de facer unha valoración do seu uso. Ser 
consciente dos erros que se cometen e aprender deles) 
Autonomía e iniciativa personal.( Utilizar a L.E. en situacións que non 
son propiamente académicas para xogar e comunicarse) 

Comprender mensaxes verbais, significativas e contextualizadas coa Competencia en comunicación lingüística. .(Traballo lingüístico- 



axuda de elementos lingüísticos e non lingüísticos. 
Avalíase a capacidade progresiva de captar ideas e mensaxes en 
situacións de comunicación oral significativas en que se utilicen 
mansaxes diversas (xestos, mímica, sons, imaxes e recursos multimedia) 
 

acadar competencia lingüística) 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo 
físico.(percibir xestos , sons e situacións emocionais dos outros , 
sexan persoas ou personaxes, que nos axudan na comunicación) 
Tratamento da información e competencia dixital.(Utilizar xogos e 
enlaces de internet para mellorar a competencia comunicativa) 
Competencia para aprender a aprender.(Comprender as mensaxes 
verbais en contextos diferentes dos propostos nas clases) 

 

Participar comprensivamente, empreñando formas lingüísticas e non 
lingüísticas, en produccións orais moi sinxelas relativas a situacións e 
temas de interese para o alumnado: xogos , dramatizacións de contos, 
instruccións para realizar actividades de aula. 
Preténdese avaliar a participación oral activa en situacións de dificultade 
progresiva utilizando fórmulas sinxelas de interacción social e mediante 
respostas non verbais. 

Competencia en comunicación lingüística. .(Traballo lingüístico- 
acadar competencia lingüística) 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo 
físico.(Realización de rutinas como o calendario) 
Competencia social e ciudadana. (Participar en dramatizacións) 
Competencia para aprender a aprender (Comprender instruccións e 
desenvolver estratexias) 

Amosar comprensión, mediante despostas verbais sinxelas e básicas, en 
situacións de comunicación cotiás (saúdo,despedida, presentación, 
expresión de estados de ánimo e outros) e iniciarse nas fórmulas orais da 
expresión cotiá. 
Trátase de comprobar que o alumnado comprende e participa en 
interaccións sociais básicas de saúdo, de despedida, de presentación e de 
manifestación sinxela de estados de ánimo e que ten capacidade de 
responder verbalmente nas ditas situacións de comunicación. 
 

Competencia en comunicación lingüística. .(Traballo lingüístico- 
acadar competencia lingüística) 
Competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico 
(Saudar, despedirse falar de estados de ánimo) 
Competencia social e ciudadana.(Utilizar as fórmulas de cortesía para 
relacionarse cos demais) 
Autonomía e iniciativa personal ( Capacidade para responder a 
situacións de comunicación) 

 



Imitar sons, repetir produccións orais sinxelas de comunicación oral de 
interese para os nenos e nenas . 
Trátase de valorar o grao de aprendizaxe dos aspectos fonéticos máis 
básicos da nova lingua mediante a observación da capacidadede 
imitación do alumnado e a repetición de sons, de palabras e de 
enunciados con pronunciación, ritmo e entonación inteligibles. 

Competencia en comunicación lingüística. .(Traballo lingüístico- 
acadar competencia lingüística) 
Competencia para aprender a aprender (Saber escoltar para repetir 
as palabras e enunciados co adecuado ritmo e entonación) 

 
7. Identificar e interpretar palabras e enunciados curtos contextualizados 
en situacións de comunicación significativas para os nenos e nenas como 
mensaxes multimedia, contos, tarxetas de felicitación, anuncios e carteis 
aprendidos con anterioridade na súa forma oral. 
Trátase de valorar a capacidade do alumnado de relacionar a forma 
escrita coa forma oral, recorrendo ás diversas linguaxes que 
acompañarán ás palabras e enunciados. A identificación das mesmas 
mensaxes noutros contextos será clave para a valoración positiva da 
aprendizaxe. 

Competencia en comunicación lingüística. .(Traballo lingüístico- 
acadar competencia lingüística) 
Tratamento da información e a competencia dixital (Identificación 
escrita sinxela en soportes multimedia) 
Competencia para aprender a aprender (Enfrontarse con textos 
escritos con un código diferente ao da lingua propia) 

8. Producir mensaxes significativas sinxelas de xeito guiado en papel ou 
en formato dixital cunha finalidade comunicativa e con axuda de 
modelos que previamente fosen aprendidos oralmente 
Avaliarase a capacidade de escribir palabras e frases sinxelas a partir dun 
modelo substituíndo unha palabra ou expresión por outra para unha 
funcionalidade ou tarefa determinada tanto de forma manuscrita como 
en formato dixital. 

Competencia en comunicación lingüística. .(Traballo lingüístico- 
acadar competencia lingüística) 
Tratamento da información e a competencia dixital (Producción 
escrita sinxela en soportes multimedia) 
Competencia para aprender a aprender (Enfrontarse con textos 
escritos con un código diferente ao da lingua propia)  
 

Utilizar recursos e estratexias moi sinxelos para aprender a aprender, 
identificando as que son máis apropiadas para o alumnado. 
Preténdese comprobar o grao de consciencia dos logros do alumnado e a 

• Competencia para aprender a aprender 
 



capacidade de recoñecer estratexias de aprendizaxe. 
 

Amosar curiosidade e interese por buscar información a través dos 
diferentes medios sobre a cultura que están a estudar as alumnos e 
alumnas con diversas finalidades. 
 

• Tratamento da información e a competencia dixital. (Búsqueda de 
información en medios multimedia) 

• Competencia cultural e artística ( Coñecer personaxes, xogos, … 
de a outra cultura) 

 

 

 
Coñecemento do Medio 
 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS 

Explorar e identificar 
aspectos principáis do 
corpo humano. 

 

O corpo:   
 
-segmentos corporais  
-os sentidos  
-músculos, osos e articulación 
-alimentación e movemento 

 

.Comprobar que exploran e 
identifican os aspectos principáis 
do corpo humano 
 

c. 3: competencia en el 
conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 
 
c. 7: competencia para aprender a 
aprender 

Adquirir hábitos básicos 
de hixiene e saúde 
corporal. 

 

O corpo: 
-saúde e deporte 

. Comprobar que teñen 
adquiridos hábitos básicos de 
saúde corporal 
 

c. 3: competencia en el 
conocimiento y la interacción con el 
mundo físico 
 
c. 7: competencia para aprender a 
aprender 



Apreciar e valorar a 
pertenencia a un 
determinado grupo social: a 
familia, a escola, o pobo. 

 

 A escola: 
- membros e as súas 
funcións 
 - os compañeiros  
 
A vida en sociedade:  
-comunidade escolar 
 
A familia:  
- membros e as súas funcións 
 
Os oficios: 
-profesións e útiles de traballo 
- materias primas e productos 
elaborados 

. Constatar se coftecen e valoran 
a pertenencia a un determinado 
grupo social: a escola, a 
familia, o pobo. 

 

c.5: competencia social y ciudadana 
 
c.6: competencia cultural y artística 
 
c.7 competencia para aprender a 
aprender 

Desenrolar actitudes de 
tolerancia, axuda e 
colaboración ñas relacións 
interpersoais no grupo clase. 

 

Actitude de colaboración nas 
responsabilidades habituais no 
entorno familiar e escolar 

. Observar se desenrolan 
actitudes de tolerancia ñas 
relacións interpersoais 

 

c.5: competencia social y ciudadana 
 
c.7 competencia para aprender a 
aprender 

Adquirir hábitos de 
conservación do medio 
ambiente valorando a 
importancia do mesmo para 
o ser humano 

 

A auga: 
-características principias 
- os estados da auga 
- a contaminación da auga. 
 
Paisaxe rural e urbana: 
- a paisaxe en Galicia 
-localización espacial: planos e 

. Comprobar se teñen adquirido 
hábitos de conservación do 
medio ambiente valorando a 
importancia do mesmo para o 
ser humano 

 

c.3: competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo físico 
 
c.5: competencia social y ciudadana 
 
c.7 competencia para aprender a 
aprender 



itinerarios 

Descubrir as 
necesidades de coidado de 
plantas e animáis e os 
beneficios que estes aportan 
para as persoas. 

 

Os animais: 
-alimentación, reproducción, 
morfoloxía. 
-animais en perigo de extinción 
-relación do ser humano co mundo 
animal 
 
As plantas: 
-morfoloxía e reproducción 
-plantas silvestres e cultivadas 
-productos obtidos das plantas 
-relación do ser humano co mundo 
vexetal 

. Verificar se descubriron as 
necesidades do coidado de 
plantas e animáis e os beneficios 
que 
estes aportan para as perseas 

 

c.3: competencia en el conocimiento 
y la interacción con el mundo físico 
 
c.7 competencia para aprender a 
aprender 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Educación Física 
 
 
 
CRITERIOS AVALIACIÓN - COMPETENCIAS BÁSICAS – OBXECTIVOS 

CRITERIO DE AVALIACIÓN DO 1º 
CICLO 

COMPETENCIAS 
COMUNES EN TODOS OS 
CRITERIOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBXECTIVOS 
XERAIS 

OBXECTIVOS DE 1º CICLO 
BLOQUES DE 
CONTIDOS 

• Reaccionar corporalmente ante 
estímulos visuais, auditivos e 
táctiles, dando respostas motrices 
axeitadas ás características deses 
estímulos.  

1. Comunicación 
lingüística 
5. Competencia Social e 
Cidadá 
8. Autonomía e iniciativa 
persoal 
7. Aprender a aprender 

2. Competencia 
matemática 

Obxectivo nº 
2 

4. Exercitar as súas 
capacidades físicas básicas 
e destrezas motrices a 
través da 
actividade física. 

Bloque 1: O 
corpo imaxe e 
percepción 

• Adoptar diferentes posturas 
corporais, amosando coñecemento 
do corpo e mantendo o equilibrio 
e o control respecto á 
tensión/relaxación musculares e á 
respiración. 

1. Comunicación 
lingüística 
5. Competencia Social e 
Cidadá 
8. Autonomía e iniciativa 
persoal 
7. Aprender a aprender 

3. Coñecemento e 
interacción co 
mundo físico 
6. Competencia 
cultural e artística 

Obxectivo nº 
2 
(tamén nº 5) 

1. Coñecer o seu corpo, 
tomar conciencia del e 
disfrutar das súas 
posibilidades motrices. 

Bloque 1: O 
corpo imaxe e 
percepción 

• Reproducir cos diferentes 
segmentos corporais ou con 
instrumentos unha estrutura 
rítmica sinxela. 

1. Comunicación 
lingüística 
5. Competencia Social e 
Cidadá 
8. Autonomía e iniciativa 
persoal 

6. Competencia 
cultural e artística 

Obxectivo nº 
3 

5. Explorar os recursos 
expresivos do corpo e do 
movemento. 

Bloque 3: 
Actividades 
físicas artístico-
expresivas 



CRITERIO DE AVALIACIÓN DO 1º 
CICLO 

COMPETENCIAS 
COMUNES EN TODOS OS 
CRITERIOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBXECTIVOS 
XERAIS 

OBXECTIVOS DE 1º CICLO 
BLOQUES DE 
CONTIDOS 

7. Aprender a aprender 

• Desprazarse e saltar 
coordinadamente, variando a 
amplitude, a frecuencia, a 
dirección e o sentido do 
movemento e mais amosando 
unha axeitada orientación no 
espazo.  

1. Comunicación 
lingüística 
5. Competencia Social e 
Cidadá 
8. Autonomía e iniciativa 
persoal 
7. Aprender a aprender 

2. Competencia 
matemática 
8. Autonomía e 
iniciativa persoal 

Obxectivo nº 
2 

4. Exercitar as súas 
capacidades físicas básicas 
e destrezas motrices a 
través da 
actividade física. 

Bloque 2: 
Habilidades 
motrices 

• Realizar lanzamentos, recepcións 
e outras habilidades que impliquen 
o manexo de obxectos, 
coordinando os segmentos 
corporais e situando o corpo 
axeitadamente.  

1. Comunicación 
lingüística 
5. Competencia Social e 
Cidadá 
8. Autonomía e iniciativa 
persoal 
7. Aprender a aprender 

3. Coñecemento e 
interacción co 
mundo físico 
8. Autonomía e 
iniciativa persoal 

Obxectivo nº 
2 
(tamén nº 6)  

4. Exercitar as súas 
capacidades físicas básicas 
e destrezas motrices a 
través da 
actividade física. 

Bloque 2: 
Habilidades 
motrices 

• Simbolizar personaxes, obxectos 
e situacións utilizando o corpo e 
materiais variados, amosando 
desinhibición e mais respectando e 
valorando as execucións alleas. 

1. Comunicación 
lingüística 
5. Competencia Social e 
Cidadá 
8. Autonomía e iniciativa 
persoal 

1. Comunicación 
lingüística 
6. Competencia 
cultural e artística 

Obxectivo nº 
3 
(tamén nº 1) 

5. Explorar os recursos 
expresivos do corpo e do 
movemento. 
6. Comprender mensaxes 
corporais elementais e 
representalas ou 

Bloque 3: 
Actividades 
físicas artístico-
expresivas 



CRITERIO DE AVALIACIÓN DO 1º 
CICLO 

COMPETENCIAS 
COMUNES EN TODOS OS 
CRITERIOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBXECTIVOS 
XERAIS 

OBXECTIVOS DE 1º CICLO 
BLOQUES DE 
CONTIDOS 

7. Aprender a aprender describilas en situacións 
sinxelas. 

• Amosar interese pola adquisición 
de hábitos axeitados de 
alimentación, de hixiene corporal, 
postural e de seguridade na 
práctica da actividade física. 

1. Comunicación 
lingüística 
5. Competencia Social e 
Cidadá 
8. Autonomía e iniciativa 
persoal 
7. Aprender a aprender 

3. Coñecemento e 
interacción co 
mundo físico 
8. Autonomía e 
iniciativa persoal 

Obxectivo nº 
5 

2. Adquirir hábitos de 
hixiene, de alimentación, 
posturais e de exercicio 
físico. 

Bloque 4: 
Actividade física 
e saúde 

• Participar e gozar dos xogos, 
axustando a propia actuación ás 
características da actividade e 
experimentando relacións 
positivas coas outras persoas 
participantes.  

1. Comunicación 
lingüística 
5. Competencia Social e 
Cidadá 
8. Autonomía e iniciativa 
persoal 
7. Aprender a aprender 

5. Competencia 
social e cidadá 

Obxectivos nº 
1, 4 e 6 

1. Coñecer o seu corpo, 
tomar conciencia del e 
disfrutar das súas 
posibilidades motrices. 
8. Esforzarse dacordo coas 
súas posibilidades, 
respetando as diferenzas 
individuais. 
9. Participar e cooperar en 
xogos e actividades físicas 
evitando os 
comportamentos 

Bloque 2: 
Habilidades 
motrices 



CRITERIO DE AVALIACIÓN DO 1º 
CICLO 

COMPETENCIAS 
COMUNES EN TODOS OS 
CRITERIOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBXECTIVOS 
XERAIS 

OBXECTIVOS DE 1º CICLO 
BLOQUES DE 
CONTIDOS 

agresivos. 

• Coñecer e practicar xogos 
populares tradicionais galegos, 
interesándose pola súa busca e 
valorando a súa importancia.  

1. Comunicación 
lingüística 
5. Competencia Social e 
Cidadá 
8. Autonomía e iniciativa 
persoal 
7. Aprender a aprender 

6. Competencia 
social e cidadana 

Obxectivo nº 
9 

7. Descubrir a diversidade 
das actividades físicas. 

Bloque 5: Xogos 
e deportes 

  
7. Aprender a 
aprender 

Obxectivo 8:  

Directamente 

relacionado 

coa 

metodoloxía 

que 

plantexemos:r

esolución de 

problemas / 

descubriment

3. Resolver problemas 
motores axeitados aos 
estímulos perceptivos. 

Bloque 2: 
Habilidades 
motrices 



CRITERIO DE AVALIACIÓN DO 1º 
CICLO 

COMPETENCIAS 
COMUNES EN TODOS OS 
CRITERIOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

OBXECTIVOS 
XERAIS 

OBXECTIVOS DE 1º CICLO 
BLOQUES DE 
CONTIDOS 

o guiado. 

   

Obxectivo 7: 

Inmerso en 

cada un dos 

criterios de 

avaliación. 

7. Descubrir a diversidade 
das actividades físicas. 

Bloque 5: Xogos 
e deportes 

   --- 

10. Desenvolver hábitos de 
colaboración no coidado e 
mantemento das 
instalacións escolares, do 
seu medio natural e do 
material utilizado. 

Bloque 4: 
Actividade física 
e saúde 

  

4. Tratamento da 
información e 
competencia 
dixital 

 

11. Utilización da Pizarra 
Dixital e outras 
“ferramentas TICs” como 
medio para traballar 
contidos propios da área. 

 



OBXECTIVOS 1º CICLO PRIMARIA -EDUCACIÓN ARTÍSTICA- 

MÚSICA 

• Percibir a diferenza entre son, silencio e ruído. 

• Percibir a diferenza entre as distintas calidades do son. 

• Escoitar, explorar e discriminar os sons presentes no contorno natural, cultural e artístico. 

• Reacción espontánea ou dirixida a estímulos sonoros. 

• Ter nterese e curiosidade pola escoita activa dunha selección de 

pezas instrumentais e vocais breves coñecidas polo alumnado e interpreta-das de diversos xeitos. 

• Usar diferentes recursos para o seguimento dunha obra musical: corporais, plásticos, musicogramas... 

• Recoñecer visual e auditivamente algúns instrumentos musicais. 

• Recoñecer auditivamente voces masculinas, femininas e infantís. 

• Recoñecer auditivamente algunhas audicións musicais. 

• Identificar  esquemas rítmicos sinxelos. 

• Ter interese e esforzarse na repetición de esquemas rítmicos sinxelos con medios diferentes (percusión corporal, voz, instrumentos de 

percusión...). 

• Asociar intuitivamente sons a unha representación gráfica mediante símbolos non convencionais. 

• Coñecer e interpretar pequenas pezas de música e de danza do patrimonio galego. 

• Expresar oralmente emocións e  sentimentos que esperta unha audición. 



• Respetar as normas de comportamento en audicións e noutras actividades musicais. 

• Explorar as posibilidades sonoras e expresivas da voz, do corpo e dos obxectos do contorno. 

• Interpretar e memorizar cancións, lerias,  refráns, adiviñas... da propia cultura ou doutras ao unísono, con e sen acompañamento 

rítmico. 

• Utilizar progresivamente a voz, a percusión corporal e os instru-mentos de pequena percusión como recursos para o acompañamento 

de textos recitados, de cancións e de danzas sinxelas. 

• Realizar movementos, xogos motores e danzas sinxelas, acompañados de secuencias sonoras, de cancións e de obras musicais, 

tentando desenvolver a coordinación tanto individual como colectiva. 

• Incorporar e utilizar progresivamente  grafías non convencionais 

(puntos, liñas, debuxos, símbolos...) na lectura e na interpretación de partituras sinxelas. 

• Utilizae  obxectos de uso cotián, como instrumentos, e desfrutar co seu uso nas diferentes producións. 

• Improvisar  esquemas rítmicos e melódicos sinxelos (pregunta/resposta, formas dadas...). 

• Improvisar  movementos como resposta a diferentes estímulos Sonoros. 

• Buscar sons que acompañen movementos predeterminados atendendo á velocidade. 

• Sonorizar  situacións, relatos breves... empregando sons vocais, obxectos e instrumentos. 

• Ter confianza e seguridade nas propias posibilidades de produción musical. 

• Valorar a atención, a escoita e o respecto nas interpretacións propias e alleas. 

• Ter interese e respecto polas obras musicais e polas persoas que as compoñen. 



 

b. PLÁSTICA 

• Observar e explorar sensorialmente os elementos presentes no contorno integrando actividades de tocar, ulir, oír e ver. 

• Dialogar ante unha obra de arte expresando verbalmente sensacións, emocións e ideas que suxire, así como indicando o que gusta e non 

gusta. 

• Comentar obras plásticas e visuais presentes no contorno e en exposicións, museos ou saídas. 

• Ter curiosidade por descubrir as posibilidades artísticas que ofrece o contorno: festas, esculturas, pintura, decoración... 

• Recoñecer  elementos artísticos ou de certos aspectos das obras de arte (previamente traballadas na clase) na vida cotiá. 

• Coñecer e observar as normas de comportamento nos lugares dedicados a manifestacións artísticas. 

• Iniciarse ao coñecemento de identificadores artísticos da cultura galega e doutras culturas e valoralas. 

• Observar e identificar  imaxes presentes en contextos 

próximos: historietas, bandas de deseño, ilustracións, fotografías, etiquetas,cromos, carteis, adhesivos, debuxos animados, marcas, 

propaganda, cine, encaixes, bordados, cerámica... 

• Vivir o espazo e achegarse á súa representación de maneira intuitiva. 

• Observar e comparar diferentes representacións artísticas (pintura, escultura...) dun mesmo motivo. 

• Establecer relacións entre unha manifestación plástica e un conto, unha lenda, unha canción... 

• Comparar mostras de diversos materiais e observar cómo se transforman en producións artísticas.  

• Fomentar a fantasía a través da visualización do que podería ser un determinado material (un anaco de madeira, de metal, de cristal...). 



• Discriminar materiais, cores, formas, volumes ou liñas, nas imaxes, nos obxectos e nas obras artísticas. 

• Experimentar con mesturas e con manchas de cor. 

•  Utilizar diferentes tipos de pintura e útiles sobre soportes diversos. 

• Experimentar as posibilidades expresivas do trazo espontáneo e con intencionalidade, das liñas que delimitan contornos e do espazo que 

define a forma. 

2. Manipular e explorar con materiais e con técnicas diversas. 

3. Buscar cos  sentidos texturas naturais e artificiais e calidades e posibilidades de diversos materiais (follas, pedras, area, sal, plastilina, 

madeira, arxila...). 

• Transformar materiais  para  elaborar producións plásticas. 

• Compoñer individual e en grupo de debuxos, pinturas, colaxes, 

estampados, cosido, ilustracións, volumes, modelaxe e pregamento de formas utilizando materiais de refugallo e materiais e elementos 

plásticos. 

• Reflexionar sobre os resultados para mellorar as producións. 

• Manipular e transformar obxectos para o seu uso en representacións teatrais e noutras manifestacións artísticas. 

• Construir e usar máscaras e monicreques sinxelos para dramatizacións significativas. 

• Usar progresivamente imaxes de diferentes fontes (fotografías, revistas, prensa, cromos, historietas, adhesivos...) nas producións propias. 

• Aproximarse á exploración de recursos dixitais para a creación de obras artísticas. 

• Organizar progresivamente o proceso de elaboración. 



• Prever os recursos necesarios para a realización de obras artísticas. 

• Prever as posibilidades dos materiais e dos instrumentos para a creación de obras artísticas. 

• Recrear  obras de arte significativas para as nenas e os nenos. 

• Investigar e experimentar os diferentes modos de representar 

   a figura humana. 

 

CRTERIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS 

• Percibir algunhas calidades e características de materiais, 

obxectos e instrumentos presentes no contorno natural e 

artificial como resultado dunha exploración lúdica e sensorial, e 

recoñecer neles algunhas posibili-dades de transformación 

artística.  

COMP. NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO / COMP. 

CULTURAL E ARTÍSTICA. 

Usar termos sinxelos para comentar as obras plásticas e musicais 

observadas e escoitadas 

COMP. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA / COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA. 

 

• Identificar e expresar, a través de diferentes linguaxes, algúns 

dos elementos (velocidade, voces, instrumentos) dunha obra 

musical. 

COMP. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA / COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA. 



• Reproducir patróns de movemento, esquemas rítmicos e 

melódicos coa voz, co corpo, cos obxectos sonoros e cos 

instrumentos. 

COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL / COMP. 

SOCIAL E CIDADÁ. 

• Seleccionar e combinar sons producidos pola voz, polo corpo, 

polos obxectos e polos instrumentos para sonorizar relatos ou 

imaxes entre varios dados.  

COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / COMP. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA / 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMP. DIXITAL. 

 

 Identificar diferentes formas de representar o espazo e a figura 

humana. 

COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / APRENDER A APRENDER. 

• Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as 

formas, texturas e cores. .  

COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / APRENDER A APRENDER / COMP. NO 

COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO. 

• Realizar composicións plásticas que representen o mundo 

imaxinario, afectivo e social.  

COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL. 

 

• Percibir algunhas calidades e características de materiais, 

obxectos e instrumentos presentes no contorno natural e 

artificial como resultado dunha exploración lúdica e sensorial, e 

recoñecer neles algunhas posibili-dades de transformación 

artística.  

COMP. NO COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO / COMP. 

CULTURAL E ARTÍSTICA. 

 



• Usar termos sinxelos para comentar as obras plásticas e 

musicais observadas e escoitadas.  

COMP. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA / COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA. 

Identificar e expresar, a través de diferentes linguaxes, algúns 

dos elementos (velocidade, voces, instrumentos) dunha obra 

musical.  

COMP. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA / COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA. 

• Reproducir patróns de movemento, esquemas rítmicos e 

melódicos coa voz, co corpo, cos obxectos sonoros e cos 

instrumentos. 

 COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL / COMP. 

SOCIAL E CIDADÁ. 

 

Seleccionar e combinar sons producidos pola voz, polo corpo, 

polos obxectos e polos instrumentos para sonorizar relatos ou 

imaxes entre varios dados.  

COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / COMP. EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA / 

TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMP. DIXITAL. 

• Identificar diferentes formas de representar o espazo e a figura 

humana.  

COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / APRENDER A APRENDER. 

• Probar en producións propias as posibilidades que adoptan as 

formas, texturas e cores. 

COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / APRENDER A APRENDER / COMP. NO 

COÑECEMENTO E INTERACCIÓN CO MUNDO FÍSICO. 

• Realizar composicións plásticas que representen o mundo 

imaxinario, afectivo e social. 

COMP. CULTURAL E ARTÍSTICA / AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL. 

 



 

 

ANEXOS: 

 

 

Plan accion titorial  

Plan convivencia (en revisión para adaptalo a nova norma) 

Plan atencion diversidad (en revisión para adaptalo a nova norma) 

Regulamento de Réximen Interno (en revisión para adaptalo a nova 

norma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Acción Titorial 

1.- Marco Legal 

2.- Principios Metodolóxicos 

3.- Obxectivos xerais 

4.- Contados/Áreas 

5.- Propostas organizativas 

6.- Actividades suxeridas polos ciclos 

7.- Recursos dispoñibles/necesarios/utilizables



1. Marco legal. 

1.1.- Referencias legais 

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE do 
4/05/2006)  

- Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma 
de Galicia.  

- Orde do 23 de Novembro do 2007 pola que se regula a 
avaliación na Educación Primaria na Comunidade Autónoma 
de Galicia  

- O.M. do 27 de Abril de 1992 sobre a implantación da Educación 
Primaria  

- R.D. 374/96, de 17 de Outubro, polo que se aproba o regulamento 
orgánico das escolas de Educación Infantil e dos colexios de 
Educación Primaria. 
  

1.2.- Extracto de contidos  

- Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación (BOE do 
4/05/2006)  

Art. 18. Organización 

6. No conxunto da etapa, a acción titorial orientará o proceso educativo 
individual e colectivo do alumnado. 

 

Art. 26 Principios pedagóxicos. 

4. Correspóndelles ás administracións educativas promover as medidas 
necesarias para que a titoría persoal dos alumnos e a orientación educativa, 
psicopedagóxica e profesional, constitúan un elemento fundamental na ordenación 
desta etapa. 

 

Art. 91. Funcións do profesorado. 

1. c) A titoría dos alumnos, a dirección e a orientación da súa aprendizaxe e o 
apoio no seu proceso educativo, en colaboración coas familias. 

1. d) A orientación educativa, académica e profesional dos alumnos, en 
colaboración, de ser o caso, cos servizos ou departamentos especializados. 

Art. 121. Proxecto educativo 



2. Este proxecto, que deberá ter en conta as características do ámbito social 
e cultural do centro, recollerá a forma de atención á diversidade do alumnado e a 
acción titorial, así como o plan de convivencia, e deberá respectar o principio de non 
discriminación e de inclusión educativa como valores fundamentais, así como os 
principios e obxectivos recollidos nesta lei e na Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, 
reguladora do dereito á educación. 

Art. 129 Competencias (Claustro de profesores) 

c) Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación 
dos alumnos. 

- Decreto 130/2007, do 28 de xuño, polo que se establece o 
currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de 
Galicia.  

Prólogo. 

Porén, será de grande importancia a acción titorial que vertebre todas as 
actuacións con cada un dos grupos e con cada alumno e cada alumna dese grupo. 

Art. 14 Titoría. 

1. Na educación primaria, cada grupo de alumnos e alumnas terá un titor ou 
titora. A súa actuación deberá coordinarse especialmente coa dos outros profesores 
e profesoras que incidan sobre o mesmo grupo de alumnos e alumnas, sen prexuízo 
da necesaria coordinación co equipo de profesoras e profesores de ciclo e etapa. 

2. Na educación primaria, a acción titorial orientará o proceso educativo 
individual e colectivo do alumnado, sen prexuízo das competencias e a necesaria 
coordinación, se é o caso, co Departamento de Orientación. 

3. A persoa titora manterá unha relación permanente coas familias do 
alumnado, atendendo á conciliación profesional e familiar, teraas informadas sobre o 
progreso da aprendizaxe e integración socio-educativa dos seus fillos/as e 
escoitaraas naquelas decisións que afecten a orientación académica e profesional 
dos seus fillos/as, sen prexuízo, se é o caso,das competencias do Departamento de 
Orientación. 

Anexo I. As Competencias Básicas. 

Igualmente, a acción titorial permanente pode contribuír de modo 
determinante á adquisición de competencias relacionadas coa regulación das 
aprendizaxes, o desenvolvemento emocional ou as habilidades sociais. 

• O.M. do 27 de Abril de 1992 sobre a implantación da 
Educación Primaria  

Capítulo IV. Artigo 18º, apartado 1  

Neste artigo, determinase que os Mestres/as-Titores/as, exercerán as 
seguintes funcións:  



• Orienta-lo aprendizaxe dos alumnos/as 

• Informar ós pais/nais da asistencia e seguimento das actividades docentes dos seus 
fillos, o seu rendemento académico e as súas dificultades.  

• Cumpri-lo plan de acción titorial aprobado polo claustro.  

• Facilita-la integración dos alumnos no seu grupo e no conxunto da vida escolar e 
fomentar neles o desenvolvemento de actitudes participativas.  

• Atender e, no posible, anticiparse a las dificultades máis xerais da aprendizaxe dos 
alumnos, así como as súas necesidades educativas específicas, para proceder a las 
correspondente adecuación persoal del currículo.  

• Coordinar xunto co profesorado de apoio e, no seu caso o orientador, as adaptacións 
curriculares e a intervención educativa cos alumnos/as que presenten necesidades 
especiais.  

• Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos/as e, tendo en conta os informes 
doutros profesores/as, adopta-la decisión acerca da súa promoción dun ciclo a outro. 

• Coordinar cos demais mestres/as do grupo a coherencia da programación e da 
práctica docente co proxecto curricular e a programación anual do centro.  

• R.D. 819/1993, de 28 de Maio, polo que se aproba o 
regulamento orgánico das escolas de Educación Infantil e dos 
colexios de Educación Primaria.  

Titulo III. Capítulo IV. Artigo 73, punto 1  

“La tutoría y orientación de los alumnos, formará parte de la función docente"  

 Titulo III. Capítulo IV. Artigo 73, punto 2  

 “Cada grupo terá un mestre titor/a que será designado polo Director/a a 
proposta do Xefe/a de Estudios"  

Titulo III. Capítulo IV. Artigo 74, punto 1  

 “os mestres titores, exercerán as seguintes funcións:  

a.- Levar a cabo o plan de acción titorial  

b.- Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos do seu grupo e adopta-la 
decisión que proceda acerca da promoción dos alumnos/as dun ciclo a outro, previa 
audiencia dos seus pais/nais ou titores legais  

c.- Atender as dificultades de aprendizaxe dos alumnos/as, para proceder a 
adecuación persoal do currículo  

d.- Facilita-la integración dos alumnos/as no grupo y fomenta-la súa 
participación nas actividades do centro  

e.- Orientar e asesorar ós alumnos/as sobre as súas posibilidades educativas  



f.- Colaborar co equipo de orientación educativa e psicopedagóxica nos 
termos que estableza a xefatura de estudios  

g.- Encauzar os problemas e inquedanzas dos alumnos/as 

h.- Informar ós pais/nais, mestres/as e alumnos/as do grupo de todo aquelo 
que lles ateña en relación coas actividades docentes e o rendemento académico  

i.- Facilita-la cooperación educativa entre os mestres/as e os pais/nais dos 
alumnos/as  

j.- Atender e coidar ós alumnos/as nos períodos de recreo e noutras 
actividades non lectivas  

Titulo IV. Capitulo II, Artigo 78  

“Os Proxectos Curriculares de etapa incluirán as directrices xerais e decisións 
seguintes:  

f) a organización da orientación educativa e o plan de acción titorial". 



2.- Marco teórico – conceptual. Principios Psicopedagóxicos. 

 

A acción titorial na educación infantil e primaria realízase mediante tres vías 
de atención, principalmente: 

1. A acción diaria dos docentes na aula mediante os 
elementos curriculares: tódalas áreas contemplan 
procedementos, estratexias, normas e valores, as metodoloxías 
empregadas, os tipos de agrupamento de alumnos, etc. Estes 
elementos contribúen ao desenvolvemento da maior parte dos 
obxectivos de acción titorial. Pero tamén mediante o que se 
denomina currículo oculto: os valores e modelos que os profesores 
transmitimos mediante as nosas actuacións e coas nosas actitudes. 

2. A educación en valores con caracter transversal 
concretadas no proxecto curricular de cada área. 

 

3. As actividades específicas recollidas no Plan de Acción 
Titorial. 

 

 

O Plan de Acción Titorial (PAT) é un documento que forma parte do Proxecto 
Educativo e onde especificámolos criterios e procedementos para a organización da 
titoría. 

Debe fixar un conxunto de actividades inxeridas no currículo, baseadas tanto 
nas necesidades do alumnado e dirixidas a eles, que están secuenciadas no tempo e 
estructuradas segundo os distintos colectivos do grupo que titoriza: alumado, 
familias, equipo educativo. 

Segundo a normativa e o marco legal que nos dirixe, debemos considerar a 
acción titorial intrinsecamente vinculada á docente. Forma parte do currículo e 
está  integrada no mesmo. Tanto na educación infantil como primaria o 
papel do profesor e do titor forman unha unidade indivisible. 

Asimesmo, tódolos profesores do centro teñen a responsabilidade de levar a 
cabo tarefas de acción titorial, pero a coordinación destas debe estar centrada nunha 
soa persoa (o titor do grupo de alumnos), que será o que teña a responsabilidade na 
coordinación do equipo de profesores e no contacto coas familias. 

Pero a acción diaria do profesor - titor/a pode verse completada pola 
aplicación de actividades ou programas de actividades en tempos específicos, e 
deseñadas segundo as necesidades do centro e de cada ciclo. 



O PAT ten como finalidade, polo tanto, contribuír e axudar á consecución dos 
obxectivos educativos establecidos no Proxecto Educativo, desenvolvendo 
actividades específicas en tempos concretos. 

Aínda que a maioría das actividades poden integrarse na programación de 
cada área, outras precisan un tempo específico planificado de antemán. Estes 
tempos pódeos establecer libremente o titor tratando de planificar un tempo semanal 
para a aplicación das actividades do PAT, buscando o menor prexuízo das outras 
materias. 

A acción titorial considérase intrinsecamente vinculada ó docente como 
conxunto de accións articuladas en torno a esta e pretenden contribuír á consecución 
dos grandes fins da educación e por isto ós obxectivos de etapa 

Sen embargo, o plantexamento da orientación non se fai en función de cada 
un de estes nin outros obxectivos, se non buscando a maneira de integrar e 
complementar. 

Destacar no noso proxecto a función titorial é poñer en primeiro plano as 
características da educación e dar mais peso ó carácter personalizado, 
individualizado, integral e diverso do ensino, fronte á parcelación en materias e a 
desaparición do individuo no grupo, segundo os seguintes principios: 

* Persoalización: educase á persoa como tal, para o desenvolvemento da 
personalidade de cada un. 

*Individualización: educase a persoas concretas, con características 
concretas, con características individuais, que se deben respectar, aproveitar e 
enriquecer, non a abstraccións ou a colectivos. 

* Integración: educase á persoa completa, integrando os diferentes 
ámbitos de desenvolvemento e as liñas educativas; en contraposición á parcelación 
educativa ou de coñecementos. 

* Diversificación: educase axustando o ensino á necesidade educativas dos 
alumnos mediante as oportunas adaptación, curriculares, metodolóxicas e de acceso, 
adecuando a escola ó alumno, ás súas características, coas súas aptitudes, intereses 
e motivación diferenciais.



3.- Obxectivos Xerais. 

1º.- Contribuír á persoalización da educación atendendo a tódolos aspectos 
do ser humano e favorecendo a integración das distintas aprendizaxes e coordinando 
a acción dos distintos axentes educativos. 

2º.- Axustar o ensino ás características individuais, referida a persoas 
coas súas aptitudes e intereses diferenciados, aproveitalas e enriquecelas, previndo 
as dificultades de aprendizaxe, anticipándose a elas e evitando, no posible, 
fenómenos indesexables como os de fracaso e inadaptación escolar. 

3º.- Resaltar os aspectos orientadores da educación atendendo ó contexto 
no que viven os alumnos/as, ó futuro que poden contribuír a proxectar, favorecendo 
aprendizaxes mais funcionais, mellor conectados co entorno de modo que a escola 
aporte unha educación para a vida. 

4º.- Contribuír ó desenvolvemento da socialización, ensinando a convivir de 
modo pacífico e satisfactorio, educando en destrezas e habilidades sociais para a 
convivencia, previndo e anticipándose a conductas problemáticas que puideran 
xurdir. 

5º.- Contribuír á adecuada interacción entre os integrantes da 
comunidade educativa: mestres/as, alumnos/as, e pais/nais, así como entre a 
comunidade educativa e o entorno asumindo papel de mediación e, se fai falla, de 
negociación ante os conflictos que poidan plantexarse. 

6º.- Favorecer os procesos de desenvolvemento das capacidades de 
pensamento. de aprender a pensar e de aprender a aprender, co ensino de 
estratexias e procedementos de aprendizaxe. Contribuír á mellora do desempeño 
intelectual e consecuentemente á mellora do rendemento escolar e á competencia en 
situacións sociais. 

7º.- Favorecer ós procesos de madurez persoal, de desenvolvemento da 
propia identidade e sistema de valores, e da progresiva toma de decisións a 
medida que os alumnos irán adoptando opcións na súa vida.



4º.- Áreas / Contidos: 

Os obxectivos e as funcións que conlevan fan que a orientación sexa unha 
responsabilidade compartida da comunidade educativa no seu conxunto, “Para 
educar un neno fai falla toda a tribu”. 

Os contidos que se derivan, forman parte das funcións de calquera mestre, 
compete a todo o equipo docente e se desenvolven nas seguintes áreas de traballo: 

ORIENTAR:  Orientar/ Autocoñecemento /Auto orientación 

DIVERSIFICAR: Aprendizaxes específicos / Reforzos / Apoios 

ADAPTAR:  Adaptar / Necesidades educativas específicas / 
Diversificar 

SER PERSOA: Ensinar / Aprender a ser persoa. 

CONVIVIR:   Ensinar / Aprender a convivir. 

PENSAR:  Ensinar / Aprender a aprender e a pensar 

TRANSVERSAIS:  Ensinar / Aprender a través dos temas transversais.



5.- Propostas organizativas 

Consideramos pois a acción titorial como plenamente incardinada no 
currículo, intimamente ligada á acción docente aínda que en ocasións transcende e 
en definitiva tendente a acadar os mesmos obxectivos de etapa pero prestando 
especial atención ós aspectos individualizadores e integradores. 

Non ten obxectivos diferentes ós xerais, non é un engadido pero sé que se 
poden especificar contados específicos que contribúen a integrar tódolos aspectos 
curriculares e paracurriculares. 

En consecuencia aparecen as seguintes Modalidades Organizativas: 

Acción docente. 

Proxecto educativo 

Actividades específicas 

Actividades con familias 

Programas 

(((PROPOSTA DE PROGRAMAS)))) 

• Programa de Acollida 

• Información a pais/nais e alumnos/as 

• Visita das escolas 

• Avaliación inicial 

• Programa de transición primaria 

• Información a pais/nais e alumnos/as 

• Informe final de etapa 

• Programa de transición do CRA ao CEIP 

• Información a pais e alumnos 

• Visita do CEIP 

• Informe final de ciclo 

• Programa de Prevención do Fracaso Escolar 

• Avaliación Capacidades (Badyg) 

• Técnicas de Estudio 

• Autocoñecemento 



• Programa de mellora da convivencia 

• Av. Conflictividade (Rexistro mestre, Sociograma) 

• Plan de Convivencia 

• Actividades de recoñecemento e actuación ante abuso físico ou 
psicolóxico 

• Día da Paz 

• Día da Violencia de Xénero (Discriminación por razón de 
xénero, traballos, xogos, xoguetes, regalos de reis, … ) 

• Programa de Educación Ambiental 

• Día do medio Ambiente 

• Programa de Educación Vial. 

• Programa de establecemento de hábitos e conductas axeitadas 
como peón, e pasaxeiro. 

• Programa de Educación para á Saude 

• Programa de hábitos alimenticios e deportivos saudables. 

• Semana da froita



• 6.- Actividades suxeridas polos ciclos. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE TITORIA PARA SEGUNDO CICLO DE EDUCACION INFANTIL. 

Actividades Temp. Obxectivos 
Co grupo clase Coa Familia Co equipo docente 

Recursos 

1º Trim 1. Coñece-los 
antecedentes 
académicos, 
capacidades 
(aptitudes, memoria, 
imaxinación,...) e as 
dificultades de 
aprendizaxe se é o 
caso, orientando e 
coordinando as 
actividades 
correctoras. 

* Revisa-lo expediente 
académico e demais 
documentación docente 
*Demandar diagnóstico do 
orientador/a 
*Aplicar programas de reforzo 
educativo 

*Entrevista coa familia 
*Enquisa para recadar unha 
información inicial do 
contorno sociofamilar que 
poida influír no neno/a. 
 

* Consultar a titores/as e 
mestres/as de cursos 
anteriores 

* Expediente 
académico. 
* Entrevista 
para as 
familias  
 

1º 
Trim. 

2. Facilitar a acollida 
e integración dos 
alumnos/as no seu 
grupo – clase e no 
centro. 

 

*Visita do centro educativo 
no mes de maio-xuño dos 
alumnos de primeira 
incorporación. 
*Xogo de presentación dos 
alumnos/as. 
*Coñecemento mutuo. 
*Exercicios para favorece-la 
relación e integración grupal.  
*Coñecemento do centro 
*Presentación dos mestres/as  
*A nosa aula (explicar 
rincóns) 

*Envio de carta de 
presentación do titor  
*Reunión de inicio de curso 
co grupo de pais/nais: 
Explicación do funcionamento 
do centro, das características 
evolutivas da etapa, 
orientacións para o apoio 
escolar na casa. 
* Entrevistas individuais 
* Reunións periódicas para 
intercambio de información, 
explicación da programación, 
comentar avaliacións, 
organizar tempo de ocio. 

* Coordinacións co resto de 
mestres/as sobre ás 
actividades de acollida a 
realizar e temporalización das 
mesmas. (Elaborar un horario 
de presentación do resto de 
mestres/as) 
 

* Modelo de 
carta 
presentación 
* Tríptico 
informativo 
de inicio de 
curso 



Ordinari
a e 
Sistemá
tica 

3. Iniciar aos 
alumnos no proceso  
de construcción da 
súa identidade 
persoal, en hábitos 
esenciais de hixiene e 
alimentación, así 
como no 
desenvolvemento da 
súa  autonomía 
persoal.        

*Lavar as mans, dentes, 
soarse, ... 
*Tomar merenda, … 

* Establecemento de criterios 
comúns sobre hixiene e 
alimentación.(Froitas, 
bocadillos, productos lácteos, 
…, toalliñas, panos de papel, 
…) 

* Acordar de criterios comúns 
sobre hixiene e alimentación. 

* Folla de 
normas é 
hábitos para 
pais. 

1º 
Trim. 

4. Organización e 
funcionamento do 
grupo clase 

*Informar sobre organización 
e funcionamento da aula: 
Normas de clase, rincóns, 
establecemento de taboa de 
reforzos positivos ... 

 

*Informar sobre organización 
e funcionamento da aula: 
Normas de clase, rincóns, 
taboa de reforzos...  
 

* Acordar a organización, 
funcionamento da aula: 
Normas de clase, rincóns, 
taboa de reforzos...  

* Reunión de 
pais 

Ordinari
a 

5. Adquisición e 
mellora dos hábitos 
de traballo 

* Hábitos básicos: sentarse 
correctamente , relaxarse, 
orden e autonomía, respetar 
o turno de palabra...  
* Técnicas motivacionais: 
Planificación das tarefas, 
participación dos alumnos/as.  

* Coordinación e información 
á familia sobre os hábitos 
básicos a traballar 
*Entrevistas individuais cos 
pais/nais para informar sobre 
a evolución do neno/a ao 
longo do curso dando 
orientación para o apoio 
escola na casa. 

* Coordinación da reunión de 
avaliación inicial aportando 
toda a información recadada 
dos nenos ao comezo do 
curso. Informar sobre as 
actividades do plan de acción 
titorial. 
*Coordinación das sesións de 
avaliación. 
*Elaboración do informe 
individualizado do alumno/a e 
actualización dos rexistros 
individuais dos alumnos. 

*Informes de 
avaliación e 
notas 

2º Trim 6. Fomentar actitudes 
positivas respecto aos 
demais e ao seu 
medio físico 

*Actividades de coñecemento 
e respecto dos outros 
(respetar o turno de palabra, 
camiñar amodo na aula, 

Informar aos pais/nais da 
evolución das actitudes do 
alumno en relación ao 
respecto aos demais e tratar 

*Establecemento de criterios 
comúns tando de reforzo 
positivo como negativo 
*Coordinación das sesións de 

*Taboa de 
reforzos 
positivos 
*Informes de 



saudar e despedirse 
correctamente, colaborar cos 
compañeiros/as, ... 
* Programa de reforzos 
positivos baseados nunha 
taboa de conductas positivas 
* Participación no Día do 
Medio Ambiente 

de establecer pautas comúns 
fogar-escola que potencien 
este fin.  

avaliación. 
*Elaboración do informe 
individualizado do alumno/a e 
actualización dos rexistros 
individuais dos alumnos. 

avaliación e 
notas 

Ordin. 7. Axudar ó nenos /as 
a desenvolver 
habilidades básicas 
de razoamento: 
percepción visual, 
auditiva, atención, 
seriación, razoamento 
lóxico. 

Xogos de atención, 
memorización, razoamento, 
como adiviñas, busca de 
iguais, ... 

Informar aos pais/nais da 
evolución do alumno/a dando 
pautas de traballo para o 
fogar a aqueles alumnos que 
o necesiten. 

Coordinarse co resto do 
profesorado para o 
establecemento de 
actividades e xogos de 
atención, memorización, 
razoamento, como adiviñas, 
busca de iguais, ... 

Material 
especifico 
(DO) 

Ordin. 8. Axudar ós alumnos 
a desenvolver a 
motivación polas 
tarefas escolares. 

* Establecemento dun 
ambiente de confianza entre 
mestre/a e alumno/a. 
*Coñecemento de aspectos 
motivadores para o alumno. 
*Uso da biblioteca de aula 
para levar contos para o 
fogar. 
*Uso das TICs como 
ferramenta de aprendizaxe 

*Lectura de contos pola 
familia 

* Coordinar grupos de 
discusión e/ou traballo. 
* Colaborar coas actividades 
de biblioteca  
*Colaborar co 
desenvolvemento do Plan 
Lector 
*Colaborar co 
desenvolvemento do Plan TIC 
 

 

Ordin. 9. Axudar aos 
alumnos a 
desenvolver a 
capacidade de 
comunicación oral: 
estimulación de 
praxis, ritmo, 
respiración, 

Programa de estimulación da 
linguaxe oral (AL/Apoio): 
Contos para falar, habilidades 
metafonolóxicas, … 

* Tríptico de consellos e 
orientacións para a familia 

Coordinación Titor e AL/Apoio 
e deseño consensuado de 
tríptico de consellos e 
orientacións para as familias. 

* Tríptico  



discriminación 
auditiva, vocabulario, 
comprensión e 
expresión. 

3º Trim 10.Ensinar a actuar 
fronte a actitudes 
sociais que o neno/a 
de educación infantil 
pode atopar no seu 
entorno 

*Actividades de exploración 
do medio físico e social así 
como de participación activa 
nel. 
*Actividades relacionadas coa 
Educación Vial 
* Programa de Educación 
para á Saúde (Semana da 
Froita) 
*Programa “saber dicir non” 
* Programa de “usos 
axeitados de internet” 

* Implicar ás familias nas 
actividades de exploración do 
medio físico e social 

* Coordinación co 
profesorado no relativo ás 
actividades de exploración do 
medio físico e social 

Elaboración 
de materiais 
propios. 
Contos e 
materiais 
específicos 
de educación 
vial 

Ordin. 11. Introducir ó 
neno/a en 
habilidades de 
relación, mediante o 
emprego de fórmulas 
básicas de cortesía e 
pautas básicas de 
relación interpersoal. 

*Actividades de respectar 
turno de fala. 
* Saudos e despedidas 
*Saber escoitar 
*Realización de peticións de 
forma cortés 
* Participación no Día da Paz 

Establecemento de pautas 
común escola-fogar 

Coordinación entre 
profesorado para o 
establecemento de 
habilidades de relación 

 

3º Trim 12. Preparar a 
transición primaria. 

* Visita dunha aula de 
primaria se é o caso. 

*Nota informativa aos pais 
sobre a transición a primaria 
*Charla informativa 

* Coordinación cos mestres 
de primaria para a 
organización da visita. 

 

 

 



 





 



PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE TITORIA PARA PRIMEIRO CICLO DE EDUCACION PRIMARIA. 

Actividades Temp. Obxectivos 
 Co grupo Clase Coa Familia Co Equipo Docente Recursos 

1º 
Trim 

1. Coñece-los 
antecedentes 
académicos, 
capacidades 
(aptitudes, memoria, 
imaxinación,...) e as 
dificultades de 
aprendizaxe se é o 
caso, orientando e 
coordinando as 
actividades 
correctoras. 

* Revisa-lo expediente 
académico e demais 
documentación docente 
*Demandar diagnóstico do 
orientador/a 
*Aplicar programas de reforzo 
educativo 

*Entrevista coa familia 
*Enquisa para recadar unha 
información inicial do contorno 
sociofamilar que poida influír no 
neno/a. 
 
 
 
  

* Consultar a titores/as e 
mestres/as de cursos 
anteriores 
 

 

* Expediente 
académico. 
* Entrevista 
para as 
familias 
(anexo) 

1º 
Trim. 

2. Facilitar a acollida 
e integración dos 
alumnos/as no seu 
grupo – clase e no 
centro. 

 

*Visita do centro educativo 
no mes de maio-xuño dos 
alumnos de primeira 
incorporación. 
*Xogo de presentación dos 
alumnos/as. 
*Coñecemento mutuo. 
*Exercicios para favorece-la 
relación e integración grupal.  
*Coñecemento do centro 
(Visita guiada, entrada, saída, 
aseos, patio, ximnasio, … ) 
*Presentación dos mestres/as 
(previa coordinación) 
 

*Envio de carta de presentación 
do titor acompañada de enquisa 
para recadar unha información 
inicial do contorno sociofamilar 
que poida influír no neno. 
*Reunión de inicio de curso co 
grupo de pais/nais: Explicación do 
funcionamento do centro, das 
características evolutivas da 
etapa, orientacións para o apoio 
escolar na casa. 
* Entrevistas individuais 
* Reunións periódicas para 
intercambio de información, 
explicación da programación, 
comentar avaliacións, organizar 
tempo de ocio. 

* Coordinacións co resto 
de mestres/as sobre ás 
actividades de acollida a 
realizar e temporalización 
das mesmas. (Elaborar 
un horario de 
presentación do resto de 
mestres/as) 
 

 



Ordin. 3. Iniciar aos 
alumnos no proceso  
de desenvolvemento 
da súa identidade 
persoal,  autonomía 
persoal, 
autoconcepto, e 
autoestima... 

* Elección de delegado/a ou 
responsable de clase. 
* Autopresentación, gustos, 
tarefas que realiza ben, mal 
ou regular, ... 

* Potenciar a autonomía persoal 
no fogar con tarefas e 
reponsabilidades propias da súa 
idade  

* Coordinación co resto 
do profesorado sobre as 
tarefas para o 
desenvolvemento da 
autonomía ..., e 
responsabilidades do 
delegado/ ou encargado 

 

1º 
Trim. 

4. Organización e 
funcionamento do 
grupo clase 

*Recollida de información 
sobre os alumnos/as: Datos 
persoais, dificultades de 
aprendizaxe, necesidades 
educativas especiais.  
*Informar sobre organización 
e funcionamento da aula 
Normas de clase, colexio, 
biblioteca, patio, excursións...  

*Informar sobre organización e 
funcionamento da aula: Normas 
de clase, colexio, biblioteca, patio, 
excursións...  
 

* Organización e 
funcionamento da aula: 
Normas de clase, colexio, 
biblioteca, andares... 
* Prever os apoios 
necesarios 

* Reunión de 
pais 

2º 
Trim 

5. Adquisición e 
mellora dos hábitos 
de traballo 

* Hábitos básicos: sentarse 
correctamente , relaxarse, 
orden e autonomía.  
* Técnicas motivacionais: 
Planificación das tarefas, 
participación dos alumnos/as.  

* Coordinación e información á 
familia sobre os hábitos básicos a 
traballar 
*Entrevistas individuais cos pais 
para informar sobre a evolución 
do neno ao longo do curso dando 
orientación para o apoio escola 
na casa. 

* Coordinación da 
reunión de avaliación 
inicial aportando toda a 
información recadada dos 
nenos ao comezo do 
curso. Informar sobre as 
actividades do plan de 
acción titorial. 
Coordinación da 2º e 3º 
sesión de avaliación. 
Elaboración do informe 
individualizado do 
alumno/actualización dos 
rexistros individuais dos 
alumnos. 

 

2º 
Trim 

6. Fomentar actitudes 
positivas respecto 

* Respectar o turno de 
palabra. 

Establecemento de pautas común 
escola-fogar que favorezan o 

Coordinación entre 
profesorado para o 

 



aos demais, e ao 
entorno, así como a 
colaboración e 
utilización de 
habilidades sociais 
básicas 

* Actividades de grupo nas 
que se promova a espírito 
colaborativo. 
* Xogos de role Play sobre 
conflictos e como solventalos 
*Participación no Día do 
Medio Ambiente, Día da Paz e 
actividades relacionadas co 
entorno (Ed. Vial) 
 

respecto aos demais e ao medio establecemento de 
habilidades de relación 
que favorezan o respecto 
aos demais e ao medio 

Ord. 7. Reforzar as 
habilidades cognitivas 
básicas 

*Xogos que potencien a 
memoria, atención, 
razoamento,como: busca de 
diferencias, iguais, 
memorización, seriación, 
adiviñas, ... 

Informar aos pais/nais da 
evolución do alumno/a dando 
pautas de traballo para o fogar a 
aqueles alumnos que o necesiten. 

Coordinarse co resto do 
profesorado para o 
establecemento de 
actividades e xogos de 
atención, memorización, 
razoamento... 

Material 
especifico 
(DO) 

1º 
Trim. 

8. Axudar ós alumnos 
a desenvolver a 
motivación polas 
tarefas escolares. 

* Establecemento do horario 
escolar 
* Establecemento dun 
ambiente de confianza entre 
mestre/a e alumno/a. 
*Coñecemento de aspectos 
motivadores para o alumno. 
*Uso da biblioteca de aula 
para levar contos para o 
fogar. 
*Uso das TICs como 
ferramenta de aprendizaxe 

*Lectura de contos no fogar 
* Reunións periódicas coas 
familias 

* Coordinar grupos de 
discusión e/ou traballo. 
* Colaborar coas 
actividades de biblioteca  
*Colaborar co 
desenvolvemento do Plan 
Lector 
*Colaborar co 
desenvolvemento do Plan 
TIC 
 

Contos, ... 

3º 
Trim 

9. Axudar aos 
alumnos a 
desenvolver a 
capacidade de 
comunicación oral: 
estimulación de 

* Actividades de lectura, 
biblioteca, expresión oral, ... 
* Actividades recollidas no 
Plan Lector 

* Tríptico de consellos e 
orientacións para a familia 

Coordinación Titor e AL. 
e coordinador do Plan 
Lector  
Deseño consensuado de 
tríptico de consellos e 
orientacións para as 

 



praxis, ritmo, 
respiración, 
discriminación 
auditiva, vocabulario, 
comprensión e 
expresión. 

familias. 

3º 
Trim 

10.Ensinar a actuar 
fronte a actitudes 
sociais que o neno/a 
pode atopar no seu 
entorno 

*Actividades de exploración 
do medio físico e social así 
como de participación activa 
nel. 
*Programa “saber dicir non” 
* Programa de “usos 
axeitados de internet” 
*Actividades relacionadas coa 
Educación Vial 
Programa “Educación para a 
saude” (Semana da Froita) 

Informar ás familias sobre ás 
actitudes do alumno e 
establecemento de pautas 
comúns escola-familia 

Coordinación entre 
profesorado para os 
establecemento de 
pautas comúns fronte a 
actitudes sociais que se 
pode atopas o neno no 
seu entorno 

 

Ordin. 11. Introducir ó 
neno/a en 
habilidades de 
relación, mediante o 
emprego de fórmulas 
básicas de cortesía e 
pautas básicas de 
relación interpersoal. 

*Actividades de respectar 
turno de fala. 
*Saber escoitar 
*Realización de peticións 
* Participación no Día da Paz 

Informar ás familias sobre ás 
actitudes do alumno e 
establecemento de pautas 
comúns escola-familia 

Coordinación entre 
profesorado para os 
establecemento 
habilidades de relación, 
mediante o emprego de 
fórmulas básicas de 
cortesía 

 

3º 
Trim 

12. Preparar a 
transición ao 
segundo ciclo de 
primaria. 

* Actividade informativa 
sobre o segundo ciclo de 
primaria, cambios que se van 
a producir, e importancia do 
mesmo 
* Programa “Transición a 
CEIP” (Visita, ...) 

*Nota informativa aos pais sobre 
a transición a primaria 

Coordinación entre 
profesorado para a 
avaliación final de ciclo e 
informes precisos. 

Triptico 
Informes de 
avaliación 





 

PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

 

CRA PONTE DA PEDRA - CARBALLO 

Índice 

1- Clarificación do que se entende no centro por diversidade, atención 

á diversidade e outros conceptos relacionados. Xustificación do Plan de 

Atención á Diversidade. 

2- Análise da situación socio - cultural da zona en que está situado o 

centro. 

3- Obxectivos xerais do Plan de Atención á Diversidade. 

4- Determinación do alumnado obxecto de atención específica. 

5- Modelos de organización. 

6- Criterios para a atención ao alumnado. 

7- Proposta de intervención educativa. 

8- Implicación dos diferentes profesionais que participan na 

intervención con este alumnado. 

9- Recursos persoais e materiais necesarios para levar a cabo o Plan. 

10- Procedementos de información e implicación das familias. 

11- Colaboración cos Servizos Sociais e sanitarios da zona. 

12- Avaliación e revisión do Plan.



1. -CLARIFICACIÓN DO QUE SE ENTENDE NO CENTRO POR 

DIVERSIDADE, A SÚA ATENCIÓN E OUTROS CONCEPTOS 

RELACIONADOS CON ESTA. 

Entendemos por Diversidade as diferenzas individuais entre as 

persoas e máis concretamente no alumnado do noso C.R.A. concrétanse en 

diferenzas destes tipos: 

 Diferenzas individuais referidas a capacidades, intereses, motivacións, 

experiencias anteriores, modos de aprender ou estilos de aprendizaxe, medio 

social no que se desenvolven... 

Diferenzas entre o alumnado do C.R.A. , algúns presentan unha 

actitude de retraemento e dificultades para relacionarse cos seus iguais. 

 Alumnado con necesidades educativas especiais. Enténdese por 

alumnado que presenta necesidades educativas especiais, aquel que requira, 

por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados 

apoios e atencións educativas específicas derivadas de discapacidade ou 

trastornos graves de conduta. (LOE, art.73) 

Diferentes niveis dentro dunha mesma aula ou todos os alumnos/ás 

nunha aula centro ( escolas unitarias ). 

 Alumnado pertencente a minorías étnicas ou culturais, en situacións 

sociais de desvantaxe, con dificultades de acceso, permanencia e promoción 

no sistema educativo, así como alumnos inmigrantes con descoñecemento 

ou coñecemento insuficiente da lingua castelá ou galega. 

 Alumnado pertencente a outras C.C.A.A. ou países que se incorporan 

temporalmente ás nosas aulas,  xa que as súas familias traballan aquí 

temporalmente ou por circunstancias persoais 

Por iso estableceremos os seguintes grupos en función das 

necesidades: 



• ACNEE derivados de discapacidade física, psíquica, sensorial ou 

transtornos graves de conduta 

• ACNEE derivados de ritmos lentos e con dificultades de 

aprendizaxe. 

• Alumnos con trastornos de fala, linguaxe ou voz. 

• ACNEE derivados de Altas Capacidades Intelectuais 

• ACNEE debido a incorporación tardía ao sistema educativo 

español. 

• Con ou sen coñecemento básico dalgunha das linguas oficiais 

na comunidade autónoma e con nivel curricular semellante ou 

diferente 

A atención á diversidade non se centra só en factores individuais nin 

cognitivos, senón tamén no actitudinal e procedimental. 

Intentamos dar resposta á realidade do noso contexto educativo, 

cambiante de acordo á evolución social e económica da zona. 

Atender á nosa diversidade non quere dicir solo que lexitimemos a 

desigualdade senón que a entendemos como enriquecemento. 

 As diferenzas son percibidas como tales, nunca como déficits. 

A calidade do ensino é a capacidade que ten a escola para ofrecer e 

propoñer un deseño e unha práctica educativa axeitados á diversidade de 

capacidades, intereses, motivacións,…con unha axeitada dotación de medios 

materiais e humanos. 

Isto supón: 

Ter en conta as características individuais dos nenos/as e adoptar as 

estratexias e actuacións educativas máis adecuadas en cada caso. 



 As distintas actuacións que se deseñen para a atención á diversidade 

deberán contemplar simultaneamente as capacidades, os intereses e as 

motivacións do alumnado. 

Ter a vontade de buscar propostas que permitan o maior grao de 

axuste entre, por unha parte, a capacidade de aprendizaxe dos nenos/nenas 

e as características da acción educativa. 

 A estratexia adoptada debe contemplar a oportuna diversificación dos 

procedementos educativos e instructivos co fin de que todos os alumnos/ás 

alcancen os obxectivos considerados necesarios para o seu axeitado 

desenvolvemento e socialización. 

 As necesidades educativas dos alumnos/ás proceden das diferenzas 

individuais, as cales se orixinan na continuidade dos intercambios cos 

diversos contextos sociais e de aprendizaxe. 

A diversidade refírese a todo o alumnado e é responsabilidade de todo 

o profesorado. A atención ás necesidades educativas especiais inscríbese no 

marco da Atención á Diversidade; pero, non toda a diversidade supón 

necesidades educativas especiais. 

As decisións que pretenden axustar a resposta educativa ás diferentes 

características do alumnado para que este poida acceder á cultura e 

desenvolva ao máximo as súas capacidades, afectan ao P.E., ás 

programacións de aula, e ás actividades de ensino e aprendizaxe. 

É indispensable levar a cabo unha actuación coherente e eficaz, en 

función da realidade cotiá por parte de toda a comunidade educativa. 

A Atención á Diversidade débese integrar en todo o quefacer do 

centro. 

Tomaranse as medidas necesarias para que o alumnado poida recibir 

a resposta educativa máis axeitada ás súas capacidades, elaborando 

material para os diferentes grupos con necesidades educativas. 



2. ANÁLISE DA SITUACIÓN SOCIO-CULTURAL DA ZONA DE 

SITUACIÓN. 

O C.R.A. Ponte da Pedra atópase ubicado en 7 localidades do 

concello de Carballo: 

1.-Artes,  moi próxima ao núcleo urbán (a 6 km da sede), conta con 

preto de 700 habitantes. Nos  límites desta parroquia álzase o pazo de 

Vilardefrancos, un dos máis grandes de Bergantiños. Preto deste pazo 

atópase  un espectacular exemplar de carballo, á árbore máis emblemática 

da Comarca. De interese son tamén o pazo de As Pallas e a igrexa barroca 

de San Xurxo. 

A escola conta cunha aula, un hall de entrada, aseos e un patio. 

2.-Berdillo, situado ao leste de Carballo (a 5 km da sede), é con máis 

de 1.000 habitantes una das parroquias con maior densidade de población do 

municipio. No centro de Berdillo está a igrexa de San Lourenzo. Diante dela 

hai un cruceiro obra dun santeiro -canteiro de santos-. Por esta parroquia 

pasaba o Antigo Camiño Real, que unía A Coruña con Fisterra. 

3.-Cances, No límite con Ponteceso e Malpica, ao oeste de Carballo (a 

8 km da sede), atopase este núcleo de preto de 700 habitantes. Cances foi 

unha das parroquias máis poboadas do municipio. Nela pode visitarse un dos 

recintos castrexos mellor conservados do municipio: o Bico do Castro. 

 

Na paisaxe de Cances destaca tamén o monte Neme, un espacio con 

connotacións máxicas. O seu nome procede da palabra celta Nemeth, que 

significa Monte Sagrado. Neste lugar existiu unha mina de volframio que 

supuxo unha importante fonte de ingresos para o municipio durante la II 

Guerra Mundial. 

Nesta localidade atopamos a escola de Cances cunha aula, un hall, 

aseos e un espacioso patio. 



4.-Mirón. Atopase  á beira da estrada xeral que vai de Carballo á 

Coruña, a preto dun 1km da sede, a escola máis cercana á sede  que posúe 

unha aula, un hall e aseos, e un espacioso patio.  

5.-Bertoa. Con preto de 1300 habitantes estendese ao longo da 

estrada que une Carballo con Coruña. Nesta parroquia atopase un polígono 

industrial que concentra a meirande parte das empresas da Comarca.  

Nesta localidade atopamos a escola de Rega con dúas aulas un hall, 

aseos e un espacioso patio. 

6.-Sísamo. Esta parroquia limítrofe co centro urbano de Carballo é con 

900 habitantes é unha das máis poboadas do municipio. Predomina a igrexa 

de Santiago de Sísamo ó estilo neoclásico. Con todo, mantén aínda algúns 

rasgos da arte románica. Moi preto dela atópase o pazo do Souto, unha casa 

señorial construída en 1833 que acolle hoxe en día un establecemento de 

turismo rural. 

7.-Xoane, Á escola de Xoane  atopase  á beira da antiga estrada que 

ía de Carballo á Malpica, a preto dun 5 km da sede, posúe dúas aulas, un hall 

e aseos, e un espacioso patio. 

 As distancias non son excesivamente grandes, pero as inclemencias 

do tempo en inverno (choiva/frío) dificulta as comunicacións. As vías de 

comunicación entre as escolas circula por estradas locais cun pavimento e 

ancho pouco axeitado para o transito. 

O nivel socio - cultural é importante indicar que na zona fálase o 

galego como lingua prioritaria, tanto no ámbito familiar como no traballo e 

socialmente 

O sector económico predominante é o relacionado co sector terciario e 

o sector servizos. 

 



3. OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE ATENCIÓN Á DIVERSID ADE. 

a. Atender a diversidade do alumnado segundo un modelo organizativo de 

intervención educativa que determina os procesos de ensino/aprendizaxe máis axeitados ás 

características persoais. 

 b. Previr e intentar resolver os problemas de exclusión social, discriminación e 

inadaptación que puidesen xurdir entre o noso alumnado. 

 c.. Considerar a diversidade educativa e social como un elemento enriquecedor do 

centro. 

 d.. Contar con todo o profesorado do centro como responsable da atención o 

alumnado con necesidades de compensación educativa, con necesidades educativas 

especiais e con dificultades de aprendizaxe. 

 e.. Facilitar o acceso ás familias aos servizos sociais e asistenciais de zona. 

 

 

 



4. DETERMINACIÓN DO ALUMNADO OBXECTO DE ATENCIÓN. 

1. ACNEE derivados de discapacidade física, psíquica, sensorial ou 

transtornos graves de conduta 

• ACNEE derivados de ritmos lentos e con dificultades de 

aprendizaxe debido a situacións de historia persoal, 

social ou cultural desfavorecida, ou que manifesten 

dificultades graves de adaptación escolar. 

• Alumnos con trastornos de fala, linguaxe ou voz. 

2. ACNEE derivados de Altas Capacidades Intelectuais 

3. ACNEE debido a incorporación tardía ao sistema educativo español. 

• Con ou sen coñecemento básico dalgunha das linguas 

oficiais na comunidade autónoma e con nivel curricular 

semellante ou diferente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.- MODELOS DE ORGANIZACIÓN. 

Determinarase de acordo coas posibilidades do espazo dispoñible e da 

actividade a realizar. 

Traballar en grupo é necesario para fomentar a cooperación, a 

interacción entre iguais, o desenvolvemento da autoestima, a 

responsabilidade, o respecto, ... 

Os grupos-aula veñen dados pola idade cronolóxica podendo ser 

modificados segundo as posibilidades de apoio dentro de aula, desdobres ou 

grupos flexibles e apoios fóra da aula. 

Os agrupamentos flexibles realízanse cos alumnos que pertencen a un 

determinado grupo ou nivel, agrupándoos doutra forma segundo as 

posibilidades e necesidades de cada un dos individuos ou grupos, dende un 

horario preestablecer, pero non ríxido. 

Poden ser: 

• Horizontais, dentro dun nivel educativo separamos ou unimos para áreas 

ou actividades concretas. 

• Verticais, dentro dun ciclo ou nivel dividimos en subgrupos para traballar 

aspectos concretos. 

   Os tipos de situacións de traballo que se dan son: 

 - Gran grupo.  - Grupo medio. 

 - Pequeno grupo.  - Traballo individual. 

      -Apoio dentro da aula: 

-Individual-pequeno grupo.  

-Mestre/a de apoio(PT/AL)/calquera outro mestre/a 

A nivel didáctico realizaranse actividades de: 



 -Introdución-motivación. -Coñecementos previos. 

 -Desenvolvemento.  -Síntese-resumo. 

 -Consolidación.  -Ampliación. 

 -Avaliación. 

Utilizaremos estratexias de: 

 -Autoaprendizaxe.   -Traballo por parellas. 

 -Traballo en pequenos grupos. -Traballo por cantos. 

 -Talleres. 

Respectaranse os principios da aprendizaxe significativa, deseñando 

actividades de ensino/aprendizaxe que permitan ao alumnado establecer 

relacións entre os coñecementos previos e as novas aprendizaxes. 

Deberanse especificar os obxectivos mínimos diferenciar contidos 

prioritarios de secundarios e empregar variedade de actividades. 

As medidas de reforzo educativo serán levadas a cabo polo mestre/a 

titor ou de área e en caso necesario polo mestre de apoio (PT/AL), co 

asesoramento do D.O., quedando rexistradas nos documentos pertinentes 

como é a avaliación e correspondente información aos pais. 

A avaliación será continua e formativa. Utilizará distintos 

procedementos e coordinarase polos diferentes profesores implicados. 

Medidas extraordinarias:  

A nivel organizativo: 

-Apoio dentro-fóra da aula. Individual ou en pequeno grupo, realizado 

polo profesor de apoio ou outros docentes. 

 A nivel didáctico: 



-Para A.N.E.A.E.- A, posibilidade de permanecer un ano máis no 

último curso de E.I., logo de informe favorable do titor/a, Departamento de 

Orientación,  e conformidade dos pais e nais que sera aprobado por 

inspección educativa. 

-Para A.N.E.A.E., permanencia dun ano máis en E.P. Procurarase que 

a repetición se realice no momento máis axeitado, co desenvolvemento de 

cada alumno/a e tendo en conta a súa socialización. Os criterios para a 

repetición están recollidos no P.C. 

-Adaptación curricular significativa: Aplicarase unicamente cando 

resulten insuficiente todas as medidas ordinarias de adecuación do currículo. 

Deberá responder ás necesidades educativas especiais que poida presentar 

un alumno/a de modo transitorio ou permanente ao longo da súa 

escolaridade. Confeccionaranas conxuntamente o profesor de área ou  titor/a 

coa colaboración do profesor/a de apoio e o asesoramento do Xefe do 

Departamento de Orientación. Quedarán rexistradas no documento 

correspondente e serán coñecidas por todos os membros do equipo docente. 

A avaliación efectuarase en función da A.C.S., nos mesmos termos 

que o resto do alumnado; e completarase cunha valoración cualitativa do 

progreso do alumno/a. Nesta avaliación colaborara o mestre/a de apoio se é 

o caso, sendo o responsable último desta avaliación o mestre/a de área / 

titor/a.  

Cando se considere necesario poderá utilizarse apoios alleos ao 

centro: 

O.N.C.E., A.S.P.A.V.E.R., Asociación Down, etc. 

6. CRITERIOS PARA A ATENCIÓN DO ALUMNADO. 

Profesorado ordinario: 

Intentarase que nas horas en que os especialistas dan as súas 

materias nun grupo, se utilicen para desdobrar, ou ben que o titor utilice a 

devandita sesión para apoiar noutra aula. Esta será unha medida preventiva, 



pero tamén servirá para reforzar a atención do alumnado con dificultades de 

aprendizaxe, ritmos lentos, etc. 

Os criterios á hora de aplicar a anterior medida responderán 

principalmente ao número de alumnos/ás por aula e as súas características, 

á presenza de distintos cursos dentro dunha mesma aula, e nas unitarias 

polas súas características. 

Aproveitaranse os desprazamentos dos/ ás mestres/ ás especialistas 

itinerantes ás unitarias para apoiar noutras áreas, se fose necesario. 

Reducirase ao máximo o número de mestres/ ás que entren a apoiar 

nun grupo-clase. 

No caso de que viñesen nenos/ás que falasen outro idioma distinto ao 

galego/castelán, intentarase que nun principio lle atenda un mestre/a que 

coñeza o idioma do alumno/a, para que lle inicie no galego/castelán e se 

sinta mellor acollido, sempre que isto sexa posible xa que, 

desgraciadamente, non se posúen recursos en todos os idiomas. 

Mestre de Apoio de Infantil: 

O mestre de apoio en educación infantil terá tes ámbitos de actuación: 

Colaborar co titor na atención individualizada a aqueles alumnos con 

Necesidade Específica de Apoio Educativo 

Colaborar co titor na atención á diversidade organizativamente, 

posibilitando a creación de subgrupos dentro da aula. 

Colaborar na prevención do dificultades de aprendizaxe do alumnado 

mediante programas específicos de estimulación da fala, grafomotricidade, 

lectoescritura, psicomotricidade, TIC´s. 

Profesorado de apoio especialista ( A. L. /P.T. ): 



No C.R.A. contamos con dúas prazas de mestres de apoio 

especialistas en audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica, que atendera 

todos os problemas e dificultades do alumnado. 

A súa labor rexerase en base ás orientacións previas do Xefe do 

Departamento de Orientación / Equipo de Orientación Específica 

A atención dos mestres de apoio especialistas será organizada pola 

xefatura de estudios previa proposta do Xefe do Departamento de 

Orientación. 

Na atención do alumnado priorizarase a atención a alumnado con 

Necesidade de Específico de Apoio Educativo, derivadas de discapacidade 

física, psíquica, sensorial ou trastornos graves de conducta, altas 

capacidades e incorporación tardía ao sistema educativo. 

Tamén será prioritario a atención a alumnos con dificultades de 

aprendizaxes ou ritmos lentos; isto débese a que o profesorado ordinario non 

dispón de horas libres para facelo. 

Sempre que sexa posible intentarase realizar o apoio dentro da aula, 

excepcionalmente os devanditos apoios realizaranse fóra, para atender 

dificultades puntuais. 

 

 

7. PROPOSTA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA. 

7.1. Medidas xerais de atención á diversidade no C. R.A.: 

 Partindo dos obxectivos xerais que nos sinalamos para a atención á 

diversidade acordamos as seguintes medidas xerais: 

13. Actuación individualizada e personalizada. 

14. Metodoloxía activa para favorecer a autonomía. 



15. Propoñer actividades que impliquen colaboración de todas as familias 

en actividades do centro para mellorar o coñecemento mutuo. 

16. Asumir distintos tipos de responsabilidades. 

17. Fomentar as relacións afectivas e de respecto mutuo. 

18. Potenciar unha actitude positiva cara ás distintas manifestacións 

culturais e lingüísticas (respecto pola lingua autóctona, o galego, e as 

outras linguas que estean presentes no CRA). 

19. . Elaborar normas de convivencia consensuadas. 

20. . Potenciar actividades extraescolares e así acentuar as relacións 

interpersoais. 

21. .As actividades terán distintos graos de dificultade, respostas múltiples 

que favorezan o pensamento diverxente, creativo e autónomo e a 

posibilidade de poder adaptalas ás distintas capacidades dos 

alumnos/ás. 

22. As Adaptacións Curriculares Significativas e o Reforzo Educativo, son 

instrumentos básicos para a resposta didáctica á diversidade. 

7. 2. Medidas específicas de atención á diversidade  no noso 

C.R.A.: 

       As medidas específicas de atención á diversidade no noso C.R.A. 

centraranse no alumnado que presente necesidades específicas de apoio 

educativo(A.N.E.A.E.s) e consistirán en: 

       a - No referente a Obxectivos e Contidos: 

• Adecuar os obxectivos mínimos ás capacidades dos 

alumnos/ás, mediante reforzo escolar ou adaptacións 

curriculares. 

       b- No referente a Metodoloxía: 



• Individualización. 

• Grupos de traballo heteroxéneos. 

• Grupos flexibles. 

• Atención na medida en que nos sexa posible aos intereses dos 

alumnos/ás. 

• Favorecer a participación do alumnado na vida da súa escola, do seu 

C.R.A., buscando a solidariedade e rexeitando a discriminación. 

• Elaborar estratexias para conseguir uns resultados positivos. 

• Estimular a capacidade de autoestima e superación. 

       c- No referente ás Actividades: 

• Adecuación destas ao nivel e as necesidades dos alumnos/ás que 

as deban realizar. (Actividades de motivación, detección de 

preconceptos, desenvolvemento, reforzo, ampliación, ....) 

• Deberán ser de distintos tipos: manipulativas, reflexivas, intuitivas, 

analíticas, individuais, colectivas, ... 

• Manifestarán respecto polas diferenzas, favorecendo o 

autoconcepto  e a autoestima. 

d- No referente aos Materiais: 

c. Adecuar estes aos alumnos/ás. 

d. Utilización de diversos tipos de material, sempre que inclúan as 

normas de seguridade que marque a normativa vixente.. 

É fundamental recordar que unha vez que observamos algunha 

dificultade en algún alumno/a valoramos se entraña unha necesidade 

educativa especial ou non e, dependendo dun tipo ou doutro, adoptaremos 



distintas estratexias sempre en colaboración co Departamento de 

Orientación. 

A principal medida a aplicar cando se trata de alumnos/ás con 

necesidades educativas especiais son as Adaptacións Curriculares 

Significativas. 

7. 3. Modelo organizativo e temporalización 

        Cando as medidas xerais descritas sexan aplicadas ao alumno/a 

detectado con dificultades e siga manténdoas procederemos: 

       1. O profesor/a titor/a, logo de autorización familiar, demandará 

Avaliación Psicopedagoxica por parte do Departamento de Orientación. 

       2. Avaliación Psicopedagóxica por parte do D.O. co consentimento 

dos pais ou titores. Se o resultado da avaliación nos debuxa a un alumno/a 

con necesidades educativas especiais (ACNEAE) propoñemos levar a cabo: 

 

2.a.- Realizar apoios de forma consensuada co mestre/a-titor/a e o 

mestre/a de apoio. Procurarase que o alumno/a saia o menos posible da aula 

para non perder contacto co seu grupo- referencia, é polo que o horario se 

realiza de mutuo acordo cos implicados: mestre/a-titor/a, mestre de apoio, 

xefe/a do D.O., e xefe/a de estudos  

En caso de que o alumno teña que saír de clase para recibir o apoio 

debemos de cambiar o concepto de "son ou vou atrasado" por o de "voume 

aprender mais cousas aí a lado" ou "a clase se desdobra"......... 

2.b.- Los apoios a alumnos/ás con necesidades educativas na área de 

Linguaxe realizaranse dentro da aula de referencia, sempre que sexa posible, 

mantendo unha estreita coordinación entre profesor/a titor/a e o/a 

especialista. Cando o apoio o reciban alumnos/ás de Educación Infantil é 

aconsellable que a actividade a realice todo o grupo - referente, aínda que 

sempre primará o máis axeitado para o alumno/a que deba tratarse. 



2.c.- Sempre informarase os pais ou titores dos alumnos/ás con 

necesidades educativas do proceso que debe seguirse nestes casos.  Se 

están conformes, levarase á práctica. 

3. Realizaranse Adaptacións Curriculares partindo das non 

significativas para chegar ás significativas se son necesarias. 

Entendemos por Adaptacións Curriculares Significativas como o 

conxunto de modificacións que se realizan nos obxectivos, contidos, criterios 

e procedementos de avaliación, actividades e metodoloxía para atender ás 

diferenzas individuais dos alumnos/ás que presenten dificultades na 

aprendizaxe. 

Como criterios básicos para a Adaptación Curricular propoñemos: 

• Partir sempre dunha ampla avaliación do alumno/a e do contexto.                  

Basearse no currículo ordinario. 

• Tender a que as Adaptacións aparten ao alumno/a o menos posible das 

formulacións comúns. 

• Atender sempre á súa confidencialidade. 

• As Adaptacións Curriculares Significativas (ACS), serán elaboradas polo 

profesor/a titor/a co asesoramento do mestre/a apoio e do Xefe do 

Departamento de Orientación. 

• Para o establecemento dunha ACS celebrarase a cabo unha sesión 

coordinada coa Xefatura de Estudios.  

• Con posterioridade estableceranse sesións de coordinación entre 

todos/ás os implicados. 

• Así mesmo será o titor/a quen comunicará o decidido aos pais ou titores 

do alumno/a. 

• A avaliación do desenvolvemento do alumno/a será periódica e en 

relación a o seu 



• As ACS permitirán realizar cantas modificacións se crean oportunas. A 

avaliación levará a cabo polo equipo docente ( apoio, titor/a, especialistas, 

) e Xefe do Departamento de Orientación. 

       4. No referente á avaliación e promoción de ANEAE debemos 

recordar que a avaliación terá un carácter normalizador de maneira que o 

alumnado con necesidades  especifica de apoio educativo participe dos 

mesmos principios educativos que os seus compañeiros ("... Todos os 

alumnos teñen dereito ás mesmas oportunidades de acceso aos distintos 

niveis de ensino"), para iso debemos: 

       - Proporcionar ao alumno/a, no referente a actividades de 

avaliación, os mesmos medios que se ofertan ao resto dos seus 

compañeiros/ás para desenvolver as aprendizaxes, sempre que sexan 

compatibles coas ACI. 

         1- Deseñar actividades e procedementos de avaliación diversos 

para poder desenvolver os máis idóneos. 

 2- No caso de alumnos/ás con A.C.S., deberá especificarse que 

a súa evolución é respecto á A.C.S. 

  3- Especificar se ten reforzo educativo. 

           4- Adecuar os instrumentos de avaliación ás dificultades 

(realizar a mesma actividade todo o alumnado pero cunha técnica concreta 

adaptada ás posibilidades, necesidades e características de cada alumno/a. 

         Nas decisións sobre promoción de ANEAE teremos en conta: 

      - Os progresos respecto ao seu A.C.S. 

       - O nivel de interacción do alumno/a co resto do grupo. 

       - A autonomía, independencia, comunicación e hábitos de traballo. 

       - As necesidades de adaptación que o alumno/a vai precisar. 



       - Que o responsable da promoción é o profesor/a titor/a, que 

poderá sempre que o crea convinte ser apoiado polo profesor/a apoio e o 

Xefe de Departamento de Orientación e comunicará o decidido aos pais ou 

titores do alumno/a con necesidades educativas especiais.



8.-IMPLICACIÓN DOS DIFERENTES PROFESIONAIS QUE 

PARTICIPAN NA INTERVENCIÓN CON ESTE ALUMNADO. 

 As persoas que deben intervir no Plan de Atención á Diversidade son 

as seguintes: o titor, aqueles especialistas que interveñan na educación do 

alumno, o profesor especialista en Audición e Linguaxe, o mestre/a de 

Pedagoxía terapéutica, o xefe do Departamento de Orientación e o Equipo 

Directivo. 

 1.TUTOR 

-Colaborar co DO nos termos que estableza a Xefatura de Estudios 

que han de referirse á detección de necesidades educativas especiais dos 

alumnos, avaliación psicopedagóxica, elaboración de adaptacións 

curriculares e avaliación. 

-Participar no desenvolvemento do Plan de acción titorial e nas 

actividades de orientación, baixo a coordinación do xefe de estudios, 

contando coa colaboración do DO. 

-Coordinar o proceso de avaliación dos alumnos do seu grupo e 

adoptar a decisión que proceda acerca da promoción dos alumnos dun ciclo 

a outro, para o que ha de contar co asesoramento do AL, PT, Xefe/a do DO. e 

o resto do equipo docente. 

-Atender ás dificultades de aprendizaxe dos seus alumnos para 

proceder á adecuación persoal de currículo, o que implica a elaboración de 

adaptacións curriculares coa colaboración do resto do profesorado ordinario 

que atende ao alumno, o profesorado especialista AL, PT, Xefe/a do DO 

-Facilitar a integración dos alumnos no grupo e fomentar a súa 

participación nas actividades do centro. 

-Orientar e asesorar os alumnos e os pais sobre as súas posibilidades 

educativas. 

-Canalizar os problemas e inquietudes dos seus alumnos. 



-Informar os pais, mestres e alumnos do grupo de todo aquilo que lles 

concirna en relación coas actividades docentes e o rendemento académico. 

2. MESTRE/A ESPECIALISTA DE PEDAGOXIA TERAPÉUTICA  e 

AUDICIÓN E LINGUAXE 

As súas funcións son: 

-Colaborar co Xefe do DO na elaboración e desenvolvemento de 

programas relacionados con problemas de comunicación, especialmente en 

programas de prevención e estimulación da linguaxe en Educación Infantil e 

primeiro ciclo de Educación Primaria. 

-Asesorar o profesorado na programación de actividades para a 

prevención e tratamento de dificultades que presenten os alumnos/ás e 

prestalos axuda en caso necesario para o acceso dos alumnos ao currículo. 

- Colaborar na valoración das necesidades educativas especiais dos 

alumnos/ás. 

-Colaborar co profesor titor na elaboración de adaptacións curriculares 

e na adaptación dos alumnos. 

-Realizar intervencións directas de apoio logopédico vinculadas ao 

curriculum dos A.C.N.E.Es, e sempre que sexa posible, con carácter xeral e 

dentro da aula ordinaria. 

-Colaboración co profesor titor/a, profesorado do centro, e o xefe/a do 

DO. a detección de necesidades educativas especiais. 

-Participación nos Equipos de Ciclo, Claustro e Comisión de 

Coordinación Pedagóxica, neste caso de forma puntual propoñendo medidas 

que faciliten a unificación de criterios nunha mesma dirección en relación cos 

alumnos con necesidades educativas especiais. 

-Elaboración de materiais específicos e recursos destinados aos 

alumnos con necesidades educativas especiais. 



-Colaboración co titor en establecer unhas canles que permitan que o 

proceso educativo teña continuidade entre o centro e a familia facilitando 

unha puntual información aos pais e profesores sobre os acontecementos 

máis relevantes da vida do alumno. 

 3. XEFE/A DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

O xefe/a do D.O. no centro intervén directamente cos alumnos e/ou a 

través da Comisión de Coordinación Pedagóxica realizando 

fundamentalmente estas funcións: 

-Apoio especializado nos procesos de elaboración, aplicación, 

avaliación e revisión dos Proxectos Curriculares de Etapa (incluíndo o Plan 

de Acción Titorial) e na Programación Xeral Anual (Plan de Atención á 

Diversidade). 

-Definición de criterios e procedementos para a adopción de medidas 

de atención á diversidade, en colaboración co Xefe de Estudios, profesorado 

de apoio, AL/PT e titores. 

-Colaboración co profesor titor, profesorado do centro e profesorado 

especialista AL/PT na detección de necesidades educativas indicadoras de 

risco que poidan xerar inadaptación social. 

-Identificación e valoración das necesidades educativas especiais a 

través da conseguinte Avaliación psicopedagóxica dos alumnos que poidan 

necesitala. 

• Traballadores Sociais 

      -Proporcionar información a profesores titores sobre aspectos 

familiares e sociais dos alumnos con necesidades educativas especiais e 

tamén, daqueles alumnos que formulan problemáticas específicas por 

atoparse en situacións sociais ou culturais desfavorecidas ou manifestar 

dificultades graves de adaptación escolar. 

      -Facilitar a integración social dos alumnos con necesidades 



educativas especiais en colaboración con profesores titores e familias. 

      -Participar en tarefas de formación de pais e orientación familiar.



9. RECURSOS PERSOAIS E MATERIAIS NECESARIOS PARA 

LEVAR A CABO O PLAN. 

Para levar a cabo o P.A.D. o centro conta con: 

-Todo o profesorado do centro, en tanto que dá resposta a toda a 

diversidade do alumnado. 

-Profesionais especializados de atención directa - P.T. e A.L. -. 

-Equipo directivo como organizador de horarios, coordinador de 

funcións, derivación de casos ao xefe/a do D.O. 

-O xefe/a do D.O. como apoio e asesoramento ao centro e valoración 

das necesidades educativas especiais do alumnado. 

-Consello Escolar, A.M.P.As, CEFOREs, EOE, Servizos Sociais,... 

-Dotación de presupostos e material. 

Pero, hai que ter en conta que: 

- A praza de A.L. debería ser fixa no C.R.A., devido á gran incidencia 

de problemas relacionados coa linguaxe oral (RSL, dislalias,...), polo que é 

necesario para o establecemento de  tarefas de reforzo, apoio e atención que 

consideramos moi importantes e necesarias. 

 - Consideramos moi necesario a existencia de espazos 

axeitados e a dotación de infraestruturas e materiais apropiados. 

 



10. PROCEDEMENTOS DE INFORMACIÓN E IMPLICACIÓN DE 

FAMILIAS. 

Papel dos titores/ás: 

• Informar os pais sobre o funcionamento do centro. 

• Informar os pais sobre o proceso de ensino aprendizaxe do alumno/a. 

• Atender as necesidades persoais básicas da familia, sempre que sexa 

posible. 

• Favorecer a integración do alumno/a no grupo. 

• Favorecer a relación dos pais coas ANPAS, 

• No caso de ACS o titor será o responsable de informar aos pais. 

Papel do Xefe do Departamento de Orientación 

Entrevistarase cos pais cando estes o demanden. 

Entrevistarse cos pais no caso de levar acabo un informe psicopedagóxico 

Informar aos pais dos resultados de dito informe psicopedagóxico 

Establecer pautas de actuación para o fogar en relación coa educación dos 

alumnos/as e dalas a coñecer ás familias. 

 

 

11.- COLABORAR COS SERVIZOS SOCIAIS E SANITARIOS DA  

ZONA. 

En caso necesario, dende o CRA e as súas Unidades manteranse 

relacións con Concellos, Mancomunidade, Centro de Saúde, Asistentes 

sociais, Asociacións Culturais, e todas aquelas institucións e persoas que 



poidan achegar o seu colaboración para atender de forma global o alumnado 

que presente necesidades específicas de apoio educativo. 

       Estas relacións dependerán da situación que se presente, e se 

programarán cando se vaian realizar, canalizándose a través do equipo 

directivo. 

12. AVALIACIÓN E REVISIÓN DO PLAN.  

Realizarase anualmente coa finalidade de mellorar a intervención 

pedagóxica e adecuarnos á diversidade dos alumnos. 

Todo o acordado na devandita avaliación figurará na Memoria do 

centro. 

Esta revisión sería necesaria realizala tamén se modificasen 

notablemente as características, o número, ... do alumnado a atender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO 

NORMAS  PARA  O  FUNCIONAMENTO  DOS  ÓRGANOS COLEXIADOS 

· A   elección   dos   representantes   do   profesorado   nos   órganos 

correspondentes, faranse de acordó coas normas legáis vixentes. 

Igualmente  seguirase  a lexislación nos aspectos  que  marcan 

convocatoria. 

· A Orde do Día das reunións ordinarias será elaborada polo equipo 

directivo, tendo en conta calquera proposta que aporte algún 

membro do claustro. Tanto a orde de debate como a inclusión 

dalgún punto novo, poderá ser acordado ó inicio da reunión, a 

proposta de calquera membro e acordó previo por maioría. 

· As decisións serán vinculantes para tódolos membros e se tomarán, 

se é posible por consenso, de non ser así se adoptará a opción máis 

votada. No caso de haber maioría de abstencións, continuaríase o 

debate ata establecer unha nova votación.  A votación será a man alzada, salvo que haxa a 

proposta de ser segreda e nese caso así sería. 

· A asistencia a tódalas reunións debidamente convocadas    será 

obligatoria. 

· O secretario, ademáis de levantar acta de cada reunión, comunicará 

os acordos tomados a aqueles membros da comunidade escolar que 

se vexan afectados por eles. Así mesmo   facilitará por petición 

expresa dos afectados copia destes acordos. 

DEREITOS E DEBERES DOS MESTRES  

DEREITOS 



· Tódolos recoñecidos  polas disposicións  legáis  ó conxunto de 

funcionarios. 

· Plena responsabilidade na educación do alumnado ó seu cargo. 

· Ser respectado no trato polo alumnado, pais, compañeiros e persoal non docente. 

· Estar informado de tódolos acontecementos que repercutan na 

marcha do centro. 

· Convocar os pais ou titores por propia iniciativa tanto particular como colectivamente. 

 DEBERES 

· Cumprir a xornada laboral semanal marcada pola leí. Asistir   con   puntualidade   as   clases   e   

reunións   dos   órganos colexiados de que forme parte.Programar e prepara-lo traballo escolar. 

·Convocar os país ou titores de acordó coas orientacións do PEC,cantas    veces sexa    preciso,    

tanto    individualmente    como colectivamente, para mantelos informados de calquera tema 

que afecte á educación dos seus fulos. 

           · Manter co alumnado e os país un clima de colaboración que facilite 

un maior rendemento do seu traballo. 

            · Desenvolver unha avaliación continua do seu alumnado, dando 

conta a estes do resultado cantas veces considere oportuno e 

marques as disposicións vixentes. 

 · Coñece-lo medio ambiente do seu alumnado e a súa realidade 

sociocultural 

 · Tratar co debido respecto a país, alumnado, compañeiros e persoal 

non docente. 

 Coñecer e usar co alumnado do centro o galego, aplicando no ensino as normas 

que a tal efecto dispoñan os organismos oficiáis competentes. 



 · Amosar      unha      disposición     positiva     para     actualizarse pedagoxicamente. 

  ·Realizar un informe final do seu alumnado como axuda para o 

seguinte mestre/a. 

 

  DEREITOS E DEBERES DOS ALUMNOS 

 DEREITOS 

• Ser respectado na súa conciencia cívico-social. 

• Que a escola lie facilite oportunidades e servicios educativos para 

o seu desenvolvemento integral. 

• A ser respectado na súa dignidade persoal ou familiar, non 

sufrindo sancións vexatorias nin maltratos, tanto físicos como psíquicos 

ou moráis. 

• A usar as instalacións, material e mobiliario do centro, que debe 

estar adaptado as súas necesidades físicas e psíquicas,, e coas máximas 

garantías de seguridade e hixiene. 

• A que se respecte a legalidade vixente no relativo a deberes para 

casa. 

• A unha avaliación continua do seu rendemento e aproveitamento 

escolar, sen acumulación no tempo das avaliacións globais, con plena obxectividade 

• A facer públicos os criterios de avaliación e promoción, é debera existir unha comunicación 

fluída entre os titores, mesteres/as, alumnos e pais/nais 

• A unha normas de conducta claras, que lies permitan en todo 

momento  saber a que aterse, e que deben estar recollidas neste 

Regulamento ou en folla exposta na cortiza das aulas. 

 · A reserva sobre as circunstancias familiares o persoais (agás no caso de maltrato 

sobre o neno que se informará a Asuntos Sociais) 

DEBERES 



• De xustifíca-las faltas de asistencia a clase, asi como cumplir e respetar o horario escolar 

• De ser comprensivo e solidario eos seus compañeiros, aumentando 

a súa consideración cara os máis débiles. 

• De respecta-las indicacións do profesorado ou do persoal non 

docente. 

·        De evitar que as súas actitudes poidan influir negativamente nos seus compañeiros/as, 

especialmente nos de menor idade. 

• De respectar os horarios de entrada e saida do colexio, así como a 

ordenación establecida para entrar e saír. 

• De manter limpas as dependencias do centro, respectando as 

instalacións dos servicios e facendo un uso axeitado de todo o 

material. 

• De asistir a clase cun mínimo de aseo e hixiene persoal. 

· De ter un aproveitamento de tódalas actividades pedagóxicas. 

 · De Cumprir as seguintes NORMAS DE CONVIVENCIA (que resume os DEBERES ANTERIORES): 

- Ser puntuales nas entradas a escola 

- Respetar os seus compañeiros e mestres/as do CRA (tanto na súa liberdade, integridade, intimidade 

e convinccións) 

- Non discriminar 

- Coidar ben as dependencias e materiais do centro, asi como o material dos demais 

- Participar na vida e no funcionamento do centro 

DEREITOS E DEBERES DOS PAIS/NAIS OU TITORES/AS DOS ALUMNOS 

DEREITOS 



• As ANPAS, caso de existir, e os pais/nais en xeral teñen o dereito e 

a obriga de coñecer e respecta-las directrices e normas do P.E.C., 

así como de propoñe-los cambios necesarios tal como indica a 

lexislación vixente. 

• A ser informados de calquera aspecto relacionado coa educación 

dos seus fillos/as. 

• A ser escoitado polo persoal do centro, docente ou non, cando 

expresen algunha reclamación ou suxestión que, dentro do marco 

legal, consideren oportuno formular. 

• A participar de xeito activo nos órganos colexiados para os que foi 

elixido. 

• A que os seus fíllos/as, sempre que cumpran os requisitos esixidos, 

disfruten de calquera servicio ou actividade complementaria que 

desenvolva o centro. 

  DEBERES 

·De dialogar e colaborar co centro en todo o que facilite o labor de 

educación do seus fíllos/as, 

· De ter a preocupación necesaria para proporcionarlle os seus 

fíllos/as o material preciso para unha maior eficiencia da tarefa 

educativa. 

· De acudir ó centro tantas veces como a súa presencia sexa requirida por  causa xustificada. 

· De informa-la dirección do centro das deficiencias físicas ou psíquicas que poidan ter 

os seus fíllos/as, que poidan incidir negativamente no normal desenvolvemento do traballo 

escolar.  

·De procura-la asistencia a clase dos seus fíllos/as, coa debida puntualidade e hixiene. 

· De xustifíca-la ausencia dos seus fíllos/as, así como autoriza-la súa saída fora do centro dentro do 

horario escolar. Recollerase nun registro nas escolas 



DEREITOS E DEBERES DO PERSOAL NON DOCENTE 

DEREITOS 

• A ser tratado co debido respecto por parte de alumnado, pais/nais e 

profesorado. 

• A un exercicio libre das tarefas que teña encomendadas, co 

necesario   respecto   das   normas   que   o   persoal   competente 

determinara. 

DEBERES 

• De tratar co debido respecto a alumnado, pais/nais e profesorado. 

• De    cumprir    cas    obligas    que    lie    son    encomendadas 

regulamentariamente dentro das súas competencias. 

TITORÍAS 

Ademáis das características globais indicadas xa noutro apartado deste P.E., conven resaltar: 

• O titor/a debe facer acto de presencia ante calquera medida 

disciplinaria que afecte a algún dos seus titorandos e poidan 

corresponder os apartados de faltas graves ou moi graves. 

• O titor/a debe intentar coñece-la personalidade e intereses do seu 

titorando, así como o grado de integración no grupo. 

 

   FALTAS E SANCIÓNS 

 FALTAS E SANCIÓNS DO PROFESORADO 

FALTAS 

Será considerada falta do profesorado o incumprimento de calquera dos apartados deste 

regulamento, ou dos acordos do Claustro e de cantos se recollan na normativa legal a tal efecto. 



SANCIONS 

• Apercibimento verbal individual. 

• Apercibimento verbal no Claustro. 

• Apercibimento escrito coa aprobación do Claustro. 

 

• Comunicación á Inspección ou organismo competente da falta 

cometida. Esta notificación deberá ser referendada polos 2/3 do 

Claustro 

• O proceso a seguir ante unha falta debe ser a aplicación secuencial 

destas sancións por parte da dirección do centro, tendo sempre o 

referendo do Claustro cando así se especifique. 

FALTAS E SANCIONS DO ALUMNADO 

 LEVES 

· Impuntualidade reiterada (pto. 4.16) 

• Descoido ou neglixencia leve no tratamento e uso do material e 

instalacións do centro. 

• Desconsideración, menosprezo ou comportamento incorrecto cara 

os seus compafieiros ou a actividade do profesorado. 

• Asistencia a clase sen material necesario ou incumprindo as normas 

mínimas de hixiene  

• Non execución reiterada das actividades propostas na actividade 

escolar. 

• Saír fóra do centro sen permiso. 

GRAVES 

·  Faltas a clase reiteradas e sen xustifícar. (pto.4.16) 



• Incorrer reiteradamente en faltas leves. 

• Deterioro intencionado de material ou instalacións do centro. (Os danos reparanse ou 

pagaranse e o roubado devolverase, de se lo caso) 

• Actitude negativa e reiterada diante dos avisos e correccións do 

profesorado ou persoal non docente. 

• Reiteradas faltas leves 

 

MOI GRAVES 

• Incorrer reiteradamente en faltas graves. 

• Sustracción do material do centro ou dos compañeiros. 

• Violencia física contra o profesorado, alumnado ou persoal non docente. 

• Todos aqueles actos que leven ocasionada unha notoria vexación ou 

ofensa grave as persoas.  

•  Todos   aqueles   actos   que   ocasionen   un   deterioro   grave   de instalacións, 

materiais ou mobiliario do centro. 

Serán obxecto de correción actos nas escolas, en activiades complemetarias e extraescolares e 

todos os relacionados coa vida escolar que afecten a membros da vida da Comunidade Escolar 

O Centro educativo supervisará o cumplimento das correcións  

SANCIÓNS E GRADACIÓN DAS FALTAS LEVES 

· Apercibimento oral do titor/a en privado ou por escrito (informados o Xefe de Estudos e Director) 

DAS FALTAS GRAVES 

• Apercibimento escrito os país, requirindo a súa presencia no centro 

para entrevista ca dirección e partes interesadas. 

• Restitución ou reparación do material deteriorado, Xefe de Estudos e  Director, oído o titor e 

Pais 



DAS FALTAS MQI GRAVES 

"Toda falta moi grave entra dentro do proceso sancionador indicado máis adiante, polo que se 

remita a tal apartado, quedando por tanto a expensas do que a normativa vixente estipula. 

As faltas moi graves e de conductas gravemente perxudiciais para a convivencia do centro, 

deléganse no Director, oído o Equipo Directivo, titor, pais e alumno e informarase o Consello 

Escolar 

Previa instrucción dun expediente, poderanse aplicar as seguintes correcións: 

· Tarefas para mellorar ou reparación 

· Expulsión das AEC 

· Cambio de Grupo 

· Expulsión de clases ( 5 días a 2 semanas) 

· Expulsión do centro (3 días lectivos-1 mes) 

 

PROCESO SANCIONADOR  

De acordó co Real decreto 732/1995, de 5 de maio polo que se establecen os dereitos e 

deberes dos alumnos/as e as normas de convivencia nos centros, sección 2°: Procedemento 

para a tramitación dos expedientes disciplinarios. 

 

. MODO DE COORDINARSE 

Establécese unha hora de titoría e os país: Os luns de 15.00-16.00  

As reunións dos distintos equipos realízanse os luns de 16:30 a 17:30h.  co seguinte calendario: 



" Equipos de ciclo de E. Infantil e E. Primaria: reúnense tódolos primeiros luns de cada mes. 

·Equipo de normalización lingüística, TIC´s, Proxecto Lector, EAEC: reúnese o luns  de cada mes  

· CCP: Os cuarto luns de mes 

As funcións dos distintos equipos son: 

«     Adapta-lo plan de estudios ó ciclo correspondente e coordina-la programación dos 

distintos niveis. 

• Harmoniza-la metodoloxía a empregar en cada ciclo. 

• Coordinar,   planificar   e   revisar   as   actividades   pedagóxicas, 

complementarias e extraescolares. 

• Revisa-los resultados da programación e metodoloxía empregada. 

 DESEÑO DAS SESIONS DE AVALIACION 

Tendo en conta o alumnado das escolas, formado por nenos/as de Educación Infantil e 1° 

ciclo de Educación Primaria, dámoslle máis importancia a avaliación continua e coincidindo 

coas vacacións de Nadal, Semana Santa e final de curso informase os pais/nais do proceso 

educativo dos seus fillos/as. 

O remate de cada trimestre farase unha Xunta de Avaliación por escolas na que asisitiran: O titor/a, 

mestres/as especialistas que den docencia nela, profesores de apoio de selo caso e o orientador 

  PLAN DE AUTOPROTECCION ESCOLAR 

As características especiáis do C.R.A. e a idade do seu alumnado fan do plan de autoprotección 

un proceso moi sinxelo. En caso de emerxencia, seguiranse os seguintes pasos: 

• Mante-la calma procurando evitar alboroto e  situacións de 

nerviosismo. 



• Transmitir   seguridade   os   nenos/as,   amosando   control   da 

situación. 

• Proceder ó desaloxo da aula ordenadamente e sen atrópelos. 

• Prescindir da recollida de obxectos persoais. 

• A mestra asegurarase de que é a derradera en saír da aula. 

• Unha vez fóra da aula, os nenos/as situaranse á porta do recinto 

escolar, afastándose progresivamente do foco de perigo. 

• No caso de disponer de teléfono, comunicarase á situación as 

autoridades pertinentes e os pais/nais dos alumnos/as para que 

coa maior brevidade acudan a recollelos. 

• De non disponer de comunicación telefónica no centro escolar, 

buscarase axuda e darase o aviso desde unha vivenda achegada. 

• O   lugar  elixido   polas   distintas   escolas   para  esperar  eos 

alumnos/as mentres non cheguen os pais/nais ou algún tipo de 

axuda é: 

o   ARTES: patio exterior da escola, na área da área. 

o   CANCES: patio exterior da escola, onde está o bambán 

con balancín, cerca da área da área. 

 o   MIRÓN: patio exterior da escola, detrás da portería máis afastada do edificio. 

o   VERDILLO : patio exterior da escola, lugar máis afastado 

do edificio, pegado ó cerré exterior.  

o   REGA: patio exterior da escola, lugar máis afastado do 

edificio. 

o   SÍSAMO: patío exterior da escola, no foso de area. 



 o   XOANE: patio exterior da escola, na área da area. 

PROCEDEMENTO DE ATENCIÓN OS ALUMNOS/AS ACCIDENTADOS 

En caso de accidente grave dalgún alumnos/a comunicaráselles telefónicamente os pais/nais 

ou titores/as. Se o accidente é moi grave chamarase ao mesmo tempo unha ambulancia para 

que traslade o alumno/a ó centro sanitario máis aconsellable. 

Nas escolas de dúas unidades existe a posibilidade de acompañar un/unha profesor/a ó 

alumnos/a, quedando o outro ó coidado dos outros/as nenos/as, mentras chega o mestre/a de 

guardia. 

Nas escolas dunha soa unidade o/a mestre/a, en caso de necesidade, recorrerá o mestre/a de 

guardia ou disponible para o coidado do resto dos alumnos/as e poder acompaña-lo alumno/a 

accidentado. 

 PROCEDEMENTOS DE ACTUACIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 

O C.R.A. ten un Consello Escolar formado por cinco profesores/as, catro pais/nais electos, máis un 

representante da ANPA, un representante do Concello e o equipo directivo do centro. 

As competencias do Consello Escolar son as seguintes: 

• Decidi-la admisión de alumnos/as. 

• Resolve-los conflictos e impofie-las sancións en materia de 

disciplina de alumnos/as, de acordó coas normas que regulan os dereitos e 

deberes dos mesmos. 

• Aproba-lo proxecto de presuposto do centro. 

·      Aprobar e avalia-la programación xeral anual do centro.  

·        Elabora-las    directrices    xerais    para    a    programación    e desenvolvemento das 

actividades escolares complementarias, visitas e viaxes. 

• Aproba-lo Regulamento de Réxime Interno. 



• Promove-la renovación das instalacións e equipo escolar así 

como vixia-la súa conservación. 

• Propoñerlle á administración calquera medida que contribúa a un 

mellor funcionamento do centro. 

NORMAS PARA A UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS 

As persoas ou entidades que desexen utilizar as instalacións do C.R.A. deberán seguir os 

seguintes pasos: 

• Realizar solicitude por escrito con, polo menos, dúas semanas de 

antelación, especificando a actividade a realizar, persoa responsable, duración e 

temporalización da actividade. 

• O Consello Escolar do centro emitirá informe e remitirá a 

solicitude á Delegación de Educación correspondente. Os informes serán 

favorables cando se trate de actividades educativas ou culturáis sen ánimo de 

lucro. 

• A autorización será concedida pola Consellería de Educación. 

  FALTAS  E IMPUNTUALIDADE DO ALUMNADO 

En Educación Primaria levarase un rexistro das faltas dos alumnos/as, esixíndoselles que as 

xustifiquen os país (verbalmente ou por escrito). En caso de faltas reiteradas pedirase xustificante 

médico. 

Se se producen faltas reiteradas sen xustificarou ou de dudosa xstificación, que superen un 

15% ao mes  poerase o caso en coñecemento do/a asistente social do Concello de Carballo e da 

Inspección de Educación. 

En Educación Infantil contabilizaranse as faltas a efectos de escolaridade. 

Se fará un rexistro nas escolas sobre a impuntualidade nas entradas, cando as faltas de 

puntualidade sexan reiteradas, habrá un apercibemento por parte do titor oído a Xefe de Estudos, 



se contuinua a mesma acitude erá o Xefe de Estudos e o Director, oido o orientador quen adopte 

medidas oído os pais. 

En ambos casos as faltas de asistencia e puntualidade figurarán no informe trimestral os pais/nais. 

 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 

 

IMPORTANCIA DUNHA BOA CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

A convivencia non é só un medio senón tamén unha das finalidades 

fundamentais da educación: aprender a convivir e desenrolar as competencias 

necesarias para isto. Un dos nosos obxectivos é formar futuros cidadáns que 

convivirán en sociedade respectando os dereitos e liberdades fundamentais, os 

principios democráticos e as diferencias cos demáis.  

 

O plan de convivencia ten por finalidade favorecer propostas educativas que 

axuden ao centro a conseguir a formación do antes citado con respecto e tolerancia 

e que desenvolvan   a motivación pola aprendizaxe e a mellora  das relacións e 

cohesión de cada grupo. 

É na aula onde se fomenta a comunicación pacífica e democrática e onde se 

crea unha atmósfera educadora solidaria. Na aula convivimos compartindo vivencias 

xuntos, interactuando, fomentando as boas relacións interpersoais, a autoestima, a 

participación, o compromiso e a asunción de responsabilidades. 

 

 

• DIAGNÓSTICO DA CONVIVENCIA DO CENTRO 

 

SITUACIÓN DO CENTRO.  Elementos a considerar:  

 



• A propia idiosincrasia do centro é un elemento condicionante da convivencia: por 

un lado a situación física do noso CRA, cun espallamento das aulas, inflúe dun 

xeito considerable na organización do centro, na convivencia e na comunicación 

de todos os elementos implicados no proceso educativo.   

Por outro lado a  dicotomía, aínda presente en parte do profesorado e na 

administración, escola unitaria/ centro educativo  dificulta o favorecemento  

dunha unión e coordinación na consecución de obxectivos. 

 

• O alumnado do centro, de idades entre 3 e 7 anos determinará o carácter 

formativo e preventivo do noso plan. Un plan que impregnará todas as 

actividades cotiás na aula cuxos obxectivose  xa formaban parte do curriculo. 

 

• A carga de traballo do profesorado: elaboración do proxecto lector, do plan 

lingüístico, do plan das TICs, as funcións titoriais, adaptación das novidades da 

LOE, o grupo de formación sobre as novas tecnoloxías no propio centro suporá 

quizáis unha desmotivación para a súa elaboración. 

 

 

• OBXECTIVOS  CONCRETOS 

 

NO CENTRO 

 

• Fomentar o sentimento de pertenza a un centro entre o profesorado e alumnado 

a pesar da separación física das aulas. 

• Realizar actividades que fomenten  a convivencia e coñecemento entre os nenos 

das distintas escolas. 

 

NA AULA 

 

e. Realizar actividades para o fomento dunha competencia lingüística:  

       Dialogar, escoitar e conversar 



Expresar pensamientos, emociones, vivencias e opiniones. 

f.  Resolución pacífica de conflictos.  

g. Estratexias de autocontrol, empatía e comprensión 

h. Asunción de responsabilidades. 

i. Fomento de hábitos de traballo 

j. Respecto das normas de aula. 

k. Diminución de comportamentos disruptivos: falar a berros, non rematar as 

tarefas, interrumpir aos demáis 

 

 

• ACTIVIDADES 

 

 

• Celebración da festa de nadal, entroido,  fin de curso, e a excursión todos xuntos. 

• Manter a publicación do periódico escolar. 

• Elaboración en cada aula dunhas normas de convivencia polos propios nenos 

• Realizar videoconferencias entre dúas aulas 

• Creación páxina web do colexio 

 

 

• AVALIACIÓN 

 

Os obxectivos que se pretenden conseguir en cada aula son máis factibles, non así os 

referidos ao todo o CRA, débese facer unha autoavaliaicón e unha crítica conxunta 

para posible melloras 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


