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1. INTRODUCIÓN 

1.1. SITUACIÓN ESCOLAR 

Xeograficamente o centro base e os adscritos pertencen ao concello de Carballo, capital da 

comarca de Bergantiños, con escolas distribuídas dentro das súas dezaoito parroquias e 

cunha poboación rural dispersa. 

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 contorno do Concello de Carballo e de A 

Coruña. 

A poboación da zona está sufrindo un estancamento da natalidade. 

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 atopan 

aumentadas pola presencia na vivenda familiar dos avós u outros familiares achegados. 

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

características lingüísticas da zona que a lingua vehicular da poboación e da aprendizaxe é o 

galego. Neste ámbito é importante destacar, ademais dos Centros Escolares, a labor dos 

concellos, en especial, o de Carballo, e a 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 desfavorecidas socio – 

cultural  e economicamente, característica  que inflúe negativamente no rendemento 

académico destes alumnos. 

O Colexio Rural Agrupado (en diante, C.R.A.) Ponte da Pedra está constituído pola agrupación 

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

que se unen para contar con maiores recursos económicos, materiais e persoais nas 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). 
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1.2. UNIDADES 

O  C.R.A. Ponte da Pedra conta con 9 unidades: 

4 Unidades Mixtas de Educación Infantil 

2 Unidades Mixtas de Educación Primaria (1º e 2º EP) 

3 Unidades mixtas de Educación Infantil e 1º e 2º Educación Primaria, todas elas catalogadas 

de Primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLAS 

UNIDADE 

CATALOGADA 

DE INFANTIL 

UNIDADE 

CATALOGADA DE 

PRIMARIA 

ARTES  1 

CANCES  1 

MIRÓN 1  

REGA 1  

SÍSAMO 1 1 

VERDILLO 1 1 

XOANE   1 

 EI 4 EP 5 TOTAL UNIDADES 
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1.3. SITUACIÓN DAS INSTALACIÓNS E EQUIPAMENTO 

Desde o CRA vixiaremos polo mantemento das instalacións e o seu equipamento procurando 

o seu arranxo, especialmente naqueles casos nos que supoñan un risco para a seguridade, a 

nivel de salubridade e/ou confortabilidade, así como aquelas melloras estéticas que favorezan 

o establecemento dunha imaxe  atractiva das escolas.  

 

Deste modo indicar que é preciso: 

Adecuar a iluminación interior das aulas á normativa de seguridade, colocando mamparas 

protectoras as luminarias.  

Instalación de xanelas climalit de dobre cristal como forma de mellorar a confortabilidade das 

aulas e ao mesmo tempo reducir o consumo eléctrico de calefacción. 

 

NECESIDADES DA SEDE. 

Rematar as obras do interior da sede: reparación dos contornos das ventanas e pintado das 

paredes de Secretaría, Departamento de Orientación e Dirección. 
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A nivel de todas as escolas: 

- Xanelas con dobre acristalamento e rotura da ponte térmica, así como a instalación de 

portas de entrada co mesmo sistema de illamento térmico, agás Cances, Verdillo e 

Artes que xa dispoñen delas. 

- Substitución do teito de fibrocemento (uralita estilo galpón) por un teito de tella que 

mellore o illamento térmico pola parte superior da escola.  

- Reparación de canlóns de desaugue rotos e afastar ditos desaugadoiros das fachadas 

das escolas, posto que toda a auga recollida dos tellados desauga a carón das 

fachadas coa conseguinte humidade para a aula. 

- Corte do céspede; polo menos, dúas veces por trimestre.  

- Substitución da area como medio de seguridade de amortiguación de golpes, por 

céspede. 

- Afastar os colectores de lixo que se atopan no exterior das escolas a unha distancia 

que evite a aparicións de insectos no contorno da escola. 

 

 

NECESIDADES POR ESCOLAS.  

 

ESCOLA NECESIDADES 

ARTES 

- Cubrir o pavimento do patio con céspede artificial; o 

pavimento é moi abrasivo e magoa aos nenos con moita 

facilidade. 

- Pedir que limpen a maleza da leira colindante, entran 

silvas e poden magoar aos nenos. 

- Colocar pasador alto no portal exterior.  

VERDILLO 

- Revisar canlóns. 

- Colocar canlóns no patio cuberto. 

- Pintar entrada e as dúas aulas. 

- Colocar tarima na entrada. 

- Retirar mobiliario. 

- Limpar o patio. 

- Arranxar o portal da entrada que non abre ben.  

- Amañar persianas rotas (2 en primaria e 1 en infantil) 
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CANCES 

- Colocar un pestillo no portal para que non se abra co aire. 

- Revisar lavabos porque se atascan continuamente.  

- Arranxar un columpio-balancín que está cheo de mofo.  

- Amañar o peche metálico do parque. Ten anacos de 

metal soltos que cortan.  

- Retirar unha portería pequena na parte de atrás do colo 

que está rota. 

 

MIRÓN 

 

 

- Instalación de tarima na aula de psicomotricidade. 

- Facer un tellado para que os alumnos/as e os pais e nais 

non se mollen nas entradas e saídas. 

- Incluír unha pechadura máis segura na porta da Igrexa 

(que os nenos/as non poidan abrir) e arranxar as demais 

pechaduras do patio que están estropeadas e que non 

permiten ofrecer seguridade ao alumnado. 

- Bloquear chanzos do muro da igrexa para que o 

alumnado non poida subir aos mesmos.  

- Arranxar/revisar outra greta que hai na planta superior. 

- Maior limpeza no patio (hai botellas, cristais...). 

REGA 

- Amañar a pista da escola. É unha demanda tamén da 

comunidade veciñal. 

- Arranxo da fachada da escola. 

- Na entrada á escola, cambiar as escaleiras por unha 

rampla, para maior seguridade. 

- Colocar un punto de acceso á auga ao lado do horto da 

escola. O horto está cerca da toma da auga. 

SÍSAMO 

- Limpar a fachada de humidades e os canlóns. 

 

 

XOANE 

- Limpeza da finca adxacente á escola.  

- Arranxar os xogos do patio.  

- Aumentar a potencia eléctrica. 

- Renovar a instalación eléctrica. 
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2. OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. MEDIDAS E RECURSOS PREVISTOS PARA O 

EFECTO. 

1. Traballar na consecución dos obxectivos dos proxectos: Plan de Acción Titorial, P. Lector-

Biblioteca, Plan TIC, Proxecto Lingüístico de Centro, Plan de Igualdade e o Plan de 

Convivencia Escolar. 

Ao longo do curso terase en conta todos os programas e proxectos aprobados no CRA para 

desenvolver a práctica docente. Temos previsto neste curso revisión do Proxecto Educativo e 

do Proxecto Lingüístico. 

2. Asegurar a coherencia e concreción das programacións didácticas de aula coas 

programación de ciclo/nivel, co Proxecto Educativo e a realidade de cada aula, así como a 

coordinación entre os ciclos. 

Para asegurar a conxunción nas coordinacións favorecemos as reunións de equipos e ciclos, 

con reunións presenciais para favorecer a interacción e a convivencia entre o profesorado. 

Este curso implantarase como medio para a presentación da programación didáctica da 

ferramenta PROENS. Comezará na etapa de infantil e nos cursos impares de Primaria, en 1º 

de Primaria no noso centro.  

3. Coordinar co Concello e cos pais e asociacións de veciños todas as intervencións que sexan 

necesarias para a conservación e mellora das instalacións do C.R.A. tanto nas escolas coma 

no local da sede. 

Grazas as coordinacións coas diferentes asociacións (ANPA, veciños,...) e o Concello, imos 

avanzando na mellora das instalacións das nosas escolas. 

- Arranxo de humidades da aula. 

- Cambio de persianas e xanelas. 

- Illamento da aula. 

- Remate da entrada anterior. 

- Instalar unha billa no exterior.  

- Tapar un pozo que sobresae nas inmediacións do centro. 
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4. Favorecer e apoiar as iniciativas do claustro que se decidan favorables para o 

funcionamento do C.R.A. 

A partir das reunións (conxuntas, por niveis/ciclos, por equipos ou no Claustro) escoitaranse 

todas as iniciativas dos mestres e, en conxunto valorarase o apoio das mesmas, adoptándose 

sempre e cando sexan axeitadas para o bo funcionamento do CRA. 

5. Coordinar a través das reunións de directores cos outros centros de Carballo así coma cos 

C.R.A. doutros Concellos de Galicia. 

Un martes de cada mes, os directores dos centros de Carballo e Coristanco reunímonos nun 

centro escolar para tratar temas ou dúbidas derivadas da función directiva. En canto as 

reunións da AMCRAGA trátanse diferentes temas relativos ao funcionamento e traballo nos 

CRA. 

6. Colaborar cos pais/nais para mellorar a organización das actividades complementarias. 

A través do ANPA realízanse, en colaboración co centro, as actividades programadas na PXA: 

o festival de Nadal e o festival das Letras Galegas. Así coma na organización das actividades 

extraescolares. Este curso estamos pendentes da renovación da directiva da ANPA. 

7. Colaborar co Departamento de Orientación para a atención a diversidade no centro e o 

asesoramento cos outros titores e demais mestres, así como para ter unha educación de 

igualdade entre sexos e unha boa convivencia no centro. 

Colaborarase en todo facilitándolle a información e os horarios para realización do seu traballo. 

8. Dinamizar e facilitar a organización da formación permanente dos mestres, sobre todo na 

realización dos grupos de traballo que se van a realizar este curso.  

Como cada curso, participaremos en diferentes grupos de formación para actualizar e 

completar a nosa formación que se reflectirá posteriormente na actividade de aula.  

9. Fomentar e dinamizar a participación das familias na vida educativa a través da Asociación 

de Nais e Pais.  

Fomentarase facendo publicidade das actividades realizadas pola ANPA, así como calquera 

información que se lles poida facilitar aos pais e nais dos nenos/as do CRA. 

10. Favorecer as canles de comunicación coa ANPA, coordinándonos e colaborando nas 

actividades complementarias e extraescolares que están programadas nesta PXA ou poidan 

ser organizadas pola ANPA. 

No noso centro as actividades complementarias e extraescolares colaboramos coas 

actividades que organiza a ANPA.  
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3. CONCRECIÓN ANUAL DO P.E. E MODIFICACIÓNS 

 

Durante o presente curso escolar, temos previsto neste curso revisión do Proxecto Lector, 

Proxecto Lingüístico e o Proxecto Educativo.   

 

4. CADRO DE ORGANIZACIÓN PEDAGÓXICA 

 

*½  AL compartida co CEIP Nétoma-Razo (centro base nese centro) e ½ mestra en PT 

compartida co IES Alfredo Brañas e centro base no CRA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Unidades Profesorado 

CRA Ponte 

da Pedra 

EI EP EI EP EF FI PT AL EM DO RE TOTAL 

4 5 5 5 1 1 1+1* 1+1* 1 1 1 17+2* 
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4.1. ORGANIZACIÓN DOCENTE 

ESCOLA/ESPECIALIDADE MESTRE 
ESTADO NO 

CENTRO 

ARTES 
Pamela Vila Rodríguez/ sust. Susana 

García Calaza 
Definitivo/ interino 

VERDILLO INFANTIL Tania Mato Vázquez Definitivo 

VERDILLO PRIMARIA 
María José Rodríguez Fernández/ 

sust. Tamara Gestal Brandariz. 
Definitivo/ interino  

CANCES María Mascuñana Mejuto Provisional 

MIRÓN Sandra Pazos Muíño Definitivo 

REGA 
Sonia Garrido Vázquez/ cotit. Leticia 

Peinó Rubido 
Definitivo 

SÍSAMO INFANTIL María Teresa Rodríguez Rama  Definitivo 

SÍSAMO PRIMARIA Isabel Vázquez Vázquez Definitivo 

XOANE Laura Veiga Rodríguez Definitivo 

APOIO INFANTIL María López Amado Definitivo 

EDUCACIÓN FÍSICA Ana Fernández Álvarez Definitivo 

EDUCACIÓN MUSICAL Alberte Calvo López Definitivo 

LINGUA ESTRANXEIRA Cristina Sanchís Migoya Definitivo 

PEDAGOXÍA 

TERAPÉUTICA 1 

Vanesa Blanco López/sust. 

ManuelTejo Souto  
Definitivo/Interino. 

PEDAGOXÍA 

TERAPÉUTICA 2 
María del Carmen Gontán Suárez* Interino 

RELIXIÓN Ramón J. Santos Seijo Persoal laboral 

DEP. ORIENTACIÓN Olga García Valiño Interino 

AUDICIÓN E LINGUAXE 1 Patricia Blanco Vázquez** Definitivo 
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AUDICIÓN E LINGUAXE 2 Rosalía Rodríguez López  Provisional 

*compartida co IES Alfredo Brañas.  

**compartida co CEIP Nétoma-Razo. 

 

PERSOAL NON DOCENTE 

INTÉRPRETE DE 

LINGUAXE DE SIGNOS 

Gema Santos Custodio. 

PERSOAL COIDADOR  María Estrella González Rodríguez.  

 

 

4.2. ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO E DE COORDINACIÓN DOCENTE.      

PROGRAMACIÓN E CALENDARIO DAS REUNIÓNS. 

EQUIPO DIRECTIVO 

 

DIRECTORA María Teresa Rodríguez Rama. 

XEFE 

 DE ESTUDOS 
Alberte Calvo López.  

SECRETARIO Ramón J. Santos Seijo. 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE 

- Adscrición do profesorado. 

- Elaboración da PXA. 

- Revisión do Plan de Igualdade e o Plan de Benestar 

Emocional. 

- Elaborar o Plan de hábitos saudables. 

- Renovar os membros do plan de autoprotección do 

centro. 

- Participación nas dinamizacións de plans e proxectos. 

- Seguimento e análise das diferentes casuísticas do 

centro. 

- Plan dixital. 
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2º TRIMESTRE  

- Participación nas dinamizacións de plans e proxectos. 

- Seguimento e análise das diferentes casuísticas do 

centro. 

- Plan dixital.  

3º TRIMESTRE 

- Participación nas dinamizacións de plans e proxectos. 

- Seguimento e análise das diferentes casuísticas do 

centro. 

- Elaboración da memoria final da PXA. 

- Plan dixital. 
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ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO 

 

- CONSELLO ESCOLAR 

 

CONSELLO ESCOLAR 

María Teresa Rodríguez Rama Presidente 

Ramón J. Santos Seijo Secretario 

Alberte Calvo López Xefe de estudos 

REPRESENTANTES DE MESTRAS/ES 

 María Isabel Vázquez Vázquez Mónica López Jul  

Pamela Vila Rodríguez Alberte Calvo López  

Sandra Pazos Muíño   

REPRESENTANTES DE PAIS/NAIS 

Raquel Bello Varela Milagros Varela Pena 

Iria Suárez Cotelo Patricia Pereira Lorenzo 

María Esmorís Puñal  

REPRESENTANTE ANPA 

Vanessa Antelo Varela.  

REPRESENTANTES DO CONCELLO 

María del Mar Eirís Villar. 

 

 

 



 

15 
 

 

- CLAUSTRO DE MESTRAS/ES 

 

O claustro de mestras e mestres que da constituído por:  

Pamela Vila Rodríguez/sust. Susana García 

Calaza. 

Alberte Calvo López. 

Cristina Sanchís Migoya. 

COMISIÓNS DENTRO DO CONSELLO ESCOLAR 

COMISIÓN ECONÓMICA 

Directora: María Teresa Rodríguez Rama 

Repres. Nais/pais: Milagros Varela Pena 

Repres. Mestres/secretario: Ramón J. 

Santos Seijo 

COMISIÓN CONVIVENCIA 

Directora: María Teresa Rodríguez Rama 

Repres. Nais/pais:  

Repres. Mestres: Sandra Pazos Muíño 

Secretario: Ramón J. Santos Seijo 

RESPONSABLE DA IGUALDADE 

EFECTIVA ENTRE MULLERES E HOMES 
Repres. Mestres: Sandra Pazos Muíño. 

CALENDARIO REUNIÓNS CONSELLO ESCOLAR  

Este curso as reunións realizaranse telematicamente ata que a situación sanitaria mellore. 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE 
- Avaliación da PXA. 

- Outros. 

2º TRIMESTRE 
- Balance sobre as contas do centro. 

- Outros. 

3º TRIMESTRE 

- Información sobre a admisión. 

- Valoración da memoria final da PXA. 

- Outros. 
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Tania Mato Vázquez. 

María José Rodríguez Fernández/sust. 

Tamara Gestal Brandariz. 

Sandra Pazos Muíño. 

María López Amado. 

Mª Teresa Rodríguez Rama. 

Isabel Vázquez Vázquez. 

María Mascuñana Mejuto. 

 

Ramón J. Santos Seijo. 

Sonia Garrido Vázquez/Leticia Peinó 

Rubido. 

Vanesa López Blanco/sust. Manuel Tejo 

Souto. 

Laura Veiga Rodríguez. 

Ana Fernández Álvarez. 

Rosalía Rodríguez López. 

María del Carmen Gontán Suárez. 

 

CALENDARIO DO CLAUSTRO DE MESTRAS E MESTRES 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE 

- Aprobación do calendario de avaliacións. 

- Elección de dinamizadores e coordinadores. 

- Dinamizar os proxectos e plans do centro.  

- Avaliación da PXA. 

- Outros.  

2º TRIMESTRE 

- Valoración das contas do centro. 

- Aprobación de diferentes actividades do centro. 

- Información sobre a admisión do alumnado. 

- Outros. 

3ºTRIMESTRE 

- Aprobación de diferentes actividades do centro. 

- Valoración da memoria final de curso. 

- Elaboración de propostas para o curso 2022/2023. 

- Outros. 

 



 

17 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

-  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

O departamento de Orientación queda composto por: 

 Olga García Valiño (Orientadora). 

 Vanesa López Blanco/sust. Manuel Tejo Souto (especialista en Pedagoxía 

Terapéutica). 

 María del Carmen Gontán Souto (especialista en Pedagoxía Terapéutica). 

 Patricia Blanco Vázquez/ sust. Patricia Suevia Roldán Prieto (especialista en Audición 

e Linguaxe). 

 Rosalía Rodríguez López (especialista en Audición e Linguaxe). 

 María López Amado (coordinadora ciclo Educación Infantil) 

CALENDARIO DE REUNIÓNS 

O departamento de orientación reunirase de forma extraordinaria a comezos e a finais de 

curso. De maneira ordinaria, farano o último luns de cada mes.  

 

- EQUIPOS DE CICLO 

Educación Primaria Educación Infantil 

Representante: Laura Veiga Rodríguez.  

María José Rodríguez Fernández/sust 

Tamara Gestal Brandariz. 

Isabel Vázquez Vázquez. 

Ramón J. Santos Seijo. 

Vanesa López Blanco 

Pamela Vila Rodríguez/sust. Susana García 

Calaza. 

Cristina Sanchís Migoya. 

Laura Veiga Rodríguez. 

Coordinación: María López Amado. 

María Teresa Rodríguez Rama. 

Sandra Pazos Muíño. 

Tamara Mato Vázquez. 

Alberte Calvo López. 

Ana Fernández Álvarez. 

Sonia Garrido Vázquez/Leticia Peinó 

Rubido. 
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María Mascuñana Mejuto. 

María del Carmen Gontán Suárez. 

Rosalía Rodríguez López.  

 

 

 

CALENDARIO DE REUNIÓNS 

Os  equipos de ciclo reuniranse con carácter extraordinario a comezos e a finais de curso; 

e con carácter ordinario unha vez ao mes, como mínimo, ou as veces que consideren 

precisas.  

 

-  COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓXICA 

MESTRAS/ES CARGO 

María Teresa Rodríguez Rama. Presidente. 

Alberte Calvo López. Xefe de estudos. 

Olga García Valiño. Xefa do Departamento de Orientación. 

Rosalía Rodríguez López. Coordinadora EDLG. 

María López Amado. 
Coordinadora Educación Infantil  

Coordinadora TIC. 

Laura Veiga Rodríguez Coordinadora Educación Primaria.  

Vanesa López Blanco. 
Especialista en  Pedagoxía Terapéutica. 

María del Carmen Gontán Suárez. 

Ramón J. Santos Seijo. 
Coordinador Actividades Complementarias e 

Extraescolares. 

Rosalía Rodríguez López. 

Especialista en Audición e Linguaxe. Patricia Blanco Vázquez/sust. Patricia-

Suevia Roldán Prieto. 
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CALENDARIO DE REUNIÓNS 

As reunións da CCP realizarase con carácter extraordinario a comezo e finais de curso. 

Reuniranse con carácter ordinario o último luns de mes.  

 

 

-  EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. 

COORDINADORA Rosalía Rodríguez López. 

INTEGRANTES 

Tania Mato Vázquez. 

Laura Veiga Rodríguez. 

María Mascuñana Mejuto. 

María del Carmen Gontán Suárez. 

 

- EQUIPO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

COORDINADOR Ramón J. Santos Seijo. 

INTEGRANTES 

Isabel Vázquez Vázquez. 

María Teresa Rodríguez Rama. 

María José Rodríguez Fernández/ sust. Tamara Gestal Brandariz. 

 

- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DE BIBLIOTECA 

COORDINADORA  Vanesa López Blanco/ sust. Manuel Tejo Souto. 

INTEGRANTES 

Ana Fernández Álvarez   

Sandra Pazos Muíño. 

Olga García Valiño. 

Sonia Garrido Vázquez/Leticia Peinó Rubido. 

 

- EQUIPO DE DINAMIZACIÓN DO PLAN TICS 

COORDINADORA María López Amado. 

INTEGRANTES Cristina Sanchís Migoya. 
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Alberte Calvo López. 

Pamela Vila Rodríguez/ sust. Susana García Calaza. 

 

- EQUIPO DE CONVIVENCIA 

COORDINADOR Ramón J. Santos Seijo. 

 

INTEGRANTES 

 

Isabel Vázquez Vázquez. 

María Teresa Rodríguez Rama. 

María José Rodríguez Fernández/ sust. Tamara Gestal Brandariz.  

 

 

CALENDARIO DE REUNIÓNS 

As reunións dos equipos realizarase con carácter extraordinario a comezo e finais de curso. 

Reuniranse con carácter ordinario unha vez ao mes ou cantas veces o consideren oportuno.  

 

5. OBXECTIVOS DE CICLO, NIVEIS E COMPETENCIAS CLAVE 

5.1. OBXECTIVOS DO 2º CICLO DE E.I. 

• Debater e realizar propostas desde o ciclo que contribúan a mellora do funcionamento e 

coordinación do Centro. 

• Comunicar ás titoras as decisións tomadas nas reunións de coordinación. 

• Traballar de forma coordinada en prol dunha intervención efectiva e coherente respecto aos 

alumnos. 

• Revisar e actualizar os informes de comunicación as familias. 

• Elaborar de xeito coordinado un material axustado as nosas necesidades educativas, 

desenvolvendo o currículo da Educación Infantil e adaptándoo as particularidades do noso 

alumnado. 

• Propoñer diferentes ambientes de aprendizaxe como forma de fomentar a aprendizaxe activa 

e participativa do alumnado. 
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• Promover na medida do posible o emprego de zapatillas na aula como forma de mellorar a 

confortabilidade do alumnado, a autonomía no emprego do calzado e o establecemento dun 

ambiente de aula máis relaxado que facilite a aprendizaxe. 

• Participar así mesmo en todas aquelas actividades propostas polos diferentes equipos e 

órganos que compoñen o CRA e que se aproben para esta PXA así como aquelas que durante 

o curso escolar poidan ser ofertadas polo Concello, que atopemos de interese e sexan 

axeitadas para o noso alumnado e cando as condicións sanitarias o permitan. 

• Promover saídas á contorna próxima das escolas para descubrir os seres vivos que nos 

rodean e as características físicas e sociais do medio no que viven. 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN: 

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 menos tempo, 

para ir aumentando pouco a pouco ata conseguir a permanencia durante toda a xornada, 

prevista para o 19 de setembro. Este período de adaptación é informado ás familias nos 

primeiros días do mes de setembro. 

- Prolongación do tempo de recreo. 

- A programación das primeiras semanas vai enfocada a actividades adaptadas a adquisición 

das rutinas básicas por parte dos novos alumnos e alumnas. 

Nestas semanas dedicarémonos a organizar a actividade escolar e a indicar as normas que 

se deben cumprir ao longo curso. Na escola infantil os nenos inician o camiño da súa 

autonomía, aprendendo a facer por eles mesmos, afiánzanse hábitos, por iso requírese, que 

nesta incorporación á vida escolar, teñan adquirido o control de esfínteres e non usen cueiros. 

5.2. OBXECTIVOS DO EQUIPO DOCENTE DE PRIMEIRO E SEGUNDO NIVEL DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA. 

- Traballar cooperativamente co fin de establecer unhas pautas comúns de actuación no 

curso, tendo en conta as peculiaridades de cada unha das escolas. 
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- Traballar na comprensión e desenvolvemento das programacións de aula segundo o 

modelo da LOMCE e LOMLOE traballando en equipo durante o ano e tratando de 

clarificar moitas dúbidas entre todos. 

- Establecer os mínimos específicos e grado adquisición de competencias 

correspondentes para a promoción do alumnado. 

- Favorecer o intercambio de experiencias e material didáctico entre os mestres do curso, 

así como distintas metodoloxías. 

- Potenciar o desenvolvemento das distintas competencias clave. 

- Contribuír ao desenvolvemento do Proxecto Lector elaborado no Centro 

- Participar nas actividades propostas polos distintos equipos. 

- Colaborar no desenvolvemento do Plan de convivencia.    

- Promover unha maior coordinación entre o equipo de Ed. Infantil e o de primeiro de 

primaria. 

- Fomentar o uso das TIC nas aulas 

- Fomentar o multilingüismo mediante as seccións bilingües, integrando a área de 

educación plástica. 

- Participar no proxecto de Educación Responsable da Fundación Botín a Xunta de 

Galicia. 

 

5.3 COMPETENCIAS CLAVE 

Atendendo ao establecido na LOMLOE e LOMCE, en primeiro e segundo de E.P. debemos 

ter en conta, os obxectivos de área, e os estándares correspondentes así como, as 

Competencias Clave. 

A incorporación das competencias clave no currículo ten como finalidades: 

- Integrar as diferentes aprendizaxes, tanto as formais, as informais e as non formais. 

- Integrar as aprendizaxes e poñelos en relación con distintos tipos de contidos. 

- Utilizar as aprendizaxes de xeito efectivo en diferentes situacións e contextos. 

- Inspirar as decisións relativas ao proceso de ensino e de aprendizaxe. 

- Para que o traballo das áreas do currículo contribúa ao desenvolvemento das 

competencias básicas debe complementarse con medidas organizativas e funcionais: 

- Organización e funcionamento dos centros. 



 

23 
 

- Participación do alumnado. 

- Normas de réxime interno. 

 

6. ADDENDA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO. 

ALUMNADO DE 

NOVA 

INCORPORACIÓN 

4ºE.I. 

Segundo a enquisa feita ás familias do alumnado de 4º de educación 

infantil no momento da súa matrícula, de 36 alumnas e alumnos, de 

novo incorporación ao centro, a maioría  teñen como lingua materna o 

galego polo que esta será a lingua que usará o profesorado na aula. 

Aínda así procurarase que o alumnado adquira, de forma oral e 

escrita, o coñecemento ada outra lingua oficial de Galicia dentro dos 

límite da etapa ou ciclo. 

En educación primaria garantiremos a adquisición da competencia 

lingüística propia do nivel de etapa tanto en galego como en castelán. 

VALORACIÓN 

SITUACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

A situación lingüística do centro é un emprego maioritario da lingua 

galega fronte ao castelán. Traballaremos para aproximar ao alumnado 

no coñecemento e uso equitativo das dúas linguas. 

AUXILIAR DE 

CONVERSA 

Por segundo ano consecutivo, temos unha persoa nativa para traballar 

como auxiliar de conversa nas seccións bilingües. Este curso a súa 

actuación axustarase ao establecido nas Instrucións auxiliares de 

conversa do curso 22-23. 

 

7. HORARIO XERAL DO CENTRO E CRITERIOS PARA A SÚA ELABORACIÓN 

A organización da xornada escolar e os horarios basearanse nos seguintes criterios:  

1) Correcto funcionamento  das seccións bilingües e das áreas que se impartan en lingua 

estranxeira e outros proxectos establecidos ou que se establezan.  

2) Prestarlle a mellor atención posible ás necesidades do alumnado do centro.  

3) Rendabilizar ao máximo o capital humano dispoñible, actualizando o potencial creativo do 

grupo de persoal docente do colexio.  
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4) Consensuar a proposta facilitando o contraste de pareceres e a concorrencia de 

capacidades e esforzos. 

Sempre que sexa posible, téñense en conta os seguintes criterios: 

1. Deixar as materias instrumentais para as primeiras horas da mañá. 

2. Evitar as especialidades dous días seguidos. 

3. O mestre/a itinerante non viaxará a máis de dúas escolas no día. 

4. Nas aulas de infantil intentarase que comecen as titoras para a entrada das nenas e dos 

nenos. 

7.1 XORNADA ESCOLAR E DÍAS NON LECTIVOS 

ALUMNADO 

O horario habitual do centro é de 9:00 a 14:00. 

PROFESORADO: 

O profesorado comezará a súa xornada laboral ás 8:45 e rematará ás 14:15, tempo no que 

dinamizará as actividades do equipo no que estea adscrito. 

FESTIVAIS E CELEBRACIÓNS: 

As datas e lugares das celebracións e festivais conxuntos deste curso serán: 

- Magosto: 28/10/22 na escola de Cances.  

- Nadal: 22/12/202 no mercado municipal do Concello de Carballo. 

- Entroido: 17/02/23 no mercado municipal. 

- Día emocionante: 31/03/23 en escolas segundo as áreas de adscrición. 

- Letras Galegas: 16/05/23 na escola de Cances. 

 

CONMEMORACIÓNS: 

Ademais durante o curso escolar celebraranse, como mínimo, as seguintes 

conmemoracións de OBRIGADO CUMPRIMENTO: 

– 20 de novembro de 2022: Día Universal da Infancia. 

– 25 de novembro de 2022: Día Internacional contra a Violencia de Xénero. 

– Do 30 de novembro ao 7 de decembro de 2022: conmemoración da Constitución e do 

Estatuto de autonomía de Galicia. 

– 3 de decembro de 2022: Día Internacional de las Persoas con Discapacidade. 
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– 10 de decembro de 2022: Día da Declaración Universal de los Dereitos Humanos. 

– 24 de xaneiro de 2023: Día Internacional de la Educación. 

– 30 de xaneiro de 2023: Día Escolar da non Violencia e da Paz. 

– 23 de febreiro de 2023: Día de Rosalía de Castro. 

– 8 de marzo de 2023: Día Internacional da Muller. 

– 15 de marzo de 2023: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

– Del 6 ao 10 de marzo de 2023: Semana da Prensa.  

– 7 de abril de 2023: Día Mundial da Saúde. 

– Entre o 17 e o 21 de abril de 2023: Semana do Libro. 

– 2 de maio de 2023: Día Internacional contra o Acoso Escolar. 

– 9 de maio de 2023: Día de Europa. 

– Do 15 ao 19 de maio de 2022: Semana das Letras Galegas. 

– 5 de xuño de 2023: Día Mundial do Medio Ambiente. 

– Realizaranse  actividades específicas pola  igualdade de trato e a non discriminación 

de LGTBIQ+, de conformidade co establecido no artigo 26.2 da Lei 2/2014, do 14 de 

abril. 

DÍAS NON LECTIVOS: 

Este curso, e tratando de poñernos de acordo cos demais centros de primaria da comarca, 

fundamentalmente cos centros aos que estamos adscritos, e levado ao Consello Escolar, 

aprobouse en claustro e consello escolar solicitar como días non-lectivos:  

5 de decembro de 2022 e 28 de abril de 2023. 

Tamén será non lectivo o 31 de outubro de 2022 no que se celebra o Día do Ensino, tal e 

como se recolle na Orde do 20 de maio de 2022 que establece o calendario escolar para 

este curso. 

PERÍODOS NON LECTIVOS. 

NADAL: do 23 de decembro de 2022 ao 06 de xaneiro de 2023, ambos inclusive.  

FESTAS DO ENTROIDO:  20, 21, 22 de febreiro de 2023.  

SEMANA SANTA: do 3 ao 10 de abril de 2023, ambos inclusive.  
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7.2 DISTRIBUCIÓN HORARIA 

Nas seguintes táboas aparecen os horarios dos grupos de cada escola:  
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CANCES 
María Mascuñana Mejuto 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 
9:50 

Inglés 
  L. Galega 

E. Física 
  

L. Galega 
  

Matemáticas 
  

9:50 
10:40 

E. Física 
  

L. Galega 
  

Inglés 
  

L. Galega 
  

Matemáticas 
  

10:40 
11:30 

Relixión/Val. 
  Matemáticas 

Música 
  

Matemáticas 
  Relixión 
2º/CC NN1º 

  

11:30 
12:00 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 
12:20 

Ler Ler Ler Ler Ler 

12:20 
13:10 

CC NN 
  

L. Castelá 
  

CC NN 
L. Castelá 

  
Matemáticas 

13:10 
14:00 

CC SS L. Castelá CC SS L. Castelá E. Plástica 

 

 

 

ARTES 
Pamela Vila Rodríguez/Susana García Calaza 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 
9:50 

Matemáticas 

 
Matemáticas 

  

Relixión 2º/ 
CC NN1º 

 

 
Inglés 

 

Matemáticas 
 

9:50 
10:40 

Matemáticas 
L. Castelá 

  
Matemáticas 

 
Música 

 

L. Castelá 
 

10:40 
11:30 

L. Castelá 

 

E. Física 
  

L. Castelá 
Relixión 

 
L. Galega 

11:30 
12:00 

Recreo 
Recreo 

  
Recreo Recreo Recreo 

12:00 
12:20 

Ler 
Ler 

 
Ler Ler Ler 

12:20 
13:10 

CC NN 
Inglés 

 
L. Galega 

 

CC SS 
 

E. Física 
 

13:10 
14:00 

CC NN L. Galega L. Galega CC SS E. Plástica 
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MIRÓN 
Sandra Pazos Muíño 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 
9:50 

Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. Psicomot. 
  Traballo Gl. 

9:50 
10:40 

Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. 

10:40 
11:30 

Música Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. 
Psicomot. 

  

11:30 
12:00 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 
12:20 

Ler Ler Ler Ler Ler 

12:20 
13:10 

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
Traballo Gl. 

  
Traballo Gl. 

  
Inglés 

  

13:10 
14:00 

Traballo Gl. 
  

Relixión 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
Traballo Gl. 

  

 

 

 

 

REGA 
Sonia Garrido Vázquez/Leticia Peinó Rubido 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 
9:50 

Música 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Psicomot. 
  

9:50 
10:40 

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Psicomot. 
  

Traballo Gl. 
  

10:40 
11:30 

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Inglés 
  

Traballo Gl. 
  

11:30 
12:00 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 
12:20 

Ler Ler Ler Ler Ler 

12:20 
13:10 

Traballo Gl. 
  

Relixión/Valor. 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

13:10 
14:00 

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

Traballo Gl. 
  

 

 



 

29 
 

 

SÍSAMO INFANTIL 
María Teresa Rodríguez Rama. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 
9:50 

Traballo Gl.  Traballo Gl.  Traballo Gl.  Traballo Gl.  Traballo Gl.  

9:50 
10:40 

Traballo Gl.  Traballo Gl.  Traballo Gl.  Traballo Gl.  Traballo Gl.  

10:40 
11:30 

Traballo Gl.  Traballo Gl.  Traballo Gl.  Traballo Gl.  Traballo Gl.  

11:30 
12:00 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 
12:20 

Ler Ler  Ler  Ler  Ler  

12:20 
13:10 

Psicomot. 
  

Música 
 

Psicomot. 
 

Traballo Gl. 
 

Relixión/Valor. 
 

13:10 
14:00 

Inglés 
  

Traballo Gl. 
 

Traballo Gl. 
 

Traballo Gl. 
 

Traballo Gl. 
 

 

 

SÍSAMO PRIMARIA 
Isabel Vázquez Vázquez. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 
9:50 

L. Galega L. Castelá L. Galega  L. Castelá Matemáticas 

9:50 
10:40 

L. Galega L. Castelá  L. Galega L. Castelá Matemáticas 

10:40 
11:30 

Inglés 
 

Música 
 

Relixión 2º/ 
CC NN1º 

 
Matemáticas 

CC NN 
 

11:30 
12:00 

Recreo 
 

Recreo 
 

Recreo 
 

Recreo Recreo 

12:00 
12:20 

Ler Ler Ler Ler Ler 

12:20 
13:10 

Arts Matemáticas Inglés CC SS CC NN 

13:10 
14:00 

E. Física Matemáticas E. Física CC SS Relixión 
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VERDILLO INFANTIL 
Tania Mato Vázquez. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 
9:50 

Traballo Gl. Inglés Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. 

9:50 
10:40 

Traballo Gl. Psicomot. Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl.  

10:40 
11:30 

Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. 

11:30 
12:00 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 
12:20 

Ler Ler Ler Ler Ler 

12:20 
13:10 

Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl. Psicomot. Música 

13:10 
14:00 

Traballo Gl. Traballo Gl. Traballo Gl.  Relixión Traballo Gl. 

 

 

VERDILLO PRIMARIA 
María José Rodríguez Fernández/Tamara Gestal Brandariz. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 
9:50 

Matemáticas E. Física Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

9:50 
10:40 

Matemáticas Inglés 
Relixión 2º/ 

CC NN1º 
L. Galega L. Castelá 

10:40 
11:30 

L. Castelá Arts L. Galega E. Física Música 

11:30 
12:00 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 
12:20 

Ler Ler Ler Ler Ler 

12:20 
13:10 

L. Galega L. Castelá L. Castelá Relixión L. Galega 

13:10 
14:00 

CC SS CC NN CC SS Inglés CC NN 
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XOANE 
Laura Veiga Rodríguez. 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

9:00 
9:50 

Relixión L. Castelá Matemáticas L. Castelá L. Castelá 

9:50 
10:40 

Inglés 
 

Matemáticas E. Física 
 

Matemáticas 
Relixión 2º/ 

CC NN1º 
 

10:40 
11:30 

E. Física 
 

L. Galega Inglés L. Galega L. Galega  

11:30 
12:00 

Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:00 
12:20 

Ler Ler Ler Ler Ler 

12:20 
13:10 

Matemáticas CC NN Música CC NN Matemáticas 

13:10 
14:00 

L. Galega CC SS L. Castelá CC SS E. Plástica 
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7.3. HORARIO DAS HORAS DE COMPLEMENTARIAS FIXAS 

O profesorado terá 25 horas de permanencia no centro como horario lectivo sen menoscabo 

das horas de compensación horaria por itinerancia e 5 horas non – lectivas, repartidas en 30 

minutos ao día que se desenvolverán previamente ás 9:00 e/ou posteriormente ás 14:00 para 

facer dinamizacións. Os luns pola tarde 2 horas e media (unha hora de atención ás familias, 

media hora de itinerancia á Sede e a última hora para as reunións prescriptivas na lexislación). 

 

7.4. HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO (SECRETARÍA) 

 LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES 

09:00 

09:50 
     

09:50 

10:40 
 SECRETARÍA   SECRETARÍA  

10:40 

11:30 
 SECRETARÍA     

11:30 

12:00 
 SECRETARÍA       

12:00 

12:20 
SECRETARÍA     

12:20 

13:10 
SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA  

13:10 

14:00 
SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA SECRETARÍA 

16:00 

17:30 
SECRETARÍA 

 

 

 



 

  

8. RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL DIDÁCTICO. 

 

Escolas  Curso e etapa Título ISBN 

Artes 

Cances 

Mirón 

Rega 

Sísamo EI 

Verdillo EI 

Xoane 

EDUCACIÓN   

INFANTIL 
NON SE  REQUIREN LIBROS DE TEXTO  

 

Escolas  Curso e etapa Materia Título ISBN 

Artes 

Cances 

Sísamo EP 

Xoane 

EDUCACIÓN  

PRIMARIA 

 

 

1º ED. 

PRIMARIA 

L. Castellana 

 Lengua 1: Cuadernos Trimestrales. Operación mundo. Ed. Anaya 

Lengua 1 Pauta  cuad.1  Ed. Anaya 978-84-698-9229-9 

Lengua 1 Pauta  cuad.2  Ed. Anaya 978-84-698-9230-5 

Lengua 1 Pauta  cuad.3  Ed. Anaya 978-84-698-9231-2 

Matemáticas Matemáticas 1. Saber  Hacer Contigo. Mochila  Ligera. Ed.Santillana 978-84-141-1110-9 

L. Galega Lingua 1: Operación mundo. Ed. Anaya 978-84-698-9317-3 
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Escolas  Curso e etapa Materia Título ISBN 

Verdillo EP 

EDUCACIÓN  

PRIMARIA 

 

 

1º ED. 

PRIMARIA 

L. Castellana 

 Lengua 1: Cuadernos Trimestrales. Operación mundo. Ed. Anaya 

Lengua 1 Pauta  cuad.1  Ed. Anaya 978-84-698-9229-9 

Lengua 1 Pauta  cuad.2  Ed. Anaya 978-84-698-9230-5 

Lengua 1 Pauta  cuad.3  Ed. Anaya 978-84-698-9231-2 

Matemáticas Matemáticas 1. Saber  Hacer Contigo. Mochila  Ligera. Ed.Santillana 978-84-141-1110-9 

L. Galega 

Libro de lectura 1: O País das Letras. Ed. Tambre Edelvives 978-84-263-5775-5 

Lingua 1: Operación mundo. Ed. Anaya 978-84-698-9317-3 
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Escolas  Curso e etapa Materia Título ISBN 

Artes 

Cances 

Sísamo EP 

Verdillo EP 

Xoane 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

 

 

2º ED. 

PRIMARIA 

L.Castellana 

Lengua 2. Cuadernos Trimestrales  Pauta Saber Hacer Contigo.Ed. Santillana. 

Lengua 2. Pauta  cuad.1.  Ed. Santillana 978-84-680-4366-1 

Lengua 2. Pauta  cuad.2.  Ed. Santillana 978-84-680-4385-2 

Lengua 2. Pauta  cuad.3.  Ed. Santillana 978-84-680-4382-1 

Matemáticas Matemáticas 2. Saber Hacer Contigo. Mochila  Ligera. Ed. Santillana 978-84-680-4747-8 

L. Galega Lingua 2. Saber Facer Contigo. Mochila  Lixeira. Ed. Santillana 978-84-9185-062-5 

 

 

 

 



 

  

9. TAREFAS EXTRAESCOLARES 

9.1. XUSTIFICACIÓN 

As actividades extraescolares veñen dar ás familias a facilidade para a conciliación escola – 

familia. Son organizadas pola ANPA do centro “As Carballeiras” en colaboración co centro 

educativo 

9.2. PAUTAS SOBRE O USO DAS TAREFAS EXTRAESCOLARES 

A maioría das actividades realízanse nunha antiga Escola Unitaria do centro de Carballo 

propiedade do Concello que deixa para o seu uso e desfrute, pero que non pertence ao CRA 

Ponte da Pedra. 

9.3. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES 

Estas actividades atópanse pendentes de confirmación pola ANPA en función do nº de 

alumnado que se apunte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ademais das extraescolares realizadas pola ANPA, os alumnos do CRA Ponte da Pedra 

poderán asistir as actividades ofertadas por el CEIP FOGAR  e do CEIP BERGANTIÑOS. 

 

 

 

 

 ACTIVIDADE HORA LUGAR 

    

LUNS    

MARTES    

MÉRCORES    

XOVES    

VENRES    
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10. CONCRECCIÓN ANUAL DOS PLANS DO CENTRO 

10.1. PROGRAMACIÓN XERAL EXTRAESCOLARES E CONVIVENCIA. 

As actividades deste curso 2022/23 en referencia ao ámbito de extraescolares, imos dividilas 

en tres apartados: 

1. Saídas co alumnado, para que este coñezan o entorno que o rodea así coma distintas 

alternativas que non sempre se encontran a seu alcance. 

2. Actividades de convivencia, para que se coñezan e se melloren a súa socialización. 

3. Favorecer a convivencia entre os mestre e fomentar unha maior interacción entre o 

Centro e as familias. 

Este último aspecto forma parte do Proxecto de Convivencia de Centro. 

A hora de tratar todos estes aspectos, hai que ter en conta o lugar no que desempeñamos a 

nosa actividade, pois trátase dun centro formado por escolas unitarias situadas en distintas 

localidades. Sinalar tamén que dentro de cada escola, atopámonos alumnado de moi distintas 

idades que van dende os tres anos ata os oito. 

1. Saídas. 

 1º trimestre: 

- O 20 de outubro faremos unha visita a biblioteca Rego da Balsa do Concello de 

Carballo. 

- Celebración do Magosto: O 30 de outubro, xuntarémonos tódalas escolas na unitaria 

de Cances, faremos xogos e actuacións xunto ca tradicional toma de castañas. 

- O 18 de novembro faremos unha saída ao Forum Metropolitano da Coruña, para asistir 

a unha representación teatral a cargo da compañía Transeduca, concretamente a obra 

“O fío invisible”. 

- O 9 de decembro, faremos unha saída o mercado de Carballo, onde o alumnado  

interactuará, nun local cedido polo concello, coa veciñanza da contorna.  

- Festival do Nadal: o 22 de decembro xuntarémonos todas as escolas no andar superior 

do mercado de Carballo para celebrar o Nadal. 
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 2º trimestre: 

 

- Durante o segundo trimestre, levarase a cabo unha saída a un museo ou a algún 

elemento da contorna, dependendo das circunstancias climatolóxicas e pedagóxicas. 

- Celebración do entroido en febreiro. Xuntarémonos nun local do Concello, 

concretamente na sala do 2o andar do mercado. No caso da imposibilidade deste local, 

sería nunha das aulas do Centro. 

- Na derradeira semana do segundo trimestre, xuntarémonos por Escolas e 

celebraremos o día emocionante. 

 3º trimestre: 

- Celebración do día das letras galegas . 

- Participación na semana do libro que o concello de Carballo celebra de maneira 

especial con todos los colexios do concello. 

- En xuño levaremos a cabo a excursión de final de curso, que aínda está por definir, 

podendo ser esta a unha granxa escola, unha visita pola contorna do mar, unha visita 

a un barco ou unha excursión relacionada co medio ambiente. 

- Estas saídas complementaranse con actividades levadas a cabo nas diferentes aulas 

do CRA no contexto da súa contorna, como poden ser saídas ou participación en 

actividades cotiás da mesma. 

Todas estas saídas e actividades que aquí se expoñen dependerán na súa celebración de 

que non haxa ningún tipo de contratempo. 

De igual xeito, tamén estamos abertos a distintas posibilidades que puideran xurdir, o cal 

supoñería a realización de outras saídas ou celebracións que o Claustro considerase, sempre 

contando coa autorización familiar e a aprobación da Dirección e Consello e información a 

Inspección. 

2. Convivencia entre alumnado e familias. 

Para devandita acción trataremos de xuntar o alumnado, a pesar das dificultades que esta 

acción entraña debido a que este vive en distintas localidades, nunha Escola ou localidade 

única, buscando fomentar a socialización de este a través das distintas actividades e xogos. 
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Desde o centro buscarase tamén un maior encontro das familias entre si, e tamén, co 

profesorado, favorecendo deste xeito unha maior convivencia entre claustro e familias que 

favoreza unha maior Ecoloxía da Escola. 

Non hai que esquecer que desde o equipo de actividades complementarias e extraescolares 

favorecerase de forma especial o encontro entre a ANPA e o centro, para tratar de desenvolver 

actividades de forma conxunta, co fin de buscar un maior desenvolvemento humano, 

emocional e intelectual para o alumnado. 

3. Convivencia do Claustro. 

Unha das aspiracións é mellorar as de por si excelentes relacións entre os membros/as do 

claustro, mediante xuntanzas, encontros, participación en actividades comúns e a celebración 

conxunta de diferentes actos. 

Aparte de todo isto, procederemos tamén a celebración de outras actividades e festividades: 

 20 de novembro: Día Universal da Infancia. 

 25 de novembro: Día internacional contra a Violencia de Xénero. 

 Do 30 de novembro ao 7 de decembro: conmemoración da Constitución e o Estatuto 

de Autonomía de Galicia. 

 3 de decembro: Día Internacional das Persoas con Discapacidade. 

 10 de decembro: día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. 

 24 de xaneiro: Día internacional da Educación. 

 30 de xaneiro: Día escolar da non Violencia e da Paz. 

 23 de febreiro: Día de Rosalía de Castro. 

 8 de marzo: Día Internacional da Muller. 

 Do 6 ao 10 de marzo: Semana da Prensa. 

 15 de marzo: Día Mundial dos Dereitos do Consumidor. 

 1 de abril: Día das artes galegas. 

 7 de abril: Día Mundial da Saúde. 

 Do 17 ao 27 de abril: celebraremos a semana do libro. 

 2 de Maio: Día do Acoso Escolar. 

 9 de maio: Día de Europa. 

 5 de xuño: día mundial do Medio Ambiente. 
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 A maiores de estas conmemoracións, en torno o 19 de xuño celebrase o día da 

igualdade de trato e non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e 

intersexuais en Galicia, co cal en torno a esas fechas atenderase a dita 

conmemoración. 

10.2. PROGRAMACIÓN DE DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA. 

INTRODUCIÓN 

O claustro de mestres e mestras e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega do CRA Ponte 

da Pedra consideran que a lingua galega é un elemento básico de identidade cultural e que 

une a toda a comunidade educativa que a fala. Polo que, ao amparo da Lei 3/1983, do 15 de 

xuño, de normalización lingüística, que propón que se garanta o uso en igualdade do galego 

e do castelán como linguas oficiais de Galicia, favorecerá e impulsará esa igualdade para que 

o alumnado deste centro adquira o maior nivel de competencia oral e escrita nas dúas linguas 

de acorde a súa idade. 

Ademais, o Decreto 79/2010, do 20 de maio sinala, no artigo 14º.4, a necesidade de elaborar 

anualmente unha addenda do proxecto lingüístico no que se recollen as propostas 

establecidas dende o Equipo de Dinamización da Lingua Galega encamiñadas a potenciar e 

fomentar o uso do galego en todo o ámbito escolar, establecendo unha estreita e continua 

relación cos distintos equipos, departamentos e diversos estamentos socio educativos e 

culturais. 

Desta forma, o equipo de Dinamización da Lingua Galega (EDLG) terá en conta o establecido 

na Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística e no Decreto 79/2010, do 20 de 

maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia, e asentará a súa base na 

mencionada lexislación vixente. 

Este equipo, entende a dinamización lingüística como un proxecto global que implica a toda a 

comunidade educativa coa intención de reforzar a dimensión comunicativa do galego en 

contextos vivos e facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a 

utilidade da nosa lingua e o capacite para o seu uso correcto e eficaz. 

Polo tanto, as funcións do EDLG van orientadas a coordinar, colaborar, participar, xestionar e 

facilitar todas aquelas iniciativas que xurdan dende o propio equipo, dende os outros equipos 
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do colexio, dende o centro e dende as institucións da nosa contorna escolar, que consistan en 

achegar o noso alumnado ao galego e á realidade lingüística do noso idioma. 

Este curso escolar, 2022 – 2023, cabe destacar que, ante a mellora da situación sanitaria 

xerada pola COVID-19 na nosa comunidade, acordamos retomar certas celebracións e 

actividades de forma conxunta con todas as escolas do CRA, así como con outras entidades 

como o Concello de Carballo, a biblioteca e outras asociacións. No caso do empeoramento 

da situación, continuaríase coas modificacións propostas o pasado curso escolar, axeitadas 

ao Protocolo que corresponda. 

COMPOÑENTES 

Este ano, o equipo de Dinamización da Lingua Galega, quedou constituído por: 

 Audición e Linguaxe). 

 

 Xoane). 

ejuto (Titora de Educación Primaria da escola de Cances). 

 Terapéutica). 

OBXECTIVOS: 

En base ás necesidades detectadas no CRA, planéanse unha serie de obxectivos, con 

cadansúas actividades para levalos a cabo. Os obxectivos fundamentais do curso tendentes 

á dinamización da lingua galega para o curso escolar 2022/23, son: 

 linguas oficiais de Galicia. 

iva o seu dereito a expresarse en galego, vencendo 

prexuízos e impulsando actitudes positivas cara a galeguización da contorna. 

 comunicación coa 

comunidade educativa. 

s equipos do centro para potenciar o galego nas diversas actividades 

que se programen ou planifiquen. 
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 uso do galego 

sempre que a situación actual o permita. 

 do centro, o blog de dinamización e o Instagram do centro por 

medio de contidos, actividades… en lingua galega. 

 e actividades 

culturais que xurdan desde diferentes organismos. 

iar a colaboración da familia-escola por medio de diversas actividades. 

 nas escolas e en 

todas aquelas que xurdan ao longo do actual curso escolar. 

tivos. 

MEDIDAS PARA A CONSECUCIÓN DOS OBXECTIVOS PREVISTOS 

Para garantir a consecución dos obxectivos anteriormente mencionados, debemos previr 

dunha serie de medidas concretas para a súa implantación. 

Son as seguintes: 

ingua galega na biblioteca do centro e nas distintas 

bibliotecas de aula. 

 avisos,… 

 escolas. 

ción e colaboración en diferentes actividades organizadas por outras 

entidades (biblioteca municipal, concello,…) 

 galegos. 

 

nza de música en galego nas diferentes celebracións que se leven a cabo 

(Nadal, Entroido...), así como no día a día da aula. 

ACTIVIDADES E TEMPORALIZACIÓN 
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Estas son as principais actividades propostas para acadar os obxectivos e contribuír á 

promoción da nosa lingua e cultura dende o EDLG e en colaboración co resto de equipos do 

centro. 

1º TRIMESTRE 

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

 

ller traballadora. 

 

3º TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

Ao longo do curso terán lugar as reunións necesarias entre os membros do equipo para 

establecer, propoñer, concretar e deseñar as diferentes actividades que se levarán a cabo e 

a forma de execución das mesmas. Porén, ao longo do curso, poderán xurdir outras 

actividades derivadas das intereses e motivacións de calquera membro da comunidade 

educativa, ás cales tamén será preciso prestar a correspondente atención. 

METODOLOXÍA 

Para levar estas actividades a cabo, poñeremos en práctica unha serie de principios 

metodolóxicos asentados no construtivismo: partiremos das intereses dos alumnos e alumnas 
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do CRA, así como do resto da comunidade educativa, das súas motivacións, das experiencias 

previas e do seu nivel psicoevolutivo. 

Tendo en conta as características do noso alumnado, correspondente ao do 2º ciclo da 

Educación Infantil e ao 1º ciclo da Educación Primaria, a estratexia será principalmente lúdica, 

ofrecendo experiencias de aprendizaxe significativa e fomentando a participación do 

alumnado, tendo en conta as novas teorías baseadas na neuroeducación: “só se aprende 

cando o neno se emociona, e o xogo é imprescindible para isto”. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS PARA QUE O ALUMNADO QUE NON TEÑA SUFICIENTE 

DOMINIO DAS LINGUAS OFICIAIS POIDA SEGUIR CON APROVEITAMENTO AS 

ENSINANZAS QUE SE IMPARTEN. 

Baseándonos na Orde do 20 de febreiro de 2004, que regula as medidas de atención 

específica ao alumnado procedente do estranxeiro, así como na Orde do 8 de setembro de 

2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, polo que se regula a atención á 

diversidade, expóñense as medidas a adoptar cando un alumno ou alumna descoñeza as 

dúas linguas cooficiais da nosaComunidade Autónoma. 

1. Avaliación Inicial do alumnado 

Cando un alumno ou alumna se incorpore ao sistema educativo, levarase a cabo unha 

avaliación inicial para poder determinar as súas necesidades e actuar en consecuencia. 

2. Medidas de atención á diversidade: 

 

- Adecuación da organización e xestión de aula ás características do alumnado (impulsar a 

participación, flexibilidade en agrupamentos...) 

- Adecuación das programacións didácticas ao alumnado e entorno. 

- Emprego de metodoloxías inclusivas. 

- Adaptación de tempos, instrumentos e procedementos de avaliación. 

- Reforzo educativo e apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria. 
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- Adaptación Curricular (no caso da Educación Primaria). 

- Grupos de adquisición de linguas. 

Este último nivel de axuste da oferta educativa común confórmase como unha vía máis para 

ofrecer a atención educativa pertinente e atender, así, á diversidade do contexto sociocultural 

do centro e ás características do alumnado. 

RECURSOS 

Para a posta en marcha do plan do Equipo de Dinamización da Lingua Galega, debemos 

prever, anticipadamente, de recursos materiais, humanos e organizativos precisos para a súa 

implantación: 

 especialistas, Departamento 

de Orientación, persoal non docente (ILS, ATE), profesorado de apoio (AL, PT), familias e 

outros servizos e institucións (Concello de Carballo, por exemplo). 

 materiais: recursos xenéricos do centro como a biblioteca, os ordenadores, a 

pantalla dixital, diferentes materiais manipulativos, etc. 

Así mesmo, contaremos co material achegado polas distintas institucións sobre a 

dinamización, normalización e promoción da lingua e cultura galega. 

 medidas que 

podemos adoptar para organizar e coordinar a implantación deste plan, así como todos os 

documentos de planificación que rexen o CRA. 

AVALIACIÓN 

A avaliación de todo o recollido terá lugar en tres momentos: a avaliación inicial a principio de 

curso, que terá por finalidade o coñecemento do marco xeral de actuación; unha avaliación 

continua ao longo de todo o curso con carácter regulador e orientador que nos vai permitir 

facer un seguimento do proxecto e adaptar as modificacións oportunas, de ser o caso; por 

último, levarase a cabo a avaliación final, na que se valorará a consecución dos obxectivos 

propostos. 
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Todos estes datos e orientacións finais recolleranse nunha Memoria Final que se elaborará 

no mes de xuño e que servirá de punto de partida para a redacción do seguinte proxecto. 

 

10.3. PLAN ANUAL TIC 

 A idea principal deste plan é impulsar o desenvolvemento das competencias dixitais da 

Comunidade Educativa; que as TIC sirvan para achegar ao alumnado todo un mundo de 

posibilidades informativas, formativas e de comunicación. 

A Lei Orgánica 3/2020, de 29 de decembro (LOMLOE) insiste na necesidade de ter en conta 

o cambio dixital que se está a producir na nosa sociedade e que afecta á nosa actividade 

educativa. Esta lei contempla que o desenvolvemento da competencia dixital non só supón un 

dominio dos diferentes dispositivos e aplicacións, senón tamén considera que o mundo dixital 

é un novo hábitat no que a infancia e xuventude viven cada vez máis, no que aprenden e lles 

serve como fonte de información. 

Como equipo Tics este curso escolar, xunto co Equipo directivo, temos como obxectivo 

principal a posta en acción do Plan Dixital, elaborado, aprobado e publicado na nosa páxina 

web o curso 2021/2022; así como o seu seguimento e avaliación. Para iso contaremos co 

asesoramento do grupo ADIX, unha vez máis, e levaremos a cabo un PFPP, de 30 horas, 

para o seguimento de dito plan.  

A partir destas premisas o Equipo Tics, xunto ao resto dos Equipos, levaremos a cabo 

actividades que promovan a dinamización da Competencia Dixital de toda a Comunidade 

Educativa. 

COMPOÑENTES E COORDINACIÓN DO EQUIPO TICS: 

Os compoñentes do equipo de coordinación TIC son: 

• Alberte Calvo López 

• María López Amado (coordinadora) 

• Cristina Sanchís Migoya 
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• Pamela Vila Rodríguez (sustituta Susana García Calaza) 

OBXECTIVOS DO PLAN TIC PARA O CURSO 2022 – 2023: 

- Implantar o Plan dixital desenvolvendo os dous obxectivos propostos no noso plan de 

Acción: 

• Reflexionar sobre o uso das TIC no contexto educativo. 

• Procurar e ofrecer recursos dixitais para empregar na práctica docente na etapa de EI e 1o 

ciclo de EP. 

( Véxanse as táboas do plan de acción ao final deste apartado) 

Enlace ao noso Plan dixital, publicado na páxina web do centro: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/crapontepedra/documentos 

- Actualización constante dos equipos informáticos en base a equipos remitidos pola 

consellería de educación e dotación propia do CRA. 

- Colaborar co resto de equipos do CRA como forma de complementar os seus proxectos, 

especialmente co Equipo de Biblioteca axudándolle na catalogación dos novos exemplares. 

- Aumentar a interacción do alumnado das diferentes escolas a través das TIC e como forma 

de fortalecer o vínculo escola familia (videoconferencias, video mensaxes, envío de correos 

electrónicos, etc.) 

- Establecer accións, a través das TIC, que redunden na mellora da organización do centro e 

de coordinación entre o profesorado do CRA (ferramentas 2.0 como axuda á coordinación 

docente: blogues, aula virtual, etc.) 

- Converter os espazos da páxina web do centro nun lugar que sirva de referencia, axuda ou 

guía para as prácticas tanto do profesorado actual do centro, comunidade educativa, futuros 

docentes do CRA e persoas alleas a este. 

- Utilizar a páxina de Facebook e Instagram do C.R.A. Ponte da Pedra coa finalidade de darlle 

visibilidade e difusión ás actividades que se realizan no centro. 
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- Realizar inventario do material TIC. 

- Formar ao profesorado, ás familias e ao alumnado no uso da aula virtual.  

- Dinamizar a aula virtual e fomentar o uso da mesma entre todos os membros da comunidade 

educativa. 
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10.4. PLAN ANUAL DE PROMOCIÓN DA LECTURA E DA BIBLIOTECA 

Ao longo do curso 2022 – 2023, o equipo de dinamización de lectura estará composto polas 

seguintes mestras: 

- Vanesa López Blanco/sust. Manuel Tejo Souto. (coordinadora) 

- Sandra Pazos Muíño. 

- Sonia Garrido Vázquez/Leticia Peinó Rubido. 

- Ana Fernández Álvarez. 

- Olga García Valiño. 

O obxectivo deste plan anual é o de proporcionar as ferramentas necesarias para o 

funcionamento da biblioteca do centro favorecendo o estímulo para o progreso dos alumnos 

como lectores, escritores e persoas críticas. 

 Partindo da particularidade do noso centro e das súas características físicas, deberemos 

crear unha BIBLIOTECA DISTRIBUÍDA onde as bibliotecas de aula de cada escola e a 

biblioteca da sede forman a “biblioteca total” do C.R.A. Inevitablemente a organización das 

actividades que se propoñan deberán ter en conta esta peculiaridade. 

O plan de lectura do centro para o vindeiro curso terá en conta os seguintes obxectivos: 

1. En relación á organización e xestión da biblioteca: 

- Rexistrar os fondos bibliográficos no programa de xestión da biblioteca MEIGA para 

que cada escola actualice a súa biblioteca de aula do xeito que considere oportuno. 

- Planificar unha formación de usuarios do programa MEIGA. 

- Rematar de colocar as etiquetas coa nomenclatura da C.D.U. 

- Realizar enquisas que permitan coñecer as preferencias e necesidades bibliográficas 

dos usuarios da biblioteca escolar. 

- Actualizar os fondos bibliográficos. 

- Colaborar cos demais equipos do centro (TIC, EDLG,...) para reforzar a coordinación 

docente. 

- Revisar e actualizar o proxecto lector do centro. 

2. En relación ao fomento da lectura e ao desenvolvemento do proxecto lector do 

centro: 

- Proseguir cos “Recantos de lectura” dentro da hora de ler como medio para fomentar a 

lectura. 
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- Renovar o blog de biblioteca. 

- Promover os fondos e as novidades da biblioteca escolar utilizando como medios a 

páxina web do centro e as bibliotecas de aula. 

- Promover a lectura a través das mochilas viaxeiras. 

- Agasallar lectura por medio de diferentes recursos: no Nadal,... 

- Sacar a biblioteca ao patio das escola para favorecer a lectura ao aire libre.  

- Elaborar un catálogo de recomendacións lectoras para Nadal e para as vacacións de 

verán. 

- Realizar un recuncho de recursos para que podan utilizar as diferentes escolas 

(esqueleto, maquetas, xogos...) 

3. En relación á promoción dos recursos da biblioteca escolar favorecendo o 

desenvolvemento das competencias básicas e a integración no currículo: 

- Propoñer ao claustro de mestres a temática do salón do libro deste curso. 

- Seleccionar un tema en común para traballar desde todas as escolas. 

- Colaborar co concello, as bibliotecas do concello e outras entidades (ASPG,...) en 

actividades que favorecen o fomento da lectura. (Día das letras galegas, Semana do 

Libro...) 

10.5. PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

1. INTRODUCIÓN 

 
O CRA Ponte da Pedra conta con Departamento de Orientación a tempo total dende este 

curso 2022/23 ( anteriormente estaba compartido co CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo).  

A composición do DO para este curso é a seguinte:  

- Orientadora e Xefa do DO: Olga García Valiño.  

- Mestra de Audición e Linguaxe (AL1): Patricia Blanco Vázquez/ Patricia Suevia Roldán 

Prieto ( sustituta).  

- Mestra de Audición e Linguaxe (AL2): Rosalía Rodríguez López. 

- Mestra de Pedagoxía Terapéutica (PT1) e representante de Educación Primaria: 

Vanesa López Blanco / Manuel Tejo Souto( sustituto).  

- Mestra de Pedagoxía Terapéutica (PT2): María del Carmen Gontán Suárez.  

- Coordinadora de Educación Infantil: María López Amado  
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A mestra de AL1 esta compartida co CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo e a mestra de PT2 

está compartida co IES Alfredo Brañas.  

Ademais, contamos tamén cunha Intérprete de Lingua de Signos (ILSE): Gema Santos 

Custodio e unha persoa auxiliar técnico educativo (ATE): Estrella González Rodríguez.  

En canto ao alumnado, na actualidade presentan necesidades específicas de apoio educativo 

que precisan ser atendidas por profesorado de PT e/ou AL un total de 12 alumnos e alumnas, 

dos que 7 precisan recibir apoio de PT e 10 de AL, tendo en conta que varios deles precisan 

ambos apoios.  

No presente ano académico tentaranse seguir as liñas trazadas nos cursos anteriores, tendo 

en conta o recollido na memoria precedente e no estipulado na lexislación vixente.  

2. OBXECTIVOS: 

Partindo do obxectivo xeral de contribuír ao desenvolvemento persoal, social e educativo do 

alumnado dende o comezo da súa escolaridade, defínense os seguintes obxectivos máis 

específicos:  

- Deseñar accións encamiñadas á prevención de dificultades nos distintos ámbitos do 

desenvolvemento: sociemocional, comunicativo, motriz, cognitivo, curricular,…  

- Avaliar ao alumnado que presente necesidades, ben cando o profesorado así o 

solicite, ben cando a xefatura do DO así o considere, ofrecendo as orientacións, 

asesoramento ou propostas de intervención específicas que permitan eliminar ou 

mellorar na medida do posible as necesidades existentes. No caso de ser a familia a 

solicitante de dita avaliación, a xefatura do DO reunida co mestre/a titor/a valorarán a 

pertinencia da mesma.  

- Deseñar e desenvolver intervencións específicas, a través do profesorado de AL, PT 

e da ILSE, co obxecto de superar ou mellorar as dificultades detectadas no relativo 

aos distintos ámbitos do desenvolvemento.  

- Coordinar e colaborar, orientador, mestras de apoio de PT, AL e ILSE na atención ao 

alumnado que recibe dito apoio.  

- Facilitar á comunidade educativa os apoios e o asesoramento precisos para a 

inclusión do alumnado, dando especial relevancia aos períodos escolares e persoais 

de maior dificultade (cambio de etapa educativa, conflitos escolares,...) .  

- Participar na revisión da documentación do centro respecto á atención á diversidade. 

- Apoiar as accións de orientación e titoría.  
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- Colaborar co profesorado no deseño e execución de medidas de atención á 

diversidade cando sexa preciso.  

- Divulgar materiais de apoio que poidan servir para a atención á diversidade.  

- Facilitar a colaboración e coordinación entre os membros do DO e entre os membros 

do DO e o resto do profesorado.  

- Promover a convivencia, as condutas de respecto e tolerancia e a resolución pacífica 

de conflitos.  

- Promover a participación e implicación das familias na educación dos seus fillos e 

fillas.  

- Impulsar a colaboración e a coordinación entre o propio centro e os centros aos que está 

adscrito.  

- Favorecer a colaboración cos recursos externos.  

 

3. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS E ORGANIZATIVAS DE ATENCIÓN AO ALUMNADO 

CON NEAE.  

No centro educativo contamos cunha serie de medidas a disposición do alumnado 

destinadas a proporcionar unha resposta axustada ás necesidades de cadaquén. Tal e como 

recolle a lexislación vixente, darase comezo a esa resposta polas medidas máis ordinarias e 

integradoras, para dar paso ás extraordinarias de seren precisas:  

- Adecuación da estrutura organizativa de centro e das programacións didácticas. 

- Metodoloxías baseadas no traballo colaborativo, aprendizaxe por proxectos, titorías 

entre iguais,…  

- Adaptación de tempos, instrumentos ou procedementos de avaliación.  

- Apoio do profesorado con dispoñibilidade horaria e Reforzo Educativo.  

- Plans de reforzo ou recuperación.  

- Programas específicos personalizados.  

-  Apoio do profesorado das mestras especialistas en Pedagoxía Terapéutica e 

Audición e Linguaxe. 

-  Adaptacións Curriculares.  

- Flexibilización do período de escolarización.  

- Aqueloutras contempladas na lexislación actual.  
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4. FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Nas reunións do DO estableceranse acordos e criterios sobre:  

 Solicitudes de avaliación psicopedagóxica.  

 Elaboración de Informes Psicopedagóxicos.  

 Organización de medidas de atención á diversidade: Reforzo Educativo, apoio de PT 

e/ou AL, Adaptacións Curriculares, flexibilizacións,...  

 Solicitudes a recursos externos (Saúde Mental, Asociacións,...)  

 Elaboración de documentación específica que poida ser precisa para unha axeitada 

atención ao alumnado con neae.  

 Aqueloutros relacionados coa atención á diversidade.  

 

5. ACTIVIDADES A DESENVOLVER DURANTE O CURSO LECTIVO 2022/2023.  

Con relación ao alumnado:  

 Proposta de organización da atención ao alumnado con NEAE.  

 Programas de prevención de necesidades, cando se considere preciso.  

 Atención individualizada/grupal cando as circunstancias o requiran.  

 Realización de avaliacións psicopedagóxicas, ditames e informes.  

 Desenvolvemento de intervencións específicas en Audición e Linguaxe seguindo os 

programas individuais establecidos.  

 Desenvolvemento de intervencións específicas en Pedagoxía Terapéutica seguindo 

os programas individuais establecidos.  

 Desenvolvemento de actuacións específicas propostas para a Intérprete en Lingua de 

Signos.  

 

Con relación ao profesorado:  

 Asesorar respecto ás medidas ordinarias e extraordinarias de atención á diversidade.  

 Deseñar xunto coas titoras/es as medidas de atención á diversidade precisas para o 

alumnado.  

 Asesoramento xeral na acción titorial.  

 Coordinar e colaborar coas mestras de PT, AL e coa ILSE.  

 Participar de formacións en relación á atención do alumnado con necesidade 

específica de apoio educativo.  
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Con relación ás familias:  

 Asesorar ás familias cando as circunstancias así o aconsellen no tocante ao 

desenvolvemento social, emocional, comunicativo, curricular... dos seus fillos e fillas.  

 Informar ás familias dos resultados acadados nas avaliacións psicopedagóxicas e das 

medidas de atención á diversidade existentes a disposición dos seus fillos e fillas.  

 Implicar ás familias nos procesos de ensino dos seus fillos.  

 

Outras actividades:  

 Participar na elaboración e revisión dos documentos do centro no relativo á atención á 

diversidade.  

 Participar nas sesións de avaliación do alumnado.  

 Celebrar as reunións de Departamento de Orientación e participar naqueloutras nas 

que se requira da presenza do DO.  

 Cooperar cos membros do EOE no que se considere preciso.  

 Establecer canles de comunicación con diferentes servizos, institucións e profesionais 

externos ao centro educativo dos servizos públicos (Saúde Mental, UDIAF, 

pediatra…) no que a atención á diversidade se refire.  

 Establecer canles de comunicación con profesionais externos ao centro de índole 

privada, de considerarse oportuno.  

 

6. HORARIOS (Orientador, P.T., A.L., e ILSE)  

Tal e como se referiu con anterioridade, o CRA Ponte da Pedra conta con Departamento de 

Orientación a tempo total, desde este curso 2022/23 (anteriormente estaba compartido co 

CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo).  

A mestra de AL1 está compartida co CEIP Plurilingüe de Nétoma-Razo. A especialista 

asistirá ao CRA Ponte da Pedra os martes, venres, a primeira metade da xornada dos 

mércores e na tarde do último luns de mes. O seu centro base é o CEIP Plurilingüe de 

Nétoma-Razo.  

A mestra de PT2, que está compartida co IES Alfredo Brañas, acudirá ao CRA Ponte da 

Pedra os luns, os xoves e a segunda metade da xornada dos mércores. O seu centro base é 

o CRA Ponte da Pedra.  
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As mestras de PT1 e AL2 conta con horario completo no CRA Ponte da Pedra.  
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A Intérprete en Lingua de Signos tamén conta con horario completo no CRA Ponte da Pedra, 

así como a persoa ATE.  

7. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DO PLAN  

Coa avaliación preténdese coñecer en que medida os diferentes obxectivos deste Plan van 

sendo acadados e cales deben ser modificados de cara ao vindeiro curso escolar. Deste 

xeito, a finalidade é a optimización do Plan tras unha reflexión e análise, para o que se 

deben fixar uns criterios de avaliación:  

 Grao de satisfacción e implicación do profesorado.  

 Adecuación das técnicas, instrumentos e materiais utilizados.  

 Nivel de satisfacción e cumprimento das actividades propostas.  

 Grao de coordinación acadado con diferentes axentes implicados: familias, 

profesorado, servizos externos...  

 

11. PLAN ANUAL DE USO DAS INSTALACIÓNS DO CENTRO 

Tal como lexisla a Orde 22 de xullo pola que se regulan determinados aspectos de 

organización e funcionamento das escolas de educación infantil e dos colexios de educación 

primaria (DOG. 02-09-97), no seu artigo 8.2: “ Control de persoas que acceden ó centro: Non 

se poderá acceder ós espazos didácticos pedagóxicos, incluídos corredores, durante as horas 

de clase, sen a debida autorización.” Dita disposición tena recollida o centro no Plan de 

Autoprotección do Centro, no pto. 4.2. 

Ademais poderán solicitar a utilización das instalacións do CRA fóra do horario escolar, tal 

como lexisla a Orde 22 de xullo antes mencionada. 

Este curso o uso da instalacións do centro deberá axustarse ao establecido no “Plan de 

adaptación á situación COVID do C.R.A. Ponte da Pedra”.  

 

12. PROGRAMA DE FORMACIÓN DOCENTE 

O claustro de profesorado ao completo participa  no Proxecto de Formación Permanente en 

Centros desenvolvéndose por un grupo de traballo relacionado coas metodoloxías activas, 

escolas inclusivas e o desenvolvemento das acción programadas no “Plan dixital de centro”. 
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13. PARTICIPACIÓN DO PROFESORADO DO CENTRO EN PROGRAMAS DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

Ademais de participar no ano IX de Educación Responsable, programa para o fomento da 

intelixencia emocional e os valores universais, o centro educativo solicitou participar nos 

Programas de Éxito educativo (Contratos Programa) que é un programa da Consellería de 

Educación de Galicia para crear unha liña de traballo concreta e realista no centro. As liñas 

que tratamos este curso son: 

- EduInnova: coas liñas de EduInnova (mellora de competencias clave: lingüística, 

matemática, ciencias) e EduSaúde.  

- EduInclúe: Iguála-T, Inclúe-T e Emocióna-T. 

Por outra banda seguimos a desenvolver as seccións bilingües por sexto ano consecutivo 

nas escolas de Sísamo EP e Verdillo EP. Este curso, contamos cunha persoa, auxiliar de 

conversa que apoiará nas aulas de primaria xunto coa mestra de lingua estranxeira inglesa. 

Este curso estamos pendentes do desenvolvemento do Proxecto de Horto Ecolóxico como 

facíamos en anos anteriores.  

14. AVALIACIÓN 

 

Sesións de 

avaliación 

Data da sesión de 

avaliación 

Data de entrega dos boletíns 

informativos 

1ª Avaliación  12 de decembro 21 de decembro 

2ª Avaliación  20 de marzo 30 de marzo 

3ª Avaliación 12 de xuño 20 de xuño 

 

Ademais ao final de curso, elaborarase a Memoria Final, onde se avaliará todo o 

funcionamento do centro durante o curso. 

É un momento de reflexión e de formulación de propostas de mellora para o vindeiro curso 
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As programacións, tamén debe ser avaliadas, seguindo os puntos que aparecen nas mesmas. 

15. ADDENDA PLAN DE IGUALDADE. 

O plan de igualdade desenvolverase a través de actividades e accións que fomentan a 

equidade e a igualdade. Ademais das actividades específicas sobre a igualdade, a 

transversalidade desta materia impregnará a vida cotiá do centro fomentando a igualdade en 

calquera actividade, ámbito ou situación que xurda no centro. 

16. PLANIFICACIÓN CONTRATOS-PROGRAMA. 

Atendendo ao recollido no Plan de Mellora, recóllese a planificación de CPINNOVA e 

CPINCLÚE. 

- CPINNOVA 

EDUINNOVA EDUSAÚDE 

Competencia matemática (CM): 

- Traballo por ambientes de aprendizaxe a 

través de metodoloxías innovadoras. 

- Proxectos de traballo. 

- Realización de actividades manipulativas 

e de cálculo mental. 

- Uso de recursos manipulativos para unha 

aprendizaxe significativa. 

Comunicación lingüística (CL): 

- Traballo por ambientes de aprendizaxe a 

través de metodoloxías innovadoras. 

- Actividades de conciencia fonolóxica a 

través de xogos e dinámicas lúdicas. 

- Afondamento en diferentes tipos de 

textos: prescritivos, comunicativos, 

literarios, poéticos... 

- Creación de materias relacionados coa 

contorna. 

- Propostas de aprendizaxe sobre 

hábitos saudables.  

- Proxectos de traballo 

relacionados coa alimentación 

saudable.  

- Promover metodoloxías activas 

que favorezan a práctica de 

actividade físicas no centro e que 

sexa extensible ás súas vidas 

diarias.  

- Concienciar á comunidade 

educativa na importancia dun 

contorno alimentario saudable así 

como a práctica de exercicio físico 

habitual. 
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Competencias básicas en ciencia e 

tecnoloxía (CCT): 

- Traballo por ambientes de aprendizaxe a 

través de metodoloxías innovadoras. 

- Traballo por proxectos cooperativos 

científicos. 

- Emprego de recursos tecnolóxicos no día 

a dia nas diferentes áreas curriculares e 

globalizadas. 

Competencia dixital (CD): 

- Manexo da PDI a través de diferentes 

actividades. 

- Creación de recursos dixitais para o 

alumnado. 

- Feed-back con outras escolas do CRA. 

- Medio de comunicación coas familias  

(correo, Abalar...) e demais entidades da 

localidade. 

AVALIACIÓN 

INDICADORES DE AVALIACIÓN PARA CADA MODALIDADE 

- Porcentaxe de incremento da posta 

en práctica de metodoloxías 

activas a través das diferentes 

propostas de aprendizaxe para o 

desenvolvemento  das 

competencias clave: 25. 

- Porcentaxe de incremento  do 

desenvolvemento máximo do 

potencial de cada alumno a través 

da personalización  das 

aprendizaxes: 25. 

- Porcentaxe de incremento de 

hábitos de vida saudables 

relacionados coa alimentación: 25 

- Porcentaxe de incremento de 

hábitos de vida saudables 

relacionados coa actividade 

física: 25 
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- Porcentaxe de mellora nas 

competencias clave nas que se 

incidirá nesta modalidade: 25. 

- Porcentaxe de incremento de 

mellora do éxito escolar por parte 

do alumnado: 45. 

 



 

  

- CPINCLUE 

IGUÁLA-T EMOCIÓNA-T INCLÚE-T 

- Fomento da coeducación como medio para 

romper coa transmisión de estereotipos e a 

eliminación de desigualdades. 

- Metodoloxía baseada en ambientes de 

aprendizaxe e propostas globalizadas. 

- Emprego de vocabulario e adaptación de 

materiais para a eliminación de barreiras 

sexistas e a promoción da igualdade de 

oportunidades. 

- Fomento de valores a través de dinámicas de 

sensibilización. 

- Desenvolver o noso propio 

Proxecto de Educación 

Responsable o que implica seguir 

implementando a nosa formación 

e recursos de aula. 

- Poñer en valor a importancia das 

aprendizaxes emocionais para o 

benestar e o progreso social. 

- Celebración do día emocionante. 

- Establecer vínculos e redes de 

traballo con entidades 

relacionadas coa diversidade 

funcional. 

- Retomar a Escola de nais e pais: 

Escolas de Familias 

Responsables. 

- Utilizar métodos de traballo que 

favorezan a atención á 

diversidade e a inclusión do 

alumnado con NEE e NEAE. 

- Empregar xogos e xoguetes 

inclusivos e activos. 

- Recuperar o día do deporte 

inclusivo. 

AVALIACIÓN 

INDICADORES DE AVALIACIÓN PARA CADA MODALIDADE 
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- Número de actividades desenvolvidas para a 

prevención e abordaxe da violencia de xénero 

2 

- Número de actividades desenvolvidas para a 

promoción da igualdade de oportunidades 

entre mulleres e homes: 2 

- Número de actividades desenvolvidas para a 

promoción do respecto pola diversidade 

afectivosexual: 2 

- Porcentaxe de incremento da participación do 

alumnado no programa respecto ao curso 

anterior: 25 

- Porcentaxe de participación de alumnas nesta 

actuación: 100 

- Porcentaxe de participación de alumnos nesta 

modalidade:100   

- Porcentaxe de participación de docentes 

(homes) nesta modalidade:100   

- Porcentaxe de participación de docentes 

(mulleres) nesta modalidade:100 

- Número de accións encamiñadas 

á implicación do profesorado na 

formación en educación 

emocional: 3 

- Número de accións encamiñadas 

á mellora da competencia 

socioemocional de toda a 

comunidade educativa: 3 

- Porcentaxe de mellora do 

rendemento académico pola 

contribución das habilidades 

emocionais: 30 

- Porcentaxe de incremento do 

benestar emocional, persoal e 

social da comunidade educativa: 

30 

- Número de actividades 

específicas de sensibilización de 

todo alumnado e profesorado coa 

inclusión: 5  

- Porcentaxe de aumento da 

cohesión social e educativa no 

centro: 30  

- Porcentaxe de aumento da 

implicación das familias nas 

accións educativas relacionadas 

con esta temática:30 



 

  

 

 


