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Introducción

Neste espazo da aula virtual do centro contéñense os documentos que constituen a 

Programación Xeral Anual para o presente curso 2016-17. 

/http://www.edu.xunta.gal/centros/crarianxo/aulavirtual/course/view.php?id=53/

Esta documentación e as propostas contidas neles, foi presentada ao Claustro de profesores e 

profesoras do centro e ao Consello Escolar, e mantendo os compromisos do actual Equipo directivo

esta documentación foi proposta para a súa aprobación, sen perxuizo das responsabilidades que 

correspondan ao equipo directivo e á dirección do centro.

As sesións nas que se someteu á consideración do Claustro e do Consello Escolar a Programación 

Xeral Anual celebraronse  11 de outubro de 2016

A programación está constituida polos seguintes documentos:

1.Definición de obxectivos específicos para o curso 2016-17

2.Plan de actuación dos órganos colexiados

3.Programación e calendario de reunións dos órganos colexiados e de goberno.

4.Xornada escolar e horario xeral do centro, criterios para a súa elaboración

5.Plan para a potenciación e organización das relacións coa comunidade

6.Concreción anual do Proxecto Educativo de Centro

7.Estratexias  metodolóxicas  e  organizativas  de  atención ao  alumnado con necesidades

educativas especiais

8.Plan para a potenciación da língua galega

9.Libros de texto e materiais curriculares

10.Plan para a utilización das instalacións do centro

11.Plan de autoprotección do centro

12.Programación anual de actividades complementarias e extraescolares

13.Plan de actividades da ANPA

14.Documentación organizativ do Centro (Documento e elaboración na aplicación XADE)

15.Coordenación co persoal non docente

16.Programa de formación anual do profesorado

17.Participación en proxectos de innovación educativa

18.Programación Curricular

19.Informe Económico

Como  aspectos  novos  que  van  incidir  na  planificación  do  presente  curso  escolar  e  no  seu

desenvolvemento debemos destacar:

- O axuste realizado pola administración educativa na plantilla de profesorado do centro,

ao reducir no presente curso un posto de profesor/a de apoio.
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- O proxecto aprobado polo Concello de Rianxo de actuacións de mellora nas escolas do

C.R.A. e que vai incidirde forma importante na calidade da edificacións e xa que logo nas

condicións de habitabilidade

-  O  desenvolvemento  da  renovación  parcial  do  Consello  escolar  que  corresponde  se

desenvolve no 1º trimestre do presente curso escolar.
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Principios de actuación
Para o presente curso 2016-17, mantemos os referentes de actuación e 

organización do centro, que reflicten as preocupacións expresadas ao longo dos 

últimos cursos polo conxunto da comunidade educativa. Estes referentes que 

podemos expresar como obxectivos xenéricos ou principios de actuación serán ao 

longo do presente curso:

•Animar a participación da comunidade educativa na educación dos alumnos

e alumnas do centro

•Impulsar medidas que animen a innovación educativa, a investigación e

exploración de prácticas educativa cada vez mais axustadas as necesidades

dos alumnos e alumnas é as aspiracións da propia comunidade.

•Mellorar  a  actualización  e  a  accesibilidade permanente  dos  documentos

organizativos  do centro

•Manter e mellorar as actividades que dan cohesión e sentido colectivo ao

noso centro

•Manter  e  mellorar  a  comunicación  do  noso  centro  coa  contorna,

considerada  esta  no  seu  sentido  máis  amplo:  institucións,  entidades  e

asociacións e tamén a propia contorna en canto que patrimonio cultural e

natural.

Estes referentes deben axudarlle ao centro, dunha parte a avanzar na mellora do

traballo educativo, a definir os programas concretos de actuación en cada un dos

ámbitos  de  actuación  é  á  vez   deben  axudarlle  a  dar  resposta  axustada  e

adecuada aos retos e tarefas que neste curso se presentan como novedosas ou

que non sendo novedosas requiren que o centro realice un esforzo engadido para

a súa consolidación e mellora:

•Renvoación do Consello Escolar 

•Desenvolvemento do Plan de Formación no Centro

•Apertura da Biblioteca do Centro á comunidade

•Continuar os proxectos postos en marcha pola ANPA en cursos anteiores

especialmente o proxecto pintando contos nas nosas escolas.
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•Coordenación cos centros receptores.
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Obxectivos específicos

Achégase a seguir a proposta de definción de obxectivos específicos, tarefas e 

indicadores de avaliación que concretan os principios de actuación definidos no 

apartado anterior. Para maior claridade preséntanse agrupados en apartados .

PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE EDUCATIVA

Obxectivo: Dende o centro e dende as titorías informar ás familias dos 

procedementos para informar e para participar nas actividades do centro.

Indicador: As familias coñecen os procedementos para ter información do 

centro referida a aspectos pedagóxicos e didácticos, atención a diversidade, 

realización de xestións administrativas 

Obxectivo: Realizar nas aulas algunha actividade na que participen familias

Indicador: Na maioría das aulas se realizou algunha actividade na que 

participaron directamente as familias

Obxectivo: Recoller a través de enquisa ou cuestionario a opinión das familias 

a respecto dalgún ámbito concreto do funcionamento do centro.

Indicador: Pasouse ás familias un cuestionario sobre ............ Procesouse a 

información e divulgaronse os resultados e toda a comunidade educativa.

Obxectivo: Colaborar coa ANPA, na realización do seu programa de activiades

Indicador: A ANPA, non tivo difcultades para desenvolver o seu programa de 

actividades, pudo utilizar sen dificultades os espazos e recursos do centro.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Obxectivo: Desenvolver de forma adecuada o Plan de Formación no Centro, 

aprobado para o presente curso

Indicador:  O plan de formación desenvolveuse conforme aos obxectivos e 

programación  previstos

Obxectivo: Desenvolver adecuadamente os proxectos de innovación os que 

participa o centro: seccións bilingües, alimentate ben, voz natura

Paxina número 9

mailto:cra.rianxo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/crarianxo


Atalaia - Asados
15984 RIANXO
 981863305
cra.rianxo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/crarianxo
CIF: Q1500341A

   

  CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
  E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
  C.R.A. DE RIANXO

Indicador: Desenvolveronse conforme ás previsións da programación xeral os 

programas correspondentes ás seccións bilingües, alimentate ben, voz natura

Obxectivo: Todas as aulas e departamentos craron contidos na a web dinámica

e utilizarona como recurso didáctico.

ACCESIBILIDADE DA DOCUMENTACIÓN ORGANIZATIVA

Obxectivo: Realizar resumos dos principais documentos organizativos do 

centro e publicalos na web do centro: PEC, PXA, MEMORIA DE FIN DE CURSO.

Indicador: Publicouse un resumo dos documentos organizatvos do centro na 

web

COHESIÓN 

Obxectivo: Desenvolver o programa de Actividades complementarias previsto 

polo Centro e o programa de actividades da ANPA

Obxectivo: Prever axudas para aquelas familias que podan ter dificultades 

económicas para atender os gastos que orixine o programa de actividades 

complementarias.

Indicador : O programa de actividades complementarias desenvolveuse 

conforme á programación prevista.

Indicador: Puderon participar todos os alumnos e alumnas e axudouselle 

económicamente aos alumnos e alumnas con dificultades.

 

A RELACIÓN DO CENTRO COA CONTORNA

Obxectivo: Desenvolver as actividades programadas cos centros receptores 

dos alumnos e alumnas do C.R.A: intercambio de comunicacións de nadal, 

xornada de acollida nos centros receptores, atender e colaborar nos 

procedementos de intercambio de documentación relativa aos alumnos e alumnos

do centro, así como nos procedementos de admisión e matrícula.

Indicador: realizouse o intercambio de postais de nadal cos centros receptores
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Indicador: realizaronse as xornadas de acollida  dos alumnos e alumnas que 

se trasladan aos centros receptores

Indicador: trasladouse aos centros receptores a documentación dos alumnos e 

alumnas que se trasladan e  colaborouse nos procesos de admisión e matrícula

Obxectivo: Ter unha relación normalizada, fluida e eficaz co concello de Rianxo

Indicador: Resolveronse adecuadamente as actuacións de mantemento que 

corresponden ao concello e este atendeu as demandas de arranxos miudos.

Obxectivo: Realizar actividades conxuntas con entidades e asociacións da 

localidade

Obxectivo: Utilizar os recursos da contorna para o estudo do medio 

Obxectivo: Colaborouse en actividades de recuperación e coidado do entorno 

natural e cultural 
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Plan de actuación dos órganos colexiados

Conforme ao previsto no capítulo III "Órganos colexiados de goberno e de 

coordenación docente dos centros públicos" da L9MCE, constitúen os órganos 

colexiados de goberno do noso centro, o Claustro de Profesores e Profesoras e o 

Consello Escolar. Neste capítulo da LOMCE, artigos 126 a 129, regúlase a 

composición e competencias destes órganos colexiados.

CLAUSTRO DE PROFESORES E PROFESORAS

Tal e como se recolle no artito 129 da LOMCE,ao claustro correspóndelle:

- Formular propostas para a elaboración dos proxectos de centro e da 

Programación Xeral Anual

- Aprobar a avaliar a concreción co currículo

- Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación 

dos alumnos

- Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación 

pedagóxica e na formación do profesorado do centro

- Elexir aos seus representantes no Consello Escolar do centro e participara na 

selección do director nos termos establecidos pola presente lei

- Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de direccións presentados

polos candidatos e candidatas

- Analizar a valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do 

rendemento escolar e os resultados da avaliación internans e externas nas que 

participe o centro

- Informar as normas de organización e funcionamento do centro

- Coñecer a resolución dos conflictos disciplinarios e a imposición de sancións e

velar por que estas se ateñan á normativa vixente

Co obxecto de que o Claustro de profesores e profesoras poda desenvolver 

adecuadamente as competencias arriba enumeradas dende o equipo directivo 

facilitarase a participación de todos os membros do claustro e incentivarase o 

debate e a toma de decisións compartida.
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Para facilitar a participación adoptaranse as seguintes medidas:

- Apoiar o traballo da Comisión de Coordenación Pedagóxica como órgano ao 

que corresponde a coordenación do traballo dos diferentes departamentos

- Apoiar o traballo dos Equipos e Departamentos, faciltando tempos e recursos 

para o desenvolvemento das súas actividades

- Ter accesible ao profesorado a documentación organizativa e pedagóxica do 

centro para o que se apoiará a utlización da Aula Virtual.

- Ao obxecto de optimizar as reunións semanais dos martes, ordenar e 

coordenar os debates.

CONSELLO ESCOLAR

O artigo 127 da LOMCE atribue ao Consello Escolar, funcións de avaliación e 

asesoramento, non obstante e sen prexuizo das obrigas e responsabilidades que 

correspondan á dirección do centro, esta non aprobará ningún proxecto ou 

programa que non teña a aprobación previa do Consello Escolar en en concreto:

- O proxecto educativo de centro

- O proxecto de xestión de centro

- As normas de organización, funcionamento e convivencia

- A programación xeral anual

- Admisión de alumnos e alumnas con suxección á lexislación vixente

Ademáis corresponde ao Consello escolar:

- Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados

- Participar na selección do director ou directora do centro, nos termos 

previstos na lexislación

- Coñecer a resolución de conflictos disciplinarios

- Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro a 

igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación, a 

resolución pacífica de conflictos e a prevención da igualdade de xénero

- Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipamento 

escolar
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- Informar as directrices para a colaboración coa administración local

- Analizar a avaliar o funcionamento xeral do centro, a evolución do 

rendemento escolar e o resultado das avaliacións

- Elaborar informes e propostas a iniciativa propia ou por petición das 

administracións.
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Programación e calendario de reunións dos órganos 
colexiados

CLAUSTRO DE PROFESORES: 

1º TRIMESTRE

Reunión de inicio de curso (adscrición do profesorado, planificación do inicio de

curso)

Reunión para a aprobación dos horarios docentes

Reunión para a aprobación da Programación Xeral Anual

Reunións para proceder á renovación do Consello Escolar

2º TRIMESTRE

Reunión para tomar coñecemento das Contas Anuais do exercicio de 2015

Reunión para tomar coñecemento do proxecto de presuposto para o exercicio 

2016 e para tomar coñecemento e de ser o caso participar na planificación do 

proceso de admisión do alumnado.

3º TRIMESTRE

Reunión para a avaliación da Memoria Xeral do Centro e dos departamentos.

Ademais o Claustro reunirase de forma extraordinaria, cando sexa preciso para

aprobar sobre asuntos da súa competencia, de acordo co regulamentariamente 

previsto.

Reunión para a renovación do equipo directivo

CONSELLO ESCOLAR:

1º TRIMESTRE

Reunión para a aprobación da Programación Xeral Anual e do Programa de 

Actividades Complementarias.

Reunión de constitución do novo Consello Escolar

Paxina número 15

mailto:cra.rianxo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/crarianxo


Atalaia - Asados
15984 RIANXO
 981863305
cra.rianxo@edu.xunta.es
http://www.edu.xunta.es/centros/crarianxo
CIF: Q1500341A

   

  CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
  E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
  C.R.A. DE RIANXO

2º TRIMESTRE

Reunión para a revisión e aprobación se procede das contas do ano 2015

Reunión para a aprobación do proxecto de presuposto para o ano 2016

Reunión para a aprobación do procedemento de admisión do alumnado.

3º TRIMESTRE

Reunión para a avaliación da Memoria Xeral do Centro

Ademais o Consello Escolar reunirase, de forma extraordinaria, para resolver 

sobre asuntos da súa competencia de acordo co procedemento 

regulamentariamente previsto.

COMISIÓN ECONÓMICA

Reunión para a aprobación das contas - Mes de Xaneiro

Reunión para a aprobación do orzamento - Primeiro trimestre
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Xornada escolar e horario xeral do centro, criterios para a 
súa elaboración

CRITERIOS PARA A ELABORACIÓN DOS HORARIOS DO PROFESORADO

Todos/as contarán cun máximo de 22 horas de docencia directa. O resto de 

horas, ata as 25, serán de apoio, garda ou as correspondentes por coordinacións 

e compensación horaria lectiva.

2. Intentarase que todos/as teñan alomenos dúas sesións na sede á primeira 

ou a última hora da mañá.

3. Teráse en conta que os especialistas fagan os menores desprazamentos 

posibles e que estes coincidan na mesma ruta.

4. Intentarase non facer coincidir varias especialidades no mesmo día, así 

como alternar os días dos especialistas que imparten dúas sesións en cada grupo 

(EF, inglés e relixión) para que non coincidan en días consecutivos.

5. APOIOS. Priorizamos aulas por:

Nº de niveis

Nº de alumnos/as

NEE no caso de habelas

Particularidades de cada unha das aulas

HORARIO ADAPTADO PARA AS DATAS DE CELEBRACIÓNS

Por razóns de coordenación e adaptación aos horario do transporte escolar nas

xornadas adicadas a realización de celebracións o horario será o que se indica.

Festival de Nadal 9:00 a 13:00

Celebración do Magosto 9:00 a 13:00

Celebración do Entroido 9:00 a 13:00
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Celebración da Festa das Letras 9:00 a 13:00

O primeiro día de curso o horario para os alumnos e alumnas será de 10:00 a 

12:00

O día de fin de curso o horario para os alumnos e alumnas será de 9:00 a 

13:00

ADAPTACIÓN HORARIA PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO

O departamento de Educación Infantil aprobará os criterios para a elaboración 

do horario de adaptación  para o alumnado de novo ingreso, conforme ao previsto

no calendario escolar aprobado pola Consellería de Educación para o presente 

curso 2016-17
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HORARIOS CURSO 2016/2017 
 

ABUÍN CAPELA I CAPELA P CRUCEIRO 

        ING MUS    EF    REL/
AE   

 EF      REL/
AE EF     ING MUS  ING    

  
ING 
(P) 

 
EF 
(P) 

               

                    

AE/ 
VAL   C. I. ING      ING EF        MUS 

MUS   C. I.       PLAS     EF     

 

CUVIDE OUTEIRO PAZO I PAZO P 

      ING        ING     EF 

              EF REL/
VAL    ING 

EF ING       MUS  REL/
AE MUS     EF    

                    

  AE V.N.  EF       DLG    MUS ING   

   V.N. MUS   AE     DLG     PLAS REL/
VAL  

 

QUINTÁNS RAÑÓ APOIO 1 APOIO 2 

  EF    EF   MUS  CR CA I CHL CHL CR QU QU CHL  AB B 

       
ING 
(P) 

  CR CA I CHL RA CR QU QU QU AB I 

ING 
(P) 

   ING       CR CA I CR RA CR AB QU QU AB B 

                   L 

  
REL 
(2º) 

  REL    
EF 
(P) 

CA I RA CR CA I CA I CHL AB AB QU I 

REL MUS   
EF 
(P) 

  
REL 
(2º) 

 ING CA I RA CR CA I CA I CHL AB AB QU O 

 

RELIXIÓN MÚSICA EF INGLÉS 

CHL ACE CR  
G 

BIB 
CHL TIC 

AE 
CR 

RA CA I CHL RA  QU  CA P PA P CHL OU S.B. CA I PA I 

PA P ACE CA I  
G 

BIB 
CHL TIC 

AE 
CA I 

TIC CA P CHL AB P. 
PRO CA I PA I CHL CR 

RA 
(P) 

CA P PA P 

PA I CHL CHL  
G 

BIB 
AE 
PA I 

PA I CHL OU CHL CU PA P 
P. 

PRO CHL 
AB 
(P) 

QU 
(P) 

CU 
AB 
(P) 

QU CHL 

                    

RA WD 
QU 
(2º) 

 
G 

BIB 
AE 
AB 

PA P AE 
CU 

C.C. 
CU 

CR OU CA P C.C.
PA I 

C.C. 
AB 

RA 
(P) 

CA P X.E. PA P X.E. AB 

QU WD 
RA 
(2º) 

PA P 
(2º) 

G 
BIB 

AB QU 
AE 
OU 

C.C. 
CU 

CU CR CHL 
C.C. 
PA I 

C.C. 
AB 

QU 
(P) 

CA P 
(ART) X.E. PA P 

(ART) X.E. RA 

 

AL PT ORIENTACIÓN  

CHL CA P 
PELO 
CU CHL AB SEC PA P  SEC CHL RA OR OR OR OR OR      

CA I CA I 
PELO 
PA I CHL 

PELO 
QU SEC RA SEC QU AB OR OR OR OR OR      

OU OU PA I PA I QU CA P AB CHL  PA P QU OR OR OR OR OR      

                    
PELO 

CR 
PELO  
CA I 

PELO 
RA 

PELO 

AB D.O CA I SEC CA P  SEC D.O DIR DIR CHL DIR D.O      

A.D. 
PELO 
OU QU AB D.O A.D. SEC CA I CHL D.O DIR DIR CHL DIR D.O      
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ESCOLAS: 

AB= ABUÍN 

CA I.= CAPELA INFANTIL 

CA P.= CAPELA PRIMARIA 

CR= CRUCEIRO 

CU= CUVIDE 

OU= OUTEIRO 

PA I.= PAZO INFANTIL 

PA P.= PAZO PRIMARIA 

QU= QUINTÁNS 

RA= RAÑÓ 

 
ÁREAS E/OU ESPECIALIDADES: 

 
AE= ATENCIÓN EDUCATIVA 

AL= AUDICIÓN E LINGUAXE 

EF= EDUCACIÓN FÍSICA 

ING= INGLÉS 

MUS= MÚSICA 

PLAS= PLÁSTICA 

PT= PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA 

REL= RELIXIÓN 

VAL= VALORES 

OUTRAS: 

*ACE= ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

*BIB= COORDINACIÓN BIBLIOTECA 

*CHL= COMPENSACIÓN HORARIA LECTIVA 

*C.C. = CUBRIR UNHA COORDINACIÓN 

*C.I.= COORDINACIÓN INFANTIL 

*DIR= DIRECCIÓN 

*DLG= DINAMIZACIÓN DA LINGUA GALEGA 

*D.O.= DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

*G= GARDA 

*OR= ORIENTACIÓN 

*P. PRO= RESPONSABLE DO PLAN PROXECTA (SAÚDE) 

*S.B.= COORDINACIÓN SECCIÓN BILINGÜE 

*SEC= SECRETARÍA 

*TIC= COORDINACIÓN TIC 

*V.N.= RESPONSABLE VOZ NATURA 

*W.D.= RESPONSABLE WEBS DINÁMICAS 

*X.E.= XEFATURA DE ESTUDOS 

CRITERIOS PARA A ELABORACIÓN DOS HORARIOS 

1. Todos/as contarán cun máximo de 22 horas de docencia directa. O resto de horas, ata as 25, serán de 
apoio, garda ou as correspondentes por coordinacións e compensación horaria lectiva. 

2. Intentarase que todos/as teñan alomenos dúas sesións na sede á primeira ou a última hora da mañá. 
3. Teráse en conta que os especialistas fagan os menores desprazamentos posibles e que estes 

coincidan na mesma ruta. 
4. Intentarase non facer coincidir varias especialidades no mesmo día, así como alternar os días dos 

especialistas que imparten dúas sesións en cada grupo (EF, inglés e relixión) para que non coincidan 
en días consecutivos. 

5. APOIOS. Priorizamos aulas por: 
a. Nº de niveis 
b. Nº de alumnos/as 
c. NEE no caso de habelas 

Particularidades de cada unha das aulas 
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Plan de dinamización das relacións coa comunidade

Ao longo dos cursos as relacións do centro coa contorna, familias, concello, 

centros receptores e outras institucións educativas da contorna, teñen 

conformado unha estrutura de relacións moi rica, que redunda de xeito moi 

positivo no traballo educativo do centro e na comunicación e participación do 

centro na vida da comunidade.

Estas relacións están previstas unhas no plan de acción titorial, no que se 

aborda a comunicación das escolas do centro coas familias, no plan de 

colaboración coa ANPA do centro, no plan de colaboración cos centros receptores, 

e no plan de colaboración co concello e cos seus departamentos: educación e 

cultura, servizos sociais e obras. Desta maneira ao longos dos últimos cursos o 

centro ten establecido relacións que perduran con diversas entidades asociativas 

sen ánimo de lucro, Centros Culturais das parroquias, Xuntas de Montes, coa 

Escola de Música de Rianxo e asociacións de ámbito supra-municipal . Sen 

pretender esgotar as actuacións de relación coa familia e coa comunidade 

enuméranse as seguintes actuacións que se prevé realizar:

COAS FAMILIAS:

Dende o plan de acción titorial realizar os encontros individuais e grupais coas 

familias conforme ao previsto neste plan.

Facilitarase que as familias podan participar nas realización das actividades 

complementarias relacionadas coas festas de carácter tradicional: magosto, 

nadal, entroido, festa das letras e festa de fin de curso.

Tamén se facilitará a colaboración activa das familias nas tarefas curriculares e

didácticas tanto en tarefas de reforzo e apoio como colaborando no 

desenvolvemento de proxectos de investigación nas aulas.

O centro elaborará unha proposta de actividades de formación das familias, en 

forma de charlas, de escola de pais e nais, de club de lectores.
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COA ANPA IRMÁNS ÍNSUA:

Manterase a colaboración que xa se ven facendo de xeito habitual, cun 

compromiso especial de colaboración co Clube de Lectores e Lectoras e coas 

actividades conxuntas que realicen as ANPAS do Concello

COA COMUNIDADE:

CENTROS RECEPTORES: Realizarse o programa de comunicación entre 

alumnos que se ven realizando nos últimos cursos e que ten como actuacións 

concretas, o intercambio de postais de nadal e as visitas aos centros docentes. 

Tentarase tamén mellorar a comunicación entre departamentos e ciclos do C.R.A. 

e dos Centros Receptores, correspondendo esta tarefa de coordenación ao 

Departamento de Orientación.

CONCELLO: Manterase unha relación estreita con aqueles departamentos que 

máis interveñen no centro. O departamento de obras para funcións de 

mantemento e mellora das instalacións, o departamento de educación e cultura 

para a planificación de actividades culturais e formativas, o departamento de 

servizos sociais para actuacións relacionadas principalmente coa atención á 

diversidade.

OUTRAS ENTIDADES E ASOCIACIÓNS. Manteranse as actividades de 

colaboración coas entidades coas que habitualmente ven colaborando o centro:

- Escola de Música de Rianxo

- Centros culturais, asociacións veciñais e comunidades de montes

- Confraría de pescadores de Rianxo.

- Asociación Arenaria??
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Estratexias metodolóxicas e organizativas de atención ao 
alumnado con necesidades educativas especiais

1.- FORMA DE INTERVENCIÓN: 

As intervencións específicas para o alumnado con necesidade educativa de 

apoio específico axustaránse ao previsto no aartigo 19 da Orde de 27 de 

decembro de 2002 pola que se establecen os criterios e as condicións para a 

escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais e que establece 

que a intervención do profesorado de apoio específico de deben realizarse 

normalmente dentro da aula ordinaria xunto co resto do grupo de alumnos e 

alumnas, e só se levarán a cabo fora da aula en casos excepcionais debidamente 

previstos nas adaptacións curriculares.

2.- INFORMACIÓN ÁS FAMILIAS: 

As familias serán informadas e autorizarán todas as actuacións que se 

desenvolvan en atención a necesidades que requiran a intervención de 

profesorado do Departamento de Orientación, sexa o responsable do 

departamento ou sexa algún profesor/a de apoio específico. Esta comunicación 

atinxirá a todo o proceso, avaliación inicial, intervención e avaliacións procesuais 

e finais.

3.- PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN: 

Para o presente curso e en función dos alumnos e alumnas con necesidade de 

apoio específico establécense os seguintes criterios para as intervencións do 

profesorado de apoio específicos de Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica:

Apoio específico de Pedagoxía Terapéutica

a.- Alumnado con discapacidade recoñecida ou seguimento hospitalario por 

dificultade especial. 

b.- Alumnado que permanece un ano máis no nivel ben de forma ordinario ou 

extraordinaria. 
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c.- Alumnado con dificultade nos rendementos curriculares 

Apoio específico de Audición e Linguaxe

a.- Alumnado con discapacidade recoñecida ou seguimento hospitalario por 

dificultade especial. 

b.- Alumnado con atraso madurativo na linguaxe que afecta á intelixibilidade, 

diagnosticado polo Departamento de Orientación do Centro

c.- Alumnado de educación primaria con dificultades afectan exclusivamente 

aos aspectos formais da linguaxe sen afectar a intelixibilidade: articulación e 

pronunciación

d.- Alumnado de educación infantil con dificultades afectan exclusivamente aos

aspectos formais da linguaxe sen afectar a intelixibilidade: articulación e 

pronunciación

4.- TALLER DE LINGUAXE ORAL: 

Este taller de linguaxe oral que ten por finalidade a detección e intervención 

temperá nas dificultades de linguaxe, irán dirixido aos alumnos e alumnas de 

Educación Infantil con preferencia aos alumnos e alumnas do 4º nivel desta etapa

e consistirán en sesións de 50 minutos de periodicidade semanal.
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Dinamización Lingüística

CONTEXTO SOCIO LINGÜÍSTICO

O C.R.A. de Rianxo está formado por nove escolas, cun total de doce aulas na 

actualidade, nas que se imparten Educación Infantil, de tres a seis anos, e o 1º 

ciclo de Educación Primaria. Todas as escolas están emprazadas no ámbito rural 

de Rianxo. Non cabe dúbida de que o noso é un centro atípico, no que respecta á 

súa estrutura e á organización do mesmo, xa que nalgunhas das nosas escolas, 

escolarízanse nenos infantil e primaria (3,4,5,6 e 7 anos) mesturados na mesma 

clase, noutras aulas nenos e nenas do segundo ciclo de infantil (3,4,5 anos) e 

noutras do primeiro Ciclo de E.Primaria (1º e 2º).

O claustro de Mestres está composto por unha grande variedade de 

especialistas: Audición e Linguaxe, Pedagoxía Terapéutica, Inglés, Música, 

Relixión, Educación Física e tres persoas de Apoio, así como polos titores. Este 

ano unha porcentaxe importante do claustro é novo no colexio .

No eido lingüístico, a lingua habitual do 90 % dos nenos e nenas é o galego, 

así como o das súas familias. 

Dado este contexto, o compromiso adquirido co fomento, uso e 

normativización da lingua é moi importante no noso centro, de aí que o traballo 

dos mestres do CRA de Rianxo e sobre todo do Equipo de Normalización e 

Dinamización Lingüística se vexa sempre moi arroupado, así como as súas 

propostas tendo incidencia real nas aulas do centro. Para iso é necesario a posta 

en marcha de actividades que contribúan a un mellor coñecemento da nosa 

lingua, desenvolvendo actitudes positivas, concienciando da necesidade de facer 

uso dela para mantela viva e fomentando a normativización dos termos 

empregados, aínda que respectando sempre as variantes dialectais tan 

enriquecedoras que temos no noso contexto.
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Tamén mantemos especial interese na nosa contorna inmediata para, partindo 

dela, contribuír a un mellor coñecemento da realidade na que vivimos, dado que 

este é o primeiro paso para valorala e coñecer as súas peculiaridades. A nosa 

contorna é tamén o punto en común dos membros da nosa peculiar comunidade 

educativa.

OBXECTIVOS XERAIS PARA A POTENCIACIÓN DO GALEGO NO CENTRO

1. Mellorar a competencia lingüística de todos os membros da comunidade 

educativa.

2. Incorporar materiais audiovisuais e informáticos en galego á vida cotiá do 

centro.

3. Potenciar a presenza da realidade galega: historia, arte, 

literatura,folclore,...no ensino.

4. Promover a valoración positiva do galego e o seu uso como cultura propia, 

expresión dun pobo, do seu carácter e da súa historia.

5. Fomentar o gusto pola lectura a través da gran variedade de textos de gran 

calidade, escritos ou traducidos ó galego.

6. Colaborar cos equipos de ciclo así como co equipo de actividades 

complementarias,TIC e de biblioteca para desenvolver diferentes actividades 

7. Fomentar a participación e colaboración das familias nas diferentes 

actividades e propostas, así como outros centros educativos e institucións 

próximas.

8. Desenvolver actitudes de respecto e satisfacción cara o uso da nosa lingua 

en calquera situación, relacionada ou non á escola.

9. Deseñar materiais educativos cos que van a traballar os nenos e nenas en 

lingua galega, intentando pasar á nosa lingua materias que antes se empregaban 

en castelán.

10. Utilización das novas tecnoloxías, sobre todo dos EDI para a elaboración de

actividades que potencien o noso idioma.
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11. Actualizar ó claustro de profesores no que se refire á normativa e 

lexislación relacionada coa nosa lingua.
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Proxecto lingüístico do Centro.
(Decreto 79/2010 de 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de 

galicia Artgo. 14 .- Proxecto lingüístico de centro)

1.- Decisión  do  centro  a  respecto  da  língua  na  que  se  impartirán  as  materias  de

educación primaria.

DISTRIBUCIÓN HORARIA E LÍNGUAS DE APRENDIZAXE

EDUCACIÓN PRIMARIA

DISTRIBUCIÓN HORARIA DAS ÁREAS POR LINGUA
APRENDIZAXE

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CON SECCIÓN BILINGÜE

1º 
NIVEL

2º 
NIVEL

Galego Castelán Inglés Galego Castelán Inglés
Lingua Galega 4 4
Lingua Castelá 4 4
Ciencias Sociais 3 2
Ciencias Naturais 2 2
Matemáticas 5 5
Inglés 2 2
EF 2 2
Música 1 1

Plástica 1 1
Relix / AE 1 2
TOTAIS 11 11 3 11 11 3
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DISTRIBUCIÓN HORARIA DAS ÁREAS POR LINGUA
APRENDIZAXE

1º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA SEN SECCIÓN BILINGÜE

1º 
NIVEL

2º 
NIVEL

Galego Castelán Inglés Galego Castelán Inglés
Lingua Galega 4 4
Lingua Castelá 4 4
Ciencias Sociais 3 2
Ciencias Naturais 2 2
Matemáticas 5 5
Inglés 2 2
EF 2 2
Música 1 1
Plástica 1 1
Relix / AE 1 2
TOTAIS 12 11 2 12 11 2

2.-  Medidas  adoptadas  para  que  o  alumnado que  non  teña  suficiente

dominio das línguas poida seguir con aproveitamento as ensinanzas que

se lle imparten.

No  centro  non  hai  alumnado  con  insuficiente  dominio  dalgunha  das  línguas

cooficiais,  que  lle  impida  seguir  con  aproveitamento  as  ensinanazas  que  se

imparten en calquera das línguas.

3.- Obxectivos xerais e liñas de actuación deseñadas polo centro para o

fomento da língua galega

Obxectivos:

1.  Continuar  mellorando  a  competencia  lingüística  de  todos  os  membros  da

comunidade educativa.

2.  Incorporar  materiais  audiovisuais  e  informáticos  en  galego á vida cotiá  do

centro.

3. Potenciar a presenza da realidade galega: historia, arte, literatura,folclore,...no
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ensino.

4. Promover a valoración positiva do galego e o seu uso como cultura propia,

expresión dun pobo, do seu carácter e da súa historia.

5. Fomentar o gusto pola lectura a través da gran variedade de textos de gran

calidade, escritos ou traducidos ó galego.

6.  Colaborar  cos  equipos  de  ciclo  así  como  co  equipo  de  actividades

complementarias,TIC e de biblioteca para desenvolver diferentes actividades .

7. Fomentar a participación e colaboración das familias nas diferentes actividades

e propostas, así como outros centros educativos e institucións próximas.

8. Desenvolver actitudes de respecto e satisfacción cara o uso da nosa lingua en

calquera situación, relacionada ou non á escola.

9. Deseñar materiais educativos cos que van a traballar os nenos e nenas en

lingua galega, intentando pasar á nosa lingua materias que antes se empregaban

en castelán.

10. Utilización das novas tecnoloxías, sobre todo dos EDI para a elaboración de

actividades que potencien o noso idioma.

11. Actualizar ó claustro de profesores no que se refire á normativa e lexislación

relacionada coa nosa lingua.

Estratexias lingüísticas nas aulas :

1. Promoveranse campañas de animación á lectura en galego dentro e fora da

aula, en colaboración coa Biblioteca. 

2.  Fomentarase  a  participación  de  tódalas  aulas  nas  actividades  e  festivais

relacionados coas nosas costumes e tradicións.

3. Animarase a cada aula a participación na elaboración do periódico escolar.

4. Apoiaranse as actividades teatrais coma un elemento normalizador importante.

5. Fomentarase o uso de dicionarios e normativas actualizados para mellorar a

calidade do ensino por parte dos mestres e dos alumnos e no uso das novas

tecnoloxías.

Normalización dos materiais didácticos :
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1. Ter en conta nos materiais curriculares , a calidade científica e pedagóxica que

atendan ás peculiaridades de Galicia, sen esquence-la proxección universal.

2. Incorporar materiais audiovisuais e informáticos á vida cotiá do centro, usando

a pizarra dixital como unha ferramenta mais, incorporando o uso do idioma, á

mesma (interface en galego, traductor, corrector, actividades…)

3.  Actualizar  e  facer  inventario  dos materiais  de apoio á  utilización da lingua

galega como normativas, diccionarios…

4. Aumentar o número de libros en galego na BIBLIOTECA ESCOLAR , así como

dinamizar o seu uso. Facer na bibilioteca unha actuación positiva no camiño da

normalización lingüística.

5. Promover a adquisición de material escolar que esté de acordo coas señas de

identidade fixadas no PEC para o centro : a paz, coeducación, tolerancia...

Normalización do galego na vida do centro.   

1. Asumi-la lingua galega como lingua oficial do Centro, coidando o seu uso tanto

na súa vida admnistrativa como nas relación que manteña coa súa Comunidade

educativa, coas admnistración e coas demais entidades públicas e privadas

2. Promove-lo uso do galego como lingua habitual de comunicación :

a) Nas relacións informais entre o alumnado e entre éste e o profesorado.

b) Nas relacións cos pais e nais.

c) Entre os mestres e mestras.

d) Entre a ANPA e os pais/nais

ADENDA ANUAL AO PROXECTO LINGÜÍSTICO

EDUCACIÓN INFANTIL

Lingua de uso na Educación Infantil

De acordo co previsto no artigo 5 punto 1 do Decreto 79/2011, que establece que

o profesorado utilizará na aula a língua predominante entre o alumnado e de
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acordo coas instruccións da Consellería de Educación de 31 de Xullo de 2013 que

determina  que  a  língua  predominante  será  fixada  en  base  ao  resultado  da

pregunta aos pais e nais do alumno antes do comezo do curso escolar e en base á

realidade sociolingüística da contorna e resultando que consultados os pais e nais

e analizada a realidade sociolingüística a língua predominante entre o alumnado

do C.R.A. de Rianxo é o Galego, por ser a língua materna maioritaria dos alumnos

e alumnas e por ser a língua habitual de comunicación nas contornas das Escolas

do C.R.A. de Rianxo.

Por esto pois na educación infantil o profesorado usará a língua galega.

Actividades e estratexias de aprendizaxe para que o alumnado adquira de

forma oral e escrita, o conecemento da língua castelá.

Garantiráse a presencia da língua Castelá, a outra lingua cooficial a través da

adopción das seguintes estratexias didácticas que cada profesor/a concretará na

respectiva programación de aula.

- Fondo bilbiográfico de contos en castelán adaptados ás idades de Educación

Infantil en todas as aulas

- Lectura de contos en castelán

- Presentación de cántigas, decires, refráns en castelán

- Acceso a contidos multimedia (audio e video) en castelán

- Acceso a contidos TIC en castelán

- Adicar tempo na aula a reflexionar cos alumnos e alumnas sobre a presencia

das dúas linguas cooficiais a través de actividades tais como.

Comparar léxico sobre determinados asuntos en galego e en castelán: os días da

semana, os meses do ano, os números, os nomes das letras, os nomes propios,

os nomes das froitas ...

Observar entornos nos que se utiliza habitualmente unha língua e entornos nos

que se utiliza habitulamente outra língua: entornos familiares, centros de saude,

medios de comnicación ....

ESTRATEXIAS PARA O FOMENTO DO GALEGO
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Estratexias lingüísticas nas aulas :

1. Promoveranse campañas de animación á lectura en galego dentro e fora da 

aula, en colaboración coa Biblioteca. 

2. Fomentarase a participación de tódalas aulas nas actividades e festivais 

relacionados coas nosas costumes e tradicións.

3. Animarase a cada aula a participación na elaboración do periódico escolar.

4. Apoiaranse as actividades teatrais coma un elemento normalizador 

importante.

5. Fomentarase o uso de dicionarios e normativas actualizados para mellorar a 

calidade do ensino por parte dos mestres e dos alumnos e no uso das novas 

tecnoloxías.

Normalización dos materiais didácticos :

1. Ter en conta nos materiais curriculares , a calidade científica e pedagóxica 

que atendan ás peculiaridades de Galicia, sen esquence-la proxección universal.

2. Incorporar materiais audiovisuais e informáticos á vida cotiá do centro, 

usando a pizarra dixital como unha ferramenta mais, incorporando o uso do 

idioma, á mesma (interface en galego, traductor, corrector, actividades…)

3. Actualizar e facer inventario dos materiais de apoio á utilización da lingua 

galega como normativas, diccionarios…

4. Aumentar o número de libros en galego na BIBLIOTECA ESCOLAR , así como

dinamizar o seu uso. Facer na bibilioteca unha actuación positiva no camiño da 

normalización lingüística.

5. Promover a adquisición de material escolar que esté de acordo coas señas 

de identidade fixadas no PEC para o centro : a paz, coeducación, tolerancia...

Normalización do galego na vida do centro. 

1. Asumi-la lingua galega como lingua oficial do Centro, coidando o seu uso 

tanto na súa vida admnistrativa como nas relación que manteña coa súa 

Comunidade educativa, coas admnistración e coas demais entidades públicas e 

privadas
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2. Promove-lo uso do galego como lingua habitual de comunicación :

a) Nas relacións informais entre o alumnado e entre éste e o profesorado.

b) Nas relacións cos pais e nais.

c) Entre os mestres e mestras.

d) Entre a ANPA e os pais/nais
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Plano de autoprotección do centro.

Mecanismos e medios dispoñibles no centro para facer fronte ante calquera 

incidencia que afecte a seguridade dos alumnos e demais persoas, así como das 

instalacións escolares.

1.Localización e equipamento das caixas de urxencias.

En cada escola do centro, así como na edificación da Sede do C.R.A. haberá 

unha caixa de urxencias debidamente sinalada e co equipamento básico necesario

para atender primeiras urxencias.

Será responsabilidade dos profesores titores dar a coñecer ó resto do 

profesorado ( especialistas e apoio ) a localización da caixa de urxencias da súa 

escola e proceder á reposición do material preciso.

2. Programa “ Alerta Escolar” e actuación ante determinadas pandemias.

A Consellería de Educación a través do Programa Alerta Escolar identifica tres 

tipos de crise :

Alerxias alimentarias

Crises comiciais ( epilepsias)

Crises diabéticas

No centro e a efectos de comunicación entre o profesorado inclúense tamén as

seguintes doenzas:

Celíacos

Asmáticos

A dirección do centro nomeará un Coordinador do Programa de atención ós 

alumnos con patoloxías crónicas que poidan desenvolver nunha crise ( Programa 

Alerta Escolar ), quen deberá orientar ós titores e demais profesorado no 

protocolo a seguir.

Os titores que teñan alumnos con algunha das patoloxías indicadas actuarán 

conforme as indicacións do protocolo aprobado polo C.R.A. de Rianxo e que se 

adxunta no documento anexo 1.
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Por outra banda, e ante a propagación de posibles pandemias o centro actuará

seguindo as indicacións que poidan serlle enviadas polas Administracións 

correspondentes.

3.Plan de evacuación.

Os pasos que se deben seguir dende que se produce unha situación de 

emerxencia ata que o centro é desaloxado completamente seguirán as indicación 

que periodicamente nos transmite Protección Civil e que se recollen no 

documento anexo 2.

4.Control de persoas que acceden ó centro.

Non se poderá acceder ós espazos didáctico pedagóxicos durante as horas de 

clase sen a debida autorización do persoal docente.

5.Protección do alumnado.

Os alumnos e alumnas só poderán abandonar o centro en horario escolar co 

permiso do titor ou profesor que por causas da organización escolar teña 

asignado e sempre que o pai, nai ou persoa autorizada para a súa recollida deixe 

rexistrada e asinada a incidencia no libro de control de ausencias do alumnado 

que debe custodiarse en cada aula.

6.Localización das saídas dos edificios.

As saídas ó exterior de cada edificio escolar deben estar libres de obstáculos co

fin de facilitar, no caso de ser preciso, unha rápida e ordenada evacuación do 

mesmo.

7.Sistemas de seguridade dos que dispón o centro.

Todos as escolas que forman o C.R.A. están dotadas de extintores de incendios

e de luces de emerxencia .
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Sen embargo, son de lamentar a ausencia de importantes medidas de 

seguridade como son ó adecuado peche dalgúns dos recintos escolares e a 

inexistencia de pasos de peóns ou sinalizacións de zona escolar na proximidade 

das mesmas.

8. Simulacros de incendios e evacuación das escolas.

Cada curso escolar realizarase en colaboración cos Servizos de Protección Civil 

un simulacro de incendio e evacuación en cada escola.

9.Roubos ou estragos no interior dos recintos escolares.

En caso de roubos ou estragos no interior dos edificios escolares porase a 

correspondente denuncia, enviando unha copia desta á Administración educativa. 

10.Difusión do plano de autoprotección.

Todas as persoas que forman a comunidade educativa deben coñecer a 

existencia deste plan e contribuír á difusión do mesmo.

A súa publicidade reiterada e os simulacros de posta en funcionamento 

contribuirán a garantir a protección dos alumnos, pais e mestres do centro.
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Libros de texto e materiais impresos

EDUCACIÓN PRIMARIA
Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2016/2017

Código de centro: 15027551 Denominación do centro: CRA de Rianxo

Enderezo: ATALAIA - ASADOS Concello: RIANXO Provincia: A CORUÑA

Correo electrónico: cra.rianxo@edu.xunta.es Teléfono: 981863305

Curso e
etapa

Área
Materia Ámbito

Módulo 

Título, autor,
editorial e ano de

publicación
ISBN Lingua da edición

5º
INF

INGLÉS
Discover with Dex 1.

Ed. Macmillan.
978-023-
044-6649 INGLÉS

6º
INF

INGLÉS
Discover with Dex 1.

Ed. Macmillan.
978-023-
044-6649 INGLÉS

1º PRIM GLOBALIZADO
Xuntos 1. “Aprender

é crecer”.
Ed. Anaya 2014.

978-84-
678-4728-4

978-84-
678-4729-1

978-84-
678-4730-7

GALEGO

1º PRIM L. CASTELLANA

Lengua Castellana
1. “Primeros

Pasos”Ed. Santillana
2014

978-84-
680-1857-7

CASTELÁN

1º PRIM L. GALEGA
Rolda de Lecturas 1.

Ed. Anaya. 2014
978-84-

667-9018-5 GALEGO

1º PRIM MATEMÁTICAS
Matemáticas 1.
“Saber Hacer”.

Ed. Santillana 2014.

978-84-
680-2017-4 CASTELÁN

1º PRIM INGLÉS
TIGER 1, Pupil’s

Book. Pb Pack 2014
Ed. Macmillan

978-0-230-
47545-8 INGLÉS

1º PRIM MÚSICA
Música 1. 

Ed. Anaya 2014 
978-84-

678-4718-5 GALEGO

2º PRIM L. CASTELLANA
Lengua Castellana

2. “Saber Hacer”Ed.
Santillana 2015

978-84-
680-2546-9 CASTELÁN

2º PRIM L. GALEGA
Rolda de Lecturas 2.

Ed. Anaya. 2011
978-84-

667-9019-2
GALEGO

2º PRIM MATEMÁTICAS
Matemáticas 2.
“Saber Hacer”.

Ed. Santillana 2015.

978-84-
680-2547-6 CASTELÁN
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2º PRIM L. GALEGA
Lingua 2. “Aprender

é crecer”
Ed. Anaya 2015

978-84-
678-7698-7 GALEGO

2º PRIM C. DA NATUREZA

Ciencias da
Natureza

2“Aprender é
crecer”Ed. Anaya.

2015

978-84-
678-7701-4 GALEGO

2º PRIM C. SOCIAIS
Ciencias Sociais 2

“Aprender é crecer”.
Ed. Anaya. 2015

978-84-
678-7703-8 GALEGO

2º PRIM INGLÉS
TIGER 2, Pupil’s

Book. Pack 2014
Ed. Macmillan 2014

978-02-
304-7546-5 INGLÉS

2º PRIM MÚSICA
Música 2. 

Ed. Anaya 2014 
978-84-

678-7707-6
GALEGO

EDUCACIÓN INFANTIL

Relación de libros de texto LINGUA INGLESA                                               CURSO
2016/17

    

Curso e
etapa

Área
 Materia
Ámbito

 Módulo 

Título, autor, editorial e ano de
publicación ISBN Lingua da

edición

4º
INF

Non hai libro de texto

5º
INF.

INGLÉS
Discover with Dex 1. 

Ed. Macmillan.
978-023-044-6649 INGLÉS

6º
INF.

INGLÉS
Discover with Dex 1. 

Ed. Macmillan.
978-023-044-6649 INGLÉS
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Programa de actividades complementarias
TEMPORALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES PROPOSTAS.

A continuación presentamos a temporalización trimestral proposta para a realización

das actividades previstas. Esta distribución das actividades pode sufrir cambios dependendo

das datas que nos concedan para a realización das mesmas, do mesmo xeito por cuestións

organizativas do centro tanto pode  quedar algunha sin levar a cabo como aumentar algunha

actividade segundo se vai desenvolvendo o curso:

PRIMEIRO TRIMESTRE
Magosto (11 de novembro) Infantil + Primaria
Saída didáctica Infantil + Primaria
Aula de música/ biblioteca Infantil + Primaria
Festival de Nadal (21 de decembro) Infantil + Primaria

SEGUNDO TRIMESTRE
Entroido (24 de febreiro) Infantil + Primaria
Aula de música/biblioteca Infantil + Primaria
Saída didáctica Infantil + Primaria
Concerto didáctico Auditorio Santiago Infantil + Primaria

TERCEIRO TRIMESTRE
Aula de música/biblioteca Infantil + Primaria
Bombeiros Visita ás escolas
Saída  didáctica  /  Representación  teatral  /

Contacontos 

Infantil + Primaria

Letras Galegas (16 maio) Infantil + Primaria
Actividades de convivencia cos centros

receptores:

 Visita dos nen@s do CRA (banda do río) ao

CEIP Castelao.

 Visita dos nenos do CRA (banda do interior)

ao CEP Brea Segade

 Visita dos nen@s do CRA (nenos/as  do

entorno)  ao CEIP Ana María Dieguez

2º de Primaria

6º de Infantil  e 2º Primaria

6º de Infantil  e 2º Primaria

Xornada de limpeza de praias (Voz Natura) Infantil + Primaria
Excursión fin de Curso Infantil + Primaria
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DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES PROPOSTAS:

SAÍDAS:

 2   saídas     didácticas: Quedan programadas para este curso 2016 – 2017 dúas  saídas

didácticas  que  se  distribuirán  unha  no  1º  e  outra  no  2º  trimestre,  quedan  sin

especificar  porque  as  actividades  se  decidirán  ao  longo  do  curso  por  acordo  de

claustro  coa  intención  de  que  garden  relación  co  P.D.I.  “Saboreando  personaxes

influintes da nosa cultura: Daniel Castelao, Maruja Mallo, Carlos Casares...” que se

desenvolverá este ano no centro. 

 1 saída / representación teatral / sesión de contacontos: queda programada unha

representación teatral ou contacontos, para o terceiro trimestre, tamén sin especificar

porque temos que consultar as ofertas que existen para este curso 2016-2017, que

pode ser substituída por unha saída didáctica.

 Concerto  Didáctico  no auditorio  de  Santiago  de  Compostela: vaise  solicitar  a

participación pero dependemos de que nos sexa concedida, queda programada para o

segundo trimeste.

 Visita     dos     nen@s     do     CRA     ao     CEIP     Castelao:   esta actividade supón a visita dos

nen@s de 2º de educación primaria das escolas de Vacariza, Quintáns, Rañó, Abuín e

Pazo ao colexio Castelao co fin de pasar unha xornada escolar cos seus futuros

compañeiros.

  Visita     dos     nen@s     do     CRA     ao     CEP     Brea     Segade:   esta actividade supón a visita dos

nen@s de 2º de educación primaria das escolas de Capela e Outeiro e os nen@s de

6º de educación infantil das escolas de Cruceiro e Cuvide ao CEP Brea Segade co fin

de pasar unha xornada escolar cos seus futuros compañeiros.

  Visita     dos     nen@s     do     CRA     ao     CEIP   Ana María Diéguez  :   esta actividade supón a

visita de nen@s de 2º de educación primaria e de 6º de Educación Infantil das escolas
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próximas  a  este  centro  co  fin  de  pasar  unha  xornada  escolar  cos  seus  futuros

compañeiros.  Aínda  que  por  organización  administrativa  os/as  nosos/as  nenos  e

nenas non estan asdcritos a el, moitas familias o escollen por proximidade aos seus

domicilios cando rematan a súa etapa escolar no noso centro. 

 Excursión     de     fin     de     curso: Por acordo de claustro, intentando  manter  a

reivindicación de non levar a cabo actividades extraescolares, pero pensando no ben

dos nenos e buscando un mellor resultado da actividade, decídese que se realice nun

martes  xa  que  é  o  día  da  semana que  o  horario  docente  remata  ás  6  da tarde,

podendo ampliar ata esa hora o desenrolo da actividade. A decisión afecta única e

exclusivamente á excursión de fin de curso, para manter dun xeito coherente a nosa

reivindicación.

Esta actividade ao igual que o  resto, queda  sin  especificar  porque  intentaremos

programala pensando no seu valor pedagóxico en relación co PDI que imos

desenrolar este curso. 

Si por motivos organizativos debemos realizar este saída nun día distinto ao martes

esa semana as horas da excursión computarán polas horas de reunión polo que non

será necesario asisitir ao centro esa semana o martes pola tarde.

 Saídas     de     exploración     do     entorno: ademais das saídas propostas nesta

programación, quedan contempladas todas aquelas saídas que se realicen polo

entorno próximo de cada escola, sendo organizadas polos titores e podendo contar

coa colaboración de familiares dos nen@s ou outros membros da comunidade

educativa.

CONMEMORACIÓNS:

 

 O     magosto:  no  mes  de  novembro celebrarémolo magosto cunha gran festa de

convivencia entre escolas con castañada, xogos e cancións ao aire libre. Unha das

escolas voluntariamente acollerá a todos os nenos/as do CRA dependendo do espezo

dispoñible. Contaremos coa colaboración da ANPA para a castañada. No caso de
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choiva se contempla a posibilidade de celebralo a cuberto no pavillón de Taragoña ou

no Local Social do Araño.

 Festival     de     Nadal: O 21  de decembro, tal e como estamos facendo nos últimos

cursos, xuntarémonos no Auditorio de Rianxo para celebrar o festival de Nadal. Os

nenos e nenas, mestres e mestras, pais e nais do CRA que o desexen, ó igual que en

anos anteriores, participarán no festival con representacións, panxoliñas,  bailes,

xogos,..

Ademáis contaremos coa colaboración dos membros da ANPA do CRA que como ven

sendo habitual disfrázanse de Reis Magos e paxes, recollen as cartas de tódolos

nenos e nenas e reparten caramelos entre eles.

 

 O     Entroido: festexaremos o Entroido ao longo da semana do 17 ao 24 de Febreiro

realizando as seguintes actividades:

 Construción dun Toribio en colaboración cos pais e nais de cada escola.

O Toribio vai ser o que nos faga as indicacións que teremos que cumplir nas

datas indicadas (levar gorro, colares, a cara pintada,…)

 Festa de disfraces (24 de Febreiro): faremos o mesmo que no Magosto e

realizaremos unha única festa para todo o CRA na escola que se presente

voluntaria. Faremos o corre-rúas, cantaremos, bailaremos e despois

comeremos orellas e filloas que correrán a cargo das familias coma en anos

anteriores. No caso de choiva contémplase a posibilidade de celebralo todos

xuntos a cuberto no Pavillón de Taragoña ou no Local Social do Araño.

 Letras     Galegas: con motivo da celebración do Día das Letras Galegas o Equipo  de

Dinamización Lingüística programará actividades relacionadas con esta data.

Ademáis, como ven sendo habitual no CRA, levarase a cabo a Carreira das Letras

en Campomaneiro o martes 16 de maio para todos os nenos e nenas do CRA.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPOSTAS POLO DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN MUSICAL E O EQUIPO DE BIBLIOTECA:

 Aula     de     música/     biblioteca: nos tres  trimestres realizarase na sede do CRA unha

sesión de educación musical combinada cunha sesión de biblioteca.  Estas sesións

permitirán que os nen@s poidan manipular instrumentos musicais que polo seu

tamaño non poden ir ás aulas e ó mesmo tempo desfrutar coas actividades

programadas polo equipo de biblioteca no marco do clube de lectores e lectoras

“Amigos e amigas de Daniel”.

 Prevese facer estas sesións en tres días, polo que os agrupamentos   propostos son

os seguintes: Quintáns- Capela // Rañó– Abuin- Pazo // Outeiro- Cuvide- Cruceiro.

ACTIVIDADES NAS ESCOLAS:

 Visita     dos     bombeiros: Coma en anos anteriores contando coa colaboración do

persoal de protección civil do Concello organizarase a visita dos bombeiros ás

escolas. Procurarase realizar esta actividade no inicio  do  3º  trimestre aínda que

dependemos da disposición do persoal contraincendios.

 Varios: aínda  que  só  recollemos  específicamente  a  visita  dos  bombeiros,  non

descartamos a posibilidade de que outros corpos tipo policía local, seprona, policía de

tráfico poidan visitar as nosas escolas segundo se vaia desenvolvendo o curso.
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Programa de actividades da ANPA.

Empeza un novo curso con todo o que con iso conleva, compañeiros novos, 

algún profe novo, e todo co traballo por detrás das familias, facendo cadrar 

horarios e demais... Algúns xa nos coñecedes pero, para os que sodes novos, 

queremos presentarnos, somos:

MªAurora Rodríguez Rey..........

Presidenta Ana Temperá Tubío...................Vicepresidenta 

Irene Ordóñez Rial.....................Secretaria

Formamos parte da ANPA Irmáns Insua, pertencente o CRA de Rianxo e as 

nosas propostas para o curso 2016/2017 son as seguintes:

-Seguimos cos cursos de:  Inglés   Piscina e ofertamos un curso de teatro *  

-Continuaremos ca actividade dos murais nas escolas. (En breve vos 

comunicaremos as datas e os lugares nos que estaremos)

-Organizamos unha actuación para o día contra a violencia de Xénero.

-Queremos organizar algunha actividade/ obradoiro puntual, algo do que vos 

iremos dando conta.

-Colaboraremos coas diferentes actividades que se organicen no conxunto do 

CRA de Rianxo (Magosto, Festival de Nadal...)

Recollendo as palabras que alguen pronunciou fai pouco, entre todos facemos 

“escola”, e por iso que necesitamos a vosa axuda, axuda porque a nosa “escola” 

agrupa a Unitaria de Quintáns, a de Rañó, Abuín, Pazo, Cruceiro, Cuvide, Outeiro 

e Capela e cada unha delas ten unhas necesidades específicas. Gustaríanos poder

ter unha cominicación fluida con todos vos, poder ser partícipes das vosas 

demandas e de novas propostas e facer que os nos@s fill@s teñan o mellor dos 

recordo destes anos.
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Matrícula do centro:

No cadro que se achega nesta sección, amósase a distribución do noso 

alumnado por escolas e por aulas.

Na actualidade o centro ten en funcionamento 8 escolas e 10 aulas. Todas as 

aulas son mixtas, teñen alumnos e alumnas de varios niveis. As escolas de Abuin,

Rañó e Quintáns ecolarizan na mesma aula alumnos e alumna de Educación 

Infantil e Educación Primaria.

As escolas de Outeiro, Cruceiro e Cuvide, escolarizan alumnos e alumnas de 

varios niveis de Educación Infantil

As escolas de Pazo e Capela teñen dúas aulas, unha para cada etapa 

educativa, Educación Infantil e Educación Primaria

Nesta sección tamén se incorpora un cadro co catálogo de postos de traballo 

do centro.

MATRÍCULA CURSO 2016/2017

A previsión de matrícula para o vindeiro curso escolar no noso centro é a que segue:

4º EI 5º EI 6º EI EI 1º EP 2º EP EP TOTAL

ABUÍN 1 3 1 5 4 0 4 9

OUTEIRO 3 3 1 7 0 0 0 7

QUINTÁNS 1 3 4 8 1 4 5 13

RAÑÓ 1 2 1 4 2 2 4 8

CAPELA 6 6 3 15 1 7 8 23

PAZO 2 2 5 9 3 5 8 17

CRUCEIRO 5 7 5 17 17

CUVIDE 3 1 5 9 9

TOTAL 22 27 25 74 11 18 29 103
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Catálogo de postos de traballo e adscripción do 
profesorado
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Cuvide 1
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PROFESORADO POR ORDE DE ADSCRICIÓN

ORDE NOME 
ANTIGÜIDADE 
NO CENTRO 

ANTIGÜIDADE 
NO CORPO 

N.R.P. ESPECIALIDADE ESCOLA COORDINACIÓN 

    
1 Tobías Betanzos Rego 1995 1983 A45EC000235657 Orientación - Dirección e Orientación 
2 Mª del Sol Beiroa Troiteiro 1995 1988 88201357 Infantil Cruceiro  
3 Mª Asunción Rodríguez León 1998 1996 A45EC7633392868 Infantil Outeiro  
4 Ana Mª de Castro Corral 2004 1982 A45EC000219179 Primaria Pazo P  
5 Paula Vicente Somoza 2008 2007 7696729124 A0597 Infantil Pazo I DLG 
6 Celia Piñeiro García 2009  - - Relixión - ACE e WebsDinámicas 
7 Mª Isabel Rodríguez Rozas 2010 2009 4481617557 A0597 Infantil Rañó  
8 Yolanda Costas Patiño 2011 2008 7696708124 A0597 PT - Secretaría e PFPP 
9 María José Mansilla Romero 2011 2008 7696951835 A0597 Primaria Capela P  

10 Tamara Carreira Astray 2011 2008 4584814946 A0597 Inglés - Xefatura e S. Bilingües 
11 Belén López Bra 2013 2011 5330580502 A0597 Infantil Capela I  
12 Lucía Hevia Trepat 2013 2011 4484137224 A0597 Infantil Cuvide Voz Natura 
13 Verónica Triñanes Rial 2014 2008 5293877257 A0597 Infantil Abuín Ciclo de Infantil 
14 Pablo García Lorenzo 2014 2009 5348135546 A0597 Infantil Apoio 2 Biblioteca 
15 Laura Rodríguez Noguerol 2016 2009 7879950957 A0597 AL -  
16 Martín Saborido Rial 2016 2015  Música - TICs 
17 Ana Alicia Castro Moares Provisional 2016 - Infantil Apoio 1  
18 Tamara García Castro Provisional 2016 - Infantil Quintáns  
19 Óscar Canicoba Prado Interino/a - - EF - Plan Proxecta 

 

        

DISTRIBUCIÓN DO PROFESORADO EN CICLOS 
 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Verónica Triñanes Rial (Coord.) 

Tobías Betanzos Rego  

Mª del Sol Beiroa Troiteiro  

Mª Asunción Rodríguez León 

Paula Vicente Somoza  

Celia Piñeiro García 

 

Belén López Bra 

Lucía Hevia Trepat  

Martín Saborido Rial  

Ana Alicia Castro Moares  

Tamara García Castro  

1º 

Ana Mª de Castro Corral  

Mª Isabel Rodríguez Rozas  

Yolanda Costas Patiño  

Óscar Canicoba Prado 

2º 

María José Mansilla Romero  

Tamara Carreira Astray  

Pablo García Lorenzo  

Laura Rodríguez Noguerol  

 

 
DISTRIBUCIÓN DO PROFESORADO EN EQUIPOS 

 

BIBLIOTECA 
ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 
DINAMIZACIÓN DA LINGUA 

GALEGA 
DINAMIZACIÓN  

DAS TICs 

Pablo García Lorenzo (Coord.) 

Mª del Sol Beiroa Troiteiro  

Mª Asunción Rodríguez León  

Ana Mª de Castro Corral  

Laura Rodríguez Noguerol  

Ana Alicia Castro Moares  

Tamara García Castro  

Celia Piñeiro García (Coord.) 

María José Mansilla Romero  

Tamara Carreira Astray  

 
 
 

Paula Vicente Somoza (Coord.) 

Mª Isabel Rodríguez Rozas  

Belén López Bra 

Verónica Triñanes Rial 

Óscar Canicoba Prado  

Martín Saborido Rial (Coord.) 

Tobías Betanzos Rego  

Yolanda Costas Patiño  

Lucía Hevia Trepat  
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1. APOIOS XENÉRICOS

O centro, antes do proceso de adscrición, debe acordar o perfil das tarefas a 

desenvolver para cada unha das prazas de Apoio Xenérico. 

Tomando en conta as necesidades de cada unha das aulas e as valoracións e 

suxerencias realizadas a finais do curso pasado, o Equipo Directivo fai a seguinte 

proposta de asignación de funcións e tarefas para as dúas prazas de Apoio 

Xenérico:

- Apoio 1: Apoio xenérico nas aulas mixtas de E. Infantil máis numerosas: 

Cruceiro e Capela I, na aula mixta de E. Infantil e Primaria de Rañó e substituír 

ausencias nas titorías.

- Apoio 2: Apoio xenérico nas aulas mixtas de E. Infantil e E. Primaria: 

Quintáns e Abuín, cubrir a coordinación de biblioteca e substituír ausencias nas 

titorías.

Unha vez rematado o prazo que teñen os pais/nais para modificar a opción 

relixiosa (15 de setembro), se quedan horas libres, a profesora de relixión tamén 

fará substitucións (con prioridade aos apoios) e outras funcións de ser o caso. 

O orientador realizará funcións de substitución cando estas non se podan 

atender con apoios xenéricos ou coa profesora de relixión.

O especialista de música realizará as funcións docentes de Atención Educativa 

nas aulas de E. Infantil e Valores nas aulas de 5 niveis. As titorías de Capela P e 

Pazo P asumirán a docencia da área de Valores no seu grupo.

O especialista de EF completará o seu horario cubrindo algunha coordinación.
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Programa de formación do profesorado
DATOS DA ACTIVIDADE

Título: PFPP 2016/2017 15027551 - CRA de Rianxo

Código centro: 15027551

Nome Centro: CRA de Rianxo

CFR: CAFI

Curso académico: 2016-17

Duración en cursos: 2

Modalidade: PFPP

Nº profesorado do centro: 18

Nº profesorado participante: 11

Data inicio  03/10/2016

Data fin: 31/05/2018

Lugar: CRA de Rianxo (sede)

Xustificación

Tras varios cursos participando no PLAMBE, percíbese a importancia que ten a 

biblioteca no noso centro como eixo vertebrador dos proxectos que se xeran cada 

ano. Por iso, dende o claustro, consideramos a necesidade de investigar, 

formarnos e profundizar neste campo.

 Obxectivos

Obxectivos Seleccionar

Asumir as funcións da biblioteca escolar como espazo de integración de fontes 

informativas en todos os soportes e formatos, como compensadora de 

desigualdades e como eixe dinamizador do centro educativo.

Acadar a base teórica e a competencia necesaria para analizar, programar, 

desenvolver e avaliar proxectos de traballo no centro.

Comprender o papel da biblioteca escolar na innovación metodolóxica e na 

adquisición das competencias clave.
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Liñas de traballo

Programación, desenvolvemento e avaliación de competencias clave segundo 

os novos currículos

Planificación estratéxica das linguas no centro

Integración didáctica das TIC, e no uso para o traballo cooperativo en rede a 

través de espazos virtuais. Educación dixital

Atención á diversidade e cambios metodolóxicos asociados

Convivencia escolar e clima da aula. Relacións coas familias

Mellora do desempeño profesional docente e actualización científica e didáctica

do profesorado

Mellora da xestión dos centros (con especial atención á xestión directiva) e dos

procesos de calidade

Programas europeos e internacionais: accións e plans de promoción e 

desenvolvemento

Biblioteca escolar, alfabetizacións múltiples e aprendizaxe por proxectos

Itinerarios

Título Liña de Traballo Coordinador Acción

Traballo por 
proxectos e 
biblioteca escolar

22 - Biblioteca escolar, 
alfabetizacións múltiples e 
aprendizaxe por proxectos

76967081L -COSTAS 
PATIÑO, YOLANDA

Modificar
  Eliminar

Actividades asociadas

Título Modalidade Itinerario
Data
inicio

Data
fin

Opcións

Formación básica ALFIN 
para o profesorado

Curso

Traballo por 
proxectos e 
biblioteca 
escolar

24/10/
2016

05/12
/2016

Ver     Modificar    
Eliminar

Traballo por proxectos para 
o desenvolvemento das 

Grupo de 
traballo

Traballo por 
proxectos e 

11/01/
2016

30/05
/2016

Ver     Modificar    
Eliminar
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Título Modalidade Itinerario
Data
inicio

Data
fin

Opcións

competencias
biblioteca 
escolar

Equipos de formación

DNI Apelidos e nome Eliminar

33253801
X

BETANZOS REGO, TOBÍAS

76967081
L

COSTAS PATIÑO, YOLANDA
Coordinador

a

45848149
H

CARREIRA ASTRAY, 
TAMARA

Actividades Asociadas

Título Modalidade Itinerario Inicio Fin Participantes

Formación básica ALFIN para
o profesorado

Curso
Traballo por 
proxectos e 
biblioteca escolar

24/10/
2016

05/12
/2016

Ver  
Modificar

Traballo por proxectos para o 
desenvolvemento das 
competencias

Grupo de 
traballo

Traballo por 
proxectos e 
biblioteca escolar

11/01/
2016

30/05
/2016

Ver  
Modificar
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Participación en Proxectos de Innovación Educativa:

Consultar a información de cada un dos proxectos en: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/crarianxo/aulavirtual/course/view.php?id=53

PMB 16-17

SECCIÓNS BILINGÜES (Area de Plástica)

PROGRAMA VOZ NATURA

PLAN PROXECTA: Xogade e aliméntate ben

WEBS DINÁMICAS

PROGRAMA ALERTA ESCOLAR

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
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Programación curricular
En http://www.edu.xunta.gal/centros/crarianxo/aulavirtual/course/view.php?id=53

Pode consultarse a información correspondente ás seguintes programacións:

Programacións Curriculares:

Língua Inglesa

Educación Musical

Plástica

Educación Física

1º nivel de Educación Primaria

2º nivel de Educación Primaria

Programacións de aula:

Escola de Rañó

Escola de Cruceiro

Escola de Pazo

Ecola de Cuvide

Escola de Outeiro

Plan de cordenación das titorías co profesorado de apoio

Escola de Rañó.
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Plan anual de Orientación

3.- OBXECTIVOS XERAIS DO PLAN DE ORIENTACIÓN.

Realízase a proposta de obxectivos seguindo a estrutura da circular de 

orientación 10/2010 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 

Innovación Educativa e que estrutura os obxectivos nos seguintes apartados:

1. Inclusión e diversidade

2. Acción titorial

3. Convivencia e educación en valores

4. Plan de Orientación e Memoria do curso anterior

5. Procesos de avaliación e calidade

6. Drdorienta.

Para a formulación de obxectivos tívose  en conta a seguinte documentación:

1. Memoria do Plan de Orientación do curso 2015-16

2. Memoria do Plan Xeral Anual do centro do curso 2015-16

Definición de obxectivos

 1. Relacionados coa inclusión e a diversidade:

 a) Realizar propostas para actualizar o P.E.C. nos aspectos relacionados coa 

atención a diversidade, dende os principios de inclusión e respecto á diferencia

 b) Recoller información do alumnado que se incorpora a respecto dos 

seguintes aspectos do desenvolvemento:

Linguaxe oral

Motricidade grosa

Motricidade fina

Autonomía

Socialización

 c) Cos datos recollidos elaborar un informe para o centro

 d) Avanzar na inclusividade das intervencións de apoio específico
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Realizar a recollida de información para as avaliacións do departamento de 

orientación dentro da aula ordinaria

Respectar o previsto no Decreto 229-2011

Procurar intervencións grupais, en forma de talleres  de traballo, obradoiros... 

etc

 e) Asesorar aos equipos de ciclo nas estratexias pedagóxicas relacionadas con

inclusividade

 2. Relacionadas coa acción titorial

 a) Facer propostas de mellora en relación coa documentación para a 

avaliación inicial do alumnado que se incorpora por primeira vez ao centro.

 b) Realizar unha recollida de datos sobre o proceso de adaptación do 

alumnado que se incorpora ao centro

 c) Colaborar nos procesos de cambio de centro, mantendo as actividades que 

xa consolidadas:

Intercambio de felicitacións de Nadal

Visita dos alumnos do C.R.A. aos colexios receptores

Mellorar a relación a nivel de departamento de orientación e titorías.

 d) Colaborar na formación das familias, impulsando a posta en marcha dunha 

Escola de Pais

 3. Relacionados coa convivencia e Educación en Valores

 a) Participar e colaborar nos traballos do Observatorio de Convivencia Escolar

 b)  Elaboración e difiusión de materiais  relacionados coa educación en valores

e publicalos na web

 4. Relacionados co plan de orientación, co plan anual e coa memoria 

de cada curso.

 a) Facilitar a participación do profesorado do Departamento na súa 

elaboración e avaliación.

 b) Faciltar que sexa accesible a todo o profesorado do centro.
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 5. Relacionados cos procesos de avaliación e calidade

 a) Colaborar co centro nos distintos procesos de avaliación: sesións de 

avaliación, avaliación do Plan Xeral Anual, Memoria Anual etc.

 b) Colaborar na posta en marcha dos proxectos de innovación educativa nos 

que participa o centro:

Plan de Mellora da Biblioteca Escolar

Webs.- dinámicas

Actividades de Formación do profesorado

Seccións bilingües

Plan Proxecta, Aliméntate ben.

 6. Relacionados con drdorienta

 a) Facilitar en forma e prazo, a información que se demanda na aplicación 

informática drdorienta.

 b) Con esa información realizar un informe para a dirección do centro.

4.- PLANIFICACIÓN XERAL DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

4.1.- Estrutura organizativa do Departamento de Orientación.

Neste curso escolar 2015-16 o Departamento de Orientación está constituído 

polos seguintes membros:

Xefa do Departamento de Orientación (orientadora): Tobías Betanzos Rego.

Profesora especialista de Pedagoxía Terapéutica: Yolanda Costas Patiño.

Profesora especialista de Audición e Linguaxe: Laura Rodríguez Noguerol.

Coordinadora de ciclo de Educación Infantil: Verónica Deira Triñanes

Responsable do 1º nivel de E.P.: Ana de Castro Corral

Responsable do 2º nivel de E.P: María José Mansilla Romero

Xefa de estudios: Tamara Carreira Astray.
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Informe das contas do centro:

Estado das contas a día 11 de Outubro de 2016

Conta ES40 2080 0366 9030 0000 773:  4.751,87 euros (Conta principal)

Conta ES97 2080 0366 9330 0001 1062: 62,84 euros (Conta transporte)

Conta ES09 2080 0366 9130 4000 897: 634,94 euros (Conta talóns)
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